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Nå vet vi litt mer
om intetheten

PÅ DEN 3. SIDE

SE VG-DEBATT

Etter flere tiårs leting i fysikk-
høystakken, tror det europeiske
kjerneforskningssenteret Cern
at de er på sporet.
På sporet av den «guddommelige»
Higgs-partikkelen.

Nyheten ble presentert med brask og
bram og stor ståhei her om dagen. At
de kan ha sett snurten av den etter-
lengtede partikkelen, som ble lansert og
beregnet av den britiske forskeren Pe-
ter Higgs allerede i 1964.

Avsløringen gikk nok hus forbi hos
flesteparten av oss. Jakten på Higgs-
partikkelen er absolutt viktig nok – fordi
det er partikkelen som menes å gi all-
ting masse i et samspill med omgivelse-
ne. For finnes den ikke, så må fors-
kerne utvikle helt nye ideer i forsøket på
å forstå mer av universet vårt. Nå kunne
forskerne fortelle at de har mange flere
data fra sine forsøk og at det ser ut til at
det er utslag som indikerer at det er en
partikkel. Men samtidig ikke data nok til
med tilstrekkelig sannsynlighet å kunne
konstatere at den mystiske Higgs-par-
tikkelen virkelig eksisterer. Og heller
ikke nok for å fastslå at den ikke gjør
det.

Slik usikkerhet liker vi ikke i vår ver-
den, der vi er mest opptatt av de bas-
tante sannheter.

Førsteamanuensis ved fysisk institutt
ved Universitetet i Oslo, Are Raklev, sier
til Teknisk Ukeblad at det er 95 prosent
sikkert at de har funnet er Higgs-partik-
kelen. Om man ikke har gjort en feil i
teorigrunnlaget.

Partikkelen er altså ikke funnet i virke-
lighetens verden. Den eksisterer i teo-
rien. Den er bygget inn i det som er den
store ligningen for allting, så å si. Og
som foreløpig er den beste beskrivelse
av universets fundamentale fysiske
krefter og partikler. Når vi tar med
Higgs, så går ligningen på mange må-
ter opp. Og det er den eneste partikke-
len hvis eksistens modellen forutsetter
– som ennå ikke er funnet.

Om du er med ...
Finnes Higgs-partikkelen, så er enda

en brikke i forståelsen av universets na-
tur på plass. Men det virkelig spennen-
de er jo hvis forskerne
på Cern, på grensen
mellom Sveits og
Frankrike, faktisk fin-
ner noe helt annet
enn det de har gått ut
fra.

I så fall er det bare å
feste setebeltene på
nytt ...

Ole Kristian
Strøm

mer til å få regningen. På samme måte
som at forsikringsselskapene varsler
høyere premier fordi noen endelig, mot
formodning, har fått bruk for den poli-
sen de årvisst har betalt inn på. Og
gjett hvem som skal koste Dagmars
besøk i Kommune-Norge?

Følgende samfunnsøkonomiske ana-
lyse er veldig enkel. Den er faktisk så
banal at alle sosialøkonomer, bedrifts-
økonomer og konsernsjefer i Telenor
og Hafslund og Det norske Arbeider-
parti kommer til å avvise den som lett-

sindig. Inspirert av en italiensk by jeg
kjenner godt, en som ble grunnlagt for
3000 år siden, som har overlevd flom og
jordskjelv, og hvor husene i bykjernen
er bygd på 1600-tallet: 

Hva med å gjøre ting så solid i ut-
gangspunktet, at det tåler vær, vind og
daglig bruk? 

Er det ikke slik at den ekstra kost-
naden man legger i å gjøre noe ordent-
lig med en gang, den tjener man også
inn – i tilfold – når man slipper å gjøre
alt på nytt, flere ganger? 

PS! I Ove Ansteinssons teater-
stykke «Hu' Dagmar», kan-

skje mest kjent som film og syngespill
av Alf Prøysen og Bjarne Amdahl, er
hu' Dagmar et uvær av et kvinnfolk
som kommer utenfra og setter bygda
på hodet. Hun duperer alle karfolk så
de mister både vett og forstand. 

Skummelt, det der, når livet imiterer
kunsten. 

Beskytt barna mot voldspillene, skriver Rita Brudalen-Adriansen fra Medietilsynet

CERN-SENTERET: Forskere ved CERN i
Sveits har nå sett spor av Higgs-par-
tikkelen. Foto: REUTERS
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Peter Higgs allerede i 1964.

Avsløringen gikk nok hus forbi hos flesteparten

av oss. Jakten på Higgs-partikkelen er absolutt

viktig nok - fordi det er partikkelen som menes å

gi allting masse i et samspill med omgivelsene.

For finnes den ikke, så må forskerne utvikle helt

nye ideer i forsøket på å forstå mer av universet

vårt. Nå kunne forskerne fortelle at de har mange

flere data fra sine forsøk og at det ser ut til at

det er utslag som indikerer at det er en partikkel.

Men samtidig ikke data nok til med tilstrekkelig

sannsynlighet å kunne konstatere at den

mystiske Higgs-partikkelen virkelig eksisterer. Og

heller ikke nok for å fastslå at den ikke gjør det.

Slik usikkerhet liker vi ikke i vår verden, der vi er

mest opptatt av de bastante sannheter.

Førsteamanuensis ved fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo, Are Raklev, sier til Teknisk

Ukeblad at det er 95 prosent sikkert at de har

funnet er Higgs-partikkelen. Om man ikke har

gjort en feil i teorigrunnlaget.

Partikkelen er altså ikke funnet i virkelighetens

verden. Den eksisterer i teorien. Den er bygget

inn i det som er den store ligningen for allting, så

å si. Og som foreløpig er den beste beskrivelse

av universets fundamentale fysiske krefter og

partikler. Når vi tar med Higgs, så går ligningen

på mange måter opp. Og det er den eneste

partikkelen hvis eksistens modellen forutsetter -

som ennå ikke er funnet.

Om du er med ...

Finnes Higgs-partikkelen, så er enda en brikke i

forståelsen av universets natur på plass. Men det

virkelig spennende er jo hvis forskerne på Cern, på

grensen mellom Sveits og Frankrike, faktisk finner noe

helt annet enn det de har gått ut fra.

I så fall er det bare å feste setebeltene på nytt ...

Bildetekst: CERN-SENTERET: Forskere ved CERN i Sveits

har nå sett spor av Higgs-partikkelen. Foto: REUTERS

© VG
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Vitenskapshistorier: Fortere enn lyset?
På Høyden. Publisert på nett 16.12.2011 08:17.

Den store forskningsnyheten denne høsten har

vært nøytrinoer som går fortere enn lyset. Kan

det virkelig stemme?

Av Heidi Sandaker, forsker ved institutt for fysikk

og teknologi, UiB

En av høstens store forskningsnyheter har vært

at nøytrioner er målt med hastigheter høyere enn

lyset. Hvis dette stemmer snur det opp ned på

det vi vet om fysikk og universet i dag. Men kan

nøytrinoer gå fortere enn lysets hastighet? Det er

i strid med mange tidligere studier og fysikere

ved OPERA-eksperimentet som har gjort nøytrino-

målingene er selv skeptiske og har bedt andre

fysikere om hjelp til å løse dette mysteriet.

CERN sender nøytrinoer til Grand Sasso OPERA-

eksperimentet (Oscillation Project with Emulsion-

tRacking Apparatus) er del av CNGS-prosjektet

(CERN neutrinos to Grand Sasso), hvor en

nøytrinostråle, produsert ved SPS-akseleratoren

ved CERN i Sveits, blir sent 730 km til Grand

Sasso i Italia under bakken. I Grand Sasso har

de så målt at nøytrinoene ankommer 60

nanosekunder fortere enn hva de hadde gjort hvis

de gikk med lysets hastighet i vakuum.

Dette overraskende resultatet resulterte i en

serie med studier og tester av målesystemet,

blant annet med avanserte GPS-systemer og

atomklokker. Likevel er presisjonen på målingene

forbausende god, rundt 20 cm over 730 km for

avstanden og cirka 10 nanosekunder for tiden

nøytrinoene har brukt på flyturen. De har også

observert denne effekten i over 16.000

hendelser. Etter å ha sjekket ut alle mulige

feilkilder bestemte de seg for å publisere

resultatet i september for å få hjelp og

inspirasjon utenifra.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.

Et diagram av CNGS-prosjektet som viser hvordan

nøytrinoene blir skutt gjennom jorden fra SPS-

akseleratoren ved CERN-laboratoriet i Sveits til

Grand Sasso National Laboratory i Italia, 730 km
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unna.

Konstruktiv kritikk Verdens fysikere har kastet

seg på utfordringen. Det har i de siste månedene

blitt offentliggjort en rekke forslag til forbedringer

av eksperimentet og i tillegg har det kommet

mange nye forslag til hva som kan ha skjedd.

En av teoriene som har blitt presentert er fra

Cohen og Glashow. De forteller at hvis nøytrinoer

går raskere enn lyset så må de avgi energi på

veien i form av elektron-positron-par og komme

fram med lavere energi enn den de startet med.

Dette ligner på kjente fenomener som når et fly

bryter lydmuren og produserer et smell, eller når

en partikkel går fortere enn lyset i et medium og

produserer lys (Cherenkov-stråling).

Artikkelen fortsetter under bildet.

SPS-akseleratoren på CERN. I tillegg til å levere

protoner til LHC sender denne akseleratoren

nøytrinoer til Grand Sasso Laboratoriet.

ICARUS-eksperimentet, som også studerer den

samme nøytrinostrålen fra CERN som OPERA, har

tilbakevist denne muligheten og offentliggjorde i

oktober målinger som viser at det ikke oppstår

noe tap av energi.

En annen type kritikk er knyttet til usikkerheten til

målingene. OPERA-kollaborasjonen har i den

siste tiden sjekket flere tips og presenterte de

nye resultatene i slutten av november. En av de

viktigste nye eksperimentene var å måle veldig

korte nøytrinopulser fra CERN. Det overraskende

er at alle disse nye målingene bekrefter det

opprinnelige eksperimentet.

Nye målinger fra andre eksperimenter Med

resultater og teorier fra flere hold som både

bekrefter og avkrefter målingene gjort av OPERA-

eksperimentet har man ikke kommet noe

nærmere en løsning på årets store

fysikkmysterie. Det neste store gjennombruddet kan

komme ved at man foretar en uavhengig måling ved et

annet laboratorium. En av de aktuelle kandidatene for

dette er MINOS-eksperimentet (Main Injector Neutrino

Oscillation Search) ved Fermilab nær Chicago i USA.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det skapte stor interesse da resultatene fra OPERA ble

offentligjort i et seminar på CERN.

Allerede i 2007 rapporterte MINOS-kollaborasjonen de

så 3 GeV nøytrinoer som kom tidligere enn forventet, det

vil si med hastighet høyere enn lyset. Siden det var stor

usikkerhet i målingene ble resultatene lagt på is. Nå ser

de igjennom målingene på nytt og samtidig forbereder de

nye eksperimenter som kanskje kan kaste lys på dette

fenomenet.

Hva om det stemmer? Det største problemet med

OPERAs målinger er likevel resultater fra astrofysikk.

Spesielt et studie av en supernova som heter SN1987a.

Hvis målingene fra OPERA stemmer så burde disse

nøytrinoene kommet til oss årevis før lyset fra den

eksploderende stjernen. I stedet kommer både lyset og

nøytrinoene i løpet av et par timer.

Uansett om resultatene fra OPERA er riktige eller gale, er

dette spennende tider for oss fysikere. Vi kan ta del i en

åpen og unik diskusjon om mulig ny fysikk og hvordan

man best kontrollerer og tolker nye fysikkresultater, og vi

kan kanskje i løpet av den nærmeste framtid få se nye

spennende eksperimentelle målinger.

Fakta/ Vitenskapshistorier

* Vitenskapshistorier er en fast spalte i På Høyden hvor

forskere forteller gode historier fra sitt felt.

* Teksten skal ikke være lang og må være skrevet slik

at også lesere uten fagkompetanse lett kan følge med.

* Send gjerne tips om gode fortellinger eller fortellere til

På Høydens e-post:

© På Høyden
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30 morgenbladet 16.–22. desember 2011

– Du hevder at psykologiens kulturelle innflytelse 
har økt i dagens samfunn? 
– Ja, begreper som selvfølelse og selvrealisering har 
kommet inn i hverdagsspråket, og populærkultu-
ren bringer med seg forståelsesmåter av mennes-
ket som er typisk psykologiske.
– Så man kan finne dette i tv-programmer og bla-
der?
– Oprah Winfrey kan eksemplifisere dette. Hun er 
en selvrealisert kvinne som har gjort karriere av 
sitt terapeutiske narrativ. 
Showet handler om å 
myndiggjøre seerne og 
å gi dem bedre selvfø-
lelse, og at mangelen på 
dette er roten til alt ondt i 
verden. Historien hen-
nes inneholder voldelige 
menn og misbruk, og 
gjennom hele showet 
har hun gått opp og ned i 
vekt. Kroppen er et bilde 
på det moderne selvet. 
Hun har en stadig kamp 
med seg selv som aldri 
blir avsluttet. 
– Og motivet har blitt 
plukket opp i norske blader?
– Ideen om optimaliseringen av selvet, er rett 
fra Oprah. Det terapeutiske språket går fint inn i 
damebladene. Oppskrifter der matvarer er byttet ut 
med «2 dl selvrespekt» og «3 dl positiv tenkning» 
og tester av produkter som ikke fjerner smuss, 
men stress, er typisk. Men dette er ikke ment som 
noen ensidig kritikk. Kvinner kan bruke slike te-
rapeutiske narrativ for å håndtere og hanskes sine 
hverdagslige problemer. 
– Den terapeutiske etos henger også sammen med 
større spørsmål, som religion?
– Helse og frelse er et kjent motiv i teorien. En 
gang på 1900-tallet skjedde det et skifte i autorite-
ten. Før skulle man bruke dette livet for å sikre seg 
et godt etterliv – en protestantisk etikk. Nå endres 
det til en terapeutisk etikk – det er helse, velvære, 
her og nå som betyr noe. Det henger også sammen 
med en generell sekulariseringstese. Man går fra 
en pliktkultur til en mer indrestyrt; hva er riktig for 
meg og i mitt liv. 
– Og kirken tilpasser seg til dette?
– Gudstjenestereformen er interessant slik – den 
prøver å gjøre gudstjenesten mer relevant. Kirken 
innrømmer at mange føler seg fremmedgjort der 
og forsøker å endre liturgien til å være mer invol-
verende. Det er noe paradoksalt her fordi institu-
sjonell kristendom handler om at dine behov blir 
satt til side, og da er det jo litt rart å skulle tekkes 
individene. Det handler nå mer om hva Gud kan 
gjøre for deg, enn hva du kan gjøre for Gud. 
– Har psykologene selv et ansvar har for denne 
utviklingen?
– Jeg forsøker å vise at vi har det. Tanken har vært 
at folk kunne praktisere psykologi på seg selv, og 
det ville hjelpe dem å ta gode valg og bli lykkelige. 
Men vi ser også at kosmetiske kirurger bruker vårt 
språk når de selger operasjoner til 15-åringer; det 
handler om selvfølelse, ikke en fin kropp. Det er 
ikke nødvendigvis slik at denne utviklingen gjør at 
vi tar de beste valgene.  Marit SiMonSen

Doktoren svarer

ole Jacob MadSen 
disputerer 20. desember 
for Ph.D-graden ved Uni-
versitetet i Bergen med av-
handlingen The Unfolding 
of the Therapeutic. The Cul-
tural Influence of Psychology 
in Contemporary Society.

Psykologi spiller en stadig større rolle i 
hvordan vi forstår oss selv – også i de 
store spørsmålene. 

Tirsdag offentliggjorde Cern nye 
resultater om et av Universets 
største mysterier: Mysteriet om 
hvorfor partikler har masse. 
Nye eksperimenter ved Large 
Hadron Collider (LHC) ved 
Cern, Atlas og CMS har for aller 
første gang sett et glimt av Higgs 
partikkelen, som kan forklare 
hvorfor vi alle er massive. Denne 
nye «masse-partikkelen» har 
lenge vært uoppdaget, noe som 
har forundret fysikere over hele 
verden. Nå kan LHC endelig ha 
funnet svaret.
 I et spesielt seminar ved Cern 
den 13. desember, presenterte 
Atlas og CMS analyse av all data 
som har blitt produsert ved LHC 
i 2011. 
 Atlas og CMS er enorme 
detektorer som registrerer og 
analyserer med høy presisjon 
strømmen av høyenergetiske 
partikler fra hyper-energirike 
protonkollisjoner som finner 
sted i midten av detektorene. 
Norske fysikere ved Universitetet 
i Bergen og Universitetet i Oslo 
er akitve i Atlas kollaborasjonen. 
Tirsdag var det store auditoriet 
mer enn fullt, og seminaret ble 
strømmet over internett med 
mange tilskuere i hele verden. 
 Begge eksperimentene ser et 
«glimt» av en Higgs partikkel 
med masse på omkring 125 GeV. 
Resultatet er ikke endelig, mer 
data trengs for å bevise eksis-
tensen av denne partikkelen, og 
arbeidet med det vil fortsette i 
2012. 
 Men et glimt av Higgs 
partikkelen er nok til at fysikere 
drømmer om, ikke bare et svar 
på masseproblemet, men også 
om andre nye oppdagelser.
 Masseproblemet i hverdagen 
får oss til å tenke på lavkarbo- 
eller andre mirakuløse dietter. 
Vi er alle bygget av subatomære 
partikler med sine egne masse-
problemer. I aktuelle modeller er 
disse partiklene masseløse, men 
ideen er at fundamentale parti-
kler får masse ved å bevege seg 
gjennom et Higgs felt som fyller 
hele verdensrommet. John Ellis, 
en teoretisk fysiker fra King’s 
College i London, sammenligner 
Higgs-feltet med et lag med 
snø over bakken. Partikler med 

forskjellig masse blir lettere eller 
tyngre når de beveger seg gjen-
nom snøen avhengig av hvilken 
masse de har. 
 En veldig lett partikkel, for 
eksempel et elektron, kan sam-
menlignes med en god skiløper 
som glir lett over snøen. Denne 
partikkelen vekselvirker bare litt 
med Higgs feltet. En top kvark, 
som er rundt 350.000 ganger 
tyngre enn elektronet, er som 
en person til fots. Den synker 
dypt ned i snøen, beveger seg 
tyngre og vekselvirker mer med 
Higgs feltet. Higgs feltet har i 
tillegg den egenskapen at det 
spontant kan oppstå snøballer. 
En slik snøball er analog med 
en Higgs partikkel. For at denne 
forklaringen skal være riktig, må 
slike snøball-partikler eksistere.  
Dagens resultater fra Cern betyr 
at vi for første gang, ikke bare 
ser hint av en til nå uoppdaget 
Higgs partikkel, men også hint 
om hva som kan være forklarin-
gen på andre ubesvarte spørsmål 
i fysikk.
 Fysikere har flere modeller 
om dette som de gjerne vil teste 
i tiden framover. En av de mest 
interessante er en modell kalt 
Supersymmetri som faktisk 
forutser at massen til Higgs 
partikkelen er akkurat i det 
området der Atlas og CMS har 
fått et glimt av den. Supersym-
metri forutser også eksistensen 
til andre partikler og én av dem, 

den såkalte letteste supersym-
metriske partikkelen, kan 
kanskje til og med forklare et 
helt annet masseproblem, og et 
kanskje enda større mysterium, 
nemlig Mørk Materie.
 Det har vært klart i lengre tid 
at det universet vi observerer 
(stjerner, planeter, støv og tyngre 
elementer) bare er 4 prosent av 
det totale universet. 
Resten er ukjent. Rundt 22 
prosent av universet består av en 
ny type av tyngre stabile partikler 
som man kaller Mørk Materie. 
Problemet er at ingen ennå har 
observert noen slik partikkel. 
Hintet om hvilken masse Higgs 
partikkelen kan ha, gir oss også 
et hint om at LHC kanskje kan 
produsere slike Mørk Materie 
partikler. Og enda viktigere, kan-
skje dette kan skje veldig snart. 
Dagens resultater kan være 
en dør inn til en ny uoppdaget 
verden, og det kan hende vi står 
på terskelen til en fundamental 
ny forståelse av universet. Litt 
på samme måte som reisene til 
Columbus og andre oppdagel-
sesreisende endret vår forståel-
sen om jordas kontinenter.

Johan F. Storm, Anders Romar-
heim, Cathrine Holst, Camilla 
Stoltenberg og Hans Petter Graver 
rapporterer hver uke fra forsknings-
fronten i Morgenbladet. Denne 
ukens bidrag er en gjesteopptreden 
i spalten.

Inn i det ukjente

Heidi Sandaker og anna lipniacka er tilknyttet  
Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. 
Denne uken fulgte de et seminar ved Cern. Her er deres referat.

Forskningsfronten Fysikk

Hva: Fysikere har fått et glimt av den såkalte Higgs partikkelen. 
Hvem: Eksperimentene ble presentert av forskere ved Cern denne 
uken. Betydning: Glimtet får fysikere verden over til å drømme, 
ikke bare om et svar på masseproblemet, men også om andre nye 
oppdagelser. 

Kan bevise teori: Lette partikler beveger seg gjennom et Higgs felt, som en skigåer 
glir over snøen. Foto: berit keilen/scanpix

Side: 30.
Del: 1.
© MorgenbladetPublisert: 16.12.2011.
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Kan ha funnet Higgs-partikkelen
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 14.12.2011 07:46.

Flere årtiers leting etter nålen i fysikkhøystakken

kan være over. Nye resultater fra Cern tyder på at

den etterlengtede Higgs-partikkelen finnes. Av

Odd Richard Valmot.

Mye tyder på at man kan ha sett snurten av den

etterlengtede Higgs-partikkelen. I så fall har man

bekreftet teorien som ble lansert og beregnet av

den britiske forskeren Peter Higgs allerede i

1964.

40 års utvikling

Teorien var at det såkalte Higgsfeltet er det som

gir andre partikler masse. Feltet kan vi ikke måle,

men partikkelen, som er en slags manifestasjon

av feltet, kan måles.

Det har ikke vært noen enkel oppgave å finne

denne partikkelen, men nå er det mye som tyder

på at det kan ha skjedd. Det skulle altså over 40

års teknologiutvikling før vi klarte å teste teorien

til Higgs, sier partikkelfysiker Bjørn Hallvard

Samset.

To eksperimenter

For å finne Higgspartikkelen har to ulike

forskergrupper jobbet uavhengig av hverandre

med forskjellige eksperimenter. Det resultatet

som CERN nå har offentliggjort er konklusjonen

fra eksperimenter disse gruppene har

gjennomført og begge peker i samme retning.

For det første har de eliminert de områdene hvor

Higgs-partikkelen ikke befinner seg. Hvis den

eksisterer så er den i området mellom 115 og

127 gigaelektronvolt (GeV).

Parameter

Fysikerne bruker denne betegnelsen som en

parameter for å måle masse og det indikerer at vi

snakker om en tung partikkel. Et proton har en

masse på en GeV.

Definisjonen på en elektronvolt er den
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energimengden et elektron opptar når det

beveger seg mellom to plater i vakuum hvor

spenningsforskjellen er en volt. Massen er i følge

Einstein en funksjon av energien.

For å akselerere protoner til nær lyshastighet,

som trengs for å skape kollisjoner mellom to

protonstråler rettet mot hverandre, holder det

ikke med et felt mellom to plater. Det er slike

ting man har bygget den store akseleratorringen

ved CERN for.

Her gis protonstrålene en spenningsdytt hver

gang de passerer rundt til de kommer opp i den

nødvendige hastigheten. Først da får de den

energien som trengs for at Higgspartikkelen skal

kunne dannes i kollisjonene.

Indikerer Higgs GANSKE SIKKERT:

Førsteamanuensis ved fysisk institutt ved UiO,

Are Raklev, sier det er 95 prosent sikkert at det

man har funnet er Higgs-partikkelen. Om man

ikke har gjort en feil i teorigrunnlaget.

I tillegg til å snevre inn det masseområdet hvor

Higgs-partikkelen kan eksistere har begge

eksperimentene indikasjoner på at partikkelen er

funnet og at massen er på mellom 124 og 126

GeV. Det er i restene etter kollisjonene man har

funnet det som indikerer partikkelen vi har lett

etter så lenge. Men helt sikre kan vi ikke være.

Statistisk er det over 95 prosent sikkert at det er

Higgs vi har funnet, men da tar vi ikke høyde for mulige

feil i modelleringen av bakgrunnen, sier

førsteamanuensis ved UiO, Are Raklev.

Han forteller at det som indikerer Higgs-partikkelen er at

den raskt henfaller til to fotoner. Ved å ta energien til de

to fotonene kan man se om den passer til massen på

Higgs-partikkelen.

Selvfølgelig kan det være tilfeldigheter at disse

fotonparene dukker opp, men vi har så mange

indikasjoner at sjansen for det er liten, sier Raklev.

Jeg har stor tro på at man har funnet Higgs-partikkelen.

Det er selvfølgelig spennende, men det hadde vært

spennende om den ikke hadde eksistert også. Det ville

betydd at vi måtte tenke ut helt nye teorier om hvordan

alt henger sammen. Det at den finnes betyr selvfølgelig

ikke at vi er ved veis ende. Dette legger grunnlag for

masse forskning i årene fremover, sier Samset.

: Ett års abonnement av Teknisk Ukeblad kun 1440 kr!

eller SMS kodeord TU til 2007 Kan ha funnet Higgs-

partikkelen

Cern hevder å ha sett snurten av Higgs-partikkelen. Foto:

Cern

© Teknisk Ukeblad
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Ser hint av svaret
På Høyden. Publisert på nett 14.12.2011 06:02.

Ett av fysikkens store, ubesvarte spørsmål er

hvorfor partikler har masse. Ferske data,

offentliggjort av CERN i går, gir hint om svaret.

Men konklusjonen lar vente på seg.

Av Fredrik Mandal

På et seminar på CERN i Sveits i går

offentliggjorde ATLAS - og CMS -eksperimentene

nye resultater som flytter fysikerne ett skritt

nærmere et av universets store mysterier: hvorfor

har partikler masse?

Teorien ble utviklet på 1960-tallet. I denne

teorien introduseres et Higgs felt. Når partikler

kommer i kontakt med dette feltet får de sin

masse. I Higgs-feltet kan det også spontant

oppstå Higgs-partikler, som er hypotetiske

elementærpartikkler. For at teorien skal holde må

det finnes Higgs-partikler, men det har ikke

vitenskapen klart å bevise. Ennå.

Et viktig bevis Higgs-partikkelen vil være en veldig

viktig oppdagelse i seg selv, men massen til

denne partikkelen gir også et viktig hint om hva

svaret på andre store fysikkspørsmål kan være,

sier Heidi Sandaker, forsker ved Institutt for

fysikk og teknologi ved UiB.

Sandaker er ett av de norske medlemmene i

ATLAS-forsøket, og deler tiden sin mellom Norge

og Sveits.

Tidligere har vi ikke visst hvilken masse Higgs-

partikkelen kan ha,og dermed har det vært et

stort område å lete i. Men med de nye

resultatene fra LHC (Large Hadron Collider) har

dette området blitt kraftig begrenset. Vi vil aldri

kunne se Higgs direkte i en detektor siden

levetiden er veldig kort, men vi kan se hva slags

partikler den henfaller til. Higgs-partikkelen har

flere måter å gjøre dette på og vi sjekker

resultatet for hver av disse, sier hun.

Begrenset til mellom 115 og 130 GeV

Hovedkonklusjonen som ble presentert i Sveits i

går er at Higgs-bosonet, hvis det finnes, mest

sannsynlig har en masse på mellom 115 og 130
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GeV. ATLAS-eksperimentet har nemlig fått utslag i

sine undersøkelser i LHC (Large Hadron Collider)

mellom 116 og 130 GeV, mens CMS-

eksperimentet har fått utslag mellom 115 og 127

GeV.

I seg selv er ikke målingene fra ATLAS og CMS

interessante. I pressemeldingen skriver CERN at

hver for seg er ikke målingene mer statistisk

signifikante enn å kaste terning og få to seksere

på rad. Det er kombinasjonen som gjør at store

deler av fysikkverden satt klistret til PC-

skjermene for å se på liveoverføringen fra Sveits i

går.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ikke et sete var ledig da ATLAS-eksperimentets

talsperson Fabiola Gianotti la frem nye resultater

på CERN i Sveits i går. (Foto: CERN)

Det er sjekket på en rekke forskjellige måter.

ATLAS og CMS har forskjellige typer

detektorteknologi. Ingen av dem har store nok

utslag til å kunne si med sikkerhet at Higgs

eksisterer, men det at vi flere steder ser et lite

overskudd er et tegn på at det kanskje kan

komme mer. Det er ikke nok til å si at det er en

oppdagelse ennå, det kan godt være at dette ikke er

noe, men det er interessant at begge detektorer ser et

hint på samme sted, sier Sandaker.

Svaret kommer i 2012 Dette kan være fluktuasjoner,

men det kan også være noe som er mer interessant, sa

ALTAS talsperson Fabiola Gianotti under gårsdagens

seminar.

Mye av det samme sa CMS-eksperimentets talsperson

Guido Tonelli.

Den statistiske signifikansen er ikke stor nok til å si noe

konkluderende. Det vi ser per i dag kan være

bakgrunnsstøy eller Higgs-bosonet. Bedre analyser og

mer data levert i 2012 av denne fantastiske LHC-

maskinen vil definitivt gi oss et svar, sa han.

Heidi Sandaker ved Institutt for fysikk og teknologi er en

av de norske deltakerne i ATLAS-prosjektet ved CERN i

Sveits. (Foto: Fredrik Mandal)

© På Høyden

Se webartikkelen på http://ret.nu/TBbudQCu
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Første glimt av Higgs - kanskje
Forskning.no. Publisert på nett 13.12.2011 20:48. (Oppdatert 14.12.2011 06:22)

I nærmere 50 år har fysikerne lett etter Higgs-

partikkelen. Muligens har vi nå sett de første

tegnene til den sære partikkelen. (Oppdatert:

14.12.2011 06:22)

Hilde Lynnebakken Formidlingskonsulent

Tirsdag 13. desember 2011 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

Higgs-jegerne Alex Read og Lillian Smestad ved

en dekorert vegg i CERN-laboratoriet. (Foto: UiO)

Allerede tre timer før seminarstart var CERNs

store auditorium fullpakket av spente fysikere.

Skulle vi få de første meldingene om funn av

Higgs, den mystiske partikkelen som gir alle

andre partikler masse?

-Vi vet alt om Higgspartikkelen, sier stipendiat

Lillian Smestad ved Universitetet i Oslo (UiO),

med unntak av to ting: Vi vet ikke hvor tung den

er, og vi vet heller ikke om den finnes.

Etter CERNs presentasjon tirsdag er vi veldig nær

svaret på disse to spørsmålene.

Få gjemmesteder igjen

UiOs fremste Higgsjeger, professor Alex Read,

oppsummerer:

-Området hvor Higgs kan gjemme seg er snevret

kraftig inn. Vi vet nå at Higgs, om den finnes, må

ha en masse mellom 116-127 gigaelektronvolt

(GeV).

- Vi har overskudd av data i området 124-126

GeV. Vi ser hint av det samme signalet med tre

forskjellige analysemetoder og med to ulike

eksperimenter.

Det lukter Higgs!

- Jeg synes nok det er litt usannsynlig at dette

bare er bakgrunnsstøy. Det lukter Higgs! mener

Read. Og om ett år lover han at vi har et sikkert

svar.

Noen fysikere mener derimot det vil være kjedelig

om vi finner Higgs-partikkelen.
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- Higgs-partikkelen vil åpenbart være en stor

oppdagelse, men det ville vært enda større om

den viste seg å ikke finnes. Det vil være en

enorm overraskelse, og i all hemmelighet håper

vi at dette skjer. Om det er tilfelle, må det være

noe annet som tar Higgs' rolle, kanskje en hel

familie partikler eller noe enda mer eksotisk. Det

uventede er alltid det mest spennende.

Det sier Stepan Söldner-Rembold, leder for

partikkelfysikkgruppen ved Universitetet i

Manchester, ifølge Dagbladet.

Read er ikke enig.

- Jeg håper vi finner Higgs. Naturen varter i så fall

opp med noe helt nytt, en ny type felt. Det er

kjempespennende!

Dessuten er dette bare begynnelsen: Vi vet at de

teoriene vi har bare beskriver fire prosent av universet.

Resten, mørk materie og mørk energi, gjenstår å finne.

Kilde:

Les pressemeldingen fra CERN her

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/W4Sni5nq
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CERN presenterer status i jakten på Higgs
NTB Info. Publisert på nett 13.12.2011 15:34.

Eksistensen av Higgs-bosonet er en avgjørende

betydning for fysikernes forståelse av universet.

Hvis den finnes, har forskerne nå snevret inn

masseintervallet denne partikkelen kan ligge

innenfor.

I dag presenterer CERN status for jakten

På et seminar på CERN i dag presenterte to av

de store eksperimentene på CERN, ATLAS og

CMS, status for arbeidet med å finne Higgs-

bosonet. Eksistensen av denne partikkelen er en

avgjørende betydning for fysikernes forståelse av

universet.

Det er knyttet stor spenning til om Higgs-bosonet

finnes eller ikke. Fysikernes såkalte

standardmodell forklarer den ordinære, synlige

materien vi og våre omgivelser er laget av. Men

den mørke materien, de 96 % av universet som

er usynlig, beskriver den ikke. Dersom Higgs-

bosonet ikke finnes må en 50 år gammel teori

revideres, og forskerne må tenke nytt.

- Det har vært en betydelig framgang i søket etter

Higgs-bosonet,, men endelige konklusjoner om

hvorvidt denne partikkelen eksisterer eller ikke,

vil ikke CERN trekke ennå, sier Norges

representant i CERNs styrende organ, Bjørn

Jacobsen i Forskingsrådet.

På grunnlag av store mengder data opplyser

CERN å ha peilet seg inn mot massen partikkelen

kan ha, hvis den finnes. Den antas å ha en

masse som ligger mellom 116 og 130 GeV.

Partikkelen selv kan ikke detekteres. De store

eksperimentene ATLAS og CMS detekterer kun

de partiklene Higgs-bosonet konverterer til etter

hvert som den mister energi på sin ferd gjennom

detektoren.

Rundt 80 nordmenn deltar i forskning på CERN,

verden største laboratorium for partikkelfysikk,

beliggende ved Genève. Mange av de norske

forskerne er tilknyttet ATLAS-eksperimentet.

Kontaktpersoner:
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Førsteamanuensis Are Raklev, UiO: + 47 41 45

25 97 Tilgjengelig i Oslo

Professor Alexander Read, UiO: +47 97 54 44

75 I CERNs pressepanel, tilgjengelig på telefon

fra ca kl 17

Prosjektleder og professor Farid Ould Saada, UiO:

+47 94 86 14 74 Tilgjengelig på CERN

Norges representanter i CERNs Råd:

Eivind Osnes, UiO: + 47 45 02 78 98

Tilgjengelig på CERN:

Bjørn Jacobsen, Forskningsrådet: +47 40 63 82 66

Pressemelding og bilder fra CERN vil tilgjengeliggjøres

her kl 15.30:

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/List.ht

ml

Webcast av pressekonferanse ca kl. 16.30:

http://webcast.web.cern.ch/webcast/

© NTB Info

Se webartikkelen på http://ret.nu/mMdmi0zV
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PRM: Forskningsrådet / CERN presenterer status i
...jakten på Higgs.
NTBtekst. Publisert på trykk 13.12.2011 15:19. Artikkeltype: Fulltekstmeldinger.

Eksistensen av Higgs-bosonet er en avgjørende

betydning for fysikernes forståelse av universet.

Hvis den finnes, har forskerne nå snevret inn

masseintervallet denne partikkelen kan ligge

innenfor. I dag presenterer CERN status for

jakten

På et seminar på CERN i dag presenterte to av

de store eksperimentene på CERN, ATLAS og

CMS, status for arbeidet med å finne Higgs-

bosonet. Eksistensen av denne partikkelen er en

avgjørende betydning for fysikernes forståelse av

universet.

Det er knyttet stor spenning til om Higgs-bosonet

finnes eller ikke. Fysikernes såkalte

standardmodell forklarer den ordinære, synlige

materien vi og våre omgivelser er laget av. Men

den mørke materien, de 96 % av universet som

er usynlig, beskriver den ikke.  Dersom Higgs-

bosonet ikke finnes må en 50 år gammel teori

revideres, og forskerne må tenke nytt.

- Det har vært en betydelig framgang i søket etter

Higgs-bosonet,, men endelige konklusjoner om

hvorvidt denne partikkelen  eksisterer eller ikke,

vil ikke CERN trekke ennå, sier Norges

representant i CERNs styrende organ, Bjørn

Jacobsen i Forskingsrådet.

På grunnlag av store mengder data opplyser

CERN å ha peilet seg inn mot massen partikkelen

kan ha, hvis den finnes. Den antas å ha en

masse som ligger mellom 116 og 130 GeV.

Partikkelen selv kan ikke detekteres. De store

eksperimentene ATLAS og CMS detekterer kun

de partiklene Higgs-bosonet konverterer til etter

hvert som den mister energi på sin ferd gjennom

detektoren.

Rundt 80 nordmenn deltar i forskning på CERN, verden

største laboratorium for partikkelfysikk, beliggende ved

Genève. Mange av de norske forskerne er tilknyttet

ATLAS-eksperimentet.

Kontaktpersoner:

Førsteamanuensis Are Raklev, UiO: + 47 41 45 25 97

Tilgjengelig i Oslo

Professor Alexander Read, UiO: +47 97 54 44 75

I CERNs pressepanel, tilgjengelig på telefon fra ca kl 17

Prosjektleder og professor Farid Ould Saada, UiO: +47

94 86 14 74

Tilgjengelig på CERN

Norges representanter i CERNs Råd:

Eivind Osnes, UiO: + 47 45 02 78 98

Tilgjengelig på CERN:

Bjørn Jacobsen, Forskningsrådet: +47 40 63 82 66

Pressemelding og bilder

fra CERN vil tilgjengeliggjøres her kl 15.30:

Webcast

av pressekonferanse ca kl. 16.30:

**** Dette stoff formidler NTB for andre - se

www.ntb.no ****

© NTBtekst
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30 morgenbladet 16.–22. desember 2011

– Du hevder at psykologiens kulturelle innflytelse 
har økt i dagens samfunn? 
– Ja, begreper som selvfølelse og selvrealisering har 
kommet inn i hverdagsspråket, og populærkultu-
ren bringer med seg forståelsesmåter av mennes-
ket som er typisk psykologiske.
– Så man kan finne dette i tv-programmer og bla-
der?
– Oprah Winfrey kan eksemplifisere dette. Hun er 
en selvrealisert kvinne som har gjort karriere av 
sitt terapeutiske narrativ. 
Showet handler om å 
myndiggjøre seerne og 
å gi dem bedre selvfø-
lelse, og at mangelen på 
dette er roten til alt ondt i 
verden. Historien hen-
nes inneholder voldelige 
menn og misbruk, og 
gjennom hele showet 
har hun gått opp og ned i 
vekt. Kroppen er et bilde 
på det moderne selvet. 
Hun har en stadig kamp 
med seg selv som aldri 
blir avsluttet. 
– Og motivet har blitt 
plukket opp i norske blader?
– Ideen om optimaliseringen av selvet, er rett 
fra Oprah. Det terapeutiske språket går fint inn i 
damebladene. Oppskrifter der matvarer er byttet ut 
med «2 dl selvrespekt» og «3 dl positiv tenkning» 
og tester av produkter som ikke fjerner smuss, 
men stress, er typisk. Men dette er ikke ment som 
noen ensidig kritikk. Kvinner kan bruke slike te-
rapeutiske narrativ for å håndtere og hanskes sine 
hverdagslige problemer. 
– Den terapeutiske etos henger også sammen med 
større spørsmål, som religion?
– Helse og frelse er et kjent motiv i teorien. En 
gang på 1900-tallet skjedde det et skifte i autorite-
ten. Før skulle man bruke dette livet for å sikre seg 
et godt etterliv – en protestantisk etikk. Nå endres 
det til en terapeutisk etikk – det er helse, velvære, 
her og nå som betyr noe. Det henger også sammen 
med en generell sekulariseringstese. Man går fra 
en pliktkultur til en mer indrestyrt; hva er riktig for 
meg og i mitt liv. 
– Og kirken tilpasser seg til dette?
– Gudstjenestereformen er interessant slik – den 
prøver å gjøre gudstjenesten mer relevant. Kirken 
innrømmer at mange føler seg fremmedgjort der 
og forsøker å endre liturgien til å være mer invol-
verende. Det er noe paradoksalt her fordi institu-
sjonell kristendom handler om at dine behov blir 
satt til side, og da er det jo litt rart å skulle tekkes 
individene. Det handler nå mer om hva Gud kan 
gjøre for deg, enn hva du kan gjøre for Gud. 
– Har psykologene selv et ansvar har for denne 
utviklingen?
– Jeg forsøker å vise at vi har det. Tanken har vært 
at folk kunne praktisere psykologi på seg selv, og 
det ville hjelpe dem å ta gode valg og bli lykkelige. 
Men vi ser også at kosmetiske kirurger bruker vårt 
språk når de selger operasjoner til 15-åringer; det 
handler om selvfølelse, ikke en fin kropp. Det er 
ikke nødvendigvis slik at denne utviklingen gjør at 
vi tar de beste valgene.  Marit SiMonSen

Doktoren svarer

ole Jacob MadSen 
disputerer 20. desember 
for Ph.D-graden ved Uni-
versitetet i Bergen med av-
handlingen The Unfolding 
of the Therapeutic. The Cul-
tural Influence of Psychology 
in Contemporary Society.

Psykologi spiller en stadig større rolle i 
hvordan vi forstår oss selv – også i de 
store spørsmålene. 

Tirsdag offentliggjorde Cern nye 
resultater om et av Universets 
største mysterier: Mysteriet om 
hvorfor partikler har masse. 
Nye eksperimenter ved Large 
Hadron Collider (LHC) ved 
Cern, Atlas og CMS har for aller 
første gang sett et glimt av Higgs 
partikkelen, som kan forklare 
hvorfor vi alle er massive. Denne 
nye «masse-partikkelen» har 
lenge vært uoppdaget, noe som 
har forundret fysikere over hele 
verden. Nå kan LHC endelig ha 
funnet svaret.
 I et spesielt seminar ved Cern 
den 13. desember, presenterte 
Atlas og CMS analyse av all data 
som har blitt produsert ved LHC 
i 2011. 
 Atlas og CMS er enorme 
detektorer som registrerer og 
analyserer med høy presisjon 
strømmen av høyenergetiske 
partikler fra hyper-energirike 
protonkollisjoner som finner 
sted i midten av detektorene. 
Norske fysikere ved Universitetet 
i Bergen og Universitetet i Oslo 
er akitve i Atlas kollaborasjonen. 
Tirsdag var det store auditoriet 
mer enn fullt, og seminaret ble 
strømmet over internett med 
mange tilskuere i hele verden. 
 Begge eksperimentene ser et 
«glimt» av en Higgs partikkel 
med masse på omkring 125 GeV. 
Resultatet er ikke endelig, mer 
data trengs for å bevise eksis-
tensen av denne partikkelen, og 
arbeidet med det vil fortsette i 
2012. 
 Men et glimt av Higgs 
partikkelen er nok til at fysikere 
drømmer om, ikke bare et svar 
på masseproblemet, men også 
om andre nye oppdagelser.
 Masseproblemet i hverdagen 
får oss til å tenke på lavkarbo- 
eller andre mirakuløse dietter. 
Vi er alle bygget av subatomære 
partikler med sine egne masse-
problemer. I aktuelle modeller er 
disse partiklene masseløse, men 
ideen er at fundamentale parti-
kler får masse ved å bevege seg 
gjennom et Higgs felt som fyller 
hele verdensrommet. John Ellis, 
en teoretisk fysiker fra King’s 
College i London, sammenligner 
Higgs-feltet med et lag med 
snø over bakken. Partikler med 

forskjellig masse blir lettere eller 
tyngre når de beveger seg gjen-
nom snøen avhengig av hvilken 
masse de har. 
 En veldig lett partikkel, for 
eksempel et elektron, kan sam-
menlignes med en god skiløper 
som glir lett over snøen. Denne 
partikkelen vekselvirker bare litt 
med Higgs feltet. En top kvark, 
som er rundt 350.000 ganger 
tyngre enn elektronet, er som 
en person til fots. Den synker 
dypt ned i snøen, beveger seg 
tyngre og vekselvirker mer med 
Higgs feltet. Higgs feltet har i 
tillegg den egenskapen at det 
spontant kan oppstå snøballer. 
En slik snøball er analog med 
en Higgs partikkel. For at denne 
forklaringen skal være riktig, må 
slike snøball-partikler eksistere.  
Dagens resultater fra Cern betyr 
at vi for første gang, ikke bare 
ser hint av en til nå uoppdaget 
Higgs partikkel, men også hint 
om hva som kan være forklarin-
gen på andre ubesvarte spørsmål 
i fysikk.
 Fysikere har flere modeller 
om dette som de gjerne vil teste 
i tiden framover. En av de mest 
interessante er en modell kalt 
Supersymmetri som faktisk 
forutser at massen til Higgs 
partikkelen er akkurat i det 
området der Atlas og CMS har 
fått et glimt av den. Supersym-
metri forutser også eksistensen 
til andre partikler og én av dem, 

den såkalte letteste supersym-
metriske partikkelen, kan 
kanskje til og med forklare et 
helt annet masseproblem, og et 
kanskje enda større mysterium, 
nemlig Mørk Materie.
 Det har vært klart i lengre tid 
at det universet vi observerer 
(stjerner, planeter, støv og tyngre 
elementer) bare er 4 prosent av 
det totale universet. 
Resten er ukjent. Rundt 22 
prosent av universet består av en 
ny type av tyngre stabile partikler 
som man kaller Mørk Materie. 
Problemet er at ingen ennå har 
observert noen slik partikkel. 
Hintet om hvilken masse Higgs 
partikkelen kan ha, gir oss også 
et hint om at LHC kanskje kan 
produsere slike Mørk Materie 
partikler. Og enda viktigere, kan-
skje dette kan skje veldig snart. 
Dagens resultater kan være 
en dør inn til en ny uoppdaget 
verden, og det kan hende vi står 
på terskelen til en fundamental 
ny forståelse av universet. Litt 
på samme måte som reisene til 
Columbus og andre oppdagel-
sesreisende endret vår forståel-
sen om jordas kontinenter.

Johan F. Storm, Anders Romar-
heim, Cathrine Holst, Camilla 
Stoltenberg og Hans Petter Graver 
rapporterer hver uke fra forsknings-
fronten i Morgenbladet. Denne 
ukens bidrag er en gjesteopptreden 
i spalten.

Inn i det ukjente

Heidi Sandaker og anna lipniacka er tilknyttet  
Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. 
Denne uken fulgte de et seminar ved Cern. Her er deres referat.

Forskningsfronten Fysikk

Hva: Fysikere har fått et glimt av den såkalte Higgs partikkelen. 
Hvem: Eksperimentene ble presentert av forskere ved Cern denne 
uken. Betydning: Glimtet får fysikere verden over til å drømme, 
ikke bare om et svar på masseproblemet, men også om andre nye 
oppdagelser. 

Kan bevise teori: Lette partikler beveger seg gjennom et Higgs felt, som en skigåer 
glir over snøen. Foto: berit keilen/scanpix

Side: 30.
Del: 1.
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Er en av fysikkens største gåter i ferd med å bli å løst?
Dagbladet. Publisert på nett 09.12.2011 18:46. (Oppdatert 09.12.2011 22:48)

CERN varsler store nyheter om mystisk partikkel.

Men hva er egentlig Higgs-bosonet? Her er

forklaringen. Bjørn H. Samset Partikkelfysiker

kollokvium.no Er Higgs-bosonet i ferd med å bli

påvist? (Oppdatert: 09.12.2011 22:48)

Det er en av spekulasjonene som svirrer, etter at

CERN rte at de førstkommende tirsdag vil

offentliggjøre resultater fra nye dataanalyser ved

Large Hadron Collider (LHC) som kan gi hint av

den flyktige partikkelen.

Eksistensen til partikkelen, beskrevet som en

gud og fysikkens hellige gral, er helt kritisk for at

en av dagens viktigste fysikkmodeller skal holde

vann. Problemet er at dersom den i det hele tatt

finnes, er den ekstremt vanskelig å påvise.

Hva er egentlig denne Higgs-partikkelen som

fysikere går fullstendig i spinn over?

Bjørn Samset, partikkelfysiker og tidligere LHC-

fysiker, har skrevet artikkelen under med svaret,

som opprinnelig ble publisert på

forskningsbloggen kollokvium.no:

Higgs-bosonet. Gude-partikkelen: Fysikkens

hellige gral og fortapte sønn. Lett etter med lys

og lykte i flere tiår av noen av verdens beste

fysikere først med stor inspirasjon ved CERNs

LEP-akselerator, deretter med stor selvtillit ved

FermiLab i Chicago, og nå med dårlig skjult

desperasjon ved LHC.

Hva er det ved denne bittelille og nesten

uforklarlige partikkelen som inspirerer til så stor

bruk av arbeidskraft, tid og penger og så absurd

grandiose tilnavn? Og ikke minst, hva er den for

noe?

Standardmodellen

Naturvitere har siden filosofiens morgen lurt på

hva alt er laget av. Ild, jord, luft og vann? Tall?

Grunnstoffer? Spør du en fysiker i dag får du et
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kontant svar: Alt er laget av partikler, og alt vi vet

om partikler er beskrevet i standardmodellen for

partikkelfysikk blant venner kalt bare SM.

Smak litt på navnet. SM er standard, som betyr

at den er noe de aller fleste fysikere i dag tror på,

og den er en modell. Dette siste betyr at den er

et forsøk på å lage fornuft ut av en masse ting vi

vet ved å gjette på noen sammenhenger.

Det blir som en prikk-til-prikk-tegning uten tall på

prikkene. Stoler du nok på hva du tror det er til å

tegne opp bildet?

Standardmodellen tror vi i stor grad på. Vi har i

snart 50 år har kunnet teste den. Ved å gjøre

bedre og bedre eksperimenter har vi kunnet legge

inn nye prikker, som så forteller oss om streken

vi tegnet gikk på rett sted.

Det er i dag ingen fysisk teori som er bedre

sjekket, vridd og vendt på enn akkurat SM.

Standardmodellen anno 2011 sier at naturen er

satt sammen av et 20-talls partikler kvarker og

gluoner som til sammen blir atomkjerner, som i

tur slår seg sammen med elektroner og fotoner

for å danne atomer.

Dessuten finnes det tyngre kvarker, tyngre

elektron-slektninger, nesten usynlige nøytrinoer,

og et par partikler som tilhører den svake

kjernekraften.

Noen av disse partiklene var med fra starten, og

la på 60-tallet grunnlaget for SM de var de første

prikkene på tegningen. Andre har blitt forutsagt

senere fordi linjene man trakk antydet både at

det burde være flere prikker, og hvor de burde

være.

Så har man lett der, og i alle tilfeller funnet det

man har lett etter. Nettopp slik skal en

vitenskapelig teori oppføre seg forutsigelser,

eksperiment, styrking, ny forutsigelser ut fra

dette igjen, og så videre.

Higgs en prikk som burde vært der

I prikk-til-prikk-en som er tegnet av

standardmodellen er det et hjørne som har plaget

fysikere siden 1964. Det er et sted hvor det

absolutt bør være en partikkel, men hvor vi ikke har

funnet noen.

Eller, litt mer nøyaktig: Vi kan få standardmodellen til å

forutsi resultatene av eksperimenter, hvis vi bare antar

at det finnes en ekstra partikkel der ute. Er den derimot

ikke der, vel så går ikke teorien opp som den bør.

I prikk-til-prikk-analogien: Det er et sted hvor mange,

mange linjer møtes, og hvor det etter all estetisk sans

bare må være en prikk.

I fysikken: Teorien sier egentlig at enkelte partikler ikke

skal veie noe, noe de helt opplagt gjør når vi måler på

dem. Denne nye partikkelen fikser det problemet, og får

teorien til å forutsi fornuftige masser til dem.

Men enn så lenge er den altså ikke der...

Denne manglende partikkelen fysikkens bortkomne

sønn, hellige gral og gudepartikkel, blant mange andre

rare titler er det som heter Higgs-bosonet, eller bare

Higgs-partikkelen. Den utgjør altså et slags være eller

ikke være for en fysisk teori som har gjort det fantastisk

bra i femti år.

Det høres kanskje litt rart ut at en antakelse gjort for å

få en teori til å gå opp skal få fysikere til å gå i spinn i

lange tider. Grunnen er at det er sånn det har blitt gjort

tidligere, og det med veldig stort hell.

Flere kvarker har blitt funnet på akkurat denne måten. To

andre partikler kalt W og Z ble sågar forutsagt ut fra

samme teori som Higgspartikkelen den såkalte

elektrosvake teorien og de ble funnet akkurat der man

forventet. Det ville derfor vært ganske så overraskende

om Higgs-partikkelen ikke finnes.

Hvorfor så ekkel, lille partikkel?

Så hvorfor har vi da ikke funnet den? Det er to

problemer:

For det første: For å finne en partikkel må vi bygge et

eksperiment som kan lage den. I dette tilfellet betyr det

at vi må ha nok energi tilgjengelig til å kunne skape en

Higgs. Vi har ingen Higgs, men kan bruke den berømte

naturloven E=mc 2 til å gjøre energi (E) om til masse (m)

og dermed lage en.

At vi ikke har sett den enda betyr delvis at vi bare ikke

har hatt sterke nok eksperimenter til å få dette til. LHC,
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som i dag er i gang på CERN i Sveits, har derimot

garantert nok, så dette problemet er egentlig

løst.

For det andre: Vi vet mye om Higgspartikkelen,

men en ting vi ikke vet er hvor tung den er. Som

avsnittet over viser, betyr det også at vi ikke vet

akkurat hvor mye energi vi trenger for å lage den

eller hvor mye energi som dukker opp når en

Higgs sprekker som et troll i solen og blir til røyk

som vi kan oppdage.

I prikk-til-prikk-analogien: Vi vet at det må være

en prikk langt ute i hjørnet et sted, men ikke

akkurat hvor. Da blir det vanskelig å trekke

linjene nøyaktig. Dette var ikke tilfellene for

kvarkene, W, Z og de andre som er funnet med

denne metoden før.

Higgs er spesielt vanskelig, spesielt sær og

dermed så klart også spesielt inspirerende å lete

etter. Alt dette har bidratt til å bygge legenden

Higgs.

Den er kalt fysikkens fortapte sønn fordi den er

en kjær partikkel som vi gjerne vil finne, vår

hellige gral fordi mange har viet livet sitt til den

og fått letingen som et slags opphøyet mål og the

god particle (gude-partikkelen) fordi

nobelprisvinner Leon Lederman ikke fikk lov av

forlaget å kalle en bok om den for the goddamn

particle (den pokkers partikkelen).

Hva er Higgs-partikkelen egentlig?

Den er...

den eneste partikkelen som er forutsagt av

standardmodellen som ikke er funnet i et

eksperiment enda

noe som uunngåelig dukker opp i teorien når vi

krever at andre partikler i standardmodellen skal

ha en masse, slik vi måler at de har.

en veldig viktig test av den mest suksessfulle

fysikkteori som er laget hittil.

Fysikere flest er litt beklemt over de fine og litt

respektløse navnene, som stort sett er resultat

av overivrig PR. Det har blitt foreslått å heller

kalle den champagneflaske-partikkelen, noe de

fleste fysikere støtter.

Hvorfor?

For å forstå det og det meste annet som blir for teknisk

for denne artikkelen anbefaler jeg bloggen til

Higgsjegerne hos forskning.no.

To spørsmål melder seg alltid til slutt når man snakker

om Higgs:

1) Finner vi den? Det vet vi så klart ikke naturen

bestemmer selv hva som finnes og ikke. Men vi har

veldig mange hint om at den fins, og i såfall har LHC alt

som skal til for å gjøre oppdagelsen. Hintene sier

dessuten at et resultat ikke er langt unna...

2) Hva gjør vi hvis vi ikke finner den? Det finnes flere

alternativer til standardmodellen som vi i så fall kan

teste isteden men det føles i dag ikke som om de

passer fullt så godt med de prikkene vi alt har på arket.

Men for all del er ikke Higgs der så blir vi nødt til å viske

ut alle strekene og trekke linjene på nytt. Og det er jo få

ting fysikere liker bedre enn akkurat det...

Spennende spennende SPENNENDE!

LHC er nå bare måneder, uker eller kanskje dager fra å

avgjøre spørsmålet: Finnes Higgspartikkelen? Uansett

om svaret blir ja eller nei så er det en liten revolusjon

innen partikkelfysikk.

Overraskende store deler av verden venter i spenning på

nytt om en bitteliten hellig gral...

Tweet

JAKTA ETTER DET UKJENTE: Etter flere utsettelser og

teknisk kluss, er partikkelakseleratoren LHC og flere

hundre personer omsider i gang med å jakte etter det

flyktige og mytiske Higgs-bosonet. Finnes den? Ingen

vet. Foto: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI / SCANPIX

BIG BANG-MASKINEN: I kraftige (men veldig små)

kollisjoner mellom partikler brukes energi til å lage nye

partikler. Her fra LHC ved CERN. SOM EN PRIKK-TIL-

PRIKK-TEGNING: Kan du gjette hva det er - uten å tegne

strekene? Er du SIKKER på at du har gjettet rett? Slik er

jakta på den sagnomsuste partikkelen.

PARTIKKELFYSIKER og skribent hos forskningsbloggen

kollokvium.no, Bjørn Hallvard Samset, forklarer hva

Higgs-partikkelen egentlig er, og hvorfor den er så viktig
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å finne. Foto: Arne Foss/Dagbladet ENORM:

Large Hadron Collider (LHC) ved CERN er verdens

største partikkelakselerator, og går i ring på den

fransk-sveitsiske grensen nær Genève. Foto: AP

Photo/Keystone, Martial Trezzini/SCANPIX

SPØKELSET: Denne simulering kan vise hvordan

en påvisning av Higgs-bosonet kan se ut. Grafikk:

Lucas Taylor/CERN

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/5Y6beTwz
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Schrödingers springbrett
Forskning.no. Publisert på nett 08.12.2011 05:49.

Det er tynt. Det er både her og der samtidig, slik

som Erwin Schrödingers katt var både død og

levende. Men katten er teori. Springbrettet er

virkelighet.

Arnfinn Christensen Journalist

Torsdag 08. desember 2011

Figuren illustrerer Erwin Schrödingers

tankeeksperiment med katta i boksen. (Figur:

Dhatfield, Wikimedia Commons

Tenk deg en katt i en kasse. Inne i kassa er også

noen få atomer av et radioaktivt stoff. Hvis de

spaltes og sender ut stråling, tikker det i en

geigerteller. Den utløser en mekanisme.

Mekanismen knekker en giftampulle. Katten dør.

Problemet er bare at ingen kan si helt sikkert om

de radioaktive atomene spaltet seg eller ikke.

Dermed kan ingen heller si helt sikkert om katten

er levende eller død.

Og vi kan ikke bli helt sikre. Kvantemekanikken

sier nemlig at atomer og andre små partikler

faktisk kan spaltes og ikke spaltes samtidig. De

kan være i flere tilstander på en gang.

Som fysikeren Erwin Schrödinger påpekte i sitt

tankeeksperiment i 1935, betyr det at katten

også kan være både død og levende.

Absurd, men mulig

Erwin Schrödinger, kort tid før han lanserte

tankeeksperimentet med katten (Foto: Ukjent,

Wikimedia Commons) Det går selvfølgelig ikke

an. Eller kan det være mulig? Schrödinger brukte

i alle fall eksempelet for å vise at

kvantemekanikken gir absurde konsekvenser.

Som Eistein skrev i et brev til Schrödinger: De

fleste (forskere) ser ikke hva for et risikabelt spill

de leker med virkeligheten virkeligheten som noe

uavhengig av hva som påvises ved

eksperimenter.

For eksempel dødlevende katter.
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Men nå er forskerne i ferd med å virkeliggjøre

dette risikable spillet i større målestokk. Ikke

med katter, riktignok, men med små springbrett

og trampoliner.

Kvantetunnelering

Og dette er ikke bare teoretisk akrobatikk.

Kvantemekanikk blir allerede brukt i blant annet

elektronmikroskop og minnepinner. Men her

virker den bare på atomnivå.

Med Schrödingers springbrett kan teknologien ta

sats mot nye mål. Men vil vi noensinne kunne

gjøre det samme som Bob Wilton i sluttscenen av

filmen Menn som stirrer på geiter: Gå gjennom

veggen?

Elektroner og andre små partikler kan nemlig

gjøre dette kunststykket. De kan gå gjennom en

barriere som de egentlig har for lite energi til å

overvinne. Dette kalles kvantetunnelering.

Elektronet kan som Schrödingers katt være i flere

tilstander på en gang. Men for elektronene betyr

det ikke at de er både døde og levende.

Det betyr at de kan være flere steder samtidig.

For eksempel på begge sider av en barriere.

Springbrettet fra California

Verdens første kvantemaskin, laget i 2009 som

en del av doktorgradsarbeidet til Aaron O'Connell

ved University of California, Santa Barbara.

(Elektronmikroskopi: Aaron O'Connell, Wikimedia

Commons)

Den 4. august 2009 laget Aaron O'Connell og

kollegene hans ved University of California, Santa

Barbara, den første større mekanismen som kan

være flere steder på en gang.

Den så ut som et ørlite springbrett, akkurat så

vidt synlig for det nakne øyet. Forskerne kjølte

ned dette lille springbrettet til nesten det

absolutte nullpunkt. Da burde all bevegelse

stanset opp.

Men springbrettet dirret likevel. Hvorfor? Den

hadde to tilstander samtidig, men når O'Connell

observerte den, kunne han bare se en av

tilstandene om gangen, i tilfeldig rekkefølge. Dette så ut

som dirring.

Dette gjennombruddet ble publisert i tidsskriftet Nature

våren 2010, og ble av tidsskriftet Science kåret som

årets gjennombrudd.

Finsk trampoline

Et flak av grafén, ett atom tykt men relativt stort i

utstrekning, henges ut over en elektrisk ladet

metallplate. De to mulige kvantetilstandene til

grafenflaket er vist øverst og nederst. (Figur: Arnfinn

Christensen, forskning.no, basert på Peter Linjeroth)

Springbrettet til O'Connell hadde to tilstander på en

gang, men det passerte ikke gjennom noen barriere. Nå

har finske forskere planlagt et eksperiment som skal få

en større gjenstand til å kvantetunnelere.

Mika Sillanpää og kollegene hans ved Universitetet i

Aalto forslår å spenne ut en liten trampoline over en

metallplate. Eksperimentet ble beskrevet i en artikkel i

tidsskriftet Physical Review B den 8. november.

Trøblete nedkjøling

Trampolinen skal lages av stoffet grafén. Dette er

karbonatomer i et hønsenettingmønster, supersterkt og

strømledende.

Trampolinen skal kunne bule på to forskjellige måter.

Men det mekaniske opphenget og et elektrisk felt skal

hindre at det går fra den ene formen til den andre. Dette

utgjør barrieren.

Så vil forskerne kjøle ned trampolinen, akkurat som i

eksperimentet med springbrettet. Hvis de kan se at

trampolinen endrer form, så skyldes det

kvantetunnelering.

Sillanpää tror at eksperimentet kan ta flere år å

gjennomføre. Problemet er å få temperaturen lav nok,

ifølge en nyhetsmelding på nettsidene til tidsskriftet

Science.

En katt med flere tolkninger

Men hvis Schrödingers absurde tankelek faktisk kan bli

virkelighet for små springbrett og trampoliner, hvorfor

ikke også for en dødlevende katt?

Jo større gjenstanden er, desto mer sannsynlig er det at
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omgivelsene påvirker den, slik at den faller ned

fra sin flertydige tilværelse og blir tradisjonelt

entydig.

Det er blant annet derfor forskerne må kjøle ned

trampolinene og springbrettene til nær det

absolutte nullpunkt: De må hindre energien fra

varmen omkring i å påvirke dem.

Å holde noe så stort som en katt, langt mindre et

menneske, i perfekt isolasjon fra omgivelsene er

tilnærmet umulig. Men bare tilnærmet.

Bare se, ikke røre?

Følger vi denne tankerekken, vil det også være et

problem at vi ikke kan observere noe som er

isolert fra oss. Vi kan ikke observere uten å

påvirke. Vi kan ikke bare se, og ikke røre.

Måleinstrumentene våre kan ikke se hva som

skjer med katten uten at vi belyser den og tar

bilde av lyspartiklene som pelsen sender ut.

Eller for den saks skyld det radioaktive stoffet i

kattekassa slutter å være flertydig når det enten

utveksler energi med geigertelleren eller ikke og

katta dør eller lever videre.

Det er også derfor at O'Connell så springbrettet,

så falt det ned fra flertydigheten til en av de to

mulige tilstandene. Dette så ut som en vibrasjon.

Ny forståelse

Bjørn Samset (Foto: Universitetet i Oslo) - Dette

er den eldste tolkningen av hva som skjer når vi

observerer et kvantemekanisk system, sier Bjørn

Samset. Han har blant annet arbeidet med

partikkelfysikk ved CERN.

- Men det skjer mye spennende innenfor

forståelse av kvantemekanikken for tida. Flere

forskere prøver å ta tolkningen videre.

- Måleinstrumentene blir bedre, og det begynner

å renne inn små hint om hvordan blant annet lys

kan ha flere tilstander på en gang, forteller han.

Flere virkeligheter

Det finnes også andre mer filosofiske tolkninger

av hva som skjer. En av dem går ut på at

virkeligheten deler seg. Både katta og vi som ser på, er

tilstede i begge de parallelle universene.

I det ene universet ser vi at katta er død. I det andre ser

vi at katta lever. Denne tolkningen kalles mange verden-

tolkningen, og ble lansert av den amerikanske fysikeren

Hugh Everett i 1957.

- Fysikere har forsøkt å regne ut hvor mange slike

parallelle verdener vi da ville få. Tallet er avsindig, men

ideen er ikke sprøere enn mange andre tolkninger, sier

Samset.

- Tidligere lå det i bunnen av tankegangen at vi ikke

kunne forstå kvantemekanikken uten slike filosofiske

tolkninger. Nå har fysikerne en sterkere vilje og selvtillit

til å forstå den utfra fysikkens egne begreper, sier

Samset.

En tolkning av Schrödingers tankeeksperiment er at

katten er både død og levende, men i parallelle

virkeligheter. (Figur: Dc987, Wikimedia Commons)

Vi er flertydige

Enda en filosofisk tolkning forkaster idéen om den

objektive, entydige observasjon. Den som observerer, er

også et kvantemekanisk system, med de samme

innebygde flertydigheter som katta i Schrödingers kasse.

Det betyr at hva vi observerer, er avhengig av hvilken

tilstand vi selv er. Dette avhenger igjen av hvordan vi

utveksler energi og dermed informasjon med

omgivelsene.

- Bak slike tanker ligger det grunnleggende spørsmålet:

Hva er en måling? sier Samset.

- Måler jeg utfra meg selv når jeg måler verden? Trengs

en bevissthet for å gjøre en måling? Slike spørsmål har

ikke noe med fysikk å gjøre. Vi avgrenser oss utfra

forutsetningen om at det finnes en verden der ute som

er uavhengig av oss, understreker Samset.

Så vil mennesker noensinne kunne kvantetunneleres

gjennom vegger?

Sannsynligheten for at du skal kunne oppleve det, er så

liten at du trolig måtte vente til universets ende og

likevel bli skuffet, sier Bjørn Samset.

Referanse og lenker:
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Mika A. Sillanpää et.al: Macroscopic quantum

tunneling in nanoelectromechanical systems,

Physical Review B, volume 84, issue 19, DOI

10.1103

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/z5KSasb
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Alt og ingenting
Romerikes Blad. Publisert på trykk 05.11.2011. Seksjon: 05,11HEL.
Side: 20.

helg20 ROMERIKES BLAD
LØRDAG 5. NOVEMBER 2011

Grethe Brandsø | tekst 

– Antimaterie er på en måte den om-
vendte tvillingen til materie, forkla-

rer Mick Storr, med forsøksvis selvsagt
mine.

Guiden ved CERN (Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire), den euro-
peiske organisasjonen for kjernefysisk
forskning, i Sveits, traver fram og tilbake,
mens han gestikulerer ivrig mot sine må-
pende tilhørere.

– Antimaterie er som hullet i plasteli-
naen når du fjerner plastelinafiguren!
prøver han, og tilføyer:

– Og det lager vi her.
Hæ?

Likt, men motsatt
Materie, eller alt du ser rundt deg, består
av ørsmå partikler. Albert Einstein opp-
daget dessuten at materie er det samme
som energi, bare ekstremt konsentrert.
Dermed kan man lage materie av energi
– og omvendt, og ved CERN jobber man
blant annet med dette. Her kolliderer for-
skerne partikler i nær lysets hastighet,
og dette frigjør så mye energi at helt nye
partikler dannes.

– Men vi kan ikke lage partikler uten at
det samtidig dannes antipartikler. Disse
er som partiklenes speilbilder – de er like,
men har motsatt fortegn, forteller Mick
Storr.

Elektronet, som er negativt ladet, får
dermed en antipartikkel som er positivt
ladet – et positron, som ellers har de sam-
me egenskapene som elektronet.

– Problemet med antipartiklene, eller
antimaterien, er imidlertid at det er vel-
dig vanskelig å «fange» den. Men ved
hjelp av magneter har vi klart å holde
antimaterie inni beholdere i opptil tusen
sekunder. Og det er faktisk helt fantas-
tisk! påpeker Storr gledesstrålende.

Det vriene med antimaterie er nemlig
at når den kommer borti materie, tilin-
tetgjøres begge deler – de annihilererer
– i et smell av ren gammastrålende ener-
gi.

– Det er blant annet på grunn av denne
energifrigjøringen vi kan vite – og se – at
antimaterie finnes, forklarer CERNs en-
tusiastiske guide.

Den ekstreme energien som utløses når
materie og antimaterie annihilerer, gjør
antimaterie til noe av det mest energirike
vi kan tenke oss. Om ett gram antimate-
rie annihilerer mot materie, utløses for
eksempel like mye energi som i en atom-
bombe.

– Nei da, forskningen her er ikke farlig,
altså, gliser Mick Storr beroligende.

– Ved CERN forsker vi på antimaterie
for å studere naturen og universets opp-
rinnelse, ikke for å lage sprengstoff. Dess-
uten kreves det ekstremt mye energi for å
lage antimaterie, og foreløpig bruker vi
mer energi på å lage den, enn det vi får ut
av den!

Borte vekk
For fjorten milliarder år siden skapte det
høyst energirike smellet, kalt «The Big
Bang», universet – og da besto det anta-
kelig et kort øyeblikk av like deler anti-
materie og materie.

Hadde universet fremdeles inneholdt
store menger antimaterie, ville vi obser-
vert stråling fra energirik annihilasjon
rundt omkring oss. Og det gjør vi ikke.

– Men det finnes antimaterie i naturen,
i kosmisk stråling for eksempel, sier anti-
materieforsker ved Universitetet i Ber-
gen, Heidi Sandaker, som for tiden er sta-
sjonert ved CERN.

– Antimaterien som oppsto ved «The
Big Bang» ser likevel ut til å ha forsvun-
net, uten at vi vet helt hvor eller hvorfor.

Det uforklarlige forsvinningsnumme-
ret kan skyldes at det ble dannet et lite
overskudd av materie ved «det store
smellet», eller at antimaterien finnes et
helt annet sted. Ifølge CERNs guide
Mick Storr kan i grunnen antimaterien
fra universets fødsel være hvor som
helst.

– Vi vet ikke helt hvor alle disse anti-
partiklene er blitt av, men de er ikke her –
da hadde vi jo annihilert for lengst og
blitt til ingenting, sier han, og tilføyer
kryptisk:

– Men kanskje antimaterien i stedet
finnes i et parallelt univers? Hva om anti-
partiklene rett og slett speiler oss?

Hæ?
Mick Storr slår ut med armene utbry-

ter overbevisende:
– Det skal vi sannelig forsøke å finne ut

av!
helg@rb.no

viten

UTSLETTES | Dette bildet viser materie og
antimaterie som annihilerer ved CERNs
«Antiproton Decelerator», en maskin som
produserer antiprotoner for å studere
antimaterie. CERN | foto

SPEILVENDT | Her ved CERN forsker vi blant annet på antimaterie – materiens speilvendte tvilling,

Alt og ingenting

FAKTA

CERN (Organisation Européenne pour la
Recherche Nucléaire) er den europeiske
organisasjonen for forskning på partik-
kelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi.
Organisasjonens formål er å drive grunn-
forskning, samt undervisning, informa-
sjon og samarbeid på tvers av landegren-
ser. 
Forskningsorganisasjonen ble eta-
blert i 1954, av 12 land i Europa, der-
iblant Norge. CERN har i dag over tjue
medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte,
samt nesten 8000 vitenskapelig ansatte
og ingeniører, fra 500 universiteter og 80
nasjoner. 
CERNs største nåværende prosjekt,
LHC (Large Hadron Collider), er verdens
største og kraftigste partikkelakselera-
tor. Her søker man blant annet svar på
de store mysteriene i fysikken, som hvor-
dan universet har utviklet seg og hvorfor
ting har masse.

CERN 

MEDISIN | – Antimaterie brukes i dag blant annet i medisin, i såkalt PET (Positron
emission tomography)-scanning. Når positroner, eller antielektroner, i kontrastvæske
annihilerer mot elektroner oppstår sterke lyssignaler. Dette gjør PET til et mer effektivt
diagnostiseringsverktøy enn for eksempel røntgen, sier Heidi Sandaker. Hun er forsker
ved Universitetet i Bergen, og for tida stasjonert ved CERN. 

Om hele motstykket til all materie ¿ antimaterie ¿

fremdeles hadde vært her, ville vi vært borte med

et smell. Men kanskje alt i stedet finnes et annet

sted, bare speilvendt?

Grethe Brandsø | tekst

¿ Antimaterie er på en måte den omvendte

tvillingen til materie, forklarer Mick Storr, med

forsøksvis selvsagt mine.

Guiden ved CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire), den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, i

Sveits, traver fram og tilbake, mens han

gestikulerer ivrig mot sine måpende tilhørere.

¿ Antimaterie er som hullet i plastelinaen når du

fjerner plastelinafiguren! prøver han, og tilføyer:

¿ Og det lager vi her.

Hæ?

Likt, men motsatt

Materie, eller alt du ser rundt deg, består av

ørsmå partikler. Albert Einstein oppdaget

dessuten at materie er det samme som energi,

bare ekstremt konsentrert. Dermed kan man lage

materie av energi ¿ og omvendt, og ved CERN

jobber man blant annet med dette. Her kolliderer

forskerne partikler i nær lysets hastighet, og

dette frigjør så mye energi at helt nye partikler

dannes.

¿ Men vi kan ikke lage partikler uten at det

samtidig dannes antipartikler. Disse er som

partiklenes speilbilder ¿ de er like, men har

motsatt fortegn, forteller Mick Storr.

Elektronet, som er negativt ladet, får dermed en

antipartikkel som er positivt ladet ¿ et positron,

som ellers har de samme egenskapene som

elektronet.

¿ Problemet med antipartiklene, eller

antimaterien, er imidlertid at det er veldig

vanskelig å «fange» den. Men ved hjelp av

magneter har vi klart å holde antimaterie inni beholdere i

opptil tusen sekunder. Og det er faktisk helt fantastisk!

påpeker Storr gledesstrålende.

Det vriene med antimaterie er nemlig at når den kommer

borti materie, tilintetgjøres begge deler ¿ de annihilererer

¿ i et smell av ren gammastrålende energi.

¿ Det er blant annet på grunn av denne energifrigjøringen

vi kan vite ¿ og se ¿ at antimaterie finnes, forklarer

CERNs entusiastiske guide.

Den ekstreme energien som utløses når materie og

antimaterie annihilerer, gjør antimaterie til noe av det

mest energirike vi kan tenke oss. Om ett gram

antimaterie annihilerer mot materie, utløses for

eksempel like mye energi som i en atombombe.

¿ Nei da, forskningen her er ikke farlig, altså, gliser Mick

Storr beroligende.

¿ Ved CERN forsker vi på antimaterie for å studere

naturen og universets opprinnelse, ikke for å lage

sprengstoff. Dessuten kreves det ekstremt mye energi
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for å lage antimaterie, og foreløpig bruker vi mer

energi på å lage den, enn det vi får ut av den!

Borte vekk

For fjorten milliarder år siden skapte det høyst

energirike smellet, kalt «The Big Bang», universet

¿ og da besto det antakelig et kort øyeblikk av

like deler antimaterie og materie.

Hadde universet fremdeles inneholdt store

menger antimaterie, ville vi observert stråling fra

energirik annihilasjon rundt omkring oss. Og det

gjør vi ikke.

¿ Men det finnes antimaterie i naturen, i kosmisk

stråling for eksempel, sier antimaterieforsker ved

Universitetet i Bergen, Heidi Sandaker, som for

tiden er stasjonert ved CERN.

¿ Antimaterien som oppsto ved «The Big Bang»

ser likevel ut til å ha forsvunnet, uten at vi vet

helt hvor eller hvorfor.

Det uforklarlige forsvinningsnummeret kan

skyldes at det ble dannet et lite overskudd av

materie ved «det store smellet», eller at

antimaterien finnes et helt annet sted. Ifølge

CERNs guide Mick Storr kan i grunnen

antimaterien fra universets fødsel være hvor som

helst.

¿ Vi vet ikke helt hvor alle disse antipartiklene er

blitt av, men de er ikke her ¿ da hadde vi jo

annihilert for lengst og blitt til ingenting, sier han,

og tilføyer kryptisk:

¿ Men kanskje antimaterien i stedet finnes i et

parallelt univers? Hva om antipartiklene rett og

slett speiler oss?

Hæ?

Mick Storr slår ut med armene utbryter overbevisende:

¿ Det skal vi sannelig forsøke å finne ut av!

helgrb.no

Bildetekst: SPEILVENDT | Her ved CERN forsker vi blant

annet på antimaterie ¿ materiens speilvendte tvilling,

sier Mick Storr, som er guide hos CERN, den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, i Sveits.

Martin Nordby | alle fotoMEDISIN | ¿ Antimaterie brukes i

dag blant annet i medisin, i såkalt PET (Positron

emission tomography)-scanning. Når positroner, eller

antielektroner, i kontrastvæske annihilerer mot

elektroner oppstår sterke lyssignaler. Dette gjør PET til

et mer effektivt diagnostiseringsverktøy enn for

eksempel røntgen, sier Heidi Sandaker. Hun er forsker

ved Universitetet i Bergen, og for tida stasjonert ved

CERN. ANTIMATERIE | Ved CERN har forskere klart å

holde antimaterie fanget i beholdere i tusen sekunder

før antipartiklene annihilerte.UTSLETTES | Dette bildet

viser materie og antimaterie som annihilerer ved CERNs

«Antiproton Decelerator», en maskin som produserer

antiprotoner for å studere antimaterie. CERN |

fotoMASSEENERGILOVEN | Albert Einstein viste at

masse og energi egentlig er to sider av samme sak

gjennom den berømte formelen E=mc². E står for energi,

m for masse, og c² for lyshastighet i vakuum. Ved å

kollidere partikler i nær lysets hastighet dannes nye

partikler ved CERN.CERN | foto

© Romerikes Blad
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Alt og ingenting
Agderposten. Publisert på trykk 04.11.2011.

26 Fredag 4. november 2011 AGDERPOSTEN    HELGviten

Tekst: Grethe Brandsø Foto: Carl Martin Nordby

Om hele motstykket til  
all materie – antimaterie – 
fremdeles hadde vært her, 
ville vi vært borte med  
et smell. Men kanskje alt  
i stedet finnes et annet sted, 
bare speilvendt? Det var vel 
ikke så vanskelig å forstå.

A
ntimaterie er på en må-
te den omvendte tvil-
lingen til materie, for-
klarer Mick Storr, med 
forsøksvis selvsagt mi-
ne. 

Guiden ved CERN (Conseil Euro-
péen pour la Recherche Nucléaire), den 
europeiske organisasjonen for kjernefy-
sisk forskning, i Sveits, traver fram og 
tilbake, mens han gestikulerer ivrig 
mot sine måpende tilhørere.

– Antimaterie er som hullet i plaste-
linaen når du fjerner plastelinafiguren! 
prøver han, og tilføyer:

– Og det lager vi her.
Hæ?

Likt, men motsatt. Materie, eller alt 
du ser rundt deg, består av ørsmå par-
tikler. Albert Einstein oppdaget dessu-
ten at materie er det samme som ener-
gi, bare ekstremt konsentrert. Dermed 
kan man lage materie av energi – og 
omvendt, og ved CERN jobber man 
blant annet med dette. Her kolliderer 
forskerne partikler i nær lysets hastig-
het, og dette frigjør så mye energi at 
helt nye partikler dannes. 

– Men vi ikke kan lage partikler uten 
at det samtidig dannes en antipartikler. 
Disse er som partiklenes speilbilder – 
de er like, men har motsatt fortegn, for-
teller Mick Storr.

Elektronet, som er negativt ladet, får 
dermed en antipartikkel som er positivt 
ladet – et positron, som ellers har de 
samme egenskapene som elektronet.

– Problemet med antipartiklene, eller 
antimaterien, er imidlertid at det er vel-
dig vanskelig å «fange» den. Men ved 

hjelp av magneter har vi klart å holde 
antimaterie inni beholdere i opptil tu-
sen sekunder. Og det er faktisk helt fan-
tastisk! påpeker Storr gledesstrålende.

Det vriene med antimaterie er nem-
lig at når den kommer borti materie, 
tilintetgjøres begge deler – de annihile-
rerer – i et smell av ren gammastrålen-
de energi.

– Det er blant annet på grunn av 
denne energifrigjøringen vi kan vite – 
og se – at antimaterie finnes, forklarer 
CERNs entusiastiske guide.

Den ekstreme energien som utløses 
når materie og antimaterie annihilerer, 
gjør antimaterie til noe av det mest 
energirike vi kan tenke oss. Om ett 
gram antimaterie annihilerer mot ma-
terie, utløses for eksempel like mye 
energi som i en atombombe. 

– Nei da, forskningen her er ikke far-
lig, altså, gliser Mick Storr beroligende.

– Ved CERN forsker vi på antimate-
rie for å studere naturen og universets 
opprinnelse, ikke for å lage sprengstoff. 
Dessuten kreves det ekstremt mye 
energi for å lage antimaterie, og forelø-
pig bruker vi mer energi på å lage den, 
enn det vi får ut av den!

Borte vekk. For fjorten milliarder år 

– Her ved CERN forsker vi blant annet på antimaterie – materiens speilvendte tvilling, sier Mick                Storr, som er guide hos CERN, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, i Sveits. 

siden skapte det høyst energirike smel-
let, kalt «The Big Bang», universet – 
og da besto det antakelig et kort øye-
blikk av like deler antimaterie og ma-
terie.

Hadde universet fremdeles inneholdt 
store menger antimaterie, ville vi ob-
servert stråling fra energirik annihila-
sjon rundt omkring oss. Og det gjør vi 
ikke. 

– Men det finnes antimaterie i natu-
ren, i kosmisk stråling for eksempel, 
sier antimaterieforsker ved Universite-
tet i Bergen, Heidi Sandaker, som for 
tiden er stasjonert ved CERN.

– Antimaterien som oppsto ved «The 
Big Bang» ser likevel ut til å ha for-
svunnet, uten at vi vet helt hvor eller 
hvorfor. 

Det uforklarlige forsvinningsnum-

meret kan skyldes at det ble dannet et 
lite overskudd av materie ved «det store 
smellet», eller at antimaterien finnes et 
helt annet sted. Ifølge CERNs guide 
Mick Storr kan i grunnen antimaterien 
fra universets fødsel være hvor som 
helst.

– Vi vet ikke helt hvor alle disse anti-
partiklene er blitt av, men de er ikke her 
– da hadde vi jo annihilert for lengst og 
blitt til ingenting, sier han, og tilføyer 
kryptisk:

– Men kanskje antimaterien i stedet 
finnes i et parallelt univers? Hva om 
antipartiklene rett og slett speiler oss?

Hæ?
Mick Storr slår ut med armene ut-

bryter overbevisende:
– Det skal vi sannelig forsøke å finne 

ut av!

«Vi kan ikke lage  
partikler uten at  
det samtidig dannes 
antipartikler»

Alt og  
ingenting

Om hele motstykket til all materie - antimaterie -

fremdeles hadde vært her, ville vi vært borte med

et smell. Men kanskje alt i stedet finnes et annet

sted, bare speilvendt? Det var vel ikke så

vanskelig å forstå.

Guiden ved CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire), den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, i

Sveits, traver fram og tilbake, mens han

gestikulerer ivrig mot sine måpende tilhørere.

- Antimaterie er som hullet i plastelinaen når du

fjerner plastelinafiguren! prøver han, og tilføyer:

- Og det lager vi her.

Hæ?

Likt, men motsatt.

Materie, eller alt du ser rundt deg, består av

ørsmå partikler. Albert Einstein oppdaget

dessuten at materie er det samme som energi,

bare ekstremt konsentrert. Dermed kan man lage

materie av energi - og omvendt, og ved CERN

jobber man blant annet med dette. Her kolliderer

forskerne partikler i nær lysets hastighet, og

dette frigjør så mye energi at helt nye partikler

dannes.

- Men vi ikke kan lage partikler uten at det

samtidig dannes en antipartikler. Disse er som

partiklenes speilbilder - de er like, men har

motsatt fortegn, forteller Mick Storr.

Elektronet, som er negativt ladet, får dermed en

antipartikkel som er positivt ladet - et positron,

som ellers har de samme egenskapene som

elektronet.

- Problemet med antipartiklene, eller

antimaterien, er imidlertid at det er veldig

vanskelig å «fange» den. Men ved

hjelp av magneter har vi klart å holde antimaterie

inni beholdere i opptil tusen sekunder. Og det er

faktisk helt fantastisk! påpeker Storr gledesstrålende.

Det vriene med antimaterie er nemlig at når den kommer

borti materie, tilintetgjøres begge deler - de annihilererer

- i et smell av ren gammastrålende energi.

- Det er blant annet på grunn av denne energifrigjøringen

vi kan vite - og se - at antimaterie finnes, forklarer

CERNs entusiastiske guide.

Den ekstreme energien som utløses når materie og

antimaterie annihilerer, gjør antimaterie til noe av det

mest energirike vi kan tenke oss. Om ett gram

antimaterie annihilerer mot materie, utløses for

eksempel like mye energi som i en atombombe.

- Nei da, forskningen her er ikke farlig, altså, gliser Mick

Storr beroligende.

- Ved CERN forsker vi på antimaterie for å studere

naturen og universets opprinnelse, ikke for å lage
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sprengstoff. Dessuten kreves det ekstremt mye

energi for å lage antimaterie, og foreløpig bruker

vi mer energi på å lage den, enn det vi får ut av

den!

Borte vekk.

For fjorten milliarder år

siden skapte det høyst energirike smellet, kalt

«The Big Bang», universet - og da besto det

antakelig et kort øyeblikk av like deler antimaterie

og materie.

Hadde universet fremdeles inneholdt store

menger antimaterie, ville vi observert stråling fra

energirik annihilasjon rundt omkring oss. Og det

gjør vi ikke.

- Men det finnes antimaterie i naturen, i kosmisk

stråling for eksempel, sier antimaterieforsker ved

Universitetet i Bergen, Heidi Sandaker, som for

tiden er stasjonert ved CERN.

- Antimaterien som oppsto ved «The Big Bang»

ser likevel ut til å ha forsvunnet, uten at vi vet

helt hvor eller hvorfor.

Det uforklarlige forsvinningsnum

meret kan skyldes at det ble dannet et lite overskudd av

materie ved «det store smellet», eller at antimaterien

finnes et helt annet sted. Ifølge CERNs guide Mick Storr

kan i grunnen antimaterien fra universets fødsel være

hvor som helst.

- Vi vet ikke helt hvor alle disse antipartiklene er blitt av,

men de er ikke her - da hadde vi jo annihilert for lengst

og blitt til ingenting, sier han, og tilføyer kryptisk:

- Men kanskje antimaterien i stedet finnes i et parallelt

univers? Hva om antipartiklene rett og slett speiler oss?

Hæ?

Mick Storr slår ut med armene utbryter overbevisende:

- Det skal vi sannelig forsøke å finne ut av!

© Agderposten
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Nytt nøytrino-eksperiment
Forskning.no. Publisert på nett 01.11.2011 05:30.

Bruker nye metoder for å sjekke om partikler kan

forflytte seg raskere enn lys. Erlend Lånke Solbu

journalist Tirsdag 01. november 2011 Fra

installeringene av en av detektorene på LHC ved

CERN. Bildet ble tatt i desember 2007.

(Foto: Michael Hoch/CERN)

I september hevda forskere ved CERN-senteret å

ha målt partikler som bevega seg raskere enn

lysets hastighet.

Oppdagelsen - som bryter totalt med etablerte

fysikksannheter - har fått fysikere verden over til

å sette spørsmålstegn ved måten OPERA-

eksperimentet ble gjennomført på.

Nå skal forskerne ved CERN gjennomføre

eksperimentet på nytt - denne gangen på en litt

annen måte.

Kortere signaler gir mer nøyaktige målinger

Fysiker Bjørn Hallvard Samset forklarer at de

prøver å fjerne potensielle feilkilder ved å korte

ned på lengden på signalene som sendes ut.

Noe av usikkerheten har vært knytta til å måle

den nøyaktige starttiden for signalene som

sendes. Nå skal de forsøke å sende korte

signaler i stedet for lange, da blir det lettere å

måle tidspunktene helt nøyaktig, sier han til

NRK.no.

Samset sier at han på forhånd hadde tenkt at

dette ville være en smart ting å gjøre, men at han

ikke visste at CERN var i stand til å gjennomføre

det.

Det er en voldsom teknisk utfordring å sende

denne typen signaler. Dette viser bare hvor flinke

de er, ingen slår CERN-folka på dette området.

Mangler sjokkbølger

Nøytrino-partiklene som ble sendt ut fra en

partikkelakselerator i Geneve tilbakela i

september de 732 kilometerene til Gran Sasso

60 nanosekunder fortere enn forventa.
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Hvis resultatet blir det samme denne gangen har

forskerne slått beina under det hyppigst brukte

motargumentet fra fysikkmiljøet. Partikkelfysiker

Bjørn Samset på Fysisk Institutt ved Universitetet

i Oslo. (Foto: UiO)

Men det vil fortsatt gjenstå ett ankepunkt, og det

har blitt grundig presentert av de anerkjente

fysikerene Andrew Cohen og Sheldon Glashow.

Kort fortalt går det ut på manglende Cherenkov-

stråling som er sjokkbølgene som skal oppstå

når noe `bryter lysmuren`. Dette kan

sammenlignes med sjokkbølgene som oppstår -

og manifesterer seg gjennom et smell - når noe

bryter lydmuren.

Disse sjokkbølgene krever energi, og den må

hentes fra partiklene - noe som ville ført til at de

hadde mista fart på vei gjennom fjellet.

Problemet er at ICARUS - OPERAs

søstereksperiment - har funnet ut at nøytrinoene

ser ut til å ha samme energi når de kommer fram

som da de dro.

Cohen og Glashow mener derfor at partiklene

derfor ikke kan ha `brutt lysmuren`.

Bygger stillas - ikke pyramide

6500 forskere fra 500 universiteter i 80 land

jobber her. Dette er om lag halvparten av alle

som jobber innen dette feltet i verden. Samset

forteller at forskere har som oppgave å være

skeptiske - men ikke negative.

Vi har ikke noe med å si at ei måling er feil - vi

må stole på kollegaene våre. Samtidig vet vi like

fullt hvor lett det faktisk er å gjøre feil.

Hvis det at partikler er i stand til å bevege seg

fortere enn lyset skulle vise seg å stemme, vil vi ha vært

vitner til et vitenskapelig paradigmeskifte av de sjeldne.

Samset er ikke avvisende til at det vil være en

oppdagelse på linje med da vi fant ut at Jorda går rundt

Sola - ikke omvendt.

Det er hvertfall på linje med oppdagelsene av

kvantemekanikken og den generelle relativitetsteorien.

Det kommer til å forandre mye.

Han forteller også at forskere - til tross for at de har som

oppgave å være skeptiske - er veldig åpne for at vedtatte

sannheter kan vise seg å være feil.

Vi bygger ikke en pyramide av vitenskap - det minner nok

mer om et stillas.

I samarbeid med:

Denne saken er produsert av NRK.

Fakta om CERN:

Står for Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

(Den europeiske organisasjonen for atomforskning)

Verdens største partikkelfysiske laboratorium

Ligger ved Geneve i Sveits

Ble etablert i 1954

Opprinnelig 12 medlemsland (Norge er et av dem) men

omfatter nå 26 land

Har 3000 fulltidsansatte

Kilde: nrk.no

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/ksg0vPwd
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(Uke 44 - viten) Alt og ingenting
NTB Tema. Publisert på trykk 27.10.2011 13:04.

- Antimaterie er på en måte den omvendte

tvillingen til materie, forklarer Mick Storr, med

forsøksvis selvsagt mine.

Guiden ved CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire), den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, i

Sveits, traver fram og tilbake, mens han

gestikulerer ivrig mot sine måpende tilhørere.

- Antimaterie er som hullet i plastelinaen når du

fjerner plastelinafiguren! prøver han, og tilføyer:

- Og det lager vi her.

Hæ?

Likt, men motsatt

Materie, eller alt du ser rundt deg, består av

ørsmå partikler. Albert Einstein oppdaget

dessuten at materie er det samme som energi,

bare ekstremt konsentrert. Dermed kan man lage

materie av energi - og omvendt, og ved CERN

jobber man blant annet med dette. Her kolliderer

forskerne partikler i nær lysets hastighet, og

dette frigjør så mye energi at helt nye partikler

dannes.

- Men vi ikke kan lage partikler uten at det

samtidig dannes en antipartikler. Disse er som

partiklenes speilbilder - de er like, men har

motsatt fortegn, forteller Mick Storr.

Elektronet, som er negativt ladet, får dermed en

antipartikkel som er positivt ladet - et positron,

som ellers har de samme egenskapene som

elektronet.

- Problemet med antipartiklene, eller

antimaterien, er imidlertid at det er veldig

vanskelig å «fange» den. Men ved hjelp av

magneter har vi klart å holde antimaterie inni

beholdere i opptil tusen sekunder. Og det er

faktisk helt fantastisk! påpeker Storr

gledesstrålende.

Det vriene med antimaterie er nemlig at når den

kommer borti materie, tilintetgjøres begge deler -

de annihilererer - i et smell av ren

gammastrålende energi.

- Det er blant annet på grunn av denne energifrigjøringen

vi kan vite - og se - at antimaterie finnes, forklarer

CERNs entusiastiske guide.

Den ekstreme energien som utløses når materie og

antimaterie annihilerer, gjør antimaterie til noe av det

mest energirike vi kan tenke oss. Om ett gram

antimaterie annihilerer mot materie, utløses for

eksempel like mye energi som i en atombombe.

- Nei da, forskningen her er ikke farlig, altså, gliser Mick

Storr beroligende.

- Ved CERN forsker vi på antimaterie for å studere

naturen og universets opprinnelse, ikke for å lage

sprengstoff. Dessuten kreves det ekstremt mye energi

for å lage antimaterie, og foreløpig bruker vi mer energi

på å lage den, enn det vi får ut av den!

Borte vekk

For fjorten milliarder år siden skapte det høyst energirike

smellet, kalt «The Big Bang», universet - og da besto det

antakelig et kort øyeblikk av like deler antimaterie og

materie.

Hadde universet fremdeles inneholdt store menger

antimaterie, ville vi observert stråling fra energirik

annihilasjon rundt omkring oss. Og det gjør vi ikke.

- Men det finnes antimaterie i naturen, i kosmisk stråling

for eksempel, sier antimaterieforsker ved Universitetet i

Bergen, Heidi Sandaker, som for tiden er stasjonert ved

CERN.

- Antimaterien som oppsto ved «The Big Bang» ser likevel

ut til å ha forsvunnet, uten at vi vet helt hvor eller

hvorfor.

Det uforklarlige forsvinningsnummeret kan skyldes at det

ble dannet et lite overskudd av materie ved «det store

smellet», eller at antimaterien finnes et helt annet sted.

Ifølge CERNs guide Mick Storr kan i grunnen

antimaterien fra universets fødsel være hvor som helst.

- Vi vet ikke helt hvor alle disse antipartiklene er blitt av,

men de er ikke her - da hadde vi jo annihilert for lengst

og blitt til ingenting, sier han, og tilføyer kryptisk:
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- Men kanskje antimaterien i stedet finnes i et

parallelt univers? Hva om antipartiklene rett og

slett speiler oss?

Hæ?

Mick Storr slår ut med armene utbryter

overbevisende:

- Det skal vi sannelig forsøke å finne ut av!

(UNDERSAK 1) Partikler

* Ordet «partikkel» kommer av det latinske , som

betyr «liten del». «Elementærpartikler» brukes i

partikkelfysikk om partikler som ikke er kjent for

å ha en delstruktur. Elementærpartiklene deles

inn i fire grupper: kvarker, leptoner, gauge-

bosoner og Higgs-bosoner. Det er partiklenes

egenskaper som ligger til grunn for denne

inndelingen.

(UNDERSAK 2) CERN

* CERN (Organisation Européenne pour la

Recherche Nucléaire) er den europeiske

organisasjonen for forskning på partikkelfysikk,

kjernefysikk og kjernekjemi. Organisasjonens

formål er å drive grunnforskning, samt

undervisning, informasjon og samarbeid på tvers

av landegrenser.

* Forskningsorganisasjonen ble etablert i 1954,

av 12 land i Europa, deriblant Norge. CERN har i

dag over tjue medlemsland, rundt 2600

heltidsansatte, samt nesten 8000 vitenskapelig

ansatte og ingeniører, fra 500 universiteter og 80

nasjoner.

* CERNs største nåværende prosjekt, LHC (Large

Hadron Collider), er verdens største og kraftigste

partikkelakselerator. Her søker man blant annet

svar på de store mysteriene i fysikken, som hvordan

universet har utviklet seg og hvorfor ting har masse.

Bildetekst: (Bilde 1 ) SPEILVENDT: - Her ved CERN

forsker vi blant annet på antimaterie - materiens

speilvendte tvilling, sier Mick Storr, som er guide hos

CERN, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk

forskning, i Sveits. (FOTO: Carl Martin Nordby)(Bilde 2)

BRUKANDES: - Antimaterie brukes i dag blant annet i

medisin, i såkalt PET (Positron emission tomography)-

scanning. Når positroner, eller antielektroner, i

kontrasrvæske annihilerer mot elektroner oppstår sterke

lyssignaler. Dette gjør PET til et mere effektivt

diagnostiseringsverktøy enn for eksempel røntgen, sier

Heidi Sandaker. Hun er forsker ved Universitetet i

Bergen, og for tida stasjonert ved CERN. (FOTO: Carl

Martin Nordby)(Bilde 3) ANTIMATERIE: Ved CERN har

forskere klart å holde antimaterie fanget i beholdere i

tusen sekunder før antipartiklene annihilerte. (FOTO: Carl

Martin Nordby)(Bilde4) UTSLETTES: Dette bildet viser

materie og antimaterie som annihilerer ved CERNs

«Antiproton Decelerator», en maskin som produserer

antiprotoner for å studere antimaterie. (FOTO:

CERN)(Bilde 5) MASSEENERGILOVEN: Albert Einstein

viste at masse og energi egentlig er to sider av samme

sak gjennom den berømte formelen E=mc². E står for

energi, m for masse, og c² for lyshastighet i vakum. Ved

å kollidere partikler i nær lysets hastighet dannes nye

partikler ved CERN. (FOTO: CERN)

© NTB Tema
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(Uke 44 viten) Alt og ingenting
Romsdals Budstikke. Publisert på nett 27.10.2011 12:10. (Oppdatert 27.10.2011 13:19)

NTB - Antimaterie er på en måte den omvendte

tvillingen til materie, forklarer Mick Storr, med

forsøksvis selvsagt mine. (Oppdatert:

27.10.2011 13:19)

Guiden ved CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire), den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, i

Sveits, traver fram og tilbake, mens han

gestikulerer ivrig mot sine måpende tilhørere. -

Antimaterie er som hullet i plastelinaen når du

fjerner plastelinafiguren! prøver han, og tilføyer: -

Og det lager vi her. Hæ?

Likt, men motsatt

Materie, eller alt du ser rundt deg, består av

ørsmå partikler. Albert Einstein oppdaget

dessuten at materie er det samme som energi,

bare ekstremt konsentrert. Dermed kan man lage

materie av energi - og omvendt, og ved CERN

jobber man blant annet med dette. Her kolliderer

forskerne partikler i nær lysets hastighet, og

dette frigjør så mye energi at helt nye partikler

dannes.

- Men vi ikke kan lage partikler uten at det

samtidig dannes en antipartikler. Disse er som

partiklenes speilbilder - de er like, men har

motsatt fortegn, forteller Mick Storr. Elektronet,

som er negativt ladet, får dermed en antipartikkel

som er positivt ladet - et positron, som ellers har

de samme egenskapene som elektronet. -

Problemet med antipartiklene, eller antimaterien,

er imidlertid at det er veldig vanskelig å fange

den. Men ved hjelp av magneter har vi klart å

holde antimaterie inni beholdere i opptil tusen

sekunder. Og det er faktisk helt fantastisk!

påpeker Storr gledesstrålende. Det vriene med

antimaterie er nemlig at når den kommer borti

materie, tilintetgjøres begge deler - de

annihilererer - i et smell av ren gammastrålende

energi. - Det er blant annet på grunn av denne

energifrigjøringen vi kan vite - og se - at

antimaterie finnes, forklarer CERNs entusiastiske

guide. Den ekstreme energien som utløses når
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materie og antimaterie annihilerer, gjør

antimaterie til noe av det mest energirike vi kan

tenke oss. Om ett gram antimaterie annihilerer

mot materie, utløses for eksempel like mye

energi som i en atombombe. - Nei da,

forskningen her er ikke farlig, altså, gliser Mick

Storr beroligende. - Ved CERN forsker vi på

antimaterie for å studere naturen og universets

opprinnelse, ikke for å lage sprengstoff.

Dessuten kreves det ekstremt mye energi for å

lage antimaterie, og foreløpig bruker vi mer

energi på å lage den, enn det vi får ut av den!

Borte vekk

For fjorten milliarder år siden skapte det høyst

energirike smellet, kalt The Big Bang, universet -

og da besto det antakelig et kort øyeblikk av like

deler antimaterie og materie.

Men hadde universet fremdeles inneholdt store

menger antimaterie, ville vi observert stråling fra

energirik annihilasjon rundt omkring oss. Og det

gjør vi ikke. - Det finnes små rester av

antimaterie i naturen, i kosmisk stråling for

eksempel, sier antimaterieforsker ved

Universitetet i Bergen, Heidi Sandaker, som for

tiden er stasjonert ved CERN. - Men det meste av

antimaterien som oppsto ved The Big Bang ser ut

til å ha forsvunnet, uten at vi vet helt hvor eller

hvorfor. Det uforklarlige forsvinningsnummeret

kan skyldes at det ble dannet et lite overskudd

av materie ved det store smellet, eller at

antimaterien finnes et helt annet sted. Ifølge

CERNs guide Mick Storr kan i grunnen

antimaterien fra universets fødsel være hvor som

helst. - Vi vet ikke helt hvor alle disse

antipartiklene er blitt av, men de er ikke her - da

hadde vi jo annihilert for lengst og blitt til

ingenting, sier han, og tilføyer kryptisk: - Men

kanskje antimaterien i stedet finnes i et parallelt

univers? Hva om antipartiklene rett og slett

speiler oss? Hæ?

Mick Storr slår ut med armene utbryter

overbevisende:

- Det skal vi sannelig forsøke å finne ut av!

(UNDERSAK 1) Partikler

* Ordet partikkel kommer av det latinske particula, som

betyr liten del. Elementærpartikler brukes i

partikkelfysikk om partikler som ikke er kjent for å ha en

delstruktur. Elementærpartiklene deles inn i fire grupper:

kvarker, leptoner, gauge-bosoner og Higgs-bosoner. Det

er partiklenes egenskaper som ligger til grunn for denne

inndelingen.

(UNDERSAK 2) CERN

* CERN (Organisation Européenne pour la Recherche

Nucléaire) er den europeiske organisasjonen for

forskning på partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi.

Organisasjonens formål er å drive grunnforskning, samt

undervisning, informasjon og samarbeid på tvers av

landegrenser.

* Forskningsorganisasjonen ble etablert i 1954, av 12

land i Europa, deriblant Norge. CERN har i dag over tjue

medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte, samt nesten

8000 vitenskapelig ansatte og ingeniører, fra 500

universiteter og 80 nasjoner.

* CERNs største nåværende prosjekt, LHC (Large

Hadron Collider), er verdens største og kraftigste

partikkelakselerator. Her søker man blant annet svar på

de store mysteriene i fysikken, som hvordan universet

har utviklet seg og hvorfor ting har masse.

(Bilde 1) SPEILVENDT: - Her ved CERN forsker vi blant

annet på antimaterie - materiens speilvendte tvilling, sier

Mick Storr, som er guide hos CERN, den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, i Sveits.

(FOTO: Carl Martin Nordby)

(Bilde 2) BRUKANDES: - Antimaterie brukes i dag blant

annet i medisin, i såkalt PET (Positron emission

tomography)-skanning. Når antielektroner i

kontrastvæske annihilerer mot elektroner, oppstår

sterke lyssignaler. Dette gjør PET til et mer effektivt

diagnostiseringsverktøy enn for eksempel røntgen, sier

Heidi Sandaker. Hun er forsker ved Universitetet i

Bergen, og for tida stasjonert ved CERN. (FOTO: Carl

Martin Nordby)

(Bilde 3) FANGET: Ved CERN har forskere klart å holde

antimaterie fanget i beholdere i tusen sekunder før

antipartiklene annihilerte. (FOTO: Carl Martin Nordby)

(Bilde4) UTSLETTELSE: Dette bildet viser materie og

antimaterie som annihilerer ved CERNs Antiproton
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Decelerator, en maskin som produserer

antiprotoner for å studere antimaterie. (FOTO:

CERN)

(Bilde 5) MASSEENERGILOVEN: Albert Einstein

viste at masse og energi egentlig er to sider av

samme sak gjennom den berømte formelen

E=mc². E står for energi, m for masse, og c² for

lyshastighet i vakuum. Ved å kollidere partikler i

nær lysets hastighet dannes nye partikler ved

CERN. (FOTO: CERN)

(Bilde 1) SPEILVENDT: - Her ved CERN forsker vi

blant annet på antimaterie - materiens

speilvendte tvilling, sier Mick Storr, som er guide

hos CERN, den europeiske organisasjonen for

kjernefysisk forskning, i Sveits. (FOTO: Carl

Martin Nordby) (Bilde 2) BRUKANDES: -

Antimaterie brukes i dag blant annet i medisin, i

såkalt PET (Positron emission tomography)-scanning. Når

positroner, eller antielektroner, i kontrasrvæske

annihilerer mot elektroner oppstår sterke lyssignaler.

Dette gjør PET til et mere effektivt

diagnostiseringsverktøy enn for eksempel røntgen, sier

Heidi Sandaker. Hun er forsker ved Universitetet i

Bergen, og for tida stasjonert ved CERN. (FOTO: Carl

Martin Nordby) (Bilde 3) ANTIMATERIE: Ved CERN har

forskere klart å holde antimaterie fanget i beholdere i

tusen sekunder før antipartiklene annihilerte. (FOTO: Carl

Martin Nordby)

© Romsdals Budstikke
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Uenige om nøytrino-publisering
Forskning.no. Publisert på nett 13.10.2011 05:16. (Oppdatert 13.10.2011 22:05)

To høyt respekterte forskningsinstitusjoner

sendte ut pressemeldinger om nøytrinoer som

reiste raskere enn lyset. Forskningen var ikke

publisert i et fagfellevurdert tidsskrift. (Oppdatert:

13.10.2011 22:05)

Kristin Straumsheim Grønli Journalist

Torsdag 13. oktober 2011

Fra OPERA-eksperimentet ved Gran Sasso

National Laboratory i Italia. (Foto: National

Institute of Nuclear Physics Italy)

I fysikkens verden er det rutine at

forskningsartikler legges ut på nettet før de blir

sendt inn til et fagfellevurdert vitenskapelig

tidsskrift.

Det er ikke like vanlig at denne tidlige

publiseringen akkompagneres av

pressemeldinger og seminarer hvor mediene er

invitert. Strategien har fått blandet mottagelse.

Kritiske røster sier forskerne i OPERA-

samarbeidet gikk for raskt ut, mens andre mener

prosessen gir et unikt innblikk i hvordan

forskning foregår.

Spørsmålene omkring offentliggjøring har også

skapt en splittelse innad i den store,

internasjonale forskergruppa med de

oppsiktsvekkende målingene av nøytrinoer som

reiser raskere enn lyset.

I utgangspunktet var de ikke enige om at

resultatene skulle offentliggjøres, og nå er de

uenige om hvorvidt artikkelen bør sendes inn til

et fagfellevurdert tidsskrift.

Vurdert av fagfeller

Fagfellevurdert betyr at forskningsartikkelen er

vurdert av fagfeller - uavhengige forskere som er

eksperter på det samme feltet.

Fagfellenes oppgave er å stille kritiske spørsmål

til arbeidet, og dette er en prosess som foregår

før artikler blir akseptert for publisering i de

vitenskapelige tidsskriftene.
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Systemet skal hindre at dårlige eller feilaktige

forskningsarbeider blir publisert og havner i

forskningslitteraturen, og ordningen har en lang

tradisjon i forskningens verden.

Samtidig har rutinene for offentliggjøring av

forskningsresultater endret seg ganske mye

siden internett dukket opp.

Kollegers tilbakemeldinger

Dette gjelder ikke minst for et fagfelt som fysikk,

som har vært med på å drive fram

datateknologien, fordi forskerne har stort behov

for regnekraft.

Når datamaskinene i stadig større grad ble

knyttet sammen, ga det også nye muligheter for

deling av forskningsresultater.

Selv om publisering i fagfellevurderte tidsskrifter

er gullstandarden, betyr det nemlig ikke at

forskerne holder resultatene sine skjult for hele

omverden inntil artikkelen er akseptert av et

tidsskrift.

Kollegers tilbakemeldinger kan gjøre arbeidet

bedre, så selv før internett gjorde distribusjon

enklere, ble forskningen skrevet ut på

skrivemaskin og sirkulert blant kolleger ved hjelp

av kopimaskin, før arbeidet til slutt ble sendt inn

til tidsskriftene.

Arkivet

På 1980-tallet dukket e-posten opp. I starten ble

meldinger bare sendt over lokale nettverk, men

etter hvert kunne man sende meldinger mellom

forskningsinstitusjoner, og så ble e-postlistene

opprettet.

OPERA-detektoren ved Gran Sasso National

Laboratory i Italia. (Foto: National Institute of

Nuclear Physics Italy)

Mange slike e-poster tok mye plass på

forskernes datamaskiner som hadde lite

lagringskapasitet den gangen.

I 1991 opprettet Paul Ginsparg, den gang fysiker

ved Los Alamos National Laboratory, derfor e-

post- og FTP-serveren xxx.lanl.gov.

Målet var å samle rundt 100 slike artikkelutkast i året

innen det lille fagfeltet høyenergi-partikkelfysikk.

I 1998 ble serveren omdøpt til arXiv.org, og så langt

rommer den rundt 700 000 innsendte artikler og har

rundt 400 000 unike brukere per uke. 75 000 nye

artikler kommer inn hvert år.

Initiativet var med på å danne grunnlaget for dagens

Open Access-bevegelse, som fremmer fri tilgang til

vitenskapelige resultater.

I dag er det rett og slett rutine for fysikere å dele

grovversjoner av forskningsartikler på arXiv.org, som

ganske enkelt kalles Arkivet blant fysikere her i landet.

- Alle gjør det. Det er en viktig del av hvordan jeg gjør

forskningen min. Jeg legger den først ut på Arkivet og får

innspill, kommentarer og oppmuntring. Det hjelper meg

til å publisere bedre vitenskap, sier førsteamanuensis

Are Raklev ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

- Det tok faktisk tid før jeg skjønte at det ikke er alle

fagfelt som gjør det sånn, forteller han.

Arkivet brukes også etter hvert av matematikere,

statistikere, astronomer, biologer, økonomer og flere

andre fagområder.

Pressemeldinger

Målingene av de superluminale (raskere enn lyset)

nøytrinoene dukket opp natt til 23. september i en

artikkel i Arkivet.

Ettermiddagen i forveien ble det lagt ut en

pressemelding fra Gran Sasso National Laboratory i

Italia (LNGS), som huser den store OPERA-detektoren

brukt til å registrere de kjappe partiklene.

Pressemeldingen annonserte et seminar om funnene,

som skulle holdes 26. september i Italia.

Den 23. september ble det også sendt ut en

pressemelding fra prestisjetunge CERN i Sveits, som

omtalte målingene og annonserte et seminar om

funnene samme dag, hvor pressen var invitert.

Dette skapte umiddelbart overskrifter.

Siden offentliggjøringen har debatten rast om målingene,

men også om selve avgjørelsen om å gå ut med dem på

denne måten.
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- Invitere til ettersyn

CERNs forskningsdirektør Sergio Bertolucci

begrunnet det slik:

- Når et eksperiment får et tilsynelatende utrolig

resultat, og ikke kan finne noen feil ved

målingene som kan forklare det, er det normal

prosedyre å invitere til bredere ettersyn, og det er

nettopp det OPERA-samarbeidet gjør det er god

vitenskapelig praksis.

- Dersom målingene blir bekreftet, kan det endre

vårt syn på fysikken, men vi må være sikre på at

det ikke er andre, mer kjedelige forklaringer. Det

krever uavhengige målinger, sa Bertolucci i

pressemeldingen fra CERN 23. september.

OPERA-detektoren ved Gran Sasso National

Laboratory i Italia. (Foto: National Institute of

Nuclear Physics Italy)

OPERA-samarbeidets talsmann Antonio Ereditato

fra University of Bern i Sveits sa det på denne

måten:

- Etter mange måneder med studier og

krysskontroller har vi ikke funnet noen

instrumentell effekt som kan forklare resultatet

av målingene. Mens OPERA-forskerne vil fortsette

sine undersøkelser, ser vi også frem til

uavhengige målinger for å kunne gjøre en

skikkelig vurdering av disse observasjonene.

Noen av forskerne innenfor OPERA-samarbeidet

var likevel ikke enige i at det var en god idé å gå

ut med målingene på denne måten.

Uenighet innad

Flere av de 30 gruppelederne innenfor

samarbeidet på 160 personer skal ha vært

motstandere av å slippe resultatene i Arkivet, og

motstandere av seminarene og

pressemeldingene.

Det rapporterer physicsworld.com, som er

nettstedet til den britiske fysikerorganisasjonen

Institute of Physics.

Disse forskerne ønsket seg enda flere

undersøkelser for å sjekke om målingene kunne

skyldes systemfeil. Diskusjonen om offentliggjøring fant

sted tidlig i september.

Forskerne i OPERA-samarbeidet klarte ikke å bli enige,

og det ble holdt en avstemning.

Professor Antonio Ereditato ved University of Bern i

Sveits. (Foto: Laboratory for High Energy Physics,

University of Bern)

Det var samarbeidets talsperson Antonio Ereditato som

foreslo å legge en artikkel ut i Arkivet, og samtidig

presentere funnene i en serie seminarer, før artikkelen

skulle sendes inn til et fagfellevurdert tidsskrift.

Flertallet gikk for denne løsningen, og det var opp til

deltagerne i samarbeidet om de ville sette navnet sitt på

artikkelen som ble lagt inn i Arkivet. Ifølge

physicsworld.com valgte rundt 10 personer å la være.

Splittelse

Caren Hagner leder OPERA-gruppa ved Hamburg

University i Tyskland, og er blant dem som ikke har

navnet sitt på artikkelen. Hun sier at mange innenfor

samarbeidet er overbevist om at resultatet ikke kan

skyldes en feil hos OPERA.

- Men jeg er ikke så overbevist. Det er så mange ting

som folk utenfor ikke kan sjekke. Det er disse tingene vi

må gjøre før vi publiserer, sier hun.

Nå skal en enda større andel av gruppelederne være

skeptiske til å sende inn artikkelen til et fagfellevurdert

tidsskrift, og physicsworld.com rapporterer om splittelse

og stor spenning innad i miljøet.

Til og med fremtiden til forskningsprogrammene ved

OPERA er under debatt.

Skal forskerne prioritere de superluminale nøytrinoene,

eller beholde fokus på undersøkelsene av nøytrinoers

svingninger, som detektoren opprinnelig ble bygget for?

Krauss kritiserer

Reaksjonene utenfra har også vært blandet. Under et

seminar ved Universitetet i Oslo uttalte den kjente

amerikanske fysikeren Lawrence Krauss at nøytrino-

saken er trist for fysikken og skadelig for

forskningsinstitusjonen CERN.

Professor Lawrence M. Krauss. (Foto: Wikimedia
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Commons)

- Det kan være mangfoldige kilder til usikkerhet

som kan forklare det oppsiktsvekkende

resultatet.

- Men i stedet for å velge en av de mange

nærliggende forklaringene, velger de å gå ut med

den minst sannsynlige. Nemlig at Einstein tok

feil.

Det sa Krauss til den norske fysikeren Svein

Sjøberg i et intervju som er trykket Morgenbladet.

- Det er for godt, eller for galt, til å være sant,

fortsatte han.

Krauss mener at CERN har brukt milliarder av

dollar uten å komme med viktige funn, og nå har

behov for å vise regjeringer og allmennheten at

de kan levere.

- Beste vitenskapelige tradisjon

Dette utspillet fikk fem norske fysikere til å

reagere.

I en replikk i Morgenbladet skriver de at OPERA-

forskernes offentliggjøring og oppfordring til

fagmiljøene om å gjenta målingene, er i tråd med

beste vitenskapelige tradisjon.

- CERN har i fysikkens interesse vært vert for et

foredrag, og gitt fysikeren en mulighet til å

etterprøve OPERAs resultater. CERN er for tiden

verdens største og ledende laboratorium for

partikkelfysikk. Hvilket bedre sted skulle OPERA

velge for å legge sine resultater frem for faglig

kritikk?

Det spør Alexander Lincoln Read, Øyvind Grøn,

Farid Ould-Saada, Are Raklev og Bjørn Hallvard

Samset i Morgenbladet.

- Større forståelse

Til forskning.no sier Raklev at det var OPERA-

samarbeidet som henvendte seg til CERN-

direktøren for å få tillatelse til å holde seminaret

sitt der 23. september.

Are Raklev ved Fysisk institutt, Universitetet i

Oslo. (Foto: Privat)

- Jeg ser ikke helt hva de kunne gjort annerledes, sier

han.

Han er heller ikke enig med Krauss i at offentliggjøringen

kan komme til å skade fysikkens rykte.

- Kanskje er dette på lengre sikt nyttig for å bringe større

forståelse for hvordan forskning egentlig fungerer. Det

dreier seg ikke om svar som er 100 prosent garantert

sikre for ettertida, sier Raklev.

Han poengterer også at det ikke kan være lett for

forskere utenfra å gjøre gode faglige vurderinger av

forskning av en slik dimensjon, som involverer store,

kompliserte eksperimenter og mange forskere.

Han er dessuten i tvil om målingene burde publiseres i

et fagfellevurdert tidsskrift i det hele tatt.

- Når disse forskerne har et resultat som er så ekstremt,

og som de selv sier at de tviler på bør det publiseres i et

tidsskrift? spør han.

- Ber om hjelp

Når OPERA-forskerne har gått ut som de har gjort gjort,

betyr det at omverden nå vet om målingene, og at

eksperimentet kan etterprøves.

- Alternativet er å ikke si noe om det, og da kommer man

på en måte ikke lenger. Jeg tror de føler at de har

utforsket alle feilkilder de kunne utforske, sier Raklev.

- Fordelen med vitenskapen er at hvis du tar feil, så får

du til slutt høre det, for ingenting er så fantastisk som å

oppdage at andre tar feil, sier han.

Professor Per Osland ved Institutt for fysikk og teknologi

ved Universitetet i Bergen. (Foto: Privat)

Heller ikke professor Per Osland ved Institutt for fysikk

og teknologi ved Universitetet i Bergen mener OPERA-

forskerne har bommet med offentliggjøringen.

- Jeg syns ikke de gikk ut med resultatene for tidlig. De

ber ganske enkelt om hjelp med å finne feilen, hvis de

da har gjort en feil, sier han til forskning.no.

Hjelperne har allerede meldt seg. Det er få steder i

verden hvor denne typen eksperimenter kan gjentas,

men ved Fermilab i USA har tilsvarende eksperiment blitt

utført tidligere.
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Også den gangen ble nøytrinoene klokket inn

bitte litt raskere enn lyset, men forskerne slo seg

til ro med at det måtte skyldes feil i målingene.

Fermilab er nå i gang med å gjennom gå sine

gamle data, og oppgraderer anlegget sitt så de

kan utføre eksperimentet på nytt med høyere

presisjon.

Referanser:

Paul Ginsparg; It was twenty years ago today...

publisert på arXiv.org 14. august 2011.

T. Adam mfl: Measurment of the neutrino velocity with

the OPERA detector in the CNGS beam ; publisert på

arXiv.org 22. september 2011.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/GsdAGZK
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Hektisk blant verdens fysikere
Forskning.no. Publisert på nett 10.10.2011 06:14. (Oppdatert 10.10.2011 22:03)

De aller fleste fysikere tror ikke nøytrinoer kan

reise raskere enn lyset, men mange jobber på

spreng med å forklare hvorfor målinger fra Italia

viser at de gjør det. (Oppdatert: 10.10.2011

22:03)

Kristin Straumsheim Grønli Journalist

Mandag 10. oktober 2011

Fra The Gran Sasso National Laboratory (LNGS).

(Foto: National Institute of Nuclear Physics Italy)

Det er bare et par uker siden en internasjonal

forskergruppe fortalte at de hadde målt

nøytrinoer som suste av gårde fortere enn lysets

hastighet.

De la riktignok til at målingene kan skyldes en

feil de ikke har funnet selv, og oppfordret

fagmiljøet til å komme med kritikk.

Fysikere verden rundt har ikke nølt med å kaste

seg over saken.

- Det har kommet en flom av artikler allerede. Jeg

har ikke sett så mye diskusjon noen gang i min

karriere, sier førsteamanuensis Are Raklev ved

Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Tre kategorier

Han forteller at artiklene kommer fra fysikere

som stort sett passer i én av tre kategorier:

Den første er de som fokuserer på at det må

være feil i eksperimentet eller metoden.

Kan det for eksempel være feil ved stoppeklokka,

det vil si de ekstremt presise målingene og

beregningene som skal til for å klare å

fartskontrollere de lynkjappe partiklene?

- Så har vi de som prøver å få Einsteins spesielle

relativitetsteori til å passe med resultatet likevel,

forteller Raklev.

Dette er en av vitenskapens mest solide teorier,

som om og om igjen de siste 106 årene har

beskrevet virkeligheten svært presist. En av

teoriens konsekvenser er nettopp at ingenting
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kan slå lyshastigheten.

Enkelte foreslår likevel at partikler teoretisk sett

kan observeres bittelitt raskere enn lyset, uten at

det skaper problemer for Einsteins teori.

Are Raklev ved Fysisk institutt, Universitetet i

Oslo. (Foto: Privat)

- Dette er ganske spekulativt, og jeg tror ikke

fysikere generelt er enige, sier Raklev.

I den tredje og siste kategorien finner vi de

fysikerne som kommer med nye ideer om hva

slags teorier som burde komme etter Einsteins.

Er det slik at den spesielle relativitetsteorien ikke

stemmer for alt?

OPERA

Forskerne som startet det hele tok tida på

nøytrinoer fra de ble sendt ut fra

partikkelakseleratoren ved CERN i Sveits, til de

ble registrert ved Gran Sasso National Laboratory

(LNGS) i Italia rundt 730 kilometer unna.

Nøytrinoer er en sær type nesten masseløse

partikler som ikke påvirkes noe særlig av annen

materie, og derfor passerer de uforstyrret

gjennom bakken fra Sveits til Italia.

En detektor ved Gran Sasso registrerer

nøytrinoene i det de kommer susende. Den heter

Oscillation Project with Emulsion-tRacking

Apparatus, forkortet OPERA. Detektoren ligger 1

400 meter nede i et fjell.

Det var forskere fra det såkalte OPERA-

samarbeidet som offentliggjorde resultatene om

de superraske nøytrinoene 23. september.

Det har tidligere blitt rapportert at forskningen

kommer fra CERN, men herfra kom bare

partikkelstrålen og et mindretall av forskerne bak

rapporten.

Tror resultatene er feil

Mediene kastet seg over de tilsynelatende

sensasjonelle resultatene, og verden lot seg

umiddelbart forbløffe over at nøytrinoene kom

fram 60 nanosekunder før en lysstråle som reiste

gjennom vakuum ville gjort.

Stemmer målingene, er det tross alt snakk om en

sjokkerende overtredelse av den kosmiske fartsgrensa.

Derfor er det heller ikke så merkelig at målingene har

skapt en global eksplosjon av fysikeraktivitet.

De diskuterer i gangene, fekter med partikkelargumenter

over lunsjen, sender e-poster på kryss og tvers og legger

ut sine egne artikler og hypoteser på nettet.

Her ser du OPERA ved The Gran Sasso National

Laboratory (LNGS) inne i fjellet i Italia. (Foto: National

Institute of Nuclear Physics Italy)

De aller fleste, inkludert forskerne bak målingene, tror

resultatene skyldes én eller flere feil.

- Alle jeg har snakket med mener resultatet er feil. Det er

ingen som i rent alvor tror det er riktig. Men man vil

gjerne undersøke muligheten, sier Raklev.

Det samme rapporterer Erik Adli, forsker ved Fysisk

institutt ved Universitetet i Oslo. Han har for tiden et

forskningsopphold på Stanford University i USA.

- De fleste fysikere, også her ved Stanford, er meget

tvilende til at nøtyrinoer faktisk har beveget seg raskere

enn lyshastigheten, sier han.

Presisjon

Professor Per Osland ved Institutt for fysikk og teknologi

ved Universitetet i Bergen er en av de få norske

fysikerne som selv har jobbet med nøytrinoer.

Professor Per Osland ved Institutt for fysikk og teknologi

ved Universitetet i Bergen. (Foto: Privat)

- Eksperimentalister fra CERN som jeg snakker med, er

skeptiske til presisjonen i tidsmålingen som OPERA-

samarbeidet hevder å ha, forteller han.

Både avstanden nøytrinoene reiser og tiden de bruker

må måles ekstremt nøyaktig.

I tillegg må forskerne ha stor kontroll på hvordan de

håndterer protonene fra partikkelakseleratoren, som

brukes til å produsere nøytrinoene i denne typen

eksperimenter.

OPERA-forskerne har tatt tida på nøytrinoene ved hjelp

av to klokker. Den ene i startpunktet ved CERN, og den
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andre på målstreken i Italia. Disse to klokkene

har blitt synkronisert ved hjelp av GPS.

Denne synkroniseringen er ikke ukomplisert. For

eksempel er gravitasjonskreftene ved CERN litt

sterkere enn ved OPERA-detektoren og det betyr

at klokkene ikke tikker helt i takt.

Å måle hastigheten på en lysstråle er enklere, for

den kan reflekteres tilbake til startpunktet, og

dermed holder det med én klokke.

Ikke laget for slike målinger

Hastighetsforskjellen som måles kan illustreres

på denne måten:

Om vi sender lys og nøytrinoer samtidig fra CERN,

vil nøytrinoene nå fram 18 meter foran lyset. Det

er ikke mye når avstanden er over 730 kilometer.

- Her er de oppe i en presisjon på 0,01 promille

av målingen, eller ti deler i én million. Altså er

det ikke særlig mye rom for feil, sier Are Raklev.

Auditoriet var stappfullt da Dario Autiero fra

Institut de Physique Nucléaire de Lyonholdt

seminar ved CERN den 23. september. På vegne

av OPERA-samarbeidet la han fram målingene

som viser at nøytrinoer reiser raskere enn lyset.

Noen av tilhørerne måtte nøye seg med å stå på

gangen. (Foto: CERN)

OPERA ble heller ikke opprinnelig laget for å

fartskontrollere nøytrinoer, men for å måle

nøytrinoenes svingninger.

Disse merkelige partiklene svinger nemlig mellom

tre ulike typer elektron-nøytrinoet, myon-

nøytrinoet og tau-nøytrinoet.

- Så var det noen som kom på at de kunne måle

hastigheten også. Det spørs om de ikke angrer

seg nå, sier Raklev.

Feilmarginer

Siden nøytrinoenes fartsoverskridelse ikke er

spesielt stor 60 nanosekunder, skal det ikke mye

korreksjon til før fartsoverskridelsen nærmer seg

feilmarginen på 10 nanosekunder, og resultatet

ser mye mer usikkert ut.

I USA ble det utført et lignende ekspermient for noen år

siden.

Nøytrinoer produsert ved Fermilab nær Chicago ble sendt

mot en detektor rundt 730 kilomteter unna i en gammel

gruve i Minnesota. Prosjektet het Main Injector Neutrino

Oscillation Search (MINOS).

I 2007 kom det resultater fra MINOS som viste at

nøytrinoene reiste bitte litt raskere enn lyset.

Feilmarginen i beregningene var likevel såpass stor at

resultatet ikke var sterkt nok til å kunne si at forskerne

hadde oppdaget noe utenom det vanlige.

Man slo seg til ro med at målingene måtte skyldes en

feil.

Sjekker gamle data

Nå har forskerne ved Fermilab bestemt seg for å gå

gjennom de gamle dataene på nytt, for å se om de kan

verifisere OPERA-resultatene på denne måten. Dette

arbeidet kan ta rundt seks måneder.

Erik Adli.

- Hvis man ikke med sikkerhet greier å identifisere

konkrete feilkilder ved CERN/OPERA-eksperimentet, vil

dette være en interessant dobbeltsjekk. Men jeg blir

ikke overrasket om feilkilder blir identifisert før den tid,

sier Erik Adli.

I tillegg planlegger Fermilab å kjøre hele eksperimentet

om igjen med oppgradert utstyr, noe som kan ta ett til to

år.

Det er dessuten ett siste sted til i verden hvor det er

mulig å forsøke å reprodusere resultatene fra OPERA,

nemlig KEK-laboratoriet i Japan.

- Men de har hatt nok å stri med i det siste med å

reparere skadene etter jordskjelvet, sier Are Raklev.

- Ville miste energi

Inntil gamle data eller nye eksperimenter eventuelt

verifiserer eller falsifiserer resultatene fra OPERA, må vi

nøye oss med stormen av bidrag fra ulike teoretikere.

- Hver dag kommer det 5-10 nye `forklaringer` på

fenomenet, innen spekulative teorier, forteller professor

Per Osland.
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Bidragene dukker opp fortløpende på nettstedet

arXiv.org, som arkiverer tidlige utgaver av

vitenskapelige artikler innen blant annet fysikk -

før artiklene publiseres i vitenskapelige

tidsskrifter.

De aller siste innspillene om nøytrinoene som

kanskje er raskere enn lyset, havner på denne

lista.

Osland mener det mest autoritative innlegget så

langt kommer fra de to forskerne Andrew G.

Cohen og Sheldon L. Glashow. Sistnevnte fikk

Nobelprisen i fysikk i 1979.

- De sier at hvis slike nøytrinoer virkelig gikk

raskere enn lyset, så ville de miste energi i form

av eletron-positron par, og ankomme OPERA med

noe lavere energi enn det som er målt, forklarer

Osland.

Han forteller at teori-avdelingen ved CERN skal

arrangere en samling denne uka for å forsøke å

finne hull i argumentene til Cohen og Glashow.

Puls

Are Raklev forteller også om en annen type kritikk

som går igjen i fysikermiljøet.

Nøytrinoene som sendes ut fra CERN kommer i

en puls på 10,5 mikrosekunder. Formen og

timingen på hver enkelt puls måles og lagres i

begge ender av reisestrekningen.

Disse sølvaktige mursteinene er de såkalte

emulsjonsbrikkene som brukes i veggen til

OPERA-detektoren. De består av fotografisk

emulsjonsfilm lag på lag med blyplater. Apparatet

inneholder rundt 150 000 brikker, som

tilsammen veier rundt 1300 tonn. Brikkene

registrerer nøytrinoene når de treffer, men

tidtakingen gjøres med et annet instrument. Til

vanlig brukers brikkene til å lete etter tau-

nøytrinoer. (Foto: National Institute of Nuclear

Physics Italy/Marco Pinarelli)

- Problemet er at målingene blir veldig sensitive

for de første og siste nøytrinoene i hver puls.

Skulle det være noe spesielt med dem, får du

pulsen på feil sted, sier Raklev.

Nøytrinoene produseres fra protonene i strålen fra

partikkelakseleratoren SPS ved CERN.

- Antagelsen til OPERA er at formen på pulsen til

nøytrinoene som blir skapt er den samme som formen

på pulsen til protonene som skaper dem.

Professor Anna Lipniacka ved Institutt for fysikk og

teknologi ved Universitetet i Bergen. (Foto: Privat)

Det er bare en liten del av nøytrinoene som blir

rekonstruert i OPERA.

- Det er altså få av de opprinnelige nøytrionene som

ender opp i fjellet i Italia. Spørsmålet man stiller seg er

om det er noe spesielt med nøytrinoene som ender opp i

begynnelsen og enden av pulsen, forklarer Raklev.

- Skal ikke tro

Professor Anna Lipniacka ved Institutt for fysikk og

teknologi ved Universitetet i Bergen sier at det kommer

til å ta tid før alle eventuelt blir overbevist om at OPERA-

forskerne har tatt med alle mulige effekter i tids- og

avstandsmålinger på en korrekt måte.

- Og én ting er sikkert. Andre uavhengige eksperimenter

trengs for å bekrefte eller avkrefte effekten, sier hun.

Fra Gran Sasso National Laboratory. (Foto: National

Institute of Nuclear Physics Italy)

- Eksperimentelle fysikere skal ikke tro på resultatene fra

kun ett eksperiment med slike ekstraordinære

påstander, sier Lipniacka.

- Vil gi bedre forståelse

Heidi Sandaker er forsker ved samme institutt som

Lipniacka, og ser for seg at det kommer til å bli en

spennende diskusjon i fysikermiljøet framover.

- OPERA-forskerne kommer til å få mange innspill fra

fysikere over hele verden. Mye har de sikkert sjekket ut

allerede, men kanskje kan de gjøre nye beregninger eller

målinger, sier hun.

- Det tar ganske lang tid for utenforstående å forstå alt i

et såpass komplekst eksperiment på kort tid, så mer

utfordrende kommentarer kommer sikkert etterhvert som

tiden går og vi får bedre forståelse for eksperimentet og

målingene som er gjort, sier Sandaker.

Heidi Sandaker. (Foto: M. Jaekel, CERN)
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Hun ser ikke bort fra at det kan være mer enn én

feilkilde inne i bildet.

- Det kan være flere effekter som forsterker

hverandre, slik at det er flere grunner som

sammen gir dette merkelige resultatet.

Sandaker tror diskusjonen om resultatene fra

OPERA vil føre til en mye bedre forståelse for

denne typen fysikk og målinger.

- Kanskje det også dukker opp forslag til nye

tekniske løsninger som gjør at man kan måle

dette på en annen eller bedre måte i fremtiden,

sier hun.

Referanser:

T. Adam mfl: Measurment of the neutrino velocity

with the OPERA detector in the CNGS beam ;

publisert på nettet i arkivet arXiv.org; 22.

september 2011.

Andrew G. Cohen og Sheldon L. Glashow: New

Constraints on Neutrino Velocities ; publisert på

nettet i arkivet arXiv.org; 29. september 2011.

P. Adamson mfl (MINOS), Measurement of neutrino

velocity with the MINOS detectors and NuMI neutrino

beam, Phys. Rev. D76 (2007) 072005.

Lenker:

LNGS: OPERA experiment reports anomaly in flight time

of neutrinos from CERN to INFG Gran Sasso

LNGS: Video om funnene fra seminar holdt 26.

september

CERN: Pressemelding
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Fysikk

«Nøytrino-saken er trist for 
fysikken, og den er skadelig for 
CERN» uttaler professor Lawren
ce Krauss i artikkelen «For galt 
til å være sant». Nøytrinosaken 
handler om oppsiktsvekkende re
sultater presentert på et seminar 
ved CERN den 23. september 
i år. Nøytrinoer er blitt sendt 
fra CNGSanlegget ved CERN 
i Sveits til OPERAeksperimen
tet ved Gran Sassolaboratoriet 
i Italia, en avstand på cirka 730 
kilometer. Fysikere fra OPERA 
har målt at nøytrinoene beveget 
seg 0,0025 prosent raskere enn 
lyset, med en usikkerhet som 
etter flere års arbeid er anslått til 
å være seks ganger mindre enn 
hastighetsforskjellen.
 Resultatet er så overraskende 
at OPERAfysikerne nå i beste 
naturvitenskapelige tradisjon ber 
andre om å kritisere det. I sin 
fagartikkel, utgitt samme dag 
som seminaret, nekter de å gi re
sultatet noen fysikktolkning. De 
ber videre om at nøytrinoekspe
rimenter i USA og Japan gjentar 
målingene.

 Artikkelen i Morgenbladet 
inneholder flere faktafeil vi 
gjerne vil rette. For det første 
har OPERA og CNGSanlegget 
ved CERN ingenting med LHC 
(Large Hadron Collider) å gjøre. 
For det andre er forskere fra 
CERN i mindretall i OPERA, et 
samarbeid bestående av rundt 
30 institusjoner fra hele verden. 
OPERAdetektoren er ved Gran 
Sassolaboratoriet, ikke CERN. 
Dermed blir det feil når Krauss 
sier: «Så forteller altså CERN 
i en pressemelding at de har 
veltet grunnlaget for fysikkens 
verdensbilde.» Pressemeldingen 
fra CERN sa at tidligere observa
sjoner betyr at det er usannsyn

lig at resultatene fra OPERA kan 
tolkes slik at de får konsekvenser 
for Einsteins spesielle relativi
tetsteori. Kort oppsummert sier 
denne at ingenting går raskere 
enn lys. I 1987 ble det obser
vert en supernova i den Store 
Magellanske sky, 168 000 lysår 
fra Jorden. Lys og nøytrinoer ble 
sent ut samtidig fra en stjerne 
som eksploderte for 168 000 år 
siden, og nøytrinoene ankom Jor
den praktisk talt samtidig med 
lyset. Hvis nøytrinoene hadde be
veget seg med hastigheten målt 
med OPERA ville de ankommet 
Jorden 4,2 år før lyset.
 Videre sier Krauss «Det er 
også noe spesielt at mine kolle
ger i CERN velger å presentere 
dette på en pressekonferanse» 
og «Det er trist at CERN går ut 
med slike mediebomber, det sår 
tvil om seriøsiteten». CERN har 
i fysikkens interesse vært vert for 
et foredrag, ikke en pressekonfe
ranse, og gitt fysikere en mulig
het til å etterprøve OPERAs resul
tater. CERN er for tiden verdens 
største og ledende laboratorium 
for partikkelfysikk. Hvilket bedre 
sted skulle OPERA velge for å 
legge sine resultater frem for 
faglig kritikk?
 Krauss sier også, med refe
ranse til vitenskapelig tradisjon: 
«Det viktigste er å undre seg, 
stille spørsmål, nådeløst tvile på 
all autoritet. Og hele tiden å teste 
sine tanker mot virkeligheten.» 
Nettopp dette foregår nå over 
hele verden. Siste ord er ikke 
sagt om nøytrinosaken. Vi må 
se minst ett uavhengig ekspe
riment, helst to, bekrefte disse 
resultatene før vi kan legge bort 
en sterk tvil om hvorvidt OPERA 
virkelig har funnet alle sine eks
perimentelle usikkerheter.

alexander lincoln read
Øyvind grØn

Farid ould-Saada
are raklev  

Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
bjØrn Hallvard SamSet 

 Cicero klimasenter

God naturvitenskapelig tradisjon

klima

Jeg burde analysere nedbørs
målinger for å undersøke om 
de ekstreme mengdene som 
vi har registrert denne som
meren har en tilknytning til 
endringer i det globale klimaet. 
Men så får jeg ikke arbeids
ro. Jeg tenker at det er andre 
graverende forhold som må 
håndteres først. Reportasjen 
«Trusselklimaet» i Morgenbla
det 30. september, skrevet av 
Maren Næss Olsen, avdekker 
bare noe av det. 
 Mye av det Olsen skriver 
stemmer godt med det bildet 
jeg selv sitter med. Men etter 
å ha tenkt over saken, har jeg 
også kommet frem til litt andre 
tanker enn de premissene som 
ligger til grunn for reportasjen. 
Det gjelder først og fremst 
informasjon og åpenhet. Kli
maendringer betyr så mye for 
vårt samfunn at kunnskapen 
må være åpent tilgjengelig, og 
man bør komme til bunns i 
alle kontroversielle spørsmål. 
Det er ikke nok at topppo
litikere samler seg til årlige 
klimamøter. Folk flest bør også 
forstå hva klimaproblemet 
virkelig dreier seg om. For å 
få dette til, trenger vi en god 
kunnskaps og informasjons
flyt. 
 Problemet blir synlig gjen
nom Olsens reportasje, i form 
av kravene til klimaantago
nister (som kaller seg selv for 
«klimaskeptikere») om å få 
innsyn i klimaforskningens 
data og analyse. Min tanke 
er at de også bør få innsyn. 
Men problemet er mangel på 
ressurser for å tilrettelegge 
informasjonen, og jeg tror det 
var noe av kjernen i den såkal
te Climategateaffæren. Det er 
lett å forstå reaksjonene til Phil 
Jones, en av klimaforskerne i 
Olsens artikkel, da han mottok 
krav om innsyn, for jeg tror 
ikke han var godt nok rustet 

til å besvare alle forespørslene. 
Etter det jeg kan forstå, handlet 
han etter beste evne og mot 
alle odds. Hans egentlige jobb 
er jo som min, å drive forsk
ning på klimadata.
 Kunnskap og informasjon 
kommer ikke av seg selv, men 
innebærer hardt arbeid. Det 
vet vel alle som har vært gjen
nom tolv års skolegang. Men 
situasjonen for klimaforsknin
gen er mer komplisert enn 
å tilrettelegge kunnskap og 
informasjon. Olsen beskriver 
en maktkamp som dreier seg 
rundt informasjon og kunn
skap. Selv har jeg forsøkt å star
te en rasjonell dialog med en 
norsk krets som kaller seg for 
Klimarealistene, med forbindel
ser til de utenlandske miljøene 
som Olsen beskriver. Denne 
gruppen hevder at FNs klima
panel (IPCC) skal ha jukset, og 
omtaler klimapanelets arbeid 
som en «klimabløff». Dette er 
alvorlige påstander. Jeg spurte 
dem om de hadde belegg for 
disse uttalelsene. Flere av dem 
har jo professortitler ved uni
versitetene. Men mitt forsøk 
på dialog var mislykket fordi 
konkrete spørsmål ble møtt 
med usaklig respons. Jeg tror 
det var lignende oppførsel fra 
andre klimaantagonister som 
gjorde at Phil Jones ble mindre 
imøtekommende. I likhet med 
Jones har heller ikke jeg tid og 
ressurser til å ta slike folk seri
øst.
 En reell vitenskapelig debatt 

skal ikke ha preg av pokerspill, 
men krever etterrettelighet, 
åpenhet og etterprøvbarhet. 
Jeg opplever derimot at klima
antagonistene preges av liten 
åpenhet, og manglende vilje 
til å la andre få teste metodene 
de bruker. Selv har jeg etter
prøvd resultatene deres ved å 
rekonstruere analyser. Men da 
nekter de å anerkjenne mine 
resultater, selv om jeg har delt 
mine metoder med dem. Når 
klimaantagonistene heller 
ikke publiserer i anerkjente 
vitenskapelige tidsskrifter, og 
dermed unndrar seg den kri
tiske fagfellevurderingen, blir 
fruktbar vitenskapelig debatt 
vanskelig.
 Når klimaforskningen er 
under angrep, er det uheldig 
at resten av det akademiske 
miljøet er så passivt. Forskere 
bør komme mer på banen og 
etterlyse belysning av de ulike 
argumentene, metodene og 
bevisene. Hvordan kommer en
kelte norske professorer frem 
til at Jupiter, Saturn eller må
nen skal være årsaken til klima
endringene? Eller at IPCC skal 
ha «jukset»? Jeg opplever at 
klimaforskerne har stått alene i 
forsøket på å fremme fornuftig 
og rasjonell kunnskap om kli
ma, både i Norge og i utlandet. 
 Min bekymring er at i det 
lange løp vil denne passiviteten 
svekke vitenskapens integritet 
og troverdighet. Jeg tror flyten 
av god og sann informasjon og 
kunnskap ikke verdsettes nok, 
og at det mangler en nøytral in
stans som sikrer denne flyten. 
Vi kaller oss et kunnskapssam
funn, men på viktige sam
funnsområder har vi overlatt 
arenaen til desinformerende 
krefter som har fått altfor stort 
spillerom. 

raSmuS beneStad 
Forsker ved Meteorologisk  

institutt og styremedlem av  
Concerned Scientists Norway 

Betydningen av sann informasjon

aDHD

Jeg må ha uttrykt meg noe 
klønet, siden psykolog Espen 
Idås i Morgenbladet 30. septem
ber er forskrekket over mitt syn 
på ADHD (hyperkinesi). For 
det første mener jeg at det bak 
denne, som de fleste diagnoser, 
skjuler seg ulike syndromer.
 Det kan vanskelig bli anner
ledes når diagnosene bygger på 
symptommønstre. Epigenetiske 
mekanismer er meget viktige, 
men forklarer ikke den påviste 
genetiske basis for disse proble
mer. Epigenetiske mekanismer 

forklarer derimot langt på vei 
hvorfor konkordansen mellom 
engeggede tvillinger ikke er 100 
prosent, men lavere enn dette. 
(Altså hvorfor genetisk like per
soner ikke alltid er like sykdoms
messig.) Videre er det slik at 
bortadopterte eneggede tvillinger 
er likere enn når de vokser opp 
sammen. 
 Det er litt underlig å bli sett 
på som legemiddelindustriens 
våpendrager, riktignok «under 
legefrakken». De fleste i fagfeltet 
vet at jeg arbeider med dietære 
fenomener knyttet til psykiske 
lidelser, som har stadig økende 

støtte i data fra utlandet. Blant 
annet på schizofreni, med om
trent ti arbeider på to år. Dietær 
intervensjon i ADHD har også 
økende støtte. Dette betyr ikke at 
det ikke finnes psykodynamiske 
varianter, men at en majoritet 
i min erfaring er utslag av arv, 

mat og toksikologi. Ut ifra mitt 
ståsted, som aldri har hatt støtte 
eller hjelp av industrien, har jeg 
bare meget sjelden anbefalt rita
lin og lignende, men det finnes 
tilfeller hvor uroen og aggresjo
nen er så markant at noe må 
gjøres, og det fort. Som antydet 
tidligere har både amfetamin 
og ritalin uønskede virkninger, 
hvorav noen medfører anato
miske endringer i midthjernen. 
 Jeg er enig med Idås i at man 
lett kan bruke for mye av slik 
medisiner, og  at de synes å ha 
mindre effekt på læring enn på 
uro (MTAstudien). Psykologi

professor Kløve i Bergen var vel 
den som fikk fart på bruken av 
sentralstimulerende midler mot 
ADHD her i Norge. At tilstanden 
er et mangehodet vesen er jeg 
også enig i, men jeg mener at 
etter å ha rettet opp kjemien på 
best mulig måte, må pedago
giske, psykologiske tiltak settes 
inn, og da med bedre effekt. Ofte 
må en avlære innlærte uheldige 
atferdsmønstre, og erstatte dem 
med nye. Uvaner er ikke lett å bli 
kvitt. 

karl l. reicHelt 
Pediatrisk forsk. avd , Rikshospitalet

Arv, mat og toksikologi

Det finnes tilfeller 
hvor uroen og aggre-
sjonen er så markant 
at noe må gjøres fort.

 morgenblaDet 30. september 2011

Siste ord er ikke sagt 
om nøytrinosaken.
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God naturvitenskapelig tradisjon
Morgenbladet. Publisert på nett 07.10.2011 00:41.

Av Alexander Lincoln Read, Øyvind Grøn, Farid

Ould-Saada, Are Raklev og Bjørn Hallvard Samset

Fysikk Nøytrino-saken er trist for fysikken, og den

er skadelig for CERN uttaler professor Lawrence

Krauss i artikkelen For galt til å være sant.

Nøytrino-saken handler om oppsiktsvekkende

resultater presentert på et seminar ved CERN

den 23. september i år. Nøytrinoer er blitt sendt

fra CNGS-anlegget ved CERN i Sveits til OPERA-

eksperimentet ved Gran Sasso-laboratoriet i

Italia, en avstand på cirka 730 kilometer.

Fysikere fra OPERA har målt at nøytrinoene

beveget seg 0,0025 prosent raskere enn lyset,

med en usikkerhet som etter flere års arbeid er

anslått til å være seks ganger mindre enn

hastighetsforskjellen.

Resultatet er så overraskende at OPERA-fysikerne

nå i beste naturvitenskapelige tradisjon ber andre

om å kritisere det. I sin fagartikkel, utgitt samme

dag som seminaret, nekter de å gi resultatet

noen fysikktolkning. De ber videre om at nøytrino-

eksperimenter i USA og Japan gjentar målingene.

Artikkelen i Morgenbladet inneholder flere

faktafeil vi gjerne vil rette. For det første har

OPERA og CNGS-anlegget ved CERN ingenting

med LHC (Large Hadron Collider) å gjøre. For det

andre er forskere fra CERN i mindretall i OPERA,

et samarbeid bestående av rundt 30 institusjoner

fra hele verden. OPERA-detektoren er ved Gran

Sasso-laboratoriet, ikke CERN. Dermed blir det

feil når Krauss sier: Så forteller altså CERN i en

pressemelding at de har veltet grunnlaget for

fysikkens verdensbilde. Pressemeldingen fra

CERN sa at tidligere observasjoner betyr at det er

usannsynlig at resultatene fra OPERA kan tolkes

slik at de får konsekvenser for Einsteins

spesielle relativitetsteori. Kort oppsummert sier

denne at ingenting går raskere enn lys. I 1987

ble det observert en supernova i den Store

Magellanske sky, 168 000 lysår fra Jorden. Lys

og nøytrinoer ble sent ut samtidig fra en stjerne

som eksploderte for 168 000 år siden, og

nøytrinoene ankom Jorden praktisk talt samtidig
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med lyset. Hvis nøytrinoene hadde beveget seg

med hastigheten målt med OPERA ville de

ankommet Jorden 4,2 år før lyset.

Videre sier Krauss Det er også noe spesielt at

mine kolleger i CERN velger å presentere dette

på en pressekonferanse og Det er trist at CERN

går ut med slike mediebomber, det sår tvil om

seriøsiteten. CERN har i fysikkens interesse vært vert for

et foredrag, ikke en pressekonferanse, og gitt fysikere

en mulighet til å etterprøve OPERAs resultater. CERN er

for tiden verdens største og ledende laboratorium for

partikkelfysikk. Hvilket bedre sted skulle OPERA velge for

å legge sine resultater frem for faglig kritikk?

Krauss sier også, med referanse til vitenskapelig
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tradisjon: Det viktigste er å undre seg, stille

spørsmål, nådeløst tvile på all autoritet. Og hele

tiden å teste sine tanker mot virkeligheten.

Nettopp dette foregår nå over hele verden. Siste

ord er ikke sagt om nøytrinosaken. Vi må se

minst ett uavhengig eksperiment, helst to,

bekrefte disse resultatene før vi kan legge bort

en sterk tvil om hvorvidt OPERA virkelig har

funnet alle sine eksperimentelle usikkerheter.

Alexander Lincoln Read Øyvind Grøn Farid Ould-Saada

Are Raklev Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Bjørn

Hallvard Samset Cicero klimasenter Publisert 07.

oktober 2011

© Morgenbladet
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Naturens egen toppfart
Lysets hastighet har vært en av naturens konstanter, inntil forskere fra Cern nylig

rapporterte avvikende resultater.
Teknisk Ukeblad. Publisert på trykk 29.09.2011. Seksjon: INNSIKT.
Side: 34-35.

34

 Nyheten om at forskere på Cern hadde målt has-
tigheten til nøytrinoer som ble sendt ut fra en ak-
selerator i Sveits til en detektor i Italia til mer enn 
lyshastigheten, har skapt røre. Men ganske raskt 
gikk også mange forskere ut og uttrykte skepsis. 
En forsker sa til BBC at om dette var sant, skulle 
han spise underbuksene sine. På direktesendt tv. 

   Hvis man likevel skulle anta at nyheten var kor-
rekt, ville det medføre at mye av grunnlaget for 
moderne fysikk faller sammen. Det viktige fysiske 
prinsippet er ikke selve hastigheten, men at den 
er begrenset. At ingen ting kan bevege seg raskere 
enn lyset. Lysets hastighet er et helt fundamentalt 
tall som veldig mye av fysikken er basert på. En 
konsekvens av overlyshastighet vil blant annet 
være at en hendelse B, som forårsakes av hendelse 
A, kan komme før hendelse A. Med andre ord; 
man kan reise bakover i tiden. 

   Ikke lett å måle 
   At lyset beveger seg fort, har vi kjent til lenge, 

men den første som ble kjent for å ha prøvd å 
måle lyshastigheten var selveste Galileo Galilei. I 
1638 konkluderte han med at det ikke var mulig 
å fastslå om lyset beveget seg uendelig fort, eller 
om det hadde en slags fartsgrense med datidens 
målemetoder. Samtidig ledet forsøkene hans til en 
teori om relativitet som både Newton og Einstein 
bygget videre på. 

   Selv om Galileo ikke klarte å måle lyshastighe-
ten med lanterner, gikk det ikke mer enn 50 år, på 
slutten av 1600-tallet, før man prøvde å estimere 
hastigheten ut fra astronomiske målinger. Den 
danske astronomen Ole Römer brukte observa-
sjoner av solformørkelser på Jupiters måne Io til 
å bestemme hastigheten til 200 000 kilometer 
i sekundet. Noen tiår senere, i 1728, klarte den 
engelske astronomen James Bradley å fastslå lys-
hastigheten med en nøyaktighet på en prosent. 

   Aller fortest 
   Ingen ting er raskere enn lys i vakuum. Det er fast-

slått i både Einsteins relativitetsteori og i kvan-
temekanikken. Skulle noe være raskere, så ville 
disse teoriene falle sammen. Lyshastigheten er helt 
sentral i relativitetsteorien E=mc 2  ,der c er lysets 
hastighet. I vakuum beveger lyset seg med 300 000 
kilometer i sekundet, eller 299 792 458 meter per 
sekund for å være mer nøyaktig. Lyshastigheten 
er påvist eksperimentelt gjennom mange forsøk. 

   Kan gå saktere 
   Det er bare i vakuum lyset når topphastigheten. 
Når lyset går gjennom andre sto� er, er hastigheten 
avhengig av sto� ets refraktive indeks. Den refrak-
tive indeksen er forholdet mellom hastigheten i 
vakuum og hastigheten i sto� et. I lu�  beveger lyset 
seg med en hastighet som er nesten den samme 
som i vakuum. Den refraktive indeksen for lu�  er 
1,000293. I vann derimot går det saktere. Her er 
den refraktive indeksen 1,333 og det betyr at lyset 
«bare beveger seg med rundt 225 000 kilometer i 
sekundet i vann. Germanium, som er transparent 

Naturens egen toppfart
Lysets hastighet har vært en av naturens konstanter, inntil forskere fra Cern 
nylig rapporterte avvikende resultater.
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Nyheten om at forskere på Cern hadde målt

hastigheten til nøytrinoer som ble sendt ut fra en

akselerator i Sveits til en detektor i Italia til mer

enn lyshastigheten, har skapt røre. Men ganske

raskt gikk også mange forskere ut og uttrykte

skepsis.

En forsker sa til BBC at om dette var sant, skulle

han spise underbuksene sine. På direktesendt tv.

Hvis man likevel skulle anta at nyheten var

korrekt, ville det medføre at mye av grunnlaget

for moderne fysikk faller sammen. Det viktige

fysiske prinsippet er ikke selve hastigheten, men

at den er begrenset. At ingen ting kan bevege

seg raskere enn lyset. Lysets hastighet er et helt

fundamentalt tall som veldig mye av fysikken er

basert på. En konsekvens av overlyshastighet vil

blant annet være at en hendelse B, som

forårsakes av hendelse A, kan komme før

hendelse A. Med andre ord; man kan reise

bakover i tiden.

Ikke lett å måle

At lyset beveger seg fort, har vi kjent til lenge,

men den første som ble kjent for å ha prøvd å

måle lyshastigheten var selveste Galileo Galilei. I

1638 konkluderte han med at det ikke var mulig

å fastslå om lyset beveget seg uendelig fort, eller

om det hadde en slags fartsgrense med datidens

målemetoder. Samtidig ledet forsøkene hans til

en teori om relativitet som både Newton og

Einstein bygget videre på.

Selv om Galileo ikke klarte å måle lyshastigheten

med lanterner, gikk det ikke mer enn 50 år, på

slutten av 1600-tallet, før man prøvde å estimere

hastigheten ut fra astronomiske målinger. Den

danske astronomen Ole Römer brukte

observasjoner av solformørkelser på Jupiters

måne Io til å bestemme hastigheten til 200 000

kilometer i sekundet. Noen tiår senere, i 1728, klarte

den engelske astronomen James Bradley å fastslå

lyshastigheten med en nøyaktighet på en prosent.

Aller fortest

Ingen ting er raskere enn lys i vakuum. Det er fastslått i

både Einsteins relativitetsteori og i kvantemekanikken.

Skulle noe være raskere, så ville disse teoriene falle

sammen. Lyshastigheten er helt sentral i

relativitetsteorien E=mc2 ,der c er lysets hastighet. I

vakuum beveger lyset seg med 300 000 kilometer i

sekundet, eller 299 792 458 meter per sekund for å

være mer nøyaktig. Lyshastigheten er påvist

eksperimentelt gjennom mange forsøk.

Kan gå saktere

Det er bare i vakuum lyset når topphastigheten. Når

lyset går gjennom andre stoffer, er hastigheten avhengig
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av stoffets refraktive indeks. Den refraktive

indeksen er forholdet mellom hastigheten i

vakuum og hastigheten i stoffet. I luft beveger

lyset seg med en hastighet som er nesten den

samme som i vakuum. Den refraktive indeksen

for luft er 1,000293. I vann derimot går det

saktere. Her er den refraktive indeksen 1,333 og

det betyr at lyset «bare beveger seg med rundt

225 000 kilometer i sekundet i vann.

Germanium, som er transparent i en del av det

synlige området, har en refraktiv indeks på 4, og

her går lyset med bare 75 000 km /s.

Raskere enn lyset

Et lite unntak fra lysets maksimale hastighet er

når en partikkel, for eksempel et elektron som

beveger seg nær lyshastigheten i luft, går inn i en

væske eller gass. Da vil partikkelen fortsette

med den opprinnelige hastigheten, selv om den

refraktive indeksen i væsken eller gassen skulle

tilsi lavere hastighet.

Bare for de masseløse

Forutsetningen for å oppnå lyshastigheten c, er

at en partikkel er masseløs. Har den masse, slik

som et elektron, eller et nøytrino (som ble brukt i

forsøkene mellom Sveits og Italia, hvor det ble

rapportert hastighet over lysets), vil hastigheten

være mindre enn c.

Lys er elektromagnetisk stråling i form av fotoner.

De utmerker seg ved at de ikke har masse, og

har også egenskaper som både partikler og som

bølger. Egenskapene som partikler er veldig

viktige siden fotonene kan slå elektroner ut av

sin bane, for eksempel i silisium. Det er

grunnlaget for at vi kan lage strøm i et solpanel,

hvor fotonene frigjør elektroner.

En radiobølge er en elektromagnetisk bølge og

går med lysets hastighet. Selv om lysets

hastighet er ekstrem, skaper det av og til

problemer for at det ikke går fortere. For

eksempel vil det begrense samtalekvaliteten når

telefonsamtaler går via geostasjonære satellitter.

Opp til denne banen, som er definert av at

satellitten skal ligge helt i ro i forhold til

jordoverflaten, og at det derfor må være balanse

mellom hvor fort den faller og hvor fort den slynges ut, er

det 35 786 km over jordoverflaten. Det betyr at

telefonsamtalen skal både opp og ned, og det tar et

kvart sekund. Det samme tar det for å få respons. I et

slikt tilfelle blir forsinkelsen mellom samtalepartnerne et

problem.

Lyshastigheten er også et problem når vi skal

kommunisere med romfartøyer langt unna. Fra Mars kan

det gå så raskt som på tre minutter når Jorden og Mars

er nærmest, men også 22 minutter når planetene er

lengst unna hverandre. Derfor må robotkjøretøyer på

Mars ha en viss grad av autonomi, slik at de kan

operere alene mellom hver gang vi kan sende

styringssignaler fra Jorden.

Lys fremtid

Dagens elektronikk er basert på elektroner som beveger

seg i elektriske ledere. I forhold til hvor fort lys beveger

seg i ulike typer glass er hastigheten bedrøvelig. Likevel

har vi skapt fantastisk elektronikk basert på «trege»

elektroner. Forskere har jobbet lenge for å lage optiske

varianter av elektronikken hvor fotoner overtar for

elektronene. Slik optonikk kan bli tusen ganger raskere

enn elektronikk og være motstandsløs. Det vil senke

energiforbruket dramatisk i forhold til i elektronikk.

Energikrevende fart

For å avsløre naturens hemmeligheter, bruker fysikere

partikler som er akselerert til nær lyshastigheten. I LHC -

Large Hadron Collider - på Cern benyttes protoner. Man

trenger en elektrisk ladet partikkel slik at de superkjølte

magnetene skal få «tak» i dem og skyve dem i fart. Det

kreves enormt mye energi for å løfte hastigheten når

man kommer i nærheten av lyshastigheten.

Elektroner veier en totusendedel av et proton og ville

være mye enklere å akselerere. Dessverre er det i

praksis vanskelig å akselerere elektroner i en sirkulær

bane når de får virkelig høy energi, fordi de taper den

tilførte energien i form av stråling. Derfor arbeider man

nå med planer om en lineær akselerator elektroner og

positroner. Fordi man ikke kan avbøye slike partikler, må

den bli veldig lang. Planen er mellom 30 og 50

kilometer. •

LYSENDE FAKTA

når man ser det
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bruker lyset 100 000 år bruker 4,2 år før vi kan

se det

• På ett sekund kan lyset tilbakelegge en

distanse som tilsvarer på 7,5 ganger rundt jorden

• Lyset fra månen har vært underveis i 1,3

sekunder

• Lyset fra solen bruker 8 minutter og 19

sekunder før det når jorden

• Til planeten Neptun bruker sollyset 4 timer

• Lyset fra den nærmeste stjernen Proxima

Centauri

• For å gå diametralt gjennom Melkeveien

• Lyset fra når nabogallakse, Andromeda,bruker 2,2

millioner år før det når oss

• Lyset fra Big Bang har vært underveis i 13,7 milliarder

år Kilde: Professor i fysikk ved Universitetet i Oslo og

forsker på

Cern Steinar Stapnes og Wikipedia

Bildetekst: Ikke fort nok

© Teknisk Ukeblad
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Raskere enn lyset
Studvest. Publisert på nett 27.09.2011 13:24.

Einsteins relativitetsteori har lenge vært

urokkelig. Fysikerne Bjarne Stugu og Thomas

Burgess forteller om oppdagelsen som kan endre

på det. Først og fremst, hva går Albert Einsteins

relativitetsteori ut på?

Selve kjernen i teorien er at lysets hastighet er

konstant, og at det er den høyeste hastigheten

det er mulig å måle og den høyeste som finnes.

Ut av dette kommer den kjente formelen E=mc2,

og med dette kan man vise at energi og masse

henger sammen.

Er denne teorien viktig for dagens arbeid innenfor

partikkelfysikk?

Ja, den er veldig viktig. Teorien er også viktig

innenfor utviklingen av helt vanlige elektroniske

gjenstander som GPS. Hadde det ikke vært for

relativitetsteorien hadde GPS-systemet vist helt

feil.

Det er forskere i CERN som har lagt frem nye

funn. Hva slags sted er dette?

CERN er Det europeiske senter for kjerne -og

partikkelfysikk, og har rundt 15 000 brukere. Her

jobber de med å lage og studere kollisjoner av

partikler ved hjelp av store akseleratorer. Dette

gjør de for å svare på åpne fysikkspørsmål som

hva masse er og hva mørk masse er, hva tid er

og hvorfor vi er her på jorden. Det blir også

forsket på selve fysikken, og hvorfor den er som

den er. Vi fysikere vil forstå alt.

Hvilken oppdagelse er det CERN nylig har gjort?

Forskerne har lenge jobbet med et eksperiment

hvor de har sendt stråler av nøytrioner, en type

partikkel, fra en akselerator på CERN til en

detektor 730 kilometer borte, i Italia. Tiden som

ble målt i forrige uke var raskere enn lysets

hastighet. Her er det snakk om noen brøkdeler av

en promille raskere, men i denne sammenhengen

er det mye. Man kan si at det er som om

avstanden for nøytrionet er 20 meter for kort i

forhold til avstanden for lys.
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Hva slags konsekvenser kan dette gi?

Hvis oppdagelsen blir bekreftet må vi revurdere

Einsteins teori og vi kan stå overfor et

paradigmeskifte. Man må i så fall utvikle en ny

teori, men denne må uansett bygge på Einsteins

relativitetsteori. Derfor kan man trygt si at

Einsteins posisjon ikke er rokket ved, han er

fortsatt den største fysikeren vi har hatt gjennom

tidene. Lysets hastighet er det den alltid har

vært, men nå har man kanskje funnet partikler

som beveger seg fortere. Samtidig vet vi jo at

relativitetsteorien virker, så det vil eventuelt være

snakk om en forbedring av Einsteins teori. Et

resultat kan kanskje være at vi får mer presis

GPS.

Hvor sikkert er det at denne oppdagelsen er

korrekt?

Det mest sannsynlige er at det har skjedd en feil

som ikke har blitt oppdaget. Nå leser man jo at

dette er et seriøst prosjekt, men vi er skeptiske.

Dette gjelder også forskerne bak selve

eksperimentet. Ingen tør tro på det før et nytt

forskningsprosjekt kan vise til de samme

resultatene. Da min kone fortalte meg om dette,

sa jeg at dette er ikke mulig, forteller Stugu.

Hva slags arbeid blir ellers gjort i CERN?

Flere tusen personer jobber blant annet heltid

med å gjenskape en liten versjon av Big Bang.

Det man gjør da er at man har to protoner som

man ved hjelp av akseleratorer skyter rett på

hverandre med så høy hastighet man kan. Den

energien som oppstår når disse protonene

kolliderer vil tilsvare 120 elefanter som løper i 40

kilometer i timen og kolliderer samtidig inne i noe som

er mindre enn et nåløye. På denne måten har man klart

å lage en type materie som fantes før det eksisterte

atomer og kjernepartikler. Eksperimentene gjøres for å

forstå hva som skjedde under Big Bang, og er en del av

selve grunnforskningen ved CERN.

BJARNE STUGU OG THOMAS BURGESS

Henholdsvis professor og postdoktor i subatomær fysikk

ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved

Universitetet i Bergen.

Begge er involvert i forskningsarbeidet ved CERN.

CERN

Det europeiske senter for kjerne- og partikkelfysikk.

Etablert i 1954.

Ligger i Sveits ved den franske grensen.

Har 20 medlemsland.

Et av verdens største sentre innen vitenskapelig

forskning.

Kilde: www.cern.ch

BIPRODUKT. Forskerne ved CERN utførte et eksperiment

for å undersøke egenskapene til partiklene nøytrioner,

da det ble oppdaget at de beveget seg raskere enn

lysets hastighet, forteller Bjarne Stugu (t.v.) og Thomas

Burgess.

© Studvest

Se webartikkelen på http://ret.nu/XP0yxDsX
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Brutt lyshastigheten. Hva så?
Forskning.no. Publisert på nett 24.09.2011 05:48.

En gjeng nøytrino-partikler kom kanskje fram litt

for fort.

Hvorfor er den lille overskridelsen av

lyshastighetsgrensa så viktig?

Ingrid Spilde Journalist

Lørdag 24. september 2011

(Foto: Espen Eggen) Bare for å summere opp:

Partikkelakseleratoren i CERN fyrer av sted pulser

med ørsmå nøytrinopartikler, som suser igjennom

Alpene og fanges opp 730 kilometer borte, ved

INFN Gran Sasso Laboratory i Italia.

Men det er noe som ikke stemmer. Etter tre år

med intens måling og feilsøking går forskerne ut

med det utrolige funnet: Det ser ut til at

nøytrinoene raser fra A til B i litt mer enn

lyshastigheten.

Det er som å slippe en stein i ei maurtue.

I de neste ukene og månedene kommer fysikerne

til å myldre rundt i opphisselse, og angripe de

nye resultatene med alt de har av faglige tenner

(og kanskje noen av de ordentlige også).

De vil prøve ut alle muligheter for å rive resultatet

i stykker, men også for å finne en forklaring på

det hvis det skulle vise seg at målingene faktisk

stemmer.

Men hva er det som er så farlig med denne

fartsovertredelsen? Bør Einstein virkelig grøsse i

grava og relativitetsteorien beve i bokhylla?

Regnestykker som beskriver verden

Relativitetsteorien som andre teorier i fysikken

handler om å finne en måte å forstå hvordan

verden virker.

Enkelt forklart finner man fram til et regnestykke

som beskriver hvordan alt oppfører seg.

Når man bruker dette regnestykket til å beregne

hvordan et fenomen arter seg, vil svaret stemme

overens med observasjonene man gjør i den
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virkelige verden.

Dermed kan man også bruke regnestykket til å

forutsi og forstå oppførselen til ting og fenomener

som man ennå ikke har målt.

Newtonsk enkelt og greit

Før relativitetsteorien kom på bana, brukte

forskerne Newtons lover til å beskrive hvordan alt

fra tog til planeter beveger seg.

- På den tida gikk man ut fra at alt oppførte seg

ganske rett fram, forklarer Bjørn Samset, forsker

ved CICERO og tidligere fysiker ved CERN.

- Hvis du satt i en bil som kjørte 100 kilometer i

timen, og du ble forbikjørt av en annen bil som

gikk i 100 kilometer i timen i forhold til deg, så

kjørte den andre bilen i 200 kilometer i timen.

Og hvis din bil gikk i 200 000 kilometer i

sekundet gikk den andre i 400 000 kilometer i

sekundet. Enkelt og greit.

Men så begynte det å dukke opp målinger som

tydet på at dette ikke stemte i store hastigheter,

sier Samset.

Det var i forbindelse med dette at Albert Einstein

lagde en helt ny teori.

Relativitetsteorien

Bjørn H. Samset (Foto: Bjørn H. Samset) Einstein

tenkte som følger:

Hva om vi kutter ut alle de andre forutsetningene,

og sier at det bare ligger én forutsetning i

bunnen: Lyshastigheten i vakuum er alltid den

samme. Og så regner vi ut alle de andre

faktorene ut ifra dette.

Det er dette som danner grunnlaget for den

spesielle relativitetsteorien, og den berømte

likningen E=MC2, altså: energien = massen x

lyshastigheten x lyshastigheten.

Utregningene viste at når ting gikk sakte som

biler og tog gav Einsteins regnestykker samme

resultat som de gamle måtene å beregne

avstand, tid og hastighet. Men når hastigheten

var enorm gav den nye regnemåten en liten

forskjell fra den gamle.

Og Einsteins måte å betrakte verden så ut til å stemme

bedre overens med de virkelige observasjonene.

- I ettertid har utallige eksperimenter vist at Einsteins

relativitetsteori beskriver virkeligheten svært nøyaktig,

sier Samset.

Begrenset hastighet

Dermed har vi altså gått ut fra at relativitetsteorien er

riktig. Det får en hel masse konsekvenser.

En av dem er at biler, stjerner, lyspartikler, og alt annet

som har masse, ikke kan ikke gå fortere enn

lyshastigheten hvis de reiser i vakuum. Gjør de det, sier

regnestykkene nemlig at energien blir større enn

uendelig stor, og det går ikke an.

Dette innebærer for eksempel følgende:

Dersom du kjører i lyshastigheten i ditt nye Turbo GT

SuperDuper Romskip, og skrur på frontlyktene, så skulle

du tro at lyset ville suse forover vekk fra romskipet i den

vanlige lyshastigheten, slik at den reelle hastigheten til

lyset fra lyktene ville være to ganger lyshastigheten i

forhold til omgivelsene.

Men siden ingenting kan gå fortere enn lyshastigheten

vil ikke lyset engang kunne unnslippe lyktene.

- Hundre år med god testing viser også at dette ser ut til

å stemme, sier Samset.

- CERN er jo på mange måter en megamaskin for å teste

hvor stor hastighet ting kan få. Den klarer å skyte

partiklene av sted i oppi noe sånt som 99,9991 prosent

av lyshastigheten. Men ikke over.

- Men så kommer disse nøytrinoene og lager bøll. Hvis

de nye resultatene fra CERN stemmer, faller altså

Einsteins antagelse om at ingenting kan gå fortere enn

lyshastigheten og at lyshastigheten er konstant.

Men faller relativitetsteorien i samme slengen?

Ingen grunn til panikk

Alle som nå er i ferd med å sette fyr på 3FY-bøkene sine,

får holde an fyrstikkene. Selv om det skulle vise seg at

lyshastigheten faktisk er brutt, betyr det nemlig ikke at

Einsteins teori er gal. Det betyr bare at den ikke

stemmer for alt.
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- Vi vet at E=MC2 er gyldig for de områdene vi har

sjekket tidligere, sier Heidi Sandaker, fysiker ved

Universitetet i Bergen og forsker ved CERN.

- Det nye betyr ikke at det gamle blir feil, bare at

dette er et nytt område som vi må forstå.

Sandaker mener denne situasjonen hvis

resultatene stemmer kan sammenlignes med hva

som skjedde da relativitetsteorien først kom.

Heidi Sandaker er forsker ved CERN og ved

Universitetet i Bergen. (Foto: Marianne Nordahl)

Den gangen oppdaget man at Newtons lover ikke

stemte helt i store hastigheter. Men de gjaldt

fortsatt for baller og biler og andre ting som

beveget seg med lavere fart.

Newtons lover er fremdeles pensum i

grunnleggende fysikk den dag i dag.

Samset stemmer i:

- Vi kaster ikke det vi har fra før, men bygger et

nytt skall utenpå. Det kan være snakk om en

utvidelse av relativitetsteorien eller noe helt nytt,

sier han.

En slik ny fysikk vil omfatte både Newton og

Einstein, men i tillegg forklare den merkelige

oppførselen til nøytrinoene.

For den er utvilsomt merkelig.

Det er slett ikke tilfeldig at det er akkurat disse

mystiske fnuggene som truer med å velte om på

fysikken, mener Samset.

Underlige nøytrinoer

Forskningen på de ørsmå partiklene som kalles

nøytrinoer er et helt nytt felt innen fysikken. Og

her kan det ligge mange overraskelser på lur.

Forskerne har bare helt nylig slått fast at disse

partiklene i det hele tatt har masse, og man lurer

fortsatt på hvorfor de er så utrolig vanskelige å oppdage.

- Nøytrinoer er utrolig sære. Det er godt mulig at et

eventuelt brudd på lyshastigheten bare gjelder disse

partiklene. Men vi vil jo likevel trenge en forklaring på

hvorfor det er slik, sier Samset.

Verken Samset eller Sandaker tror det vil mangle på

gode forslag.

- Det er nok en av grunnene til at CERN-forskerne har

gått ut med resultatene nå, sier Sandaker.

- Det viktigste er å få dem bekreftet ved andre

eksperimenter, men i tillegg trengs det også hjelp til å

finne mulige feilkilder og eventuelt nye hypoteser om

hvordan dette kan henge sammen.

Det mannsterke teamet bak oppdagelsen er helt åpent

på at resultatene kan skyldes feil, og ber om diskusjon

blant andre fagfolk.

- Jeg synes de er modige, sier Samset.

- Det kommer til å storme voldsomt rundt dem, og de

fleste slike fantastiske resultater viser seg å ikke holde

vann. Men av og til gjør de det.

- Akkurat nå er jeg kanskje mest skeptisk, men dette

kan også være gjennombruddet vi har ventet på i

fysikken. Vi vet jo at det må være mer der ute.

Referanse:

T. Adam et. al, Measurement of the neutrino velocity

with the OPERA detector in the CNGS beam.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/vQHK0sat
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Norsk CERN-forsker: - De må ha oversett noe
VG Nett. Publisert på nett 23.09.2011 22:10. (Oppdatert 24.09.2011 05:18)

CERNs oppsiktsvekkende eksperiment er en

åpenbar kandidat til å vinne Nobelprisen i fysikk

dersom resultatene holder vann. Det sier fysiker

Bjørn Hallvard Samset, som møtte VG-leserne i et

nettmøte fredag. (Oppdatert: 24.09.2011 05:18)

Spørsmålet alle stiller seg etter

forskningsresultatene som ble kjent torsdag, er:

Har man virkelig funnet partikler som kan bevege

seg raskere enn lys?

- Det at CERN-direktøren sier Dette er galskap

(This is madness) viser vel mest hvor overrasket

sindige og som regel svært skeptiske forskere er

over disse resultatene - både over hva de sier, og

at de ser ut til å være såpass solide. Det er for

tidlig å si at man tror på dem, men det er også

opplagt ikke mulig å bare avvise dem, skriver

Samset i et svar til VG-leserne.

Han har selv jobbet ved CERN tidligere, og

kjenner miljøet godt.

Å kontrollregne på resultatene fra det såkalte

OPERA-eksperimentet vil ta dager, uker og

kanskje måneder. Og for å utelukke andre mulige

feilkilder vil man trolig forsøke seg på tilsvarende

eksperimenter i andre laboratorier i USA eller

Japan, noe som i verste fall kan betyr flere års

arbeid.

Som de fleste andre er Samset i utgangspunktet

skeptisk til funnene, men:

- Jeg ble beroliget da jeg leste gjennom CERN-

artikkelen, sier han til VG Nett.

Unøyaktige målinger?

En av innvendingene som har kommet er at

forskerne blant annet brukte GPS-satellitter til

oppmåling.

- CERN-forskerne beregnet denne feilmarginen til

å være ett nanosekund. Andre mener det er

nærmere ti nanosekunder. Det blir de nok grillet

på nå, sier Samset.
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- Når det likevel har blitt så mye blest om det, så

er det fordi de fleste sånne feil blir fanget opp

ganske tidlig. Her har hundre veldig dyktige

fysikere jobbet i månedsvis med å prøve å finne

problemer, men har ikke klart det. Resten av oss

er ganske så skeptiske, men samtidig

respekterer vi kollegene våre nok til å si at OK, vi

tror dere når dere sier at dette er det dere har

målt - men vi vil se detaljene skriver Samset i

nettmøtet.

- En av dem som er mest skeptiske er også blant

de mest teknisk kyndige, nemlig Steinar Stapnes,

sier Samset.

Stapnes, som bor i Sveits, besøkte CERN-

instituttet for første gang som 24-åring, og

arbeider nå som forsker der.

- Jeg har ikke noe valg. Jeg må være skeptisk,

sier han til VG Nett.

- Solid forskergruppe

Stapnes understreker at dette ikke skyldes

kvalifikasjonene til de involverte i eksperimentet.

- Det er en solid gruppe med forskere. Jeg har i

grunnen ikke så mange betenkeligheter med det

de har vist. De har nok hatt et dilemma internt.

De satt nok der og sa dette kan ikke være riktig,

men så har de heller ikke funnet noen feil.

Forskerne har dokumentert resultatene i en

foreløpig rapport, som kan leses her.

- De må ha oversett noe. Kanskje er det noe de

ikke har forstått, eller ikke fått med seg og

dermed ikke inkludert. Det er på en måte den

holdningen de har selv også, og de vil gjerne at flere

studerer det de har gjort, sier Stapnes.

- Min reservasjon skyldes at resultatene er så

overraskende. De sendte ut en artikkel om dette i går,

og holder et seminar nå. Ingen har fått gått igjennom

den tekniske implementasjonen ennå, og ikke minst,

gjort et kontrolleksperiment.

Stapnes nevner Fermilab-laboratoriet utenfor Chicago

som den mest aktuelle kandidaten for et slikt

eksperiment, ettersom japanernes anlegg fortsatt er ute

av drift etter jordskjelvkatastrofen.

- Nå finnes det teorier som kan forklare hvordan dette

kanskje er mulig, ormehull blant annet har jeg blitt

fortalt, men dette er veldig spekulativt i mine øyne og jeg

tviler på disse teorienes realisme. Hvis det viser seg å

stemme vil det være temmelig sensasjonelt. SLIK:

Denne illustrasjonen viser deler av det underjordiske

anlegget som ble brukt i forsøket. Foto: CERN

SENSASJONELLE FUNN: OPERA-eksperimentet er et

samarbeidsprosjekt mellom CERN og Gran Sasso-

laboratoriet i Italia. I går målte forskerne her

nøytrinopartikler med høyere hastighet enn lyset, noe

som ifølge konvensjonell fysisk teori er umulig. Her fra

mottakerenheten på italiensk side. Foto: AFP

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/64LItLue
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Tror det dreier seg om en målefeil
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 23.09.2011 10:01. (Oppdatert 23.09.2011 11:18)

Den fremste norske forskeren på Cern har liten

tro på hastighet over lysets. Av Odd Richard

Valmot. Steinar Stapnes er den nordmann som er

høyst på strå i CERN-systemet. (Oppdatert:

23.09.2011 11:18)

Tror på målefeil

Han leder utviklingen av neste generasjons

akselerator og har også vært sentral i ATLAS-

prosjektet på LHC.

Vi har spurt Stapnes hva han synes om nyheten

om at noen av hans kolleger har.

Sant å si har jeg lite tro på disse resultatene.

Jeg, og sikkert mange flere enn meg, tror dette

skyldes en eller annen målefeil. Dette forsøket,

hvor vi har sendt svært lette partikler fra Cern til

Italia rundt 70 mil unna, har pågått i tre år. I

teorien skulle de bevege seg med en hastighet

på litt under lyshastigheten siden de har en

ørliten masse. I løpet av den tiden har forskerne

observert hastigheter på like over lysets

hastighet uten å kunne sette fingeren på hva

som er feil.

Et utspill

Forskergruppen sier jo også selv at de er

skeptiske og de som ser på nettsiden til Cern vil

ikke finne noe om det, påpeker Stamnes.

Jeg antar at overlyshastigheten som er slått opp

som en stor nyhet i virkeligheten er et utspill til

andre forskere om å delta i jakten på hva som

egentlig skjer med måleresultatene og ikke minst

foreta kontrolleksperimenter, sier Stapnes.

Solide teorier

Stapnes sier at så langt i fysikken har

relativitetsteorien og kvantemekanikken vist seg

å stemme veldig godt og moderne teorier bygger

på disse hjørnesteinene.

Det at vi har to solide teorier betyr selvfølgelig
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ikke at vi vet alt, langt fra. Disse to teoriene er

heller ikke lette å forene, noe som har vært et

mysterium siden de ble etablert og det beste

eksemplet på at vi ikke forstår alt. Det er mye

igjen å forske på, men om dette med

overlyshastighet skulle stemme ville det være

svært merkelig. Men spennende er det jo.

Skeptisk Fysikkprofessor Farid Ould-Saada.

Fysikkprofessor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo sier han er svært overrasket

over resultatene og skeptisk inntil videre.

Men jeg er enig i at man må fortsette å gjøre

slike målinger. Forskerteamet ved Cern har gjort

veldig mange målinger som viser det samme, og

statistisk har de et solid resultat. Men samtidig

kan de ikke forklare hvorfor partiklene går så fort.

Nå er det opp til forskere i USA og i Japan, hvor

det foregår liknende eksperimenter. De kan

eventuelt verifisere resultatene og så får vi se,

sier han til Teknisk Ukeblad.

Krever ekstraordinære beviser

Hans kollega Bjørn Hallvard Samset, doktor i

høyenergifysikk ved UiO, sier han er både skeptisk og

opprømt.

Før eller siden sprekker boblen av den gamle fysikken,

og nøytrinoer er en god partikkelkandidat her. Men

selvfølgelig er det jobben vår nå å være skeptisk.

Ekstraordinære resultater krever ekstraordinære beviser,

selv om vi ikke kan se noe galt i selve forsøkene som er

gjort. Spørsmålet er om tidsoppløsningen er god nok.

Det skal gode klokker til for å måle slike hastigheter.

: Ett års abonnement av Teknisk Ukeblad kun 1440 kr!

eller SMS kodeord TU til 2007 Tror det dreier seg om en

målefeil

SKEPTIKER: Professor i fysikk ved Universitetet i Oslo og

forsker på Cern, Steinar Stapnes, har liten tro på

overlyshastighet. Foto: Privat

© Teknisk Ukeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/DZzT2FA
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Kan ha funnet partikkel som er forskning
Dagbladet. Publisert på trykk 23.09.2011.
Harald S. Klungtveit. - hkl@dagbladet.no. Seksjon: a.
Side: 12.
Del: 1.

Høyesterett har avgjort at eierne
av Dombås hotell skal få full er-
statning etter brannen i 2007.
Tidligere har både tingretten og

lagmannsretten gitt hotellets eiere
medhold i kravet om nærmere 80
millioner i erstatning fra det britis-
ke forsikringsselskapet.

(NTB)

Millionerstatning

12 Nyhet FREDAG 23. SEPTEMBER 2011

DØDSSTRAFF:
Motstandere av døds-

straff lover at henrettelsen

av Troy Davis blir et vende-

punkt i kampen for å få

opphevet straffemetoden i

USA. Davis ble henrettet

onsdag kveld i Georgia i

USA, etter at rettsinstanse
r

på alle nivåer og Det hvite

hus unnlot å gripe inn for å

stoppe henrettelsen. (NTB)

GLEDER SEG TIL BABY:
Frankrikes førstedame Carla Bruni
er ikke så opptatt av å være poli-
tisk korrekt. President Nicolas
Sarkozys kone er høy-
gravid og sier til
avisa Le Parisien at
hun er desperat
etter å begynne å
drikke og røyke
igjen. Bruni har
termin om seks
uker.

ker ved CERN, Bjørn Samset,
til Dagbladet.

– Sensasjonelt
Ommålingen er riktig, vil natur-
lovene måtte endres – og Albert
Einsteinsmest berømte arbeid re-
vurderes. For ifølge Den spesielle
relativitetsteorien – best kjent
som E =mc2 – skal ingenting
kunne bevege seg raskere enn ly-
set. Teorien ligger til grunn for
forklaringer om alt fra svarte hull
til universets begynnelse.
– Den har fungert perfekt fram

til nå, sier teoretisk fysiker John
Ellis ved CERN til nyhetsbyrået
AP.
Forskerne selv tør ennå ikke

slå fast at observasjonen de
har gjort er korrekt, og har nå
kontaktet kolleger i USAog Ja-
pan for å prøve å få uavhengige
verifiseringer av resultatet.
– Dette er en så sensasjonell

oppdagelse omdet er sant, atman
må være ekstremt forsiktig, sier
Ellis.
Det er nøytrino-stråler som ble

(Dagbladet): Forskere ved Gran
Sasso-laboratoriet i Italia og
CERN i Sveits offentliggjorde i
går kveld at de har målt partikler
til en hastighet høyere enn lysets.
– Dette er en nyhet man kan

sammenlikne med at noen
kommer og sier «Hei, jeg slapp
dette eplet, så fløy det opp i
stedet for å falle ned», sier par-
tikkelfysiker og tidligere fors-

Kan ha funnet partikkel som er

RASKERE
ENN
LYSET

Sensasjonelt eks-
periment slår hull
på relativitetsteo-
rien ommålingen
er riktig. Forskere
er sjokkert og
naturlovene må
kanskje endres.

BANEBRYTENDE: Forskerne ved CERN-laboratoriet i Sveits kan ha gjort en sensasjonell oppdagelse om det viser seg at funnene av partikler som beveger seg raskere enn
lyset er reelle. Foto: AP/Scanpix

Tekst:Harald S. Klungtveit
hkl@dagbladet.no

observert av italienerne da de ble
sendt fra partikkelakseleratoren i
Genève til Gran Sasso-laben 73

mil unna. Dit komde fram 60 na-
nosekunder raskere enn det som
skulle ha vært den ultimate farts-
barrieren – 299 792 kilometer i
sekundet.
Effekten er observert 16 000

ganger over to år og feilmarginen
er kalkulert til ti nanosekunder,
og hastighetsforskjellen er derfor
statistisk signifikant. Forskerne
har brukt flere måneder på å sjek-
ke og dobbeltsjekke at eksperi-
mentet ikke har mangler som kan
ha forårsaket det nesten ubegri-
pelige resultatet.
Henholdsvis Fermilab i Chica-

go og T2K i Japan kan være i stand
til å repetere eksperimentet, noe
fysikerne nå jobber med å få til.

Usynlige stråler
Bjørn Samset ble overrumplet av
kunngjøringen og venter spent på
mer detaljerte data fra CERN.
Han mener eksperimentet reiser
veldig mange spørsmål
– Dette er kjempespennen-

de, og når CERN går ut med
noe sånt har de definitivt

grunnlag for det. Men vi må
huske at dette dreier seg om
usynlige stråler og er uhyre
komplisert. Det disse forsker-
ne holder påmed er noen av de
kuleste og mest science fic-
tion-aktige eksperimentene vi
har. Nøytrinoer er de vanske-
ligste partiklene vi vet om, og
her har de målt én partikkels
ferd gjennomAlpene, sier eks-
perten til Dagbladet.
Han er foreløpig varsom med å

vrake relativitetsteorien.
– Dette med at ingenting kan

bevege seg raskere enn lyset er ik-
ke noe vi bare sier. Det var jo in-
gen som trodde på Einstein heller
på begynnelsen av 1900-tallet,
men det har blitt bevist mer og
mer. Men det er ikke dermed sagt
at naturen ikke har overraskelser
for oss, sier Samset, somvedgår at
forskerpulsen slår noe høyere i
kveld.
– Hvis dette er sant, er det in-

gen som ermer fornøyd enn fysi-
kerne, vi vil jo ha en helt ny virke-
lighet å jobbe med.

FORSKNING

GÅTT UT PÅDATO?Det er nok
altfor tidlig å forkaste Albert
Einsteins arbeid, men kveldens
offentliggjøring fra CERN gir
fysikere i hele verden hodebry.

Sensasjonelt eksperiment slår hull på

relativitetsteorien om målingen er riktig. Forskere

er sjokkert og naturlovene må kanskje endres.

(Dagbladet): Forskere ved Gran Sasso-

laboratoriet i Italia og CERN i Sveits

offentliggjorde i går kveld at de har målt partikler

til en hastighet høyere enn lysets.

-Dette er en nyhet man kan sammenlikne med at

noen kommer og sier «Hei, jeg slapp dette eplet,

så fløy det opp i stedet for å falle ned», sier

partikkelfysiker og tidligere forsker ved CERN,

Bjørn Samset, til Dagbladet.

Om målingen er riktig, vil naturlovene måtte

endres - og Albert Einsteins mest berømte arbeid

revurderes. For ifølge Den spesielle

relativitetsteorien - best kjent som

E

 =

mc

2 - skal ingenting kunne bevege seg raskere enn

lyset. Teorien ligger til grunn for forklaringer om

alt fra svarte hull til universets begynnelse.

-Den har fungert perfekt fram til nå, sier teoretisk

fysiker John Ellis ved CERN til nyhetsbyrået AP.

Forskerne selv tør ennå ikke slå fast at

observasjonen de har gjort er korrekt, og har nå

kontaktet kolleger i USA og Japan for å prøve å få

uavhengige verifiseringer av resultatet.

-Dette er en så sensasjonell oppdagelse om det

er sant, at man må være ekstremt forsiktig, sier

Ellis.

Det er nøytrino-stråler som ble observert av

italienerne da de ble sendt fra

partikkelakseleratoren i Genève til Gran Sasso-

laben 73 mil unna. Dit kom de fram 60 nanosekunder

raskere enn det som skulle ha vært den ultimate

fartsbarrieren - 299792 kilometer i sekundet.

Effekten er observert 16000 ganger over to år og

feilmarginen er kalkulert til ti nanosekunder, og

hastighetsforskjellen er derfor statistisk signifikant.

Forskerne har brukt flere måneder på å sjekke og

dobbeltsjekke at eksperimentet ikke har mangler som

kan ha forårsaket det nesten ubegripelige resultatet.

Henholdsvis Fermilab i Chicago og T2K i Japan kan være

i stand til å repetere eksperimentet, noe fysikerne nå

jobber med å få til.

Bjørn Samset ble overrumplet av kunngjøringen og venter

spent på mer detaljerte data fra CERN. Han mener

eksperimentet reiser veldig mange spørsmål
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-Dette er kjempespennende, og når CERN går ut

med noe sånt har de definitivt grunnlag for det.

Men vi må huske at dette dreier seg om usynlige

stråler og er uhyre komplisert. Det disse

forskerne holder på med er noen av de kuleste

og mest science fiction-aktige eksperimentene vi

har. Nøytrinoer er de vanskeligste partiklene vi

vet om, og her har de målt én partikkels ferd

gjennom Alpene, sier eksperten til Dagbladet.

Han er foreløpig varsom med å vrake

relativitetsteorien.

-Dette med at ingenting kan bevege seg raskere

enn lyset er ikke noe vi bare sier. Det var jo ingen

som trodde på Einstein heller på begynnelsen av

1900-tallet, men det har blitt bevist mer og mer. Men

det er ikke dermed sagt at naturen ikke har

overraskelser for oss, sier Samset, som vedgår at

forskerpulsen slår noe høyere i kveld.

-Hvis dette er sant, er det ingen som er mer fornøyd enn

fysikerne, vi vil jo ha en helt ny virkelighet å jobbe med.

-Sensasjonelt

Usynlige stråler

© Dagbladet
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Målte partikler til over lysets hastighet
Dagbladet. Publisert på nett 22.09.2011 22:48. (Oppdatert 23.09.2011 05:19)

Sensasjonelt eksperiment slår hull på Einsteins

relativitetsteori om målingen er riktig. Sjokkerer

forskerne i kveld. Harald S. (Oppdatert:

23.09.2011 05:19)

Klungtveit

(Dagbladet): Forskere ved OPERA-prosjektet i

Gran Sasso-laboratoriet i Italia og CERN i Sveits

offentliggjorde i kveld at de har målt partikler til

en hastighet høyere enn lysets.

- Dette er en nyhet man kan sammenligne med at

noen kommer og sier Hei, jeg slapp dette eplet,

så fløy det opp i stedet for å falle ned, sier

partikkelfysiker og tidligere forsker ved CERN,

Bjørn Samset, til Dagbladet.

- Sensasjonelt

Om målingen er riktig, vil naturlovene måtte

endres - og Albert Einstens mest berømte arbeid.

For ifølge Den spesielle relativitetsteorien - der

mange kjenner ligningen E = mc 2 - skal ingenting

kunne bevege seg raskere enn lyset. Teorien

ligger til grunn for forklaringer om alt fra svarte

hull til universets begynnelse.

- Den har fungert perfekt fram til nå, sier

teoretisk fysiker John Ellis ved CERN til

nyhetsbyrået AP.

Forskerne selv tør ennå ikke slå fast at

observasjonen de har gjort er korrekt, og har nå

kontaktet kolleger i USA og Japen for å prøve å få

uavhengige verifiseringer av resultaltet. Skulle

det skje, er det snakk om den største

oppdagelsen i fysikken på mange tiår.

- Dette er en så sensasjonell oppdagelse om det

er sant, at man må være ekstremt forsiktig, sier

Ellis.

Det er nøytrino -stråler som ble observert av

italienerene da de ble sendt fra

partikkelakselleratoren i Geneve til Gran Sasso-
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laben 73 mil unna. Dit kom de fram 60

nanosekunder raskere enn det som skulle ha

vært den ultimate fartsbarrieren - lysets hastighet

på 299 792 458 meter i sekundet.

Effekten er observert 16 000 ganger gjennom to

år og feilmarginen er kalkulert til ti

nanosekunder, og hastighetsforskjellen er derfor

statistisk signifikant. Forskerne bak har brukt

flere måneder på å sjekke og dobbelsjekke at

eksperimentet ikke har mangler som kan ha

forårsaket det nesten ubegripelige resultatet,

men er ennå ydmyke.

- Jeg ville aldri ha sagt at relativitetsteorien er

feil. Men vi var nødt til å kunngjøre noe. Det ville

ha vært uredelig å feie dette under teppet, sier

Antonio Ereditato, fysiker ved Universitetet i Bern

og talsmann for OPERA-prosjektet, til magasinet

Science.

Han vil i morgen presentere funnet som et

oppsiktsvekkende resultat de ikke kan forklare,

og be verdens forskere om finkjemme dataene.

Henholdsvis Fermilab i Chicago og T2K i Japan

kan også være i stand til å repetere

eksperimentet, noe fysikerne vil jobbe med å få

til.

Usynlige stråler

Bjørn Samset ble i likhet med resten av

forskerverdenen overrumplet av kunngjøringen,

og venter spent på mer detaljerte data fra CERN

som er ventet i morgen. Han mener

eksperimentet reiser veldig mange spørsmål.

- Dette er kjempespennende, og når CERN går ut

med noe sånt har de defintivt grunnlag for det.

Men vi må huske at dette dreier seg om usynlige

stråler og er uhyre komplisert. Det disse

forskerne holder på med er noen av de kuleste

og mest science fiction-aktige eksperimentene vi

har. Nøytrinoer er de vanskeligste partiklene vi

vet om, og her har de målt enkeltpartiklers ferd

gjennom Alpene, sier eksperten til Dagbladet.

Han er foreløpig varsom med å vrake relativitetsteorien.

- Dette med at ingenting kan bevege seg raskere enn

lyset er ikke noe vi bare sier. Det var jo ingen som

trodde på Einstein heller på begynnelsen av 1900-tallet,

men det har blitt bevist mer og mer. Men det er ikke

dermed sagt at naturen ikke har overraskelser for oss,

sier Samset, som vedgår at forskerpulsen slår noe

høyere i kveld.

- Hvis dette er sant, er det ingen som er mer fornøyd enn

fysikerne, vi vil jo ha en helt ny virkelighet å jobbe med.

- Vedder huset på feil

Samsets skepsis deles i kveld av flere framstående

fysikere.

Chang Kee Jung, en fysiker ved Stony Brook University

som er ekspert på nøytrino-partikler, mener resultatet er

nødt til å skyldes systemiske feil i eksperimentet.

- Jeg ville ikke veddet kona og ungene mine, fordi de ville

blitt sinna, men jeg vedder huset mitt, sier han til

Science.

Jung er talsmann for det lignende T2K-prosjektet i Japan,

og sår tvil om feilmarginen OPERA-forskerne har angitt.

Det fordi nøyaktigheten i målingen av når partiklene

treffer detektoren er basert på GPS-satellitter - noe som

ifølge han gir en usikkerhet på flere titalls

nanosekunder.

En mer overordnet observasjon som ikke samsvarer med

OPERAs funn er analysene av nøytrinoer fra den

eksploderende stjernen kalt 1987a. Om farten observert

i Italia skulle gjelde alle nøytrinoer, så måtte strålene fra

supernoavene ha nådd fram flere år før man kunne se

lysglimtet - men lyset og nøytrinoene ble fanget opp på

jorda med bare tre timers mellomrom.

SJOKKRESULTAT: Det er forskere ved CERN, verdens

største fysikklaboratorium, som i kveld kunngjorde

resultatet av nøytrino-eksperimentet. Arkivfoto: AP /

SCANPIX 1905-2011?: Det er nok alt for tidlig å forkaste

denne mannens arbeid, men kveldens offentliggjøring fra

CERN gir fysikere i hele verden hodebry.

© Dagbladet
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Se webartikkelen på http://ret.nu/j0DCqQk5
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Partikler med potensial
Vårt Land. Publisert på trykk 16.09.2011.
Britt Rogstad britt.rogstad@vl.no 22 310 437. Side: 24.

side 24 – VÅRT LAND – fredag 16. september 2011 Presentasjon: Mads Størdal Vegstein

Fakta på Fredag AntimAterie

Britt Rogstad
britt.rogstad@vl.no 22 310 437

De er bitte små, men byr 
på store mulightere. Vi 
snakker om antimaterien  
som er oppdaget i et 
belte rundt jorda.

Nyheten ble publisert i The 
 Astrophysical Journal  Letters. 
 Nylig ble det også kjent at anti
materie blir dannet i  tordenskyer. 
Og i sommer klarte forskere fra 
Den europeiske  organisasjon for 
kjerne fysisk  forskning (CERN) 
å holde stoffet fanget i 2.000 
sekunder  – som er ny rekord for 
egen produsert anti materie. Den 
gamle var på under ett sekund.

Speilvendte. – For en fysiker 
er ett sekund nok til å kartlegge 
mye, og to tusen, altså mer enn 33 
 minutter, et hav av tid, sier Bjørn 
Samset, fysiker ved forsknings
instituttet Cicero og Universitetet 
i Oslo. Han mener funnene samlet  
sett peker mot mange nye og 
spennende muligheter.

Teoriene om at antimaterie, 
ble født i kjølvannet  av kvante
mekanikken ved starten av 
1900tallet. Naturen synes å følge 
matematikkens  prinsipper, og 
tallene  bak kvante mekanikk viste 

seg å trenge noe med speilvendte 
egenskaper for å gå opp. Dette 
«noe» kalte  forskerne for 100 år 
siden for antimaterie.

– 50 år senere var grunnteorien 
om antimaterie vitenskapelig 
bekreftet. Siden har utviklingen 
innen både fag og teknologi gjort 
oss stadig dyktigere til å studere og 
måle naturen og tolke resultatene.

Science fiction. I Star Trek 
filmene beveger romskipet 
 Enterprise seg raskere enn lysets 
hastighet ved hjelp av en anti
materiereaktor.

– Når blir dette virkelighet?
– Med funnet av partikkel

beltet rundt jorden, rykker en 
slik  mulighet bare et ørlite skritt 
nærmere. Antimaterie brukt som 
drivstoff under romferd er fortsatt 
science fiction, sier Samset.

For selv om vi nå vet at anti
partiklene finnes i solsystemet og 
ikke kun må lages i laboratoriet, vil 
vi ha store problemer med å skaffe 
nok strøm til de kraftige magnet
feltene som må til for å fange dem.

– Antimaterie blir aldri en bruk

bar energikilde med mindre vi 
kan få tak i store mengder. Her 
 snakker vi om svære klumper, og 
hadde slike forekomster svevd 
rundt i universet, ville vi ha sett 
det i form av lys, enorme lys, sier 
fysikeren.

Big bang. For over 13 milliarder 
år siden var det annerledes. Like 
etter big bang var det like mye 
antimaterie som vanlig materie i 
universet, ifølge vitenskapen.

– Et eller annet skjedde slik at 

antimaterien forduftet. Det er 
dette etellerannet som  pirrer 
 nysgjerrigheten til astro fysikere 
i dag, et stort mysterium. En 
 gangbar teori er at de to typene 
materie  utslettet hverandre. Så ble 
det likevel av en eller annen grunn 
et lite overskudd av vanlig mate
rie. Det er dette vesle overskud
det som  utgjør hele vårt fysiske 
 univers nå.

Kreftbehandling. Svimlende 
 tanker. Men om vi forlater inter
galaktiske mysterier – og ser mot 
jorden og dens beboere igjen – hva 
kan antimaterien brukes til?

– Den brukes allerede i dag 
i  medisin og kreftbehandling 
gjennom blant annet såkalt Pet
skanner, et nyttig redskap for å 
finne og kartlegge kreftsvulster. I 
dag behandles kreft med stråler av 
protoner som skytes på svulsten. 
Antiprotonstråler vil treffe det 
syke vevet mer presist og gjøre slik 
terapi mer effektiv, tror Samset.

Han er sikker på at det allerede 
finnes hemmelige patenter rundt 
forbi og at det forskes på teknologi 
for å kunne anvende antimaterie 
til samfunnsnyttig bruk.

– Ingen kan si hvor eller når 
gjennombruddet kommer. Jeg 
er likevel overbevisst om at det 
en dag blir mulig å lage stråler 
av antimaterie på en så enkel og 
billig  måte at teknologien blir like 
 dagligdags som laser er i dag.

Partikler med potensial
antimaterie

All materie på vår klode er bygd 
opp av femten til tjue ulike bygge-
steiner kalt elementærpartikler.
Naturvitenskapen har funnet ut 
at hver av disse partiklene har en 
motpart med speilvendte egenska-
per og som er motsatt ladet, nem-
lig antimaterie.
Antimaterie og vanlig materie kan 
ikke eksistere sammen, men må 
holdes adskilt for ikke å utslette 
hverandre.
Ved verdens største partikkella-
boratorium i CERN har forskerne 
klart å isolere og fange partikler 
av antimaterie i et magnetisk bur 
lenge nok til å kunne finne ut mer 
om stoffets egenskaper.
I et atom av vanlig materie, for 
eksempel hydrogen, er kjernen 
positiv og elektronene som omgir 
den negative. For antihydrogena-
tomet som forskerne nylig greide 
å fange, er det motsatt.

Det er bilder som dette, fra forskerorganisasjonen CERN, som gjør at fysikere kan lære mer 
om antimaterien, som kanskje kan si oss noe mer om jordens opprinnelse. Foto: Scanpix/AP

Partikkelforsker 
Bjørn Samset tror 
antimaterie kommer 
til å bli like nyttig og 
vanlig i bruk som 
 laserteknologi er i 
dag.

De er bitte små, men byr på store mulightere. Vi

snakker om antimaterien- som er oppdaget i et

belte rundt jorda.

Antimaterie

Nyheten ble publisert i The -Astrophysical Journal

-Letters. -Nylig ble det også kjent at anti-materie

blir dannet i -tordenskyer. Og i sommer klarte

forskere fra Den europeiske -organisasjon for

kjerne-fysisk -forskning (CERN) å holde stoffet

fanget i 2.000 sekunder- - som er ny rekord for

egen-produsert anti-materie. Den gamle var på

under ett sekund.

Speilvendte. - For en fysiker er ett sekund nok til

å kartlegge mye, og to tusen, altså mer enn 33 -

minutter, et hav av tid, sier Bjørn Samset, fysiker

ved forsknings-instituttet Cicero og Universitetet i

Oslo. Han mener funnene samlet- sett peker mot

mange nye og spennende muligheter.

Teoriene om at antimaterie, ble født i kjølvannet-

av kvante-mekanikken ved starten av 1900-tallet.

Naturen synes å følge matematikkens- prinsipper,

og tallene- bak kvante-mekanikk viste seg å

trenge noe med speilvendte egenskaper for å gå

opp. Dette «noe» kalte -forskerne for 100 år

siden for antimaterie.

- 50 år senere var grunnteorien om antimaterie

vitenskapelig bekreftet. Siden har utviklingen

innen både fag og teknologi gjort oss stadig

dyktigere til å studere og måle naturen og tolke

resultatene.

Science fiction. I Star Trek--filmene beveger

romskipet -Enterprise seg raskere enn lysets

hastighet ved hjelp av en anti-materiereaktor.

- Når blir dette virkelighet?

- Med funnet av partikkel-beltet rundt jorden,

rykker en slik -mulighet bare et ørlite skritt

nærmere. Antimaterie brukt som drivstoff under

romferd er fortsatt science fiction, sier Samset.

For selv om vi nå vet at anti-partiklene finnes i

solsystemet og ikke kun må lages i laboratoriet, vil vi ha

store problemer med å skaffe nok strøm til de kraftige

magnetfeltene som må til for å fange dem.

- Antimaterie blir aldri en brukbar energikilde med mindre

vi kan få tak i store mengder. Her -snakker vi om svære

klumper, og hadde slike forekomster svevd rundt i

universet, ville vi ha sett det i form av lys, enorme lys,

sier fysikeren.

Big bang. For over 13 milliarder år siden var det

annerledes. Like etter big bang var det like mye

antimaterie som vanlig materie i universet, ifølge

vitenskapen.

- Et eller annet skjedde slik at antimaterien forduftet. Det

er dette et-eller-annet som -pirrer -nysgjerrigheten til

astro-fysikere i dag, et stort mysterium. En -gangbar teori

er at de to typene materie- utslettet hverandre. Så ble

det likevel av en eller annen grunn et lite overskudd av

vanlig materie. Det er dette vesle overskuddet som -
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utgjør hele vårt fysiske -univers nå.

Kreftbehandling. Svimlende -tanker. Men om vi

forlater intergalaktiske mysterier - og ser mot

jorden og dens beboere igjen - hva kan

antimaterien brukes til?

- Den brukes allerede i dag i -medisin- og

kreftbehandling gjennom blant annet såkalt Pet-

skanner, et nyttig redskap for å finne og

kartlegge kreftsvulster. I dag behandles kreft

med stråler av protoner som skytes på svulsten.

Antiprotonstråler vil treffe det syke vevet mer

presist og gjøre slik terapi mer effektiv, tror

Samset.

Han er sikker på at det allerede finnes

hemmelige patenter rundt forbi og at det forskes

på teknologi for å kunne anvende antimaterie til

samfunnsnyttig bruk.

- Ingen kan si hvor eller når gjennombruddet kommer.

Jeg er likevel overbevisst om at det en dag blir mulig å

lage stråler av antimaterie på en så enkel og billig- måte

at teknologien blir like -dagligdags som laser er i dag.

Bildetekst: Fakta på fredag Det er bilder som dette, fra

forskerorganisasjonen CERN, som gjør at fysikere kan

lære mer om antimaterien, som kanskje kan si oss noe

mer om jordens opprinnelse. Foto: Scanpix/AP

© Vårt Land
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Debatt eller pjatt?
Universitas. Publisert på nett 24.08.2011 09:12.

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund

vil trekke deg til Chateau Neuf i

folkeopplysningens navn. Men gidder du ta

turen? Vi har tatt en kikk på høstprogrammet.

DEBATTHØST: Storsalen på Chateau Neuf skal i

høst huse flere debatter og arrangementer.`

SELVESTE: Noam Chomsky.` MANN FOR SIN

BART: Otto von Bismarck.`

Ta turen

Hva er et navn? Om Tupac Amaru Shakur og

andre gangstere

Mandag 5. september, kl. 19.00, Lillesalen

For 40 år siden kom rapperen Tupac Amaru

Shakur til verden. Han delte to av tre navn med

den aller siste inkahøvdingen, som ble henrettet

av spanske conquistadorer i Cuzco. Knut Aukrust,

professor i kulturhistorie ved IKOS, mener at

dette neppe er tilfeldig og holder foredrag om

betydning_en av et navn. Han vil trekke

sammenhenger mellom forskjellige myter og

fortellinger, og det virker unektelig spennende.

Med blant annet et forskningsopphold ved

Harvard Hip-Hop Archive i lomma, stiller han godt

rustet til oppgaven.

Makt og anarki i det 21. århundre Noam

Chomsky

Tirsdag 6. september, kl. 19.00, Storsalen

Den åttende mest siterte mannen i verden,

opphavet til en egen retning innenfor moderne

lingvistikk generativ grammatikk og

verdensberømt amerikansk rikssynser og filosof.

Alle Oslos mer eller mindre intellektuelle beboere

vil flokke til stedene Noam Chomsky besøker, om

ikke annet for å få et glimt av mannen. Var du på

Anthony Giddens-foredraget i juni, hvor alle satt

oppglødd på kanten av stolene, klare til å le seg

fillete av hver minste spøk? Gang det med ti, og

du får det publikummet His Chomskyness

kommer til å skue utover. Gjør klar for skamløs

genidyrking.
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Onsdagsdebatt: Mellom marked og mennesker

Hvem tjener på vaksinene?

Onsdag 2. november, kl. 19.00, Betong.

Kan legemiddelindustrien redde situasjonen for

barn i sykdomsherjede U-land? Eller er industrien

en grisk kapitalistbande som skildret i Le Carrés

Den Evige Gartner? Onsdagsdebatten trommer

sammen et kvalifisert panel av eksperter og

synsere som skal krangle seg i mellom, og

kanskje til og med bli enige. Står

legemiddelindustrien med dyre patenterte

medisiner i veien for utviklingen i U-land? Er

dagens ordninger bærekraftige, eller er de en

vaksine mot selvstendighet? Møt opp og gjør deg

opp en mening, da vel.

Klø deg i hodet

Upopulær Aften: Masseproblemer

Mandag 17. oktober, kl. 19.00, Lillesalen

Forskere med skjegg og tjukke briller regner med

å i løpet av året finne bevis for noe de kaller

Higgsbosonet, som er for fysikere omtrent hva

Jesus er for Vennesla. Førsteamanuensis ved

Fysisk Institutt, Are Raklev (som ifølge profilen på

uio.no leter etter mørk materie under sofaen)

kommer for å forklare alle oss som ikke skjønner

et plukk av Higgsbosonet og

partikkelakselleratoren i Sveits hva det hele

dreier seg om. Det er visst fryktelig avansert,

men veldig spennende.

Upop En folkefiende

Mandag 14. november, kl 19.00 Lillesalen

Oi oi oi. Her tyr kulturutvalget til ett av de eldste

triksene i boka hemmeligholdelse.

Programteksten lover ikke mindre enn en av

norges mest upopulære og omdiskuterte menn,

samt et panel som skal synse om fyren

folkefienden og fremstillingen av ham i media.

Hvem mannen eller panelet er nevnes imidlertid

ikke. Vi kan ikke annet enn å spekulere vilt: Er

det Kjetil Rekdal? Magnus Rønningen? Tore

Tvedt?

Onsdagsdebatt monarki på lånt tid

Onsdag 12. oktober, kl 19, Betong

Innavl, symboltung hodepynt og muligheten til å omtale

seg selv i flertall. Om noen hadde klart å lure ut av

kongen hva han mener om den bisarre rammen han og

familien inngår i til daglig hadde svaret sikkert vært en

lett snøvlende latter. Visst er det i 2011 absurd å

forfekte en at idé om at tvilsomme privilegier knyttet til

snorklipping og sterkt begrenset personlig frihet skal

være knyttet til arv. Men like sikkert er det at vi synes

krompen er en trivelig kar vi foretrekker fjorten ganger

framfor Kjell Magne Bondevik eller liknende.

Bli hjemme

Kva skal me eigentleg med diskursanalyse?

Fredag 21. oktober, kl 19.00, Biblioteket

Ja, hva skal vi egentlig med det? Diskursanalyse er en

av de tørreste termene ulykkelige førsteårsstudenter på

språkstudiene støter på. Hvis du spør den jevne student

ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier om

diskursanalyse, er svaret et tomt blikk og et livløst sukk.

Etter flerfoldige år på HF er det sjokkerende få som vet

hva det i det hele tatt dreier seg om, og de vil ikke vite

det heller. Når ikke engang språkstudenter har lyst til å

lære om diskursanalyse, hvem er da dette foredraget

myntet på?

Bismarck Germanias smed, eller opportunist for

Preussen?

Fredag 7. oktober, kl. 19.00, Biblioteket

Kulturutvalget ønsker i følge programbladet å bidra med

åndsdannelse og faglig læring under Oktoberfest på

Chateau Neuf. Achtung, achtung! Nein, nein! Oktoberfest

skal være läderhosen og Wenche Myhre. Øl i magen og

pølse i barten. Du og jeg på Brandenburger Tor eller et

annet egnet sted. Å lære om for lengst avdøde tyskere

med påvirkning på nyere historie kan du gjøre i exfac-

forelesninger. Hvis du er interessert, vel å merke.

Onsdagsdebatt Kulturbygg for kulturens skyld

Onsdag 14. september, Betong.

Er du pensjonist med lyseblått hår, kulturkråke med lilla

skjerf eller arkitekt med brilleinnfatninger bredere enn

Drøbaksundet? Da er sjansen for at ord som

lokaliseringsdebatt og høstprogram får deg til å kaste
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deg over blekkhuset og forfatte et frådende

leserinnlegg eller fem. Vi andre klarer stort sett å

holde gemyttene under kontroll og legger kanskje

turen et annet sted denne kvelden. For eksempel

i en pen sløyfe rundt Tøyen og Bjørvika.

kulturredaksjonen@universitas.no

Kulturredaksjonen i Universitas Skjalg Bøhmer

Vold (foto)

DEBATTHØST: Storsalen på Chateau Neuf skal i høst

huse flere debatter og arrangementer. SELVESTE: Noam

Chomsky. MANN FOR SIN BART: Otto von Bismarck.

© Universitas

Se webartikkelen på http://ret.nu/H7c7TqPy
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Antimaterie funnet rundt jorden
VG Nett. Publisert på nett 07.08.2011 23:52. (Oppdatert 08.08.2011 05:16)

Antimaterie er for første gang funnet i jordens

magnetfelt. En enorm energikilde kan dermed

være innenfor rekkevidde, om man bare klarer

utvikle teknologien til å fange den. (Oppdatert:

08.08.2011 05:16)

Antimaterie

Dette er antimaterie

For hver type materiepartikkel, finnes det også en

tilsvarende antimateriepartikkel eller

antipartikkel.

Antipartikler har samme egenskaper som

partiklene, men de har motsatte ladninger. En

antipartikkel har derfor negativ ladning, mens en

partikkel har positiv.

Det finnes anti-elektroner og anti-protoner. De

kan bli til anti-atomer, som antihydrogen, antigull

eller antijern.

Når en partikkel og en antipartikkel møtes,

opphever (annihilerer) de hverandre og kan bli til

ren energi.

Dersom bare ett gram antimaterie annihilerer mot

materie, utløses like mye energi som i en liten

atombombe, men det tilsvarer en mengde

partikler som det vil ta millioner av år å lage med

dagens utstyr.

Foreløpig har antimaterie kun blitt skapt i

laboratorier, i veldig små mengder.

Har lik vekt som materie og ser i praksis likt ut.

Brukes til å diagnostisere kreft gjennom PET-

scanninger.

Det som tidligere bare var mulig i science fiction-

filmer, er nå et skritt nærmere å bli til virkelighet.

For første gang er et tynt belte av antimaterie i

form av antiprotoner er blitt funnet rundt jorden.

Funnet bekrefter det forskere lenge har trodd; at

jordas magnetfelt kan fange antimaterie, skriver

BBC. Aldri før er så store mengder antimaterie
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funnet.

- Det åpner for fantastisk mange spennende

muligheter. Alle forskere vil sperre opp øynene av

denne nyheten, sier fysiker Bjørn Samset fra

CICERO og Universitetet i Oslo.

- Überkult romskipbrensel

Ettersom materie og antimaterie utsletter

hverandre og blir til ren energi i form av

gammastråling, ville antimaterie vært det mest

energirike drivstoff vi kunne tenke oss.

Oppdagelsen er beskrevet i Astrophysical Journal

Letters og forskerne tror dette kan brukes til å

skape drivstoff til romskip i fremtiden.

SPENNENDE: Fysikeren Bjørn Samset syns

funnet av antimaterie i jordas magnetfelt er svært

spennende og tror det vil åpne for mange nye

muligheter. Foto: Universitet i Oslo - Dette kunne

vært überkult som romskipbrensel. Skal du ha

noe som kan drive et romskip må det skape

eksplosjoner som sparker godt, være lett og ta

lite plass. Og det er enda bedre om det er i

verdensrommet allerede, sier en entusiastisk

Samset.

Har tror imidlertid det vil ligge langt fram i tid.

- Det er en rekke teknologiske problemer, som for

eksempel hvordan man skal skaffe nok strøm til

å fange antipartiklene. Derfor vil det fremdeles

være mest praktisk å produsere det her ende på

jorda, sier fysikeren.

Kan fremme forskningen drastisk

Samset spekulerer videre i om solceller kan

skape nok strøm.

- Alt med antimaterie er jo moro. Antimaterie er

en sak det er vanskelig å studere fordi det krever

mye energi å lage og blir så fort borte. Vi har blitt

ganske gode til å lage antimaterie, men det er

dyrt og vanskelig, sier han.

Men selv om man henter ned antipartiklene, tror

ikke Samset den vil kunne brukes rent praktisk.

Allikevel er antimaterie nå mer tilgjengelig og vil

kunne samles i små mengder til bruk i forskning.

På den måten kan man kanskje bli flinkere og

raskere til å fremstille antimaterie i laboratorier, tror

Samset.

Antimaterien vil også fortsette å bli dratt mot jorden, så

det er ikke fare for å bruke opp den mulige energikilden.

Oppdaget av Pamela-satellitt

Det var satellitten Pamela som oppdaget antipartiklene.

Pamela står for Payload for Antimatter Matter Exploration

and Light-nuclei Astrophysics og satellitten ble lansert i

2006 for å studere naturen til høyenergetiske partikler

fra sola og fra utenfor vårt solsystem - såkalt kosmisk

stråling. Et av formålene ved Pamela var også å se etter

små mengder antimaterie partikler.

Satellitten oppdaget at magnetfeltet rundt jorda tiltrekker

antipartiklene omtrent som en magnet og at de blir

liggende i et smultringaktig belte rundt jorda.

Forskningsteamet bak oppdagelsen sier at det viste seg

at et lite antall antiprotoner ligger fanget i magnetfeltet,

slik at de ikke blir utslettet slik de vanligvis ville blitt ved

kontakt med vanlig materie.

Brukes i kreftbehandling

I dag brukes antimaterie i medisin- og kreftbehandling,

gjennom blant annet PET- Skanner. Samset tror at man i

framtiden kan få brukt antimaterie til å gjøre

kreftbehandling mer produktivt.

- Det beste vi har i dag er proton-terapi, som er stråler av

protoner som skytes på kreftsvultsen. Anti-protonstråler

vil være enda bedre til å fokusere på det syke vevet, sier

han.

En antimaterie-partikkel ser helt lik ut som vanlig

materie, men er speilvendt og har motsatt ladning. De to

kan heller ikke eksistere sammen, da de utsletter

hverandre ved kontakt. Dette kalles annihilering og skjer

i et glimt av gammastråling med intens energi.

I november i fjor klarte forskere fra CERN i Geneve å

holde 38 antipartikler på plass i en beholder i et

tiendedels sekund. Selv om det høres lite ut, var det et

stort framskritt for forskere som ønsker å studere

antimaterie.

Da universet ble skapt gjennom Det store smellet, ble

det l aget like store mengder materie og antimaterie

ifølge teoriene. Men i praksis er det nesten kun materie
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som omgir oss og man lurer derfor på hvor all

antimaterien har tatt veien.

**Kan bli romskipdrivstoff SAMLES RUNDT

JORDA: Den største samlingen av antimaterie

som noen sinne er funnet, samler seg i jordens

magnetiske felt. Her den internasjonale

romstasjonen den 12. juli 2011. I forgrunnen er

Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) som er en

partikkelfysikk-detektor som søker etter antimaterie og

måler kosmisk stråling. Foto: AP/NASA

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/KsaBlrCM
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Jørn & Bjørn: Den ultimate katastrofen
Forskning.no. Publisert på nett 08.07.2011 05:15.

Kan man sprenge hele jorda ved hjelp av lyd?

Jørn og Bjørn fantaserer om spektakulære

apokalypser.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag 08. juli 2011 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I tiende og siste episode av Jørn & Bjørn

diskuterer de om det går an å få jorda til å gå

under på spektakulære måter. Kanskje vi kan

blåse vekk den tynne atmosfæren vår?

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/CathYHBr
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Jørn & Bjørn - Naturlig selvutslettelse
Forskning.no. Publisert på nett 01.07.2011 05:48. (Oppdatert 01.07.2011 21:56)

Er jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd nok til

å ta kverken på livet på jorda? Kan naturen

ødelegge seg selv? Jonas Lange

Kommunikasjonsrådgiver Fredag 01. (Oppdatert:

01.07.2011 21:56)

juli 2011 I samarbeid med Universitetet i Oslo

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I niende episode av Jørn & Bjørn diskuteres det

om naturen er i stand til å ødelegge seg selv.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/vOfehGDs
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Jørn & Bjørn: Å lage naturkatastrofer
Forskning.no. Publisert på nett 24.06.2011 05:08.

Går det an å lage enorme naturkatastrofer? Jørn

& Bjørn diskuterer mulighetene for å få fart på

jordas undergang.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag 24. juni 2011 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

Se videoen på YouTube

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I åttende episode av Jørn & Bjørn diskuterer de

to forskerne hvordan man mest effektivt kan

sette i gang en gigantisk naturkatastrofe.

Om Jørn & Bjørn:

forskning.no vil i denne spalten presentere ti

episoder med improvisert forskningsformidling.

Det vil publiseres en ny episode hver fredag i

ukene fremover.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/Xojwr9Au
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Jørn & Bjørn - radioaktivitet
Forskning.no. Publisert på nett 17.06.2011 05:21.

Visste du at Jørn Hurum er radioaktiv? Jonas

Lange Kommunikasjonsrådgiver Fredag 17.

juni 2011 I samarbeid med Universitetet i Oslo

Se videoen på YouTube

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I syvende episode av Jørn & Bjørn finner vi ut at

både Jørn og Bjørn er radioaktive, og komfortable

med dette.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/vMWGtUai
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(Uke 25 viten) Gjenskapelsen
Romsdals Budstikke. Publisert på nett 16.06.2011 11:26.

Ved CERN skal forskning på bittesmå partikler gi

svar på de store spørsmålene. NTB Ved CERN

skal forskning på bittesmå partikler gi svar på de

store spørsmålene. Hvor kommer vi fra, hva er vi

lagd av og hvor skal vi?

spør lederen for Teacher Programmes & Visits

Service hos CERN, Mick Storr.

Det er det vi prøver å finne ut av her! forkynner

han smørblidt, og geleider publikummet sitt noen

nikkende, andre måpende rundt på verdens

største partikkelforskningssenter, i utkanten av

Genève. CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire) er den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning, og her

driver man med fundamental fysikk. Det vil si at

man forsøker å finne ut av hvordan universet ble

til, og hvordan det hele fungerer. Intet mindre.

For å få svar på disse tingene må vi blant annet

kartlegge hva som skjedde umiddelbart etter the

Big Bang, forklarer Storr, og slår gledesstrålende

ut med armene: Så vi gjenskaper smellet!

Fram til begynnelsen

For drøyt fjorten milliarder år siden eksploderte

universet med enorm kraft. Det gikk fra å være

ufattelig lite, varmt og tettpakket, til å utvide seg

uendelig og med tiden danne alt rundt oss

inkludert oss.

Ved CERN etterligner vi tilstander som ligner det

store smellet i partikkelakseleratoren Large

Hadron Collider (LHC). LHC er en 27 kilometer

lang sirkeltunnel, som ligger cirka nitti meter

under jorda på begge sider av grensa mellom

Sveits og Frankrike, forklarer Mick Storr, og

beroliger noen småtrippende tilhørere: Nei da,

det er ikke farlig. Vi kommer ikke til å sprenge

hele kloden, eller slukes av et svart hull. Det hele

foregår helt kontrollert, og i veldig, veldig

mikroskopiske former. Vi puster lettet ut. Det

kosmiske scenariet gjenskapes ved at to

hårtynne stråler med protoner (et proton er en

partikkel i en atomkjerne, journ.anm.) sendes

mot hverandre inne i LHC i nær lysets hastighet,
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for så å kollidere. Beregninger har nemlig vist at

den ekstremt energirike kollisjonen antakelig

danner samme type partikler som oppsto da det

smalt for fjorten milliarder år siden. Smellet, og

mikrosekundene etter kollisjonen, er veldig

interessante, sier Storr, og peker inn i

kontrollrommet til ATLAS, CERNs største

detektor. Ved LHCs detektorer samles og

undersøkes enorme mengder data om

kollisjonene og de nye partiklene som dannes.

Hensikten er å finne ut hvilke egenskaper disse

partiklene har, og dermed få bedre kunnskap om

hvordan universet oppsto, både sånn vi kjenner

det og ikke kjenner det.

Oppdagelsesferd

Bare en bitte liten del av universet er synlig, og

ved CERN håper man at Large Hadron Collider, i

tillegg til å gi kunnskap om det store smellet,

også skal besvare andre kosmiske mysterier.

Hvorfor har ting masse, finnes det flere

dimensjoner, og hva er egentlig mørk materie?

spør forsker ved Universitetet i Bergen, Heidi

Sundaker, likefram. Sandaker er for tiden også

stasjonert ved CERN, og er en av nesten 10.000

vitenskapsfolk og ingeniører som er tilknyttet det

internasjonale senteret. Synlig materie utgjør

bare fire prosent av universet, mens resten er

såkalt mørk materie. Vi vet ikke helt hva dette er,

men vi vet at det er der vi ser for eksempel at lys

i universet bøyer av på steder hvor vi ikke kan se

vanlig materie, forklarer Sandaker enkelt. Vi

forsøker å henge med. Det finnes flere teorier om

sammensetningen av mørk materie, og ved CERN

og Large Hadron Collider har man som mål å få

både bekreftet og avkreftet teorier om universet

og naturens lover. Ved CERN driver vi med

grunnforskning. Dette er forskning som har som

mål å føre til helt ny kunnskap om grunnleggende

naturfenomener. Det er nesten som å være på

oppdagelsesferd vi forsøker jo å reprodusere

naturen, men vet ikke helt hva vi vil finne! Jeg

tror imidlertid LHC står ved et veiskille nå, og at

vi kommer til å få svar på svært interessante og

viktige spørsmål om universet og universets

tilblivelse i nær framtid, mener Sandaker. Vi

nærmer oss begynnelsen.

(UNDERSAK 1) CERN

* CERN (Organisation Européenne pour la Recherche

Nucléaire) er den europeiske organisasjonen for

forskning på partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi.

Organisasjonens formål er å drive grunnforskning,

teknologisk utvikling, medisinsk forskning, samt

undervisning, informasjon og samarbeid på tvers av

landegrenser.

* Forskningsorganisasjonen ble etablert i 1954, av 12

land i Europa, deriblant Norge. CERN har i dag over tjue

medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte, samt nesten

8000 vitenskapelig ansatte og ingeniører fra 500

universiteter og 80 nasjoner.

* CERNs største nåværende prosjekt, LHC (Large

Hadron Collider), er verdens største og kraftigste

partikkelakselerator. Her søker man blant annet svar på

de store mysteriene i fysikken, som hvordan universet

har utviklet seg og hvorfor ting har masse.

* Large Hadron Collider ligger rundt 90 meter under

bakken, blant annet for å være geologisk stabil.

Tunnelen er stengt for publikum, men andre deler av

CERN er åpent for nysgjerrige, blant annet flere

utstillinger. CERN arrangerer også omvisninger på

senteret, og disse tar deg blant annet til kontrollrommet

på ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), som er den

største av CERNs detektorer.

(UNDERSAK 2) The Big Bang

Det store smellet er en matematisk og fysisk modell

som beskriver universets utvikling fra en liten, tett og

varm fase, og fram til i dag. I 1929 påviste den

amerikanske astronomen Edwin Hubble at fjerne

galakser beveger seg vekk fra oss, og at hastighetene

deres øker med avstanden. Som en konsekvens av at

avstanden mellom to gitte objekter øker med tiden, må

universet (den delen vi kan observere) dermed en gang

for lenge siden ha vært samlet på et mye mindre

område.

(Kilder: Store Norske Leksikon og Wikipedia)

(UNDERSAK 3) Partikler

* Betegnelsen partikkel kommer av det latinske ordet

particula som betyr liten del.
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* Byggesteinene i universet kalles

elementærpartikler, og alle andre partikler,

atomer og objekter er bygget opp av disse. Det er

i dag oppdaget cirka 28 ulike elementærpartikler

(12 leptoner, 12 anti-leptoner og 4 bosoner).

Protoner er for eksempel bygget opp av tre

forskjellige elementærpartikler som kalles

kvarker.

(Kilde: Wikipedia)

(Bilde 1) MYSTERIER: Ved CERN driver vi med

grunnforskning. Denne kan gi oss svaret på noen

av universets store mysterier, forteller Mick Storr,

leder for Teacher Programmes & Visits Service.

Her foran The Globe of Science and Innovation,

med utstillingen Universe of particles, som er

åpen for besøkende. (FOTO: Carl Martin Nordby)

(Bilde 2) ETTERLIGNING: Naturen er så avansert

til at mennesker vanskelig kan lage et nytt Big

Bang. Ved forskningssenteret CERN gjenskapes

imidlertid tilstander som er lik universets tilstand

like etter smellet. Her sees en datasimulert

partikkelkollisjon ved detektoren ALICE. (FOTO:

CERN)

(Bilde 3) BESØK: CERN er verdens største

partikkelforskningssenter, med drøyt 10.000

vitenskapsfolk og ingeniører tilknyttet. I tillegg har

senteret om lag 60.000 nysgjerrige på besøk

årlig. Her fra utstillingen Universe of particles.

(FOTO: Carl Martin Nordby)

(Bilde 4) PARTIKKELSTRÅLER: I verdens største

partikkelakselerator, Large Hadron Collider (LHC),

sendes to tynne partikkelstråler i motsatt retning

med nær lysets hastighet, for å kollidere. Her

sees en tverrsnittet modell av LHC ved

utstillingen Microcsmos ved CERN. (FOTO: Carl

Martin Nordby)

(Bilde 5) OVERVÅKING: Partikkelkollisjonene i

Large Hadron Collider (LHC) ved CERN overvåkes

nøye av forskere og ingeniører. Her sees kontrollrommet

ved ATLAS, den største LHC-detektoren. (FOTO: Carl

Martin Nordby)

(Bilde 6) GRUNNFORSKNING: Ved CERN driver vi med

forskning som har som mål å gi helt ny kunnskap om

grunnleggende naturfenomener, sier den norske

forskeren Heidi Sandaker. Hun er stasjonert delvis ved

Universitetet i Bergen og delvis ved CERN i Genève.

(FOTO: Carl Martin Nordby)

(Bilde 7) Large Hadron Collider (LHC) ligger rundt nitti

meter under bakken, blant annet for at

partikkelakseleratoren skal være geologisk stabil. Selve

LHC er stengt for publikum, mens andre deler av CERN

er åpent for besøkende. En guidet tur tar deg blant

annet til ATLAS, den største detektoren på CERN. (FOTO:

Carl Martin Nordby)

(Bilde 1) MYSTERIER: - Ved CERN driver vi med

grunnforskning. Denne kan gi oss svaret på noen av

universets store mysterier, forteller Mick Storr, leder for

Teacher Programmes & Visits Service. Her foran The

Globe of Science and Innovation, med utstillingen

Universe of particles, som er åpen for besøkende.

(FOTO: Carl Martin Nordby) (Bilde 2) ETTERLIGNING:

Naturen er så avansert til at mennesker vanskelig kan

lage et nytt Big Bang. Ved forskningssenteret CERN

gjenskapes imidlertid tilstander som er lik universets

tilstand like etter smellet. Her sees en datasimulert

partikkelkollisjon ved detektoren ALICE. (FOTO: CERN)

(Bilde 3) BESØK: CERN er verdens største

partikkelforskningssenter, med drøyt 10.000

vitenskapsfolk og ingeniører tilknyttet. I tillegg har

senteret om lag 60.000 nysgjerrige på besøk årlig. Her

fra utstillingen Universe of particles. (FOTO: Carl Martin

Nordby)

© Romsdals Budstikke

Se webartikkelen på http://ret.nu/aDb1IxMv
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(Uke 25 - viten) Gjenskapelsen
NTB Tema. Publisert på trykk 16.06.2011 10:46.

Ved CERN skal forskning på bittesmå partikler gi

svar på de store spørsmålene.

- Hvor kommer vi fra, hva er vi lagd av og hvor

skal vi? spør lederen for Teacher Programmes &

Visits Service hos CERN, Mick Storr.

- Det er det vi prøver å finne ut av her! forkynner

han smørblidt, og geleider publikummet sitt -

noen nikkende, andre måpende - rundt på

verdens største partikkelforskningssenter, i

utkanten av Genève.

CERN (Conseil Européen pour la Recherche

Nucléaire) er den europeiske organisasjonen for

kjernefysisk forskning, og her driver man med

fundamental fysikk. Det vil si at man forsøker å

finne ut av hvordan universet ble til, og hvordan

det hele fungerer. Intet mindre.

- For å få svar på disse tingene må vi blant annet

kartlegge hva som skjedde umiddelbart etter «the

Big Bang», forklarer Storr, og slår gledesstrålende

ut med armene:

- Så vi gjenskaper smellet!

Fram til begynnelsen

For drøyt fjorten milliarder år siden eksploderte

universet med enorm kraft. Det gikk fra å være

ufattelig lite, varmt og tettpakket, til å utvide seg

uendelig og med tiden danne alt rundt oss -

inkludert oss.

- Ved CERN etterligner vi tilstander som ligner

«det store smellet» i partikkelakseleratoren Large

Hadron Collider (LHC). LHC er en 27 kilometer

lang sirkeltunnel, som ligger cirka nitti meter

under jorda på begge sider av grensa mellom

Sveits og Frankrike, forklarer Mick Storr, og

beroliger noen småtrippende tilhørere:

- Nei da, det er ikke farlig. Vi kommer ikke til å

sprenge hele kloden, eller slukes av et svart hull.

Det hele foregår helt kontrollert, og i veldig,

veldig mikroskopiske former.

Vi puster lettet ut.

Det kosmiske scenariet gjenskapes ved at to hårtynne

stråler med protoner (et proton er en partikkel i en

atomkjerne, journ.anm.) sendes mot hverandre inne i

LHC i nær lysets hastighet, for så å kollidere.

Beregninger har nemlig vist at den ekstremt energirike

kollisjonen antakelig danner samme type partikler som

oppsto da det smalt for fjorten milliarder år siden.

- Smellet, og mikrosekundene etter kollisjonen, er veldig

interessante, sier Storr, og peker inn i kontrollrommet til

«ATLAS», CERNs største detektor.

Ved LHCs detektorer samles og undersøkes enorme

mengder data om kollisjonene og de nye partiklene som

dannes. Hensikten er å finne ut hvilke egenskaper disse

partiklene har, og dermed få bedre kunnskap om

hvordan universet oppsto, både sånn vi kjenner det - og

ikke kjenner det.

Oppdagelsesferd

Bare en bitte liten del av universet er synlig, og ved

CERN håper man at Large Hadron Collider, i tillegg til å

gi kunnskap om «det store smellet», også skal besvare

andre kosmiske mysterier.

- Hvorfor har ting masse, finnes det flere dimensjoner,

og hva er egentlig mørk materie? spør forsker ved

Universitetet i Bergen, Heidi Sundaker, likefram.

Sandaker er for tiden også stasjonert ved CERN, og er

en av nesten 10.000 vitenskapsfolk og ingeniører som

er tilknyttet det internasjonale senteret.

- Synlig materie utgjør bare fire prosent av universet,

mens resten er såkalt mørk materie. Vi vet ikke helt hva

dette er, men vi vet at det er der - vi ser for eksempel at

lys i universet bøyer av på steder hvor vi ikke kan se

vanlig materie, forklarer Sandaker enkelt. Vi forsøker å

henge med.

Det finnes flere teorier om sammensetningen av mørk

materie, og ved CERN og Large Hadron Collider har man

som mål å få både bekreftet og avkreftet teorier om

universet og naturens lover.

- Ved CERN driver vi med grunnforskning. Dette er

forskning som har som mål å føre til helt ny kunnskap

om grunnleggende naturfenomener. Det er nesten som å
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være på oppdagelsesferd - vi forsøker jo å

reprodusere naturen, men vet ikke helt hva vi vil

finne! Jeg tror imidlertid LHC står ved et veiskille

nå, og at vi kommer til å få svar på svært

interessante og viktige spørsmål om universet og

universets tilblivelse i nær framtid, mener

Sandaker.

- Vi nærmer oss begynnelsen.

(UNDERSAK 1) CERN

* CERN (Organisation Européenne pour la

Recherche Nucléaire) er den europeiske

organisasjonen for forskning på partikkelfysikk,

kjernefysikk og kjernekjemi. Organisasjonens

formål er å drive grunnforskning, teknologisk

utvikling, medisinsk forskning, samt

undervisning, informasjon og samarbeid på tvers

av landegrenser.

* Forskningsorganisasjonen ble etablert i 1954,

av 12 land i Europa, deriblant Norge. CERN har i

dag over tjue medlemsland, rundt 2600

heltidsansatte, samt nesten 8000 vitenskapelig

ansatte og ingeniører fra 500 universiteter og 80

nasjoner.

* CERNs største nåværende prosjekt, LHC (Large

Hadron Collider), er verdens største og kraftigste

partikkelakselerator. Her søker man blant annet

svar på de store mysteriene i fysikken, som

hvordan universet har utviklet seg og hvorfor ting

har masse.

* Large Hadron Collider ligger rundt 90 meter

under bakken, blant annet for å være geologisk

stabil. Tunnelen er stengt for publikum, men

andre deler av CERN er åpent for nysgjerrige,

blant annet flere utstillinger. CERN arrangerer

også omvisninger på senteret, og disse tar deg

blant annet til kontrollrommet på ATLAS (A

Toroidal LHC ApparatuS), som er den største av

CERNs detektorer.

(UNDERSAK 2) The Big Bang

«Det store smellet» er en matematisk og fysisk

modell som beskriver universets utvikling fra en

liten, tett og varm fase, og fram til i dag. I 1929

påviste den amerikanske astronomen Edwin

Hubble at fjerne galakser beveger seg vekk fra

oss, og at hastighetene deres øker med avstanden. Som

en konsekvens av at avstanden mellom to gitte objekter

øker med tiden, må universet (den delen vi kan

observere) dermed en gang for lenge siden ha vært

samlet på et mye mindre område.

(Kilder: Store Norske Leksikon og Wikipedia)

(UNDERSAK 3) Partikler

* Betegnelsen partikkel kommer av det latinske ordet

«particula» som betyr «liten del».

* Byggesteinene i universet kalles elementærpartikler,

og alle andre partikler, atomer og objekter er bygget opp

av disse. Det er i dag oppdaget cirka 28 ulike

elementærpartikler (12 leptoner, 12 anti-leptoner og 4

bosoner). Protoner er for eksempel bygget opp av tre

forskjellige elementærpartikler som kalles kvarker.

(Kilde: Wikipedia)

Bildetekst: (Bilde 1) MYSTERIER: - Ved CERN driver vi

med grunnforskning. Denne kan gi oss svaret på noen av

universets store mysterier, forteller Mick Storr, leder for

Teacher Programmes & Visits Service. Her foran The

Globe of Science and Innovation, med utstillingen

«Universe of particles», som er åpen for besøkende.

(FOTO: Carl Martin Nordby)(Bilde 2) ETTERLIGNING:

Naturen er så avansert til at mennesker vanskelig kan

lage et nytt Big Bang. Ved forskningssenteret CERN

gjenskapes imidlertid tilstander som er lik universets

tilstand like etter smellet. Her sees en datasimulert

partikkelkollisjon ved detektoren ALICE. (FOTO:

CERN)(Bilde 3) BESØK: CERN er verdens største

partikkelforskningssenter, med drøyt 10.000

vitenskapsfolk og ingeniører tilknyttet. I tillegg har

senteret om lag 60.000 nysgjerrige på besøk årlig. Her

fra utstillingen «Universe of particles». (FOTO: Carl Martin

Nordby)(Bilde 4) PARTIKKELSTRÅLER: I verdens største

partikkelakselerator, Large Hadron Collider (LHC),

sendes to tynne partikkelstråler i motsatt retning med

nær lysets hastighet, for å kollidere. Her sees en

tverrsnittet modell av LHC ved utstillingen «Microcsmos»

ved CERN. (FOTO: Carl Martin Nordby)(Bilde 5)

OVERVÅKING: Partikkelkollisjonene i Large Hadron

Collider (LHC) ved CERN overvåkes nøye av forskere og

ingeniører. Her sees kontrollrommet ved ATLAS, den
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største LHC-detektoren. (FOTO: Carl Martin

Nordby)(Bilde 6) GRUNNFORSKNING: - Ved CERN

driver vi med forskning som har som mål å gi helt

ny kunnskap om grunnleggende naturfenomener,

sier den norske forskeren Heidi Sandaker. Hun er

stasjonert delvis ved Universitetet i Bergen og

delvis ved CERN i Genève. (FOTO: Carl Martin

Nordby)(Bilde 7) Large Hadron Collider (LHC)

ligger rundt nitti meter under bakken, blant annet

for at partikkelakseleratoren skal være geologisk stabil.

Selve LHC er stengt for publikum, mens andre deler av

CERN er åpent for besøkende. En guidet tur tar deg blant

annet til ATLAS, den største detektoren på CERN. (FOTO:

Carl Martin Nordby)

© NTB Tema
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HVA ER ANTIMATERIE?
Dagens Næringsliv Morgen. Publisert på trykk 11.06.2011.
HANS ANDREAS FAY. Side: 58.

Ved det europeiske senteret for partikkelfysikk,

Cern, klarte man søndag å lagre antimaterie i

over 16 minutter. Det kan hjelpe forskerne til å

finne ut hva som skjedde i minuttene etter "det

store smellet". - Hva er antimaterie?

Det viser det seg at naturen har et sett med

partikler som er nesten helt like våre

elementærpartikler, men som den tydeligvis ikke

har bruk for. Dette er antimaterie. Vi må gjøre

kraftige eksperimenter for å kunne se på

egenskapene partiklene har. Ulikhetene ligger

blant annet i at noen egenskaper har motsatt

tallverdi. Elektroner har for eksempel en

motpartner med positiv elektrisk ladning,

positroner.

- Kan man bygge stoff på samme måte som

grunnstoff?

Ja, og man har klart en stund å lage et

antihydrogenatom, men ikke å lagre det i lengre

tid enn en brøkdel av et sekund. Nå har Cern

klart å ta vare på antihydrogenet i over et kvarter,

og da begynner vi virkelig å snakke.

- Hva betyr det for forskningen?

Det betyr at man nå kan teste noen antagelser

innen moderne fysikk. Vi har ikke kunnet teste

om antiatomer oppfører seg på samme måte

som vanlige atomer, før nå. Det at vi nå kan

sjekke, får konsekvenser for eksempel for

hvordan vi forstår universets fødsel.

- Hva skjedde etter "det store smellet"?

Hvis en bit antimaterie kommer borti en bit

materie, dannes kun ren energi, og det skjedde

noe rett etter The Big Bang som gjorde at masse

materie og antimaterie forsvant. Et lite overskudd

av materie ble igjen, og etter 13,7 milliarder år er

dette blitt til oss. Det var fint for oss at vi fikk

noe å bli laget av, men akkurat hvorfor det ble

sånn, har man ikke funnet noen god forklaring

på. Du kan se på det som et puslespill: Man har funnet

noen biter og ser at de passer sammen, men man ser

også at de ikke dekker hele flaten.

- Hvordan fanger man antimaterie?

Siden materie og antimaterie blir borte når de treffer

hverandre, og kun etterlater energi, kan ikke

antimaterien komme i kontakt med noe som helst når

den skal lagres. For å få dette til, bruker man elektriske

og magnetiske felter på en fantastisk komplisert måte.

Noe lager antiprotoner og flytter dem rundt, noe lager

positroner og flytter dem rundt, og noe har jobben med å

kjøle ned alt, slik at partiklene beveger seg saktere. Det

er en uhyre komplisert prosess, og jeg er imponert over

eksperimentet Cern har gjort.

- Antimaterie er veldig kraftig, er det ikke?

Ja, det er veldig kraftig, men det er så komplisert både å

lage og lagre antimaterie at det for eksempel vil være

umulig å lage en bombe slik det gjøres i filmen "Engler

og demoner". Med den hastigheten som Cern jobber

med nå, ville de ikke engang kunnet lage ett gram av

dette i løpet av en million år!

- Hva skal vi med det da?

Disse bitte små partiklene er allerede kjempenyttige i for

eksempel kreftdiagnostisering og -behandling. Hvis vi

kan forstå hvordan vi lager antimaterien på en god måte,

kan man også kanskje få teknologi ut av det på lang

sikt. Det blir nok heldigvis ingen bomber, men hvis man

først skal håpe på noe science fiction-aktig, er

rakettmotorer fra Nasa mer realistisk, dog om lang, lang

tid.BJØRN SAMSET - ALDER 33 år - STILLING Forsker ved

Cicero Senter for klimaforskning - FAGFELT Fysikk

FAVORITTNETTSTEDER - newscientist.com -

skepticalscience.com - xkcd.com

© Dagens Næringsliv

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 92 av 463



Jørn & Bjørn - Meteoritter
Forskning.no. Publisert på nett 10.06.2011 05:30.

Dinosaurene sies å ha blitt utryddet av et

gigantisk meteornedslag. Jørn Hurum mener det

også skulle en god dose uflaks til å kverke

kjempeøglene.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag 10. juni 2011 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I sjette episode av Jørn & Bjørn diskuteres det

om et meteornedslag er nok til å utrydde alt liv

på jorden.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/2ZO0zUvp

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 93 av 463



Norge trenger Cern - Cern trenger Norge
Teknisk Ukeblad. Publisert på trykk 10.06.2011.
Per Morten Hoff, general sekretær, IKT-Norge|Alex Read, professor, Fysisk Institutt, UIO|Farid Ould-Saada, professor, Fysisk Institutt,
UIO|Morten Dæhlen, professor, Institutt for Informatikk, UIO|Tor Skeie, professor, Simula|Morten Irgens, dekan, Høgskolen i Gjøvik|Jacko
Koster, administrerende direktør, Uninett Sigma. Seksjon: DEBATT.
Side: 98.

Debattinnlegg bør være på maksimum 1500 
tegn. Send manus til redaksjonen@tu.no.  
Redaksjonen forbeholder seg retten til 
å korte ned innlegg. Opphavsrett til alt 
innhold i Teknisk Ukeblad tilhører Teknisk 
Ukeblad Media AS. Teknisk Ukeblad Media 
AS forbeholder seg retten til å publisere 
og lagre alt materiale elektronisk og gjøre 
dette tilgjengelig i eget arkiv og /eller arkiv 
og databaser Teknisk Ukeblad Media AS 
har avtale med. Innsendt stoff honoreres 
i alminnelighet ikke, med mindre annet er 
avtalt. Debattinnlegg honoreres ikke. 
Se alle betingelser: www.tu.no/betingelser

IT:  Norge er i en unik posisjon for å etablere en betyde-
lig næring innen dri�  av grønne datasentre på grunn 
av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur, 
politiske stabilitet og høye kompetanse. 

   Datamengdene i verden vokser eksponentielt og 
med det behovet for å lagre data på en trygg, kost-
nadse� ektiv og miljøvennlig måte. Norge kan ta en 
posisjon innenfor grønne datasentre, ikke bare som 
råvareleverandør av kra�  , men også som produkt- og 
tjenesteleverandør. Dette forutsetter satsing på kom-
petanse. Den utvikling vi nå ser hos grønne datasentre 
kan beskrives som en «brute force», der billig strøm 
og kjøling har vært driverne. 

   I tiden fremover vil utviklingen gå langs andre ak-
ser og omfatte optimalisering av de øvrige systemene, 
som overføring av enorme datamengder, optimalisert 
bruk av energi og utvikling av nye og bedre måter å 
komprimere data på. 

   Her vil det internasjonale forskningsinstituttet 
Cern, som et åpent system, gi rom for ringvirkninger 
som ingen andre kan tilby. Cern er et av verdens stør-
ste og mest respekterte forskningsinstitutter. Enkelt 
forklart forsker man på hvordan universet er sam-
mensatt og hvordan det fungerer. Det var Cern som 
oppfant World Wide Web (www) og protokollen http 
og som har vært en av hovedpådriverne av grid i it-
sammenheng. 

   Med den enorme mengde av data denne forsknin-
gen genererer trenger man å � nne nye steder for å lagre 
data. Dersom Cern velger å etablere seg i Norge, vil 
store ringvirkninger inntre� e i det norske IKT-øko-
systemet. En av de store verdiene i Cern-kontrakten 
ligger i at kompetansemiljøet på Cerns it-avdeling er 
verdensledende og åpent for samarbeid og kompe-
tanseutveksling på en måte som kommersielle IKT-
aktører ikke er. 

   Med en etablering av Cern i Norge vil det oppstå 
synergier langs tre overlappende akser, forskning, næ-
ringsutvikling og forskningsinfrastruktur. 

•    Forskning; Cern vil ha en «katalysator-e� ekt» på 
forskning og utvikling innenfor de forskningsom-
råder der Norge har spisskompetente miljøer og 
der Cern har signalisert ønske om et forsknings-
samarbeid. 

•    Næringsutvikling; Cern representerer et åpent 

system, i motsetning til andre internasjonale ak-
tører som opptrer som lukkede systemer. Et FoU-
samarbeid og kompetanseutvikling innenfor den 
norske IKT-næringen vil styrke økosystemet i 
forlengelsen av de grønne datasentrene. 

•    Forskningsinfrastruktur; Anlegget vil høste 
verdifulle piloterfaringer som kan brukes når 
Norge skal etablere en forskningsinfrastruktur 
for å håndtere nært forestående utfordringer. 
Utfordringene er knyttet til den eksponentielle 
veksten i datamengdene innenfor prioriterte 
forskningsområder som biotech/life science og 
klima, og til paradigmeski� et som må til for å 
håndtere slik vekst. Dette er en utfordring som 
universitetene og høyskolene i løpet av kort tid 
må ta tak i. Samarbeid på dette området vil kunne 
gi betydelige synergier og kostnadsbesparelser. 

   Det er også slik at gevinsten av en etablering forut-
setter blant annet inngåelse av et formelt samarbeid 
mellom Norge og Cern på utvalgte områder som Cern 
har utpekt innenfor «fremtidens sikre, grønne forsk-
ningssky». Samt at fremtidens IKT-forskningsstrategi 
og IKT-forskningsprogrammer gjenspeiler betydnin-
gen av de utpekte forskningsområdene. Dette slik at 
forskningsprogrammer som VerdIKT og Renergi blir 
relevante for de berørte forskningsprosjektene. 

   Vi ser store gevinster ved et samarbeid med Cern, 
innenfor forskningsfelter der Norge allerede er god 
og kan bli enda bedre. Det vil være starten på en 
spennende ny æra innenfor norsk IKT-forskning og 
næringsutvikling og dermed sentralt i byggingen av 
Norge etter oljen. 

   Vår påstand er at Cern er viktig for Norge, og Norge 
er viktig for Cern. 

    
   Per Morten Hoff ,    general sekretær, IKT-Norge 

       Alex Read,     professor, Fysisk Institutt, UiO 
       Farid Ould-Saada,     professor, Fysisk Institutt, Uio 

   Morten Dæhlen,     professor, 
Institutt for Informatikk, UiO 
   Tor Skeie,     professor, Simula 

   Morten Irgens,     dekan, Høgskolen i Gjøvik 
   Jacko Koster, 

   administrerende direktør, Uninett Sigma     

Norge trenger Cern 
– Cern trenger Norge

MANGE TURER: Teknisk Ukeblad har skrevet om Cern og Norge ved en rekke tilfeller. FAKSIMILER: TU 33/10, 34/10 35/10
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IT: Norge er i en unik posisjon for å etablere en

betydelig næring innen dri_ av grønne datasentre

på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode

infrastruktur, politiske stabilitet og høye

kompetanse.

Datamengdene i verden vokser eksponentielt og

med det behovet for å lagre data på en trygg,

kostnadse _ ektiv og miljøvennlig måte. Norge

kan ta en posisjon innenfor grønne datasentre,

ikke bare som råvareleverandør av kra_, men

også som produkt- og tjenesteleverandør. Dette

forutsetter satsing på kompetanse. Den utvikling

vi nå ser hos grønne datasentre kan beskrives

som en «brute force», der billig strøm og kjøling

har vært driverne.

I tiden fremover vil utviklingen gå langs andre

akser og omfatte optimalisering av de øvrige

systemene, som overføring av enorme

datamengder, optimalisert bruk av energi og

utvikling av nye og bedre måter å komprimere

data på.

Her vil det internasjonale forskningsinstituttet

Cern, som et åpent system, gi rom for

ringvirkninger som ingen andre kan tilby. Cern er

et av verdens største og mest respekterte

forskningsinstitutter. Enkelt forklart forsker man

på hvordan universet er sammensatt og hvordan

det fungerer. Det var Cern som oppfant World

Wide Web (www.og protokollen http og som har

vært en av hovedpådriverne av grid i

itsammenheng.

Med den enorme mengde av data denne

forskningen genererer trenger man å _ nne nye

steder for å lagre data. Dersom Cern velger å

etablere seg i Norge, vil store ringvirkninger

inntre_ e i det norske IKT-økosystemet. En av de

store verdiene i Cern-kontrakten ligger i at

kompetansemiljøet på Cerns it-avdeling er

verdensledende og åpent for samarbeid og

kompetanseutveksling på en måte som kommersielle

IKTaktører ikke er.

Med en etablering av Cern i Norge vil det oppstå

synergier langs tre overlappende akser, forskning,

næringsutvikling og forskningsinfrastruktur.

• Forskning; Cern vil ha en «katalysator-e_ ekt» på

forskning og utvikling innenfor de forskningsområder der

Norge har spisskompetente miljøer og der Cern har

signalisert ønske om et forskningssamarbeid.

• Næringsutvikling; Cern representerer et åpent system,

i motsetning til andre internasjonale aktører som opptrer

som lukkede systemer. Et FoUsamarbeid og

kompetanseutvikling innenfor den norske IKT-næringen

vil styrke økosystemet i forlengelsen av de grønne

datasentrene.
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• Forskningsinfrastruktur; Anlegget vil høste

verdifulle piloterfaringer som kan brukes når

Norge skal etablere en forskningsinfrastruktur for

å håndtere nært forestående utfordringer.

Utfordringene er knyttet til den eksponentielle

veksten i datamengdene innenfor prioriterte

forskningsområder som biotech/life science og

klima, og til paradigmeski_ et som må til for å

håndtere slik vekst. Dette er en utfordring som

universitetene og høyskolene i løpet av kort tid

må ta tak i. Samarbeid på dette området vil

kunne gi betydelige synergier og

kostnadsbesparelser.

Det er også slik at gevinsten av en etablering

forutsetter blant annet inngåelse av et formelt

samarbeid mellom Norge og Cern på utvalgte

områder som Cern har utpekt innenfor

«fremtidens sikre, grønne forskningssky ». Samt

at fremtidens IKT-forskningsstrategi og IKT-

forskningsprogrammer gjenspeiler betydningen av

de utpekte forskningsområdene. Dette slik at

forskningsprogrammer som VerdIKT og Renergi blir

relevante for de berørte forskningsprosjektene.

Vi ser store gevinster ved et samarbeid med Cern,

innenfor forskningsfelter der Norge allerede er god og

kan bli enda bedre. Det vil være starten på en

spennende ny æra innenfor norsk IKT-forskning og

næringsutvikling og dermed sentralt i byggingen av

Norge etter oljen.

Vår påstand er at Cern er viktig for Norge, og Norge er

viktig for Cern.

Bildetekst: MANGE TURER: Teknisk Ukeblad har skrevet

om Cern og Norge ved en rekke tilfeller. FAKSIMILER: TU

33/10, 34/10 35/10

© Teknisk Ukeblad
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SFF-søknader av garde
På Høyden. Publisert på nett 09.06.2011 06:44.

UiB har sendt 23 SFF-søknader til Noregs

forskingsråd. Spennvidda blant søkjarane er stor.

Av Åse Johanne Roti Dahl

Den tredje søknadsrunden for fagmiljø som

ønsker å oppnå status som Senter for framifrå

forsking (SFF) vart sett i gong i vår. I går gjekk

fristen ut for å sende inn søknader, og

Universitetet i Bergen har sendt av garde 23.

Norges forskingsråd (NFR) har lyst ut midlar til

nye senter innanfor ei total budsjettramme på

155 millionar kroner per år. Talet på nye SFFar

blir imidlertid ikkje klart før dei nye sentra vert

utpeika. Det som er klart, er at ein tek sikte på

oppstart i 2013.

UiB bør ha som siktemål å få to eller tre nye

SFFar, seier Svenn-Åge Dahl, direktør ved

Forskingsadministrativ avdeling.

Stor breidde Det er stor breidde i dei 23

søknadene frå UiB. Alle fakulteta, bortsett frå Det

psykologiske fakultet, er avsendarar for

søknader, og til trass for at fagmiljø ved Det

psykologiske fakultet ikkje står bak nokon eigen

søknad, er dei inne som samarbeidspartnerar.

Det humanistiske fakultet (HF) har sendt inn fire

SFF-søknader, og Det samfunnsvitskaplege

fakultet (SV) to. Det matematisk-naturvitskaplege

fakultet (MN) står bak ti søknader.

Medisinarar på hugget Det medisinsk-

odontologiske fakultet (MOF) står bak seks av

SFF-søknadene, dels i samarbeid med andre

fakultet ved Universitetet i Bergen og andre

institusjonar både nasjonalt og internasjonalt.

Dekan Nina Langeland ser samarbeidet som ein

styrke. I utlysinga frå Noregs forskingsråd blir det

ikkje lagt avgjerande vekt på samarbeid med

andre institusjonar. Langeland meiner likevel at

tverrfagleg og tverrinstitusjonelt samarbeid bør

slå positivt ut.

Ved UiB er det naturleg å samarbeide på tvers.

Eg trur den breie kompetansen er ein fordel,
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seier ho.

Fakultetet har ikkje villa presse gjennom

samarbeid, men har aktivt oppfordra til det i

tilfelle der dei har sett det som naturleg. Mange

har sjølv sett fordelar ved dette. Fakultetet har

enda opp med færre skisser enn det som var

utgangspunktet.

Vi har sett ei positiv samhandlingsånd sidan dei

første skissene kom inn for nokre månader

sidan. Dette har vore ein svært spennande

prosess, seier ho.

Langeland har godt håp om at Det medisinsk-

odontologiske fakultet no skal få sin første SFF.

Søknadene frå fakultetet kjem frå dyktige miljø

med svært ulikt fokus, seier ho.

Vil forske på psykopatiske kreftceller Ein av

desse søknadene kjem frå kreftforskingsmiljøet

ved Gades institutt, med professor Lars A. Akslen

i førarsetet. Dette er eit prosjekt med både

nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerar,

som Harvard i USA og Karolinska institutet i

Sverige. Ønsket er å bli eit senter samla under

eitt tak, der verksemda spenner mellom

grunnforsking og betre behandling.

Forskarane skal kartlegge samspelet mellom

kreftceller og miljøet i kroppen ytterlegare.

Dette er miljøforsking på mikroplan, ei form for

sosiologi om du vil, seier Lars A. Akslen.

Det faglege utgangspunktet er at det ikkje er nok

å studere kreftcellene isolert sett, men at ein må

ta samspelet i betraktning. Tidlegare forsking har

vist at enkelte mekanismar i kroppen gjev

kreftceller signal om å halde seg i ro eller å

spreie seg.

Vi skal gjere tre ting: kartlegge mekanismane

som styrer samspelet, identifisere

hovudkjenneteikn ved dette samspelet og bruke

dette til betre diagnostikk og gjere nye kliniske

forsøk der målet er skreddarsydd behandling,

seier han.

Ifølge Akslen er mykje av spenninga knytt til å

oppdage nye mekanismar. Ved å finne fleire

måtar kreftceller lurer kroppen på, kan ein utnytte dette

til pasientane sin fordel.

Det å studere korleis kreftceller blir psykopatar er svært

fascinerande, seier han.

Med 23 søknader berre frå UiB, er Akslen førebudd på at

kampen om SFF-statusen blir hard.

Det skal vere tøft å nå fram i konkurransen om å få SFF-

tittel, og det er lett for oss å bli nærsynte med tanke på

kor gode sjansane våre er. Det blir spennande å sjå

korleis vi blir vurdert opp mot andre fagfelt, seier han.

Førstereis juristar Det juridiske fakultet sender inn SFF-

søknad for første gong. Professor Ernst Nordtveit sit i

førarsetet for `Centre for studies in law and governance

structures for the changing Arctic`.

Utgangspunktet for SFF-søknaden er at Arktis er inne i

ein stor endringsprosess. Sannsynlegvis vil området gå

frå å vere dekka av is til å bli isfritt i løpet av dei neste

par-tre tiåra, i alle fall sommarstid. Når isen forsvinn, vil

Arktis bli eit sentralt område, med utvinning av olje og

mineralar, stor skipstrafikk og ei fiskerinæring i endring,

seier Nordtveit.

Også dei arktiske landområda kan gå store endringar i

møte, og lokalbefolkninga kring den arktiske ringen vil

merke desse på kroppen. Med isfrie landområde følger

mellom anna nye moglegheiter for jordbruk, men også

utfordringar.

Allereie i dag har det vorte vanskeleg for eskimoane å

drive jakt og fangst, og samane opplever vanskar med å

drive tradisjonell reindrift, seier han.

Det å styre og handtere dei store endringane vil kreve

utvikling av nye rettslege regime og styringsstrukturar,

ifølge Nordtveit, og det er her `Centre for studies in law

and governance structures for the changing Arctic` skal

kome inn dersom SFF-søknaden blir innvilga. Rettsleg

sett styrer seks land store økonomiske soner i det

arktiske området, og rettsutviklinga i desse statane vil

bli sentral for utviklinga i Arktis i åra framover.

I staden for at jussen skal kome diltande etter slik ein

tradisjonelt gjerne gjer, ønsker vi å vere i forkant og

prøve å forutsjå fysiske, økonomiske og sosiale

endringar og utvikle rettslege teoriar og modellar for å

møte dette, seier Nordtveit.
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Med på laget har juristane både biologar,

samfunnsvitarar, geofysikarar, geologar og

Havforskingsinstituttet. Dei har også ei rekke

internasjonale samarbeidspartnerar.

Vi håper og trur at Bergen har spesielle

føresetnader for å lukkast med eit slikt senter,

på bakgrunn av det sterke marine

forskingsmiljøet i tillegg til jus og

samfunnsvitskap, men utfordringa er formidabel

og vi vil samarbeide med andre nasjonale og

internasjonale forskingsmiljø, seier han.

Her er søkjarane Desse søknadene er sendt inn

frå UiB:

* Centre for Cancer Biomarkers, MOF,

prosjektleiar Lars A. Akslen, Gades institutt

* Centre for Ocean Ecosystem Theory, MN,

prosjektleiar Dag Aksnes, Institutt for biologi

* Centre for Advanced Research in health

Economics, SV, prosjektleiar Jan Erik Askildsen,

Institutt for økonomi

* Centre for biological neuropsychiatry, MOF,

prosjektleiar Clive Bramham, Institutt for

biomedisin

* Centre for Matter Dynamics under Extreme

Conditions, MN, prosjektleiar Laszlo Csernai,

Institutt for fysikk og teknologi

* Centre for Interdisciplinary Research on

Language in Climate discourses, HF, prosjektleiar

Kjersti Fløttum, Institutt for framandspråk

* Centre for Public Spheres Studies, SV,

prosjektleiar Jostein Gripsrud, Institutt for

informasjons- og medievitskap

* Integrated Earth System Dynamics, MN,

prosjektleiar Ritske Huismans, Institutt for

geovitskap

* Centre for Computational Gene Regulation, MN,

prosjektleiar Inge Jonassen, Institutt for

informatikk

* Centre for Host-Microbe Interaction, MOF,

prosjektleiar Roland Jonsson, Gades institutt

* Gas Hydrates: Future Energy and Environmental

Challenges, MN, prosjektleiar Bjørn Kvamme, Institutt for

fysikk og teknologi

* Centre for Humanistic Legal Studies, HF, prosjektleiar

Arild Linneberg, Institutt for lingvistiske, litterære og

estetiske studier

* Norwegian Centre for Dark Matter Research, MN,

prosjektleiar Anna Lipniacka, Institutt for fysikk og

teknologi

* Imaging-based Computational Medicine from vision to

decision, MOF, prosjektleiar Arvid Lundervold, Institutt

for biomedisin

* Center of Excellence in Translational Diabetes

Research, MOF, prosjektleiar Pål Njølstad, Institutt for

klinisk medisin

* Multiscale Processes in Geoscience, MN, prosjektleiar

Jan Nordbotten, Matematisk institutt

* Centre for Studies in Law and Governance Structure

for a Changing Arctic, JUS, prosjektleiar Ernst Nordtveit,

Det juridiske fakultet

* Centre for Intervention Science in International

Maternal and Child Health, MOF, prosjektleiar Halvor

Sommerfelt, Senter for internasjonal helse

* Centre for the Study of Music and Change, HF,

prosjektleiar Brynjulf Stige, Griegakademiet

* Centre for Science in Society, HF, prosjektleiar Roger

Strand, Senter for vitskapsteori

* Applied Geometry and Analysis, MN, prosjektleiar

Alexander Vasiliev, Matematisk institutt

* Birkeland Center for Space Science, MN, prosjektleiar

Nikolai Østgaard, Institutt for fysikk og teknologi

* MN står også bak ytterlegare ein SFF-søknad

Fakta/SFF

* UiB har allereie SFFane Bjerknessenteret for

klimaforsking, Senter for integrert petroleumsforsking

(CIPR), Senter for middelalderstudier (CMS) og Senter for

geobiologi. 2012 er det siste året med SFF-status og

pengane som følgjer med frå NFR for både

Bjerknessenteret, CIPR og CMS. Senter for geobiologi

vart oppretta i 2006, og har endå nokre år att som SFF.
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* SFF-søknadene skal no gjennom to

evalueringsrundar før den endelege avgjersla blir

teken i NFR sitt hovudstyre, etter planen i

september 2012.

© På Høyden

Se webartikkelen på http://ret.nu/j3RCHXKw
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Antimaterie halde fanga i 1000 sekund
NRK. Publisert på nett 07.06.2011 07:43. (Oppdatert 07.06.2011 08:19)

Partikkelfysikarar blir stadig flinkare til å lagre

antimaterie. Biletet viser antihydrogen som blir

tilintetgjort (anhilerer) ved senteret for

atomforsking, CERN. (Oppdatert: 07.06.2011

08:19)

Foto: CERN

Fysikarane ved CERN har klart å halde atom av

antimaterie, materiens motsats, fanga i over 16

minutt. Dette er godt nytt for NASAs

antimaterieromskip. Dette er antimaterie

Antimaterie blir ofte kalla spegelbilete til den

vanlege materien som alt omkring oss er laga av.

Antimaterie har motsett ladning i høve til vanleg

materie. Eit antihydrogenatom består såleis av ei

negativ kjerne og eit positivt lada elektron

(positron).

Antipartiklar er til no berre sett i kosmisk stråling

eller framkalt kunstig i eit laboratorium.

Ved universets byrjing skal det ha blitt laga like

store mengder av materie som antimaterie, men

av ein grunn som fysikarane enno ikkje forstår,

har størstedelen av antimaterien forsvunne frå

dagens univers.

Antimaterie har ein teknologisk bruksmåte i PET

skanning, positronemisjonstomografi.

Kjelde: snl.no

Materiens motsats, antimaterie, er eit ynda tema

i science-fiction filmar og romanar som blant

anna Dan Brown-boka Engler og demoner, og

Star-trek -filmane der det utgjer drivstoffet for

romskipet Enterprise.

No er antimaterien i ferd med å ta steget frå

science-fiction til verkelegheit.

I november 2010 klarte fysikarane ved CERN, det

europeiske rådet for atomforsking, for første

gong å fange eit atom av antimaterie.
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Den gongen haldt dei antiatomet fanga i ca eit

tiandedels sekund. Dette var eit stort

gjennombrot i høve til tidlegare eksperiment, då

produserte antiatom gjekk i oppløysing før

fysikarane klarte å fange dei.

Forlenga levetid

No har forskarane ved ALPHA, CERN sitt

antihydrogeneksperiment, forlenga levetida til

antihydrogena og har klart å halde på dei i heile

1000 sekund, altså litt over 16 minutt.

Forskarane presenterer dette resultatet i ein

artikkel i Nature Physics.

Våre berekningar viser at desse atoma mest

sannsynleg er i grunntilstand etter ca eitt sekund

slik at dette er første gong vi har klart å lage

antiatom i grunntilstand, skriv forskarteamet i

Nature physics-artikkelen.

Først når atoma har blitt roa ned nok til at dei når

grunntilstand er det mogleg å studere

antihydrogenatoma nøyare.

Det gir god tid til å dytte og dra i atoma og sjekke

om dei verker som kvantemekanikken seier dei

skal. Dei har rett og slett laga seg ei

verktøykasse for å studere antiatom i stor detalj,

seier Bjørn Samset til NRK.no.

Kan sjekke om teorien stemmer

Teorien seier at antimaterie skal oppføre seg

heilt likt som materie, berre med motsett ladning.

Først no når fysikarane har klart å lagre

antimaterie over tid er det mogleg for dei å

sjekke om teorien stemmer med verkelegheita.

Målsetjinga er å kunne studere

antihydrogenatoma med laser- og

mikrobølgjespektroskopi, skriv

artikkelforfattarane.

Det som i alle fall vi skje er at antihydrogenatoma vil bli

lyst på med laser for å sjekke om dei reagerer på

oppvarming på same måte som vanleg hydrogen. Med

litt flaks kan dei også etter kvart vege dei. Ingen veit

enno om antihydrogen veg det same som hydrogen,

seier Samset.

Ein kunstnar si framstilling av Mars Reference Mission-

romskipet som er drive av ein positronreaktor.

Foto: NASA

Brensel for romskip

NASA er nok også svært glade når det no viser seg at

lagringstida for antimaterie stadig blir lenger.

Energien som blir frigitt når materie og antimaterie

møtest er nemlig det mest kraftfulle drivstoffet vi veit

om, det gir fleire hundre gongar meir energi enn det som

blir frigitt i kjernereaksjonar.

Berre 10 milligram positron, anti-elektron, vil utgjere nok

drivstoff for ei bemanna ferd til Mars, har NASA rekna ut.

Eit team av NASA-forskarar jobbar difor heilt seriøst med

antimaterie-romskip som ei reell moglegheit for

romreiser i framtida.

Antimaterie vil også gjere det mogleg å reise mykje

raskare enn vi kan med dagens teknologi. Ei Mars-reise

kan ta så lite som 180 dagar i eit romskip med

antimateriemotor, i følgje utrekningar gjort av NASA.

Les meir om antimaterieromskip på NASAs nettsider

CERN og ALPHA har no vist at det i prinsippet går an å

lagre stoffet, så kanskje vi kan lagre det som brensel for

rakettar ein gong i framtida, seier Bjørn Samset.

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/ezr9WuAv
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Det rundaste objektet i verda
Forskning.no. Publisert på nett 05.06.2011 05:18.

Målingar gjort av engelske forskarar viser at

elektronet er så nær ei perfekt sfære som ein

kjem. Likevel har fysikarar enno ikkje gitt opp

håpet om å finne at elektronet er ørlite grann

asymmetrisk.

Unni Eikeseth journalist i NRK

Søndag 05. juni 2011

Elektrona som svirrer kring kjernen i eit atom er

omtrent så trill runde som det går an å bli

avslører nye målingar. (Illustrasjon: Per Byhring)

Forskarar ved Imperial College London har gjort

målingar som viser at elektronet kan vere det

rundaste objektet vi veit om i universet.

Det er ein heilt fantastisk presisjon i målingane

som desse forskarane har gjort, seier

partikkelfysikar Bjørn Samset ved CICERO.

Viss vi kunne blåse opp elektronet slik at det blir

på storleiken med solsystemet, så er det

framleis kulerundt med ein feilmargin som ikkje

er større enn tjukkleika til eit menneskehår, seier

fysikar Edward Hinds som var leiar for

forskarteamet.

Hinds og kollegaene hans kom fram til dette

resultatet ved å studere korleis elektrona i

molekyl av stoffet ytterbiumfluorid oppfører seg i

sterke elektriske og magnetiske felt.

Dersom elektrona var berre ørlite grann

asymmetrisk ville dette bli avslørt i testane, men

partiklane viste altså ingen teikn til assymmetri.

Hinds og teamet hans følgjer i fotsporet til ei

amerikansk forskargruppe som publiserte

liknande resultat i 2002, men Hinds har forbetra

nøyaktigheit i målingane med ein faktor på 1,5.

Veldig spennande

Men det mest spennande med dette, og den

eigentlege grunnen til at målingane er publisert i

Nature, er den nye metoden som forskargruppa i

England har tatt i bruk, fortel Bjørn Samset.
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Metoden dei har komme fram til no er så pass

lovande at dei håper å forbetre nøyaktigheit i

målingar med ein orden på 10 -100 gongar betre

enn i dag. Det begynner å bli veldig, veldig

spennande. Dette tilvarer omtrent å kunne

forbetre ein distanse frå deg på ca 1 meter til 1

meter og 1 cm unna deg, seier Samset.

Kan løyse stort mysterium

Partikkelfysikar Bjørn Samset er imponert over

presisjonen i målingane gjort av dei engelske

forskarane. (Foto: Universitetet i Oslo) Å finne

verdas mest runde objekt har ikkje vore drivkrafta

til forskarane bak studien. Tvert derimot håpa

forskarane å finne at elektronet ikkje er trillrundt.

Dersom fysikarane finn at elektronet er ørlite

grann flatt kan det bidra til å finne løysinga på

eitt av fysikkens største mysterium, kvar har det

blitt av antimaterien?

Antimaterie fanga for første gong Trass i at

teoriar seier at like mengder av materie og

antimaterie vart danna i Big Bang, ser universet i

dag ut til å bestå nesten utelukkande av materie.

Dersom fysikarar kan finne ein ørliten assymmetri i skya

elektronet, kan dette forklare den kosmiske

favoriseringa av materie framfor antimaterie.

Faktum no er at denne skya er fryktelig rund, seier

Samset.

Og viss vi ikkje finn at elektronet er rundt, må vi leite

vidare etter ei forklaring på mysteriet med den forsvunne

antimaterien, seier partikkelfysikaren.

Likevel trur ikkje Samset at alt håp er ute for å finne at

elektronet kan vere ørlite grann flatt med større

presisjon.

I samarbeid med:

Denne saken er produsert av NRK.

© Forskning.no
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Jørn & Bjørn - Ødelegge med våpen
Forskning.no. Publisert på nett 03.06.2011 05:46.

Kan vi ødelegge jorda med menneskeskapte

våpen? og utrydde alt liv på planeten vår? Jørn og

Bjørn lurer på hvor all kraften skal komme fra.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag 03. juni 2011 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

Se videoen på YouTube

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I femte episode av Jørn og Bjørn hører vi om de

kraftigste våpnene vi greier å bygge er nok til å

sprenge jordkloder i fillebiter.

Om Jørn & Bjørn:

forskning.no vil i denne spalten presentere ti

episoder med improvisert forskningsformidling.

Det vil publiseres en ny episode hver fredag i

ukene fremover.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/9f8RLBu3
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Forskarar har funne det rundaste objektet i verda
NRK. Publisert på nett 02.06.2011 15:00.

Elektrona som svirrer kring kjernen i eit atom er

omtrent så trill runde som det går an å bli

avslører nye målingar. Science Photo Library

Målingar gjort av engelske forskarar viser at

elektronet er så nær ei perfekt sfære som ein

kjem.

Likevel har fysikarar enno ikkje gitt opp håpet om

å finne at elektronet er ørlite grann asymmetrisk.

Forskarar ved Imperial College London har gjort

målingar som viser at elektronet kan vere det

rundaste objektet vi veit om i universet.

Partikkelfysikar Bjørn Samset er imponert over

presisjonen i målingane gjort av dei engelske

forskarane.

Foto: Universitetet i Oslo Det er ein heilt

fantastisk presisjon i målingane som desse

forskarane har gjort, seier partikkelfysikar Bjørn

Samset ved CICERO.

Viss vi kunne blåse opp elektronet slik at det blir

på storleiken med solsystemet, så er det

framleis kulerundt med ein feilmargin som ikkje

er større enn tjukkleika til eit menneskehår, seier

fysikar Edward Hinds som var leiar for

forskarteamet.

Hinds og kollegaene hans kom fram til dette

resultatet ved å studere korleis elektrona i

molekyl av stoffet ytterbium fluorid oppfører seg i

sterke elektriske og magnetiske felt.

Dersom elektrona var berre ørlite grann

asymmetrisk ville dette bli avslørt i testane, men

partiklane viste altså ingen teikn til assymmetri.

Hinds og teamet hans følgjer i fotsporet til ei

amerikansk forskargruppe som publiserte

liknande resultat i 2002, men Hinds har forbetra

nøyaktigheit i målingane med ein faktor på 1,5.

Veldig spennande

Men det mest spennande med dette, og den

eigentlege grunnen til at målingane er publisert i
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Nature, er den nye metoden som forskargruppa i

England har tatt i bruk, fortel Bjørn Samset.

Metoden dei har komme fram til no er så pass

lovande at dei håper å forbetre nøyaktigheit i

målingar med ein orden på 10 -100 gongar betre

enn i dag. Det begynner å bli veldig, veldig

spennande. Dette tilvarer omtrent å kunne

forbetre ein distanse frå deg på ca 1 meter til 1

meter og 1 cm unna deg, seier Samset.

Kan løyse stort mysterium

Å finne verdas mest runde objekt har ikkje vore

drivkrafta til forskarane bak studien. Tvert

derimot håpa forskarane å finne at elektronet

ikkje er trillrundt.

Dersom fysikarane finn at elektronet er ørlite

grann flatt kan det bidra til å finne løysinga på

eitt av fysikkens største mysterium, kvar har det

blitt av antimaterien?

Trass i at teoriar seier at like mengder av materie

og antimaterie vart danna i Big Bang, ser universet i dag

ut til å bestå nesten utelukkande av materie.

Dersom fysikarar kan finne ein ørliten assymmetri i skya

elektronet, kan dette forklare den kosmiske

favoriseringa av materie framfor antimaterie.

Faktum no er at denne skya er fryktelig rund, seier

Samset.

Og viss vi ikkje finn at elektronet er rundt, må vi leite

vidare etter ei forklaring på mysteriet med den forsvunne

antimaterien, seier partikkelfysikaren.

Likevel trur ikkje Samset at alt håp er ute for å finne at

elektronet kan vere ørlite grann flatt med større

presisjon.

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/PZsDObtn
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Jørn & Bjørn - Kunstig intelligens
Forskning.no. Publisert på nett 27.05.2011 06:10.

Vil teknologien kunne ta over for biologien? og

går det an å lage en hjerne som tenker bedre enn

vår egen? Jørn Hurum og Bjørn Samset prøver å

finne svar i fjerde episode av Jørn & Bjørn.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag I samarbeid med Universitetet i Oslo

Se videoen på YouTube

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I fjerde episode av Jørn & Bjørn hører vi om noen

av av fordelene ved kunstig intelligens, men også

hvor vanskelig det er å lage en hjerne, eller en

kropp, som fungerer bedre enn det biologien har

kommet opp med.

Jørn & Bjørn:

forskning.no vil i denne spalten presentere ti

episoder med improvisert forskningsformidling.

Det vil publiseres en ny episode hver fredag i

ukene fremover.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/aUhUubg
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Jørn & Bjørn - Å lage monster
Forskning.no. Publisert på nett 20.05.2011 05:29.

Kan man egentlig lage et Frankenstein-monster?

eller klone frem en vampyr? Jørn Hurum og Bjørn

Samset prøver å finne svar i tredje episode av

Jørn & Bjørn.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag I samarbeid med Universitetet i Oslo

Se denne episoden på Youtube

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I tredje episode av Jørn & Bjørn får vi høre om det

å bruke radioaktivitet for å lage monstre, og hvor

lenge et monster som er sydd sammen av

forskjellige skumle deler egentlig kan skremme

noen.

Jørn & Bjørn:

forskning.no vil i denne spalten presentere ti

episoder med improvisert forskningsformidling.

Det vil publiseres en ny episode hver fredag i

ukene fremover.

© Forskning.no
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Jørn & Bjørn - Aliens
Forskning.no. Publisert på nett 13.05.2011 05:55.

Hvordan ser romvesener ut, og hvordan kan de

komme seg hit til jorda? Jørn Hurum og Bjørn

Samset prøver å finne svar i andre episode av

Jørn & Bjørn.

Jonas Lange Kommunikasjonsrådgiver

Fredag I samarbeid med Universitetet i Oslo

Se videoen på YouTube

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

I andre episode av Jørn & Bjørn får vi høre om

den kosmiske fartsgrensen, hva slags liv som

kan reise mellom solsystemer, og litt om hvordan

livet her på jorda kan ha blitt til.

Jørn & Bjørn:

forskning.no vil i denne spalten presentere ti

episoder med improvisert forskningsformidling.

Det vil publiseres en ny episode hver fredag i

ukene fremover.

© Forskning.no
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Mørkt og tungt
Dagbladet Magasinet. Publisert på trykk 07.05.2011. Seksjon: b.
Side: 91.
Del: 2.

7. mai 2011 MAGASINET 91

– Ja, det er et vanskelig spørsmål. Cirka fem prosent av
universet vet man hva er. Noe av dette er lysende
stjerner, andre deler lyser ikke, men dette er ikke hele
historien: Rundt 25 prosent av universet tror man består
av en typematerie somman ikke helt vet hva er. Og det
er dette som utgjør storparten av denmørkematerie,
forklarer professor i subatomær fysikk ved Universitetet i
Bergen, Bjarne Stugu.

Men hva er det?
– Mørkmaterie kanman ikke observere på vanlig
vis, gjennom at det lyser. Man kan bare observere det
gjennom gravitasjonseffekter materien har på noe
annet. Det er derfor man vet at det finnes, fordi det har
gravitasjonseffekt.

Hva er gravitasjonseffekt?
– Vi klarer å regne ut at jorda må gå i bane rundt sola
på grunn av gravitasjonseffekter. Så kan vi observere
galakser som roterer ute i universet, og da skal vi kunne
regne ut hvor fort ytterkantene av galaksenmå rotere i
forhold til sentrum. Det regnestykket går ikke opp, hvis
man ikke tar medmørkmaterie. Det er en veldig god
grunn til å regnemed at det finnes myemørkmaterie.

Kanman semørkmaterie?
– Nei, man kan ikke se det. Alt man ser, er på grunn av
lys, og mørkmaterie lyser ikke. Det er problemet.

Hvilke egenskaper har mørkmaterie?
– Det vet vi lite om. Den eneste egenskapen vi vet noe
om, er at den har masse slik at den har gravitasjonskraft.

Så det kan ikke være tomrom?
– Nei, det kan det ikke. Men hva slags utstrekning disse
objektene har, vet vi ikke.

Hvordan ble den oppdaget?
– Det var gjennom studier av rotasjonskurver for
galaksene på 1930-tallet. En astrofysiker som heter
Fritz Zwicky kunne ikke forklare det han så, uten å
inkludere uobservert materie.

Er det slik at det man ikke vet noe om,
det er mørkmaterie?
– Det er for enkelt. Man vet at det finnes. Men
selvsagt spekuleres det mye på hva det kan være.
I partikkel-fysikken er den ledende teorien at det er en
type elementærpartikler. Disse kaller vi supersymmetris-
ke partikler. Det er slikemanblant annet forsøker å lage på
CERN gjennom proton-proton-kollisjoner.

Mørkmaterie, det høres skummelt ut?
– Ja,mendet er det ikke.Mørkmaterie reagerer ikke

med oss. Vi vil ikke føle det på noe vis, det kan
ikke gjøre mye ødeleggelser der ute i univer-

set. Scenarioer der man blir sugd inn i det,
er fryktelig usannsynlige.

Hvis universet består av fem prosent
som vi vet hva er, og 25 prosent
mørkmaterie: Hva er resten?
– Ja, det er noe enda mer mystisk
som kalles mørk energi. Det er
energi som er frastøtende, ogman
regnermed at 70 prosent av univer-
set består avmørk energi. Dette har
med universets ekspansjon å gjøre.
Vi har klart å finne ut at universet
antakelig ble til i et big bang for 13,7
milliarder år siden, og sidendet smel-
let har alt ekspandert. Vi har observert

at noe ekspanderer fortere enn det vi
trodde det skulle gjøre og fortere enn det

vi har klart å regne ut, og dermed har man
innført noe somhetermørk energi for å få lik-

ningen til å gå opp. Mørk energi er
altså et element i dagens teori for universets

opprinnelse og utvikling, og det er en type frastøtende
gravitasjonskraft.

Sett at man hadde en klumpmørkmaterie.
Kunne den ligget på et bord?
– Nei, jeg tror den ville falle rett igjennom og innmot
jordens sentrum.Mørkmaterie vil føle jordas gravitasjon,
men ikke bordets ladning. At ting i det hele tatt kan ligge
på et bord, har sin årsak i elektromagnetisme. Atomer har
en kjernemed elektronskyer rundt, somer negativt ladet.
Et bord kanman se på som en diger elektronsky, der
ytterkanten er negativt ladet. Det samme gjelder alle
andre ting man legger på bordet. Elektronene i ytterkan-
ten av gjenstanden frastøtes av elektronene i ytterkanten
av bordet, og gjenstanden blir liggende på bordet.

Hvorfor blir ikkemørkmaterie liggende?
– Den nøytrale mørkematerien frastøtes ikke av
elektronskyen, og heller ikke av atomkjernene, og
trekkes rimelig uhindret mot jordas sentrum på
grunn av gravitasjon.

Helt til sist: Har vi mennesker mørkmaterie i oss?
– Det kan vi si nei til. h

magasinet@dagbladet.no

Det finnes i enorme mengder, men vi vet ikke
så mye om det. Hva i all verden er mørk materie?

Mørkt og tungt

HVORDAN I ALL VERDEN Tekst: John-Arne Ø. Gundersen

Det finnes i enorme mengder, men vi vet ikke så

mye om det. Hva i all verden er mørk materie?

-Ja, det er et vanskelig spørsmål. Cirka fem

prosent av universet vet man hva er. Noe av

dette er lysende

stjerner, andre deler lyser ikke, men dette er ikke

hele

historien: Rundt 25 prosent av universet tror man

består av en type materie som man ikke helt vet

hva er. Og det er dette som utgjør storparten av

den mørke materie, forklarer professor i

subatomær fysikk ved Universitetet i Bergen,

Bjarne Stugu.

Men hva er det?

-Mørk materie kan man ikke observere på vanlig

vis, gjennom at det lyser. Man kan bare

observere det

gjennom gravitasjonseffekter materien har på noe

annet. Det er derfor man vet at det finnes, fordi

det har

gravitasjonseffekt.

Hva er gravitasjonseffekt?

-Vi klarer å regne ut at jorda må gå i bane rundt

sola

på grunn av gravitasjonseffekter. Så kan vi

observere

galakser som roterer ute i universet, og da skal vi

kunne regne ut hvor fort ytterkantene av galaksen

må rotere i forhold til sentrum. Det regnestykket

går ikke opp, hvis man ikke tar med mørk

materie. Det er en veldig god grunn til å regne

med at det finnes mye mørk materie.

Kan man se mørk materie?

-Nei, man kan ikke se det. Alt man ser, er på grunn av

lys, og mørk materie lyser ikke. Det er problemet.

Hvilke egenskaper har mørk materie?

-Det vet vi lite om. Den eneste egenskapen vi vet noe

om, er at den har masse slik at den har

gravitasjonskraft.

Så det kan ikke være tomrom?

-Nei, det kan det ikke. Men hva slags utstrekning disse

objektene har, vet vi ikke.

Hvordan ble den oppdaget?

-Det var gjennom studier av rotasjonskurver for

galaksene på 1930-tallet. En astrofysiker som heter

Fritz Zwicky kunne ikke forklare det han så, uten å

inkludere uobservert materie.

Er det slik at det man ikke vet noe om,
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det er mørk materie?

-Det er for enkelt. Man vet at det finnes. Men

selvsagt spekuleres det mye på hva det kan

være.

I partikkel-fysikken er den ledende teorien at det

er en

 type elementærpartikler. Disse kaller vi

supersymmetriske partikler. Det er slike man

blant annet forsøker å lage på CERN gjennom

proton-proton-kollisjoner.

Mørk materie, det høres skummelt ut?

-Ja, men det er det ikke. Mørk materie reagerer

ikke med oss. Vi vil ikke føle det på noe vis, det

kan ikke gjøre mye ødeleggelser der ute i

universet. Scenarioer der man blir sugd inn i det,

er fryktelig usannsynlige.

Hvis universet består av fem prosent som vi vet

hva er, og 25 prosent mørk materie: Hva er

resten?

-Ja, det er noe enda mer mystisk som kalles

mørk energi. Det er

energi som er frastøtende, og man

regner med at 70 prosent av universet består av

mørk energi. Dette har med universets

ekspansjon å gjøre. Vi har klart å finne ut at

universet antakelig ble til i et big bang for 13,7

milliarder år siden, og siden det smellet har alt

ekspandert. Vi har observert at noe ekspanderer

fortere enn det vi trodde det skulle gjøre og

fortere enn det vi har klart å regne ut, og dermed

har man innført noe som heter mørk energi for å

få likningen til å gå opp. Mørk energi er altså et

element i dagens teori for universets opprinnelse og

utvikling, og det er en type frastøtende gravitasjonskraft.

Sett at man hadde en klump mørk materie.

 Kunne den ligget på et bord?

-Nei, jeg tror den ville falle rett igjennom og inn mot

 jordens sentrum. Mørk materie vil føle jordas

gravitasjon, men ikke bordets ladning. At ting i det hele

tatt kan ligge på et bord, har sin årsak i

elektromagnetisme. Atomer har en kjerne med

elektronskyer rundt, som er negativt ladet. Et bord kan

man se på som en diger elektronsky, der

 ytterkanten er negativt ladet. Det samme gjelder alle

 andre ting man legger på bordet. Elektronene i

ytterkanten av gjenstanden frastøtes av elektronene i

ytterkanten av bordet, og gjenstanden blir liggende på

bordet.

Hvorfor blir ikke mørk materie liggende?

-Den nøytrale mørke materien frastøtes ikke av

elektronskyen, og heller ikke av atomkjernene, og

trekkes rimelig uhindret mot jordas sentrum på

grunn av gravitasjon.

Helt til sist: Har vi mennesker mørk materie i oss?

-Det kan vi si nei til.

© Dagbladet
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Jørn & Bjørn - Finnes monsterdyr?
Forskning.no. Publisert på nett 06.05.2011 05:29.

Hvor store kan dyr egentlig bli? Og hvor er dama

til King Kong? Det er noen av spørsmålene som

stilles i første episode av Jørn & Bjørn.

Per Byhring multimediajournalist

Fredag

forskning.no vil i denne spalten presentere ti

episoder med improvisert forskningsformidling.

Det vil publiseres en ny episode hver fredag i

ukene fremover.

De to samtalepartnerne er Jørn Hurum,

paleontolog ved Naturhistorisk museum, og Bjørn

Samset, fysiker ved CICERO senter for

klimaforskning.

Jørn & Bjørn er produsert av Jonas Lange for Det

matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved

Universitetet i Oslo.

- Ideen bak Jørn & Bjørn var å se hva som hender

når man setter to muntre forskere med vidt

forskjellige bakgrunner sammen.

- Resultatet ble over all forventning. Det mest

imponerende var hvor fort de to fant kjemien, og

hvor godt samtalene fløt på første forsøk, sier

Lange.

Episode 1: King Kong

I første episode av Jørn & Bjørn finner vi blant

annet ut hvorfor nåtidens insekter ikke vokser

seg like store som for 300 millioner år siden, og

hvordan en blåhval klarer å være så stor.

Hvor stort sa du vingespennet på Quetzalcoatlus

northropi var, Jørn?

Se videoen på Youtube

Tema for neste ukes episode av Jørn & Bjørn er

besøkende fra rommet.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/WQULBkIH
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Forskere - til datamaskinene!
Forskning.no. Publisert på nett 08.04.2011 05:39. (Oppdatert 08.04.2011 21:59)

Er det mulige funnet av en ny elementærpartikkel

reelt, eller en falsk alarm? Nå skal fysikere, både

i USA og ved CERN, ta brillene på og fordype seg

i tallene som kan gi svar. (Oppdatert:

08.04.2011 21:59)

Marianne Nordahl journalist

Fredag 08. april 2011

Tevatron-akseleratoren, der funnene ble gjort på

forskningssenteret Fermilab utenfor Chicago,

ligger langs denne sirkelen. (Foto: Fermilab)

I likhet med CERN utenfor Génève, sender

forskerne ved det amerikanske

atomfysikksenteret Fermilab partikkelstråler mot

hverandre i en stor, sirkulær akselerator.

Så undersøker de hva som skjer når partiklene

kolliderer.

Det de nå har funnet, er en type restpartikler fra

kollisjonene, som oppfører seg på en bestemt

måte.

Nettopp dette litt uvanlige signalet, er hva

forskerne mistenker for å være et spor av en

hittil ukjent partikkel.

Les hva forskning.no skrev om det mulige nye

oppdagelsen i går.

- Hvis det er en ny partikkel, blir den eventuelt

den nest tyngste partikkelen i fysikkens

standardmodell, etter toppkvarken som Fermilab

oppdaget i 1995, sier partikkelfysiker Bjørn H.

Samset ved Cicero.

Men ingenting er sikkert før forskere ved Fermilab

eller CERN kan gjenskape og bekrefte funnet.

- Jeg vil tippe at forskningen ved Atlasdetektoren

på CERN kommer til å gå for fullt framover for å

gjøre den analysen, sier Samset.

Norsk forsker ved CERN

Atlas er én av fire detektorer langs akseleratoren

Large Hadron Collider (LHC), og overvåker og

registrerer partikkelkollisjonene. Her jobber Heidi
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Sandaker, som er forsker ved Universitetet i

Bergen, og som også forsker ved CERN.

Heidi Sandaker fra Universitetet i Bergen, jobber

også ved LHC sin Atlasdetektor. (Foto: Marianne

Nordahl) Det er to måter å finne ut av om dette

virkelig er en ny partikkel, eller noe annet, ifølge

henne.

- Det ene er å si `ok, vi trenger mer data for å

kunne si at det er signifikant`. Det er nok det

Fermilab vil gjøre nå; undersøke et større

datasett og se om de finner flere kollisjoner med

samme signal, sier hun.

- Den andre måten er at LHC klarer å finne

samme resultat. Det ville bekrefte funnet, og

utelukke at det var innvirkninger fra

instrumentene som ga det uvanlige signalet, sier

Sandaker.

Fra penn og papir til datamaskiner

Når partiklene kolliderer med høy energi,

omdannes de til en skur av nye partikler. De som

overlever kollisjonen, fyker gjennom Atlas-

detektoren, som registrer signalene fra disse

partiklene.

- Vi kan rekonstruere hva som har skjedd i

sentrum av kollisjonen, ved å se på for eksempel

disse partiklenes energi og bane, sier den norske

CERN-forskeren.

- Hvordan finner dere eventuelt fram til dette

bestemte signalet i den store mengden data dere

har?

- Før tok man bilder av kollisjoner, så på

partiklenes baner, og regnet med penn og papir.

Nå tas alt hånd om av datasystemer, sier hun.

Skanner gjennom store datamengder

Fremdeles kan forskerne hente ut visualiserte

bilder som gir et inntrykk av kollisjonen og hva

som har skjedd.

Kontrollrommet ved Atlas-detektoren. (Foto:

Marianne Nordahl) - Det er for så vidt ikke noe

annet de nye programmene gjør, men de kan

gjøre utregningene fortere, og mer avansert, sier

Sandaker.

Men først må forskerne sette seg ved datamaskinene

sine og definere for sine elektroniske hjelpere hva de

ønsker at de skal lete etter i det enorme datamateriale

fra registrerte partikkelkollisjoner.

- Vi programmerer en rutine som sier at analysen vi

ønsker, skal gjøres av bestemte data, og skanne seg

fram til det signalet vi ønsker å se etter. Da får vi tilbake

en masse grafer med resultater vi kan studere videre,

sier hun.

Dempede forhåpninger

Sandaker tror dette blir et spennende arbeid framover,

og bekrefter at det mystiske funnet ved amerikanske

Fermilab er et samtaleemne blant forskerne på CERN.

Men håpet om at det dreier seg om noe stort og viktig,

er dempet av forbehold.

- Det er jo ikke første gang slikt skjer, for mulige

spennende signaler dukker opp hele tiden, og det en del

av jobben vår å finne ut om det er noe i dem eller ikke.

- Men dette signalet er veldig spennende, så man kan jo

håpe at det blir bekreftet som statistisk signifikant, og

at man dermed kan prøve å finne ut hva som skjuler seg

bak det, sier hun.

Spekulasjoner?

Et banebrytende funn av en ny partikkel vil være en

verdig avslutning for Fermilabs partikkelakselerator,

Tevatron, der de uvanlige kollisjonsrestene ble registrert.

Tevatron skal nemlig pensjoneres i år, etter lang og tro

partikkelknusetjeneste siden åpningen i 1985.

Sandaker tror imidlertid at de fleste forskere vil avvente

nye svar før de går ut med bastante teorier om hva som

nå er funnet.

- Nå vil folk først arbeide med å etablere signalet, og

studere hvilke egenskaper det har, for så å kunne finne

en teoretisk modell som forklarer hva partikkelen er, og

hvorfor den finnes, sier hun.

Bjørn H. Samset tror på sin side at det vil bli en del

spekulasjoner framover om hva funnene viser.

- Mange kommer nok til å si `dette bekrefter min teori`,

sier han til forskning.no
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Les den vitenskapelige artikkelen om funnene

ved Fermilab.

---

(Foto forsidebilde: CERN)

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/bupH5EKA
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- Kan ha funnet ny elementærpartikkel
Dagbladet. Publisert på nett 07.04.2011 01:57. (Oppdatert 07.04.2011 21:48)

Bryter med fysikken slik vi kjenner den i dag. -

Den har egentlig ikke lov til å oppføre seg slik.

(Oppdatert: 07.04.2011 21:48)

Geir Barstein

(Dagbladet): Fysikere ved Fermilab i USA

presenterte ved midnatt, norsk tid, data fra

eksperimenter i partikkelakseleratoren Tevatron

som kan ha avslørt en ny og hittil ukjent

elementærpartikkel.

- Det er så nytt og så utrolig, at vi knapt kan tro

det selv, sier fysiker dr. Giovanni Punzi ved

Fermilab til New York Times.

Les de publiserte resultatene her.

Dersom dette blir bekreftet kan det få store

konsekvenser for vårt syn på hvordan alt er

skrudd sammen, og potensielt sparke igang en

ny, eksotisk fysikk som holder forskere opptatte i

mange år.

- Ingen vet helt helt hva dette er. Det er veldig,

veldig spennende, sier partikkelfysiker og

tidligere forsker ved CERN i Geneve, Bjørn

Samset, til Dagbladet.

Bryter loven

En ting er imidlertid klart: Det er ikke snakk om

det flyktige, berømte og hypotetiske Higgs-

bosonet, som forskerne mener gir enkelte

partikler en hvilemasse, men som så langt aldri

har vist seg under eksperimenter.

Eksperimentene går, kort fortalt, ut på å

akselerere protoner og antiprotoner opp til en

vanvittig hastighet før de krasjes inn i hverandre.

Deretter studeres vrakrestene, og det er etter

slike voldsomme kollisjoner at det nå er funnet

interessante spor.

- Den oppfører seg helt annerledes enn det Higgs-

bosonet er forventet å gjøre. Partikkelens masse
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og måten den deler seg opp på etter kollisjoner

er egentlig ikke lov ifølge dagens standardmodell,

sier Samset.

Partikkelfysikken har kommet langt fra tida da

protonet, elektronet og nøytronet var de minste

byggesteinene forskerne kjente til. Nå er det en

hel partikkelzoo som består av en rekke

elementærpartikler i alle smaker og varianter, fra

kvarker til leptoner og bosoner.

Felles er at alle beskrives av standardmodellen -

byggesettet som dikterer hvordan naturen

fungerer på partikkelnivå.

Higgs-variant?

Men den nye partikkelen beskrevet av Fermilab

har egenskaper som gjør at den faller helt utenfor

oppskriften. Den bryter loven nedskrevet i

standardmodellen.

- Vi har lenge visst at standardmodellen ikke er

komplett. Den fungerer utmerket til å beskrive

verden slik vi ser den i dag, men den er ikke

endelig og må utvides for at vi skal komme videre

i forståelsen, sier Samset.

En mulig forklaring på de oppsiktsvekkende

resultatene, sier Samset, er at det kan være en

variant av Higgs-bosonet som oppfører seg på en

uventet måte. Spørsmålet om hvorfor enkelte

partikler har hvilemasse har plaget forskere i lang

tid.

En annen mulighet er at det kan vise seg å

antyde en helt ny naturkraft som legger seg til de

fire vi kjenner fra før: tyngdekraften,

elektromagnetismen, den sterke og svake

kjernekraften.

Tankene er mange og varierte i miljøet, men mye

arbeid - både ved Tevetron og CERN i Sveits -

gjenstår før partikkelen og dens rolle er forstått,

sier Samset.

Fortsatt ikke sikker

Christopher Hill, en teoretisk fysiker ved Fermilab

som ikke er del av forskerteamet bak denne

saken, sier til New York Times at oppdagelsen

kan være en av de største på lang tid.

- Om dette er ekte, kan det være den viktigste

oppdagelsen i fysikk på et halvt århundre, sier Hill.

Også fysiker Neil Weiner ved New York University og Lisa

Randall ved Harvard sier det samme: Det er veldig stort,

om det er ekte.

For resultatene er ikke 100 prosent i boks, så forskerne

kan ikke gå ut og skråsikkert bruke ordet oppdaget om

partikkelen.

Nima Arkani-Hamed ved Institute for Advanced Study i

Princeton er så langt ikke overbevist. Til New York Times

sier den teoretiske fysikeren at han venter med å juble

til LHC i Sveits, en konkurrent av Tevatron, greier å

reprodusere resultatene.

Kan være støy

For det kan hende at det bare dreier seg om støy i

eksperimentet. Den mystiske kulen i datagrunnlaget,

som sparket igang håpet om en ny partikkel, har en

magnitude på 3,2. For at forskerne skal være helt sikre

må det opp på 5.0.

- Sjansen for at det ikke er bakgrunnstøy er 95 prosent.

Men, så det er klart, du kan også kaste terninger åtte

ganger på rad og bare få seksere, det betyr ikke at de er

vektet. Vi har opplevd tidligere at en 3,2 har blitt borte,

så det er ingen garanti, men jeg tror de er ganske sikre i

sin sak, sier Samset.

- Det som er helt sikkert, er at det ikke er mange

partikkelfysikere som sover i natt og at det er hektisk

aktivitet ved CERN. De kommer til å hive seg rundt. Om

de ikke ser de samme hintene vil det være et slag mot

Fermilab, legger han til.

Førsteamanuensis Are Raklev ved Fysisk institutt på

Universitetet i Oslo sier resultatene er svært

interessante.

- Det som gjør det ekstra spennende er at Tevatron sitter

på omlag dobbelt så mye data som ble analysert i

akkurat dette søket. Det ventes derfor at det blir en

oppfølgning om ikke så lenge, som enten vil avkrefte

resultatet, eller styrke det betraktelig, skriver Raklev i en

epost til Dagbladet.

10. januar i år rte det amerikanske energidepartementet

(DOE) at Tevatron - USAs eneste partikkelakselerator -

kuttes fra budsjettet. Det betyr at den etter planen
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stenges mot slutten av 2011.

PARTIKKELKNUSER: Partikkelakseleratoren

Tevatron ved Fermilab i Illinois i USA kan ha

avslørt en ny elementærpartikkel som ikke kan

beskrives med dagens modeller. Om bekreftet

kan dette potensielt være en enorm oppdagelse.

Foto: Fermilab SNART PENSJONIST:

Annonseringen kommer bare måneder før

Teratron-akseleratoren etter planen stenges for

godt. IKKE PLANKEKJØRING: Fysikere ved Fermilab i USA

har brukt et års tid på å granske resultatene fra

eksperimentene og en mystisk `kul` i dataene.

Faksimile: arxiv.org

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/fTtv26Kg
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- Kan ha oppdaget ny elementærpartikkel
Dagbladet. Publisert på nett 06.04.2011 23:14.

Offentliggjør resultater ved midnatt. - Kan være

den største oppdagelsen innen fysikk på et halvt

århundre.

Geir Barstein

(Dagbladet): Fysikere ved partikkelakseleratoren

Tevatron i delstaten Illinois i USA vil ved midnatt,

norsk tid, re at data fra eksperimenter kan ha

avslørt en ny elementærpartikkel eller potensiell

ny naturkraft, sier en av forskerne til nyhetsbyrået

AFP.

Partikkelfysiker Bjørn Samset sier han har lest de

publiserte resultatene, og at det dreier seg om

en ny partikkel av noe slag.

- Det er spennende! Men hva det er vet enn så

lenge ingen, skriver Samset i en sms til

Dagbladet.

- Noe nytt og uventet

Oppdagelsen er trolig relatert til masse og

hvordan objekter får det, en gåte som plaget

fysikere i lang tid.

Tevatron-forskerene understreker overfor AFP at

det ikke er snakk om det flyktige, berømte og

hypotetiske Higgs-bosonet, som forskerne mener

gir partikler en hvilemasse, men som så langt

aldri har vist seg.

Denne oppdagelsen dreier seg trolig om noe helt

nytt og uventet, noe som kan sparke igang helt

ny fysikk som holder forskere opptatt i årevis.

- Higgs-bosonet er en bit som går inn i

puslespillet vi allerede har. Dette er noe som går

utenfor det, en ny interaksjon, en ny kraft, sier

fysiker Giovanni Punzi ved Tevatron til AFP.

Partikkeldyrehage

Teamet har brukt over ett år på å granske en kul i

dataene fra den kraftige, amerikanske

partikkelakseleratoren Tevatron ved Fermi
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National Accelerator Laboratory i delstaten Illinois

i USA.

- Partiklene oppførerer seg annerledes enn det

Higgs-bosonet burde gjøre. De har forskjellige

kjennetegn. Vi veit bare én ting sikkert: Det er

ikke Higgs-bosoner, sier Punzi.

Partikkelfysikken har kommet langt fra tida da

protonet, elektronet og nøytronet -

hovedbestanddelene til et atom - var de minste

byggesteinene forskerne kjente til. Nå er det en

hel partikkelzoo som består av hundrevis av

elementærpartikler i alle smaker og varianter, fra

kvarker til leptoner og bosoner.

- Viktigst på et halvt århundre

Felles for de alle er at de hører innunder den

såkalte standardmodellen, byggesettet som

dikterer hvordan naturen er satt sammen.

Samset sier denne oppdagelsen kommer til å

havne på siden av denne, noe som gjør den

ekstra spennende for fysikere.

- Massen og måten den er oppdaget på et noe

uventet, så det er lov å håpe på at det er noe

virkelig uventet, skriver Samset, en tidligere forsker ved

Lage Hadron Collider (LHC) i CERN i Geneve, til i en sms

til Dagbladet og fortsetter:

- Alt vi kan si nå er at det er en ny partikkel - en som

ligger utenfor standardmodellen.

Christopher Hill, en teoretisk fysiker ved Fermilab som

ikke er del av forskerteamet bak denne saken, sier til

New York Times at oppdagelsen kan være en av de

største på lang tid.

- Om dette er ekte, kan det være den viktigste

oppdagelsen i fysikk på et halvt århundre, sier Hill.

BANEBRYTENDE OPPDAGELSE? Partikkelakseleratoren

Tevatron i Illionois i USA, den andre kraftigste av sitt

slag i verden etter LHC i Geneve, kan ha oppdaget en ny

elementærpartikkel som faller utenfor oppskriften vi har

for naturen i dag. Om det stemmer, kan det være en av

de største oppdagelsene innen fysikk på lang tid.

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/CSjRjbTE
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Ein klok praksis
Uniforum. Publisert på nett 10.03.2011 17:43.

Me trur det vil vera ein fordel for forskingsmiljøa

ved UiO om fleire av dei yngre og lovande

forskarane blir hanka inn i faste stillingar, før dei

blir rekrutterte til konkurrerande universitet. Av

ansvarleg redaktør Martin Toft Del på...

Del på...

Lukk

Facebook

Twitter

del.icio.us

Universitetet i Oslo vil heretter innføra ein praksis

der fast tilsetjing er hovudregelen ved langvarig,

ekstern finansiering. Det er det viktigaste

innhaldet i høyringsfråsegna til Rindal-rapporten.

Det blir spennande å sjå om dette vil føra til at

dagens praksis blir endra. I

universitetsstyremøtet 1. mars sa rektor Ole

Petter Ottersen at UiO hadde gått for langt i å

tilsetja mellombels på eksterne midlar. Han

meinte også at det ikkje hadde vore til det beste

for institusjonen, og at dei hadde vore for

lemfeldige i dette spørsmålet.

Me meiner at dette er eit klokt, fornuftig og

framtidsretta tiltak, som kjem i møte både dei

som kjempar for å koma over frå ei mellombels

til ei fast stilling, og forskingsleiarar som er

opptekne av å ha ein best mogleg, fleksibel stab.

Viss ynsket til UiO blir gjeldande praksis, vil

truleg ein del av dei som fram til no har gått ut og

inn av mellombelse stillingar sjå fram til å få ei

fast forskarstilling. Men slett ikkje alle. For

samtidig blir det foreslått å fjerna fortrinnsretten

til ledige stillingar.

Nokre av leiarane for forskingssentra har frykta at

det vil koma ein straum av krav om faste

tilsetjingar, og trur at konsekvensen vil bli mindre

fleksibilitet og at dei som får faste stillingar, gjer

det fordi dei har lengst ansiennitet og ikkje fordi

dei er dei beste forskarane. Me trur derimot at

det vil vera ein fordel for forskingsmiljøa ved UiO
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om fleire av dei yngre og lovande forskarane blir

hanka inn i faste stillingar, så fort som mogleg,

før dei blir rekrutterte til konkurrerande

universitet. Det finst nemleg ei grense for kor

lenge unge forskarar har tolmod til å venta på å

få eit ordna liv med fast inntekt, høve til å få

bustadlån og ha eit ordna familieliv.

I august i fjor kunne Uniforum fortelja om den

glimrande, unge partikkelfysikaren Bjørn Samset

som hadde takka ja til ei forskarstilling ved

Cicero, fordi han ikkje orka å jobba i ei

mellombels stilling lenger. Han ynskte eit normalt

familieliv. For dei som er blitt tilsette i faste

stillingar og som kjem frå andre land, er det

nettopp dei sosiale velferdsordningane som gjer at dei

kjem hit og at dei blir verande. Det er truleg endå

viktigare enn nokon gong før, sidan Noreg er eit av dei få

landa i Europa der universitetsbudsjetta ikkje blir kutta,

men derimot aukar litt frå år til år. Sikkert ikkje nok, vil

mange meina, men for vitskaplege tilsette i

Storbritannia, Island og Spania vil truleg ei stilling ved

Universitetet i Oslo eller eit anna norsk universitet, vera

som å koma til Paradis, samanlikna med situasjonen i

heimlandet. Det høyrer heller ikkje heime nokon stad at

forskarar eller andre tilsette må ta til takke med

mellombelse stillingar i opp til ti år, utan å få tilbod om

fast jobb. Det er bra at Universitetet i Oslo har som mål

å rydda opp i dette.
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Skyter med antistråler
Forskning.no. Publisert på nett 25.02.2011 05:59.

En ny detektor skal måle om tyngdekraften fra

antimaterie skiller seg fra vanlig materie. Gjør

den det, må kanskje relativitetsteorien forandres,

sier kvantefysiker. Kim E.

Andreassen journalist, På Høyden

Fredag 25. februar 2011 I samarbeid med

Universitetet i Bergen

Antimaterie er identisk med vanlig materie

bortsett fra at antimaterien har omvendt ladede

atomer. Når de to møtes oppheves de i et

energiblaff. (Illustrasjon: AEgiS)

I to dager er rundt 20 anerkjente

antimaterieforskere fra AEgIS-prosjektet ved

CERN samlet på en workshop ved Universitetet i

Bergen (UiB). De møtes for å utvikle et prosjekt

som skal måle gravitasjonen til antimaterie.

På denne måten kan forskerne kanskje finne

svaret på en av fysikkens store gåter: Hvorfor er

det ikke like mye antimaterie som materie i

universet?

I følge klassisk fysikkteori skulle det ha blitt

produsert like mye antimaterie som materie etter

Big Bang. Likevel forsvant antimaterien på

mystisk vis i løpet av universets første sekunder.

For å finne ut hva som kan ha skjedd utfører

forskere ved CERN forskjellige eksperimenter og

sammenligner den med vanlig materie.

Blant annet skal forskere fra UiB utvikle en

detektor for å måle gravitasjonen til antimaterien.

Målet med prosjektet er å finne ut om

antimaterie oppfører seg annerledes enn vanlig

materie. Hvis den oppfører seg bare litt

annerledes, må man kanskje forandre

relativitetsteorien eller kvantefysikken, sier

doktor Michael Doser som leder AEgIS-prosjektet

ved CERN.

Vi tror egentlig at antimaterie faller på samme

måte som vanlig materie. Men det kan vi ikke si

noe om før vi har bevist det gjennom

eksperimenter. Det kan jo være at naturen har
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funnet på noen overraskelser, sier forsker Heidi

Sandaker ved UiB.

Skyter antiatomer

For å sjekke om antimaterie oppfører seg

annerledes enn vanlig materie, skal forskerne

skyte puljevise ladninger med

antihydrogenatomer og vanlige hydrogenatomer

gjennom et én meter langt vakuumrør.

Med en nyutviklet teknologi skal forskerne først

lage antimaterie av antiproton og positron, før

antiatomene skytes puljevis mot detektoren.

Inne i røret er det flere filtre som observerer

atomstrålenes bevegelser og hastighet. I enden

av røret kolliderer atomene med en detektor som

register treffene. Etter en flytur på cirka én meter

har antihydrogenet blitt påvirket av

gravitasjonsfeltet på samme måte som en kule

som skytes og faller mot jorden.

Treffene og spredningen av anti-atomene lager et

mønster i detektoren. Fra dette dette mønsteret

kan vi studere gravitasjonskraftens effekt på

antimaterie.

Høyteknologisk plate

Forsker Heidi Sandaker og doktor Michael Doser

deltar i AEgIS-prosjektet i CERN. Denne uken

inviterte Sandaker en gruppe ledende

antimaterieforskere til workshop ved Institutt for

fysikk og teknologi. (Foto: Kim E. Andreassen)

Forskere fra Institutt for fysikk og teknologi

ønsker å lage den 20x20 centimeter

detektorplaten som til slutt stanser strålene og

registrerer mønsteret til atomene etter at de er

skutt ut.

Detektoren er den første i sitt slag, og er enormt

utfordrende å lage. Den må fungere i minus 270

Cº og kunne operere i absolutt vakuum, sier

Doser.

Lave temperaturer brukes til å frosse

gjenværende luft til veggene av vakuumrøret, slik at

antiatomene ikke kan kollidere med gass i røret. Selv

små mengder med oksygen vil få antiatomet til å

fordufte.

Detektorens overflate er også en utfordring å lage. De

fleste detektorer har en hinne som antimaterien

kolliderer med og tilintetgjøres. Utfordringen er å lage en

så tynn hinne at produktene som oppstår når

antiatomene går til grunne, ikke forsvinner før det

kommer til materialet som måler dem.

Den nye detektoren skal ha en så tynn hinne som mulig,

eller ingen hinne i det hele tatt, sier Sandaker.

Materialforskning

I tillegg til mye forskningsresultater om antimaterie vil

AEgIS-eksperimentet også bidra til ny viten innen

materialforskning.

Særlig er studier av nanoporer aktuell forskning.

Detektorteknologien som utvikles ved AEgIS

eksperimentet er også veldig nær den som brukes ved

PET-skannere og kan komme til nytte i medisinsk

forskning, sier Michael Doser.

AEgIS

AegIS (Antimatter experiment: Gravity, interferometry,

spectroscopy) er et fysikkeksperiment ved CERN som

skal finne ut hvordan gravitasjon påvirker antimaterie.

I eksperimentet brukes antiprotoner som er produsert av

protoner i anti-protonakselleratoren i CERN.

Eksperimentet er et samarbeid mellom fysikere fra hele

verden.

CERN er det eneste laboratoriet i verden som opererer

en lavenergi antiprotonfasilitet.

I 1995 ble de første antihydrogenatomene laget ved

laboratoriet i CERN. I 2002 viste ATHENA og ATRAP-

eksperimentene at det var mulig å produsere

antihydrogen i store kvantum.

(Kilde: CERN)

© Forskning.no
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Plass til sjelen?
Vårt Land. Publisert på trykk 08.02.2011.
Marianne Lystrup marianne.lystrup@vl.no 22 310 436. Side: 14.
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Hvordan er det i 
skvisen mellom 
et trygt, kristent 
ungdomsmiljø og 
kjendiskarusellen 
som popartist? Det 
handler debutboka 
til Renate Nedre-
gård om.

Renate Nedregård slipper sin 
første bok, ungdomsromanen 
Mirakel. Forfatteren har hatt 
en oppvekst i miljøet rundt Ten 
Sing i Bergen, og det er også der 
hun lar sin hovedperson, Rakel 
komme fra.

Rakel er trygg og fornøyd i 
det kristne miljøet. Som en av 
solistene i Ten Sing får hun bra 
med oppmerksomhet, og får 
anledning til å vokse og utvi-
kle seg. Men alt tar en brå ven-
ding da hun en dag plutselig 
blir «oppdaget», og blir Idol-
stjerne. I boka er hun både den 
unge, søkende Ten Sing-jenta 
og den erfarne popartisten som 
har en  kynisk mediebransje og 
musikkindustri å hanskes med. 
Det handler om berømmelse, 
vennskap, kjærlighet og sex.

Én kjent person. – Er det man-
ge virkelige personer med i boka?

– Jeg vet at flere i Bergen har 
lurt på om de kanskje vil kjen-
ne seg igjen i boka mi. Og det 
er ganske riktig én biperson 

som folk kan kose seg med å 
dra kjensel på, men ellers har 
jeg bygget opp persongalleri-
et med trekk fra mange ulike 
miljøer som jeg har vært borti. 
Det Ten Sing som jeg skriver 
om her, er helt annerledes enn 
det jeg gikk i. Og det jeg skri-
ver om Idol, er fullstendig opp-
diktet, sier Renate Nedregård.

– Hva vil du med denne boka?
– Jeg ville skrive noe som tar 

ungdom på alvor. Dermed er 
det et krav at det både skal væ-

re underholdende, og at det skal 
inneholde noe med dypere ver-
di. Ungdom er ekstremt spen-
nende lesere. Ingen er så dedi-

kerte når de virkelig liker noe. 
Jeg husker selv hvordan det var.

Sterkt verdigrunnlag. – Hva 
mener du med dypere verdi?

– Hovedpersonen i boka mi er 
ei jente som har et sterkt verdi-
grunnlag med seg fra barndom 
og ungdom. Hun er opptatt av 
ekte fellesskap og av å gjøre noe 
for andre. Hun er rett og slett ei 

Kulturspagaten

Renate nedRegåRd
Kom til Bergen som 3-åring. 
Oppvokst i et 300 år gammelt 
hus, som datter av en kirke-
tjener.
Begynte i Bergen Ten Sing 
som 14-åring. Også vært diri-
gent der.
Cand.mag. fra UiB i sammen-
liknende politikk og historie.
TV-journalistutdanning fra 
Volda.
Har også studert kinesisk 
 politikk i Shanghai.
Jobbet i TV 2 og NRK. Tok 
sluttpakke i 2009, og fikk 
 anledning til å skrive bok.
Jobber nå som produksjons-
leder for et dokumentarpro-
sjekt om Norges engasjement 
i Afghanistan for produksjons-
selskapet Flimmer Film i Ber-
gen, i tillegg til at hun fortsatt 
frilanser litt for TV 2.

Cappelen Damm

bok ungdom
Renate Nedregård
Mirakel
Cappelen Damm

«Ungdom er 
 ekstremt spennen-
de lesere. Ingen er 
så dedikerte når de 
virkelig liker noe. 
Jeg husker selv 
hvordan det var»

Plass til sjelen?
Marianne Lystrup
marianne.lystrup@vl.no 22 310 436

Dreper religion all nysgjerrig-
het? Det er problemstillingen i 
programmet «Religion og Vi-
tenskap» som NRK 2 viser i 
kveld.

Sikkert er det i hvert fall at 
programmet vekker interesse. 
Det har nemlig ligget ute på 
NRKs nettsider i ei uke, og det 
har allerede kommet nærmere 
400 kommentarer til det.

Høyt nivå. – Responsen er 
overveldende. Det mest over-
raskende er kanskje det høye 
nivået på debatten. Her er det 
folk med kunnskap som enga-
sjerer seg, forteller program-
leder Siss Vik.

Utgangspunktet for pro-
grammet var et møte med 
forfatteren Ian McEwan. Han 
markerte i samtalen en kon-
flikt mellom vitenskap og tro, 
og tok selv standpunkt for et 
klart materialistisk og ateistisk 
syn. Alt finnes i hjernen, det er 

ingen sjel, hevder han.
Forfatteren Gert Nygårds-

haug har også markert seg med 
mye naturvitenskap i bøkene si-
ne. Blant annet har han skrevet 
to bøker om en prest som utvi-
kler seg til ateist, forteller Vik.

Vitenskap og tro. Med disse 
to forfatterne i boks, syntes 
programlederen at det man-
glet noe i programmet, og fant 
fram til nonnen og partikkelfy-
sikeren Katarina Pajchel, som 
mener at man fint kan kombi-
nere vitenskap og tro. Hun har 
sine base på Katarinahjemmet i 
Oslo, og jobber på Institutt for 
partikkelfysikk ved Universite-
tet i Oslo.

Debatten fortsetter i form 
av en nettprat samtidig med 
at programmet går på lufta 
klokka halv ti i kveld. Det er 
første gang NRK eksperimen-
terer med å legge ut program-
mer en uke før sending, men 
de er fornøyd med nettets po-
tensial som rom for diskusjon 
og opplysning.

■■ Nicolai■Cleve■Broch■(bil-
det) er halvbroren Barnum i 
TV-versjonen av Lars■Saa-
bye■Christensens prisbeløn-
te roman Halvbroren. Boka som 
det tok Saabye Christensen 
20 år å skrive ferdig, blir 
TV-drama i åtte deler på 
NRK neste år. Rollelis-
ten toppes av Cleve Broch 
som Barnum, og 
danske Ghita■
Nørby■som 
spiller den 

eldste av de tre kvinnene som 
råder grunnen i leiligheten 
der Barnum vokser opp med 
halvbroren Fred i etterkrigsti-

dens Oslo. Fred spilles av 
Frank■Kjosås. Bar-

nums venner Vivian 
og Peder spilles av 
Agnes■ Kittelsen■
og Ola■G.■Furu-

seth, mens Jon■Øy-
garden■spiller Bar-

nums far Arnold.
� ©NTB

Cleve BroCh er halvBroren

 ■ Å lytte til en god barnebok 
er vel så verdifullt som å le-
se boka selv. Det mener den 
suksessrike barnebokforfatte-
ren Josefine■Ottesen. Med 
60 barnebøker på samvittig-
heten har den danske forfatte-
ren sterke oppfatninger om le-
sings betydning for barn. Hun 

mener blant annet at selv om 
barnet kan lese selv, er høytle-
sing like verdifullt hvis barnet 
foretrekker å bli lest for. – Man 
kan være et godt og klokt men-
neske uten å kunne lese hvis 
man ellers har adgang til ord 
gjennom andre kanaler, sier 
Jose fine Ottesen.� ©NTB

– God lyttinG like viktiG

 ■ Blues- og rockartisten Gary■
Moore■er død, 58 år gammel.
Moore ble søndag funnet død 
på et hotell i Spania der han 
var på ferie, melder musikk-
nettstedet Hot Press. Dødsår-
saken er foreløpig ikke kjent. 

Blant hans mest kjente låter er 
«Still Got The Blues», «Over 
The Hills And Far Away» og 
«Parisienne Walkways». Mo-
ore skulle spille på åpningsda-
gen av Notodden Bluesfestival 
til sommeren.� ©NTB

Gitaristen Gary Moore er død

Gary Moore vekslet mellom mange sjangre, blant annet blues, hard 
rock, jazz og heavy metal. Foto: Scanpix

Dreper religion all nysgjerrighet? Det er

problemstillingen i programmet «og Vitenskap»

som NRK 2 viser i kveld.

Sikkert er det i hvert fall at programmet vekker

interesse. Det har nemlig ligget ute på NRKs

nettsider i ei uke, og det har allerede kommet

nærmere 400 kommentarer til det.

Høyt nivå. - Responsen er overveldende. Det

mest overraskende er kanskje det høye nivået på

debatten. Her er det folk med kunnskap som

engasjerer seg, forteller programleder Siss Vik.

Utgangspunktet for programmet var et møte med

forfatteren Ian McEwan. Han markerte i samtalen

en konflikt mellom vitenskap og tro, og tok selv

standpunkt for et klart materialistisk og ateistisk

syn. Alt finnes i hjernen, det er ingen sjel, hevder

han.

Forfatteren Gert Nygårdshaug har også markert

seg med mye naturvitenskap i bøkene sine. Blant

annet har han skrevet to bøker om en prest som

utvikler seg til ateist, forteller Vik.

og tro. Med disse to forfatterne i boks, syntes

programlederen at det manglet noe i

programmet, og fant fram til nonnen og

partikkelfysikeren Katarina Pajchel, som mener at

man fint kan kombinere vitenskap og tro. Hun har

sine base på Katarinahjemmet i Oslo, og jobber

på Institutt for partikkelfysikk ved Universitetet i

Oslo.

Debatten fortsetter i form av en nettprat samtidig

med at programmet går på lufta klokka halv ti i

kveld. Det er første gang NRK eksperimenterer

med å legge ut programmer en uke før sending,

men de er fornøyd med nettets potensial som

rom for diskusjon og opplysning.

© Vårt Land
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Tordenskyer slenger ut antimaterie
Yr. Publisert på nett 29.01.2011 09:35.

Bilder og forklaringer fra NASA Viser bilde 0 av 0

Er du i nærheten av lyn og torden? I så fall regner

det kanskje eksplosiv antimaterie i hodet på deg,

viser oppsiktsvekkende NASA-målinger. Bulder og

brak, lynnedslag, regn og hagl.

Tordenvær byr på mer enn nok dramatikk for de

fleste av oss. Men nå viser det seg at været er

langt mer dramatisk enn mange har trodd.

Tordenværet slipper nemlig løs usynlig, men

svært så sprengkraftig, antimaterie.

- Som hentet ut fra science fiction, sier lynforsker

Steven Cummer om den nye oppdagelsen, ifølge

LiveScience.

- Dette er et av de forskningsresultatene hvor

man bare tenker jøss, sier fysiker Bjørn Samset

til yr.no

Eksploderer

I suksessromanen Engler og Demoner (Dan

Brown) trues Vatikanet av skumlinger som skal

sprenge Roma til himmels med antimaterie. I TV-

serien Star Trek brukes antimaterie til fredeligere

formål, som drivstoff i romskipet U.S.S.

Enterprise.

BEGEISTRET: - Ingen har tenkt på dette før, sier

en oppglødd fysiker Bjørn Samset.

Foto: Universitetet i Oslo

Men antimaterie er på ingen måte forbeholdt

fantasiverdenen. Ifølge fysiker og klimaforsker

Bjørn Samset (UiO) er det nemlig svært virkelig.

- Egentlig er antimaterie et stoff på linje med alt

annet som omgir oss, forklarer han.

Det som likevel gjør antimaterie spesielt, er at

det eksploderer når det møter det stoffet som du

og jeg er laget av, det vil si materie. Sammen blir

de to til lys.

- Vi har ikke antimaterie rundt oss i dag, fordi alt

det som en gang fantes har gjennomgått

prosessen og blitt til lys allerede. Men naturen
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skaper nytt hele tiden.

- Fantastisk sak

Nå viser altså fersk NASA-forskning at lyn og

torden kan gi opphav til antimaterie. Ved hjelp av

det såkalte Fermi Gamma-ray Space Telescope

har de klart å se det som ingen andre før har

sett.

- Det er en fantastisk sak. Det er særlig gøy fordi

vi kobler to felt, sier Samset.

Oppdagelsen viser ikke bare at antimaterie kan

lages av tordenskyer. Den kan også bidra til å

løse et annet mysterie: Hvor kommer

gammastrålene i atmosfæren fra?

- Her har man studert vær og lyn i lang tid, og

alltid tenkt at vi skjønner ikke disse

gammastrålene som kommer fra skyene. Det har

vært et mysterium, sier Samset som peker på at

sammenhengen virker ganske logisk.

- Det er bare det at ingen har tenkt på det. Folk

dunker seg liksom litt i hodet og sier: Det burde

vi ha sjekket før!

(Artikkelen fortsetter under NASA-videoen)

Flyr langt av gårde

NASAs målinger viser at antimaterien kan forflytte

seg langt før den treffer materie og blir til lys. I

ett tilfelle flyttet antimaterien seg fra en

tordensky i Zambia til Egypt, hele 4506 kilometer

av gårde.

- Der oppe i atmosfæren er det såpass lite å møte at de

har klart å fly et godt stykke. De møtte elektroner over

Egypt og der registrerte de dette spesielle lyset.

- Du kan vel egentlig si at det regnet antimaterie over

Egypt, sier forskeren.

Kan jeg bli utslettet?

Også tordenbyger i Norge kan skape antimaterie, tror

forskeren.

- Ja, det tror jeg absolutt. Gammastråler, som forbindes

med antimaterien, har vært observert fra tordenstormer

over hele jorden. Antimaterien kan dessuten fly veldig

langt før den kommer ned igjen.

- Er det slik at jeg kan bli utslettet om jeg får nok

antimaterie i hodet?

- Hehe, hvis det hadde vært mye av det. Men det er

lyspartiklene som treffer deg. Antimateriet kommer seg

egentlig ikke gjennom atmosfæren, for der møter de

materie. En sånn eksplosjon er dessuten bitte liten.

Det er med andre ord ingen grunn til å bli hysterisk

neste gang det braker løs over hodet ditt. Men litt ekstra

fascinert bør du kanskje bli?

Les mer om antimaterie på forskning.no:

Bjørn Samset forklarer antimaterie

Antimaterie fanget for første gang

Vår tvilsomme tvilling

© Yr

Se webartikkelen på http://ret.nu/KhWPfrhr
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Kopierte Big Bang
Forskning.no. Publisert på nett 04.01.2011 05:24.

Ved å kollidere blykjerner har forskere fra Bergen

vært med på å lage en Big Bang-maskin som

produserer urstoff. Kim E.

Andreassen journalist, På Høyden

Tirsdag 04. januar 2011 I samarbeid med

Universitetet i Bergen

Bildet viser rekonstruerte spor av ladede partikler

i ALICE sin hoveddetektor TPC (Time-Projection

Chamber). De ladede partiklene ble dannet i en

kollisjon mellom to blykjerner. (Illustrasjon: Cern)

I partikkelakseleratoren LHC (Large Hadron

Collider) i Cern har forskere fra Universitetet i

Bergen (UiB) vært med å gjenskape Big Bang for

å teste en teori om universets tidligste utvikling.

Teorien går ut på at kvarker og gluoner fløt rundt i

en plasmasaus i de første mikrosekundene etter

Big Bang.

Deretter bandt de seg sammen og dannet de

protoner og nøytroner som bygger opp

atomkjernene vi har i dag.

For å teste teorien kolliderte forskerne tunge

blykjerner. Energien som oppsto ble så høy at

kvarker og gluoner oppløste seg. Resultatet ble

ørsmå dråper med urstoff.

Eksperimentet bekrefter modellen om

plasmatilstanden etter Big Bang. Forsøket kan

forhåpentligvis gi oss svaret på hvordan protoner

og nøytroner ble til, og gi oss viktige innsikter i

universets tidligste utvikling, sier professor Anna

Lipniacka ved UiB.

Hun deltar på Atlas-prosjektet i Cern, som

forsøker å løse gåtene rundt universets

opprinnelse.

Mulig å kopiere

Professor Joakim Nystrand ved UiB mener at

eksperimentet indikerer at det nå er mulig å

gjenskape urplasma i kontrollerte former.

Materien ligner likevel mer på en væske enn
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plasma, påpeker han.

Nystrand deltar på Alice-prosjektet i Cern, som

sto i spissen for blykollisjonene.

Asymmetrisk bevis

Til nå har forskerne kollidert hydrogen med ett

proton i kjernen. Når protonene kolliderer i

partikkelakseleratoren, eksploderer vanligvis

partikler ut i parvise og symmetriske

dobbeltskurer (jets).

Når blykjerner kolliderer i LHC-akseleratoren i

Cern oppløses kvarker og gluoner til en ursuppe.

(Illustrasjon: Atlas)

Da forskerne krasjet bly med 82 protoner og 126

neutroner, oppsto en energiutvikling som var ti

ganger høyere enn tidligere observert i en

akselerator.

Forskerne så også at den ene partikkelskuren var

mye sterkere enn den andre i paret etter

kollisjonen.

Denne asymmetrien tyder på at energien fra den

ene partikkelskuren ble absorbert i plasmaen

som ble produsert i kollisjonen, sier Nystrand.

Alice og Atlas

ALICE: er en detektor som observerer kollisjoner mellom

tunge atomkjerner. Målet er å bestemme egenskapene

til materien som dannes i kollisjonene og forhåpentligvis

forbedre vår kunnskap om hvordan universet så ut rett

etter Big Bang. Prosjektet startet tidlig på 1990-tallet.

Rundt 1000 forskere fra 105 institusjoner fordelt på 30

land er med på eksperimentet. Forskere fra UiB har

utviklet elektronikk for noen av de store detektorene i

Alice.

ATLAS: er et partikkelfysikkeksperiment på LHC-

akseleratoren (Large Hadron Collider) på CERN.

Atlasdetektoren overvåker protoner og blykjerner som

frontkolliderer og danner uvanlige nye tilstander. Målet

er å forstå universets tidligste utvikling. Uløste gåter er

blant annet materiens opprinnelse, flere romlige

dimensjoner og mørk materie.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/vnMvVhQ
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Kaldere enn varmest
Forskning.no. Publisert på nett 08.12.2010 05:56.

Vinterkulda tar strupetak på Norge, men fysikerne

lager stoffer med lavere temperatur enn bunnen

av skalaen, og samtidig mer energi enn de

varmeste varme.

Arnfinn Christensen Journalist

Onsdag 08. desember 2010

Når gradestokken kryper ned mot nasjonale

katastrofeoverskrifter og presser strømprisene i

været, er det kanskje liten trøst i at det kan bli

kaldere, mye kaldere.

Den vanlige Celsius-skalaen slår over fra pluss- til

minusgrader ved vannets frysepunkt. Så

fortsetter den videre forbi den laveste

temperaturen som er målt på jorda, minus 89,2

grader C på Vostok-stasjonen i Antarktis.

Forbi det absolutte nullpunkt

Vostok station, Antarktis (Foto: Todd Sowers,

Columbia University)

Men selv denne iskulda er lun og trivelig,

sammenlignet med minus 240 grader C i dypet

av kratere med evig skygge på månen.

Og enda er det 33 grader til ned mot

temperaturskalaens absolutte nullpunkt, minus

273,15 grader C. Fysikerne bruker en absolutt

temperaturskala. Den sier at minus 273,15

grader C er lik null grader Kelvin.

Når den absolutte temperaturen er null, kan det

ikke bli kaldere. Ikke på baksiden av

dvergplaneten Pluto. Ikke i en galakse, langt,

langt borte. Eller kan det?

Fysikerne regner nemlig ubesværet med negative

absolutte temperaturer.

- Dette er noe annet enn det vi vanligvis forstår

med temperaturer, sier Bjørn Samset. Han er

fysiker, og arbeider for tida ved

forskningssenteret CICERO.

- For å forstå disse merkelige negative absolutte

temperaturene i grove trekk, er det nødvendig å
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se nærmere på hva temperatur egentlig er,

fortsetter han.

Skjelvende blomsterstøv

Termiske bevegelser (brownske bevegelser) i et

proteinmolekyl. (Illustrasjon: Greg L, Wikipedia,

se lisens

I 1827 studerte den skotske botanisten Robert

Brown blomsterstøv i vann under mikroskopet.

Han la merke til at ørsmå partikler, som ble

sendt ut av støvkornene, hoppet og danset i

synsfeltet.

Brown var en av de første som så de termiske

bevegelsene. Til ære for ham kalles de for

brownske bevegelser.

Jo varmere et stoff er, desto mer brownske

bevegelser har de. Til slutt kan vibrasjonene bli

så kraftige at faste stoffer rives og slites fra

hverandre og flyter fritt omkring. Sagt med andre

ord: De smelter.

Går vi den andre veien, blir bevegelsene svakere.

Molekylene klarer å hekte seg fast i hverandre.

Lava størkner. Vann fryser.

Endestasjonen

Og blir det kaldt nok, så stanser de brownske

bevegelsene nesten helt opp. Vi må skrive

nesten, for det er en liten rest av bevegelse igjen

som skyldes de særegne, underlige fysiske

lovene som gjelder for det aller minste:

kvantemekanikken.

Uansett: Null grader Kelvin er en endestasjon.

Her nede i bunnen av den absolutte

temperaturskalaen står molekylene stille. Og

stillere enn stille kan de ikke stå.

Så hva er da negativ absolutt temperatur? Hadde

de vært som vanlige minusgrader, burde vi ha

funnet dem ved å fire oss videre nedover forbi

null på den absolutte temperaturskalaen. Men vi

må faktisk lete i den helt andre enden.

Planck-temperaturen

Da universet ble til i Det store smellet, var det

noen brøkdels sekund like varmt som Planck-

temperaturen. For hvor varmt kan det egentlig bli? Det

finnes ingen absolutt grense. Uansett hvor høy

temperaturen er, så går det an å tilføre enda litt mer

varme og presse den videre opp.

Riktignok har går det en grense ved 14 tusen milliarder

milliarder milliarder grader. Dette kalles kalles Planck-

temperaturen.

Navnet har den fått etter den tyske fysikeren Max

Planck. Han grunnla kvanteteorien, som streker opp

noen av yttergrensene for vår tids fysiske verdensbilde.

Og Planck-temperaturen er en slik grense.

- Hvis det blir varmere, så bryter våre fysiske teorier

sammen, sier Samset. Teoriene bryter også sammen når

vi nærmer oss øyeblikket da universet oppstod i Det

store smellet. Da hadde hele universet et ørlite øyeblikk

denne enorme temperaturen. Men hva betyr det egentlig

at våre teorier bryter sammen?

- Naturen bryr seg ikke om det. Det kan alltid bli

varmere. Vi skjønner bare ikke hva som skjer, sier

Samset.

Pluss og minus uendelig møtes

Men selv om vi ikke skjønner hva som skjer, så kan vi

alltid tenke på et høyere tall. Og ved pluss uendelig

absolutt temperatur skjer det merkelige: pluss og minus

uendelig møtes.

Og enda merkeligere: Fortsetter du å tilføre energi, så

faller de negative gradene, ned mot minus null.

De laveste negative Kelvin-gradene er med andre ord de

aller varmeste. Eller kan vi egentlig kalle dette varme, i

vanlig forstand?

Et nytt landskap

Bjørn Samset (Foto: Universitetet i Oslo) - Vi er i ferd

med å gå over en terskel, sier Bjørn Samset.

I vanlige fysiske systemer finnes ikke negative absolutte

temperaturer. De finnes bare i helt spesielle tilfeller.

- Vi må bevege oss inn i det fremmedartede landskapet

til teoriene for mikroskopiske systemer, det fysikerne

kaller termofysikk eller statistisk fysikk, forklarer han

videre.

Fysikerne definerer nemlig ikke temperatur bare ut fra
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hvor store de brownske bevegelsene er. De

trekker også inn andre grunnleggende begreper,

og bygger teoriene for temperatur nedenfra og

opp.

Og de teoretiske byggeklossene i dette

byggverket heter energimengde og orden.

Fra orden mot kaos

- Tenk på det absolutte nullpunktet, sier Samset.

Da ligger alle atomene helt i ro. De danner et

jevnt mønster, som er bestemt av bindingene

som holder dem sammen. Det hersker perfekt

orden.

- Jo mer energi vi tilfører, desto mer begynner

atomene å vibrere. De brownske bevegelsene er

tilfeldige og kaotiske. Orden forandrer seg gradvis

til mer og mer kaos jo mer energi vi tilfører.

- Dette er nettopp definisjoen på temperatur,

forklarer han. Tilfører du energi, så øker kaos.

Men så nærmer vi oss det nærmest uforståelige:

Slike systemer av atomer har en maksimal

mengde uorden de kan ha, en slags tilstand av

totalt kaos. Da er temperaturen uendelig, ifølge

denne definisjonen.

Men hva skjer da hvis du tilfører enda mer

energi?

- Jo mer energi du da tilfører, desto mindre kaos

får du. Dette kaller vi negativ temperatur.

Oppførselen er omvendt av hva vi har til vanlig. Å

tilføre energi dytter systemet tilbake mot perfekt

orden, eller altså null temperatur, sier Samset.

Hvordan kan det skje?

Figuren viser hvordan spinnaksene (mørke blågrå

og mørkerøde piler) går fra høy orden til høyre via

kaotisk tilfeldig orientering i midten over mot høy

orden igjen til høyre. (Figur: Arnfinn Christensen,

forskning.no)

Når elektroner går i spinn

- I disse helt spesielle systemene ser vi på

isolerte egenskaper, forklarer Samset videre. En

slik egenskap kan være spinnretningen til

elektronene som går i bane rundt atomkjernen.

Som vi så, er det blant annet energien som definerer

temperaturen. Og med i dette energiregnskapet er

spinnet til elektronene. Men det er først når de elektrisk

ladede elektronene settes i et kraftig magnetfelt, at

negative absolutte temperaturer kan oppstå.

`Flipper ut`

Da hopper nemlig elektronene inn på geledd. De stiller

spinnaksene langs magnetfeltet. Når den absolutte

temperaturen er null, peker alle spinnaksene i samme

retning.

Men jo mer energi vi tilfører, desto mer uryddige blir

spinnaksene. Kaos øker. På grunn av det utvendige

magnetfeltet kan de likevel ikke snu seg i hvilken retning

de vil. De må velge mellom å stå med magnetfeltet eller

helt motsatt magnetfeltet.

Det betyr at flere og flere elektroner flipper over til

motsatt retning jo høyere temperaturen stiger. Når vi har

kommet til pluss uendelig absolutt temperatur, står

halvparten av spinnaksene den riktige veien og

halvparten motsatt vei. Kaos er maksimalt.

Like, men motsatt

Hva skjer så, når vi tilfører enda mer energi? Jo, enda

flere elektroner flipper over til motsatt spinnretning.

Og ved minus null grader Kelvin står alle spinnaksene

feil vei. Energien er maksimal, men perfekt orden er

gjenopprettet.

Overfladisk sett ligner pluss null og minus null altså på

hverandre: Spinnaksene er ensrettet. Det hersker

fullkommen orden.

Men ser vi nærmere etter, så står spinnaksene nøyaktig

motsatt ved pluss null og minus null. Og

energiforskjellen mellom pluss null og minus null kan

ikke bli større.

Nye stoffer underveis

Men elektronspinn i magnetfelt har sine begrensninger

for de som vil undersøke negative absolutte

temperaturer nærmere. Nylig har tyske fysikere foreslått

andre metoder.

- Her er det snakk om å skape negative absolutte

temperaturer i samlinger av atomer som beveger seg,

ikke bare i spinnene deres i forhold til et magnetfelt, sier
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Samset.

Achim Rosch og kollegene hans ved Köln

universitet vil bruke lasere som samler atomer

inn i en kompakt kule med høy orden, og så

tilføre energi slik at kula sprer seg utover med

økende uorden. På denne måten håper de å

kunne påvise sikkert at det faktisk er stoff med

negative absolutte grader de har laget.

Håpet er å prøve det ut ved eksperimenter i løpet

av et år eller så, heter det i en artikkel fra New

Scientist.

I tide til neste kuldeperiode, med andre ord.

Lenker

How to create temperatures below absolute zero,

artikkel i New Scientist

Absolute hot, populærvitenskapelig artikkel på

nettsidene til det amerikanske PBS-programmet Nova

Below Absolute Zero - What Does Negative Temperature

Mean? Artikkel fra nettstedet Physics FAQ, ganske

avansert forklaring

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/YZTsiPST
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Samfunn Globalt

ukens tall

Forskerne er en stråle 
nærmere svaret.

– Har dere funnet løsningen på 
Big Bang-gåten?
 – Nei, men vi er litt nærmere 
å forstå den, og de siste funnene 
antyder at vi er på rett spor.
 – Du leder de norske partik-
kelfysikerne som deltar i LHC-
eksperimentet. Hva har dere 
funnet ut?
 – Ved å kollidere tunge bly
kjerner ved høy energi, oppstår 
det like høy materietetthet og 
temperatur som det var rundt 
ett mikrosekund etter Big Bang. 
Det ser ut til at vi har påvist en 

ny materietilstand hvor kvarker 
og gluoner svømmer rundt i en 
suppe – såkalt kvarkgluonplas
ma.
 – Vent litt. Kvarker og gluoner 
– hva er det?
 – Kvarker finnes vanligvis 
bare inne i protoner og nøytro
ner, som er byggesteinene til 
atomkjerner, og kvarkene holdes 
sammen av gluoner. I naturen 
har vi aldri sett noen av disse 
som frie partikler. Prøver vi å 
fjerne en kvark fra et proton, for 
eksempel, så oppstår partikkel
stråler.
 – Tilbake til eksperimentet.
 – Vi har sett på hva som 
produseres i kollisjonene, og da 

vi studerte partikkelstråler i to 
motsatte retninger oppdaget vi 
stor energiforskjell mellom dem. 
Hadde ikke plasma vært til ste
de, som bremser ned den ene, 
hadde begge hatt samme energi 
og form.
 – Hvorfor er dette et gjennom-
brudd?
 – Hvis disse ferske funne
ne bekreftes, har vi for første 
gang gjenskapt en av universets 
viktige faser da protoner og nøy
troner ble dannet ut av kvarker 
og gluoner i plasma slik det var 
rundt ett mikrosekund etter 
smellet. Senere ble atomkjerner 
dannet av protoner og nøytroner, 
atomer fra atomkjerner og elek

troner, og molekyler av atomer 
og så videre, frem til universet 
slik vi kjenner det i dag.
 – Kan resultatene brukes til 
noe mer konkret? Medisinsk 
forskning for eksempel?
 – Nei, ikke ennå. Det viktigste 
med dette funnet er at vi har fått 
bevis for at teoriene våre ser ut 
til å stemme, og at vi beveger oss 
i riktig retning når det gjelder 
å forstå Big Bang og en av natu
rens fundamentale krefter.
 – Vil vi klare å knekke gåten til 
slutt?
 – Ja, det tror jeg. Men det 
trengs ennå mye mer forskning 
på dette for å kunne gi klare svar.

Kamilla SimonneS

Hvor kommer verden fra?

I anledningen: 
Cern presenterte torsdag nye 
gjennombrudd i fysikkekspe-
rimentet ved Large Hadron 
Collider (LHC) i Genève. 

Hvem:
Farid Ould-Saada, professor i 
fysikk ved Universitetet i Oslo. 

VerdenS aidS-dag

33,4 millioner
Antall mennesker i verden som 
lever med hiv. 2,1 millioner av 
disse er barn under 15 år.

worldaidsday.org

landbruK

3,5 kilo
Mengden potet gjennomsnitts-
svensken spiser pr. måned. 
Landbrukarnas riksförbund 
melder nå om akut brist på 
svensk potatis.

dagens nyheter

urban øKonomi

5,5 prosent
Istanbuls inntektsvekst det 
siste året. Sammen med en 
oppgang i arbeidsmarkedet 
på 7,3 prosent plasserer dette 
byen øverst på den globale lis-
ten over byer med høy vekst.

the economist/lse

Handel

15,7 prosent
Nedgang i Danmarks vareeks-
port i 2009. Siden finanskrisen 
satte inn har farmasøytiske 
produkter overtatt som største 
eksportvare. Før krisen hadde 
olje denne plassen.

danmarks statistik

fjellgorilla

700 
Antall ville fjellgorillaer i verden.

wwF

ValutaKurSer
1 euro................................. 8,06 NOK
1 amerikansk dollar........... 6,14 NOK
1 britisk pund..................... 9,60 NOK
100 japanske yen............... 7,30 NOK
100 kinesiske yuan.......... 92,23 NOK
100 danske kroner......... 108,15 NOK
100 svenske kroner......... 88,05 NOK

norges bank  
1. desember kl. 14.32

menneSKer i Verden

6 885 282 967
(Forrige ukes tall: 6 883 804 254)  

ssb 2. desember kl. 09.30

Valg i ruinene
Godkjent, tross 
alt, er dommen 
fra de interna
sjonale obser
vatørene etter 
valget i Haiti 
søndag 28. 
november. Le
deren for FN
delegasjonen i 
landet uttalte sågar at valget gikk 
godt, noe BBCs korrespondent 
mener er en absurd påstand. For 
ikke bare er valget avholdt i et 
land som fortsatt ligger i ruiner 
etter jordskjelvet i januar, og i et 
samfunn som er hardt rammet 
av en koleraepidemi og som om
tales som nærmest lovløst, valget 
gikk på ingen måte smertefritt: 
Det rapporteres om minst to 
døde i uroligheter på valgdagen; 
flere velgere skal ha blitt møtt 
med at de ikke var registrert, 
andre fant aldri det valglokalet 
de skulle stemme i; noen valglo
kaler åpnet flere timer for sent; 
og flere urner skal ha vært fulle 

av stemmer allerede før velgerne 
fikk starte stemmegivningen. 
Dessuten var partiet til tidligere 
president JeanBertrand Aristide 
nektet å delta. 12 av de 18 presi
dentkandidatene har krevd at 
valget må annulleres på grunn 
av valgfusk som var tydelig «inn
rettet for å gi det sittende partiet 
fordeler», melder BBC. De får 
trolig ikke viljen sin, men siden 
ingen av partiene ligger an til å 
få over 50 prosent av stemmene, 
vil opposisjonen få en ny sjanse i 
andre valgomgang over jul.

jmb

Mer mannedrap
Stadig flere iranske kvinner 
dreper mannen sin, melder Insti
tute for War and Peace Repor
ting (IWPR). Nyhetsbyrået har 
intervjuet iranske forskere og 
advokater, som anslår at denne 
typen drap nå utgjør 22 prosent 
innen kategorien familiedrap 
– mot 27 prosent hvor mannen 
dreper kona. «For 2030 år siden 

kan jeg knapt huske rettssaker 
hvor kvinner ble anklaget for å 
ha drept mannen sin», sier en 
advokatkilde. Forskningen på 
familiedrap i Iran har også avdek
ket forskjeller mellom hvordan 
kvinner og menn betrakter selve 
drapet. En fjerdedel av mennene 
melder seg selv 
til politiet, og 
mange tar ang
rende med den 
døende kona til 
sykehus for å 
se om livet kan 
reddes. Nesten 
alle kvinnene 
betrakter seg 
som uskyldige, og de fleste for
klarer drapet med at de har vært 
utsatt for grov vold og overgrep, 
ofte etter å ha blitt tvangsgiftet 
med eldre menn. 

Sij

«Pengene var ikke til meg. 
iSSa Hayatou visepresi-

dent i FiFa, om korrupsjons-
anklager.

Ruinerte ruiner
Den romerske 
byen Pompeii 
ble tatt av vul
kanen Vesuv i 
år 79. Ruinene 
ble gjenoppda
get på 1800
tallet, og har 
siden vært en viktig del av det 
samlede Italias kulturarv og ver
dens kollektive historiske minne. 
Men nå er ruinbyen i ferd med å 
falle sammen. For tre uker siden 
falt Gladiatorenes hus sammen 
(bildet), denne uken kollapset 
ytterligere tre vegger. Regjerin
gen hevder det skyldes kraftig 
regnvær, og forsvarer seg med at 
de tre veggene ikke har større his
torisk interesse. Men det er ikke 
folket og opposisjonen enige i. 
Nå kreves kulturminister Sandro 
Bondis avgang, samt en ny og 
bedre handlingsplan for å berge 
de mange historiske kulturmin
nene i Italia. 

jmb

Trekker seg
Opposisjonsgruppene Det mus
limske brorskap og Wafd trekker 
seg fra andre valgomgang i 
Egypt. I første runde av parla
mentsvalget søndag oppnådde 
det regjerende nasjonaldemokra
tiske partiet 209 av 221 seter i 
parlamentet. «Søndag var preget 
av svindel, terrorisme og vold 
utført av politiet og banditter,» 
hevder det islamistiske Brorska
pet, som er ulovlig i Egypt fordi 
landet forbyr religiøse partier. 
Derfor stilte gruppen til valg 
med uavhengige kandidater, 
men ikke en eneste av dem vant 
– til tross for at Brorskapet vant 
en femtedel av plassene ved 
forrige valg i 2005. Også Egypts 
allierte USA har kritisert valget, 
men landets valgkomité avviser 
påstandene om fusk.

Åe

Neste uke: 
Søndag 5. desember: Andre valg
omgang i Egypt. 
Tirsdag �. desember: Toppmøte 
mellom EU og Russland.  

ukens bilde Storbritannia: En eldre mann graver frem bilen sin etter snøfall i Alnwick, Nordøst-England 
tirsdag 30. november.  Foto: owen humphreys/scanpix
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I ferd med å løse et av universets største mysterier
Dagbladet. Publisert på nett 18.11.2010 18:43.

CERN-forskere har fanget antimaterie for første

gang. Tuva Bønke Grønning , kl. Genève En kort

antimaterie-historikk 1931 - Paul Dirac spår

eksistensen av antimaterie.

1932 - Positron oppdaget ved California Institute

of Technology. 1955 - Antiproton oppdaget ved

Lawrence Berkely National Laboratory (LBNL) i

California. 1956 - Antinøytron oppdaget av

forskere ved LBNL. 1965 - Antideutron (et

antiproton og et antinøytron) produsert ved CERN

og ved Brookhaven National Laboratory i New

York. 1995 - Observasjoner av antihydrogen ved

CERN. 2002 - Opprettelse av tusenvis av

antihydrogenatomer på CERN. 2010 - 38 atomer

av antihydrogen fanget i en vakuumfelle ved

CERN.

Kilde: nature.com (Dagbladet:) Siden 1930-tallet

har forskere hatt kjennskap til antipartikler, men

ikke hatt noen håndfast antimaterie å studere.

Nå har en gruppe CERN-forskere i Geneve endelig

klart å fremstille en liten mengde antimaterie.

Mer spesifikt har de klart å fange atomer av

antihydrogen i et vakuum.

- Dette vil hjelpe oss å forstå universet bedre ved

å studere forskjellen mellom materie og

antimaterie, sier professer Alex Read ved Fysisk

institutt ved Universitetet i Oslo.

Det er ingen som jobber med slike typer projekter

i Norge, men fysikermiljøet følger godt med på de

nye utviklingene.

Hydrogen er det enkleste av alle atomer, og

antihydrogen er derfor den enkleste typen

antimaterie å produsere.

Antimaterie er i utgangspunktet det samme som

vanlig materie. Forskjellen er at atomene er ladet

motsatt.

Farlig kollisjon
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Forskere mener at da big bang skapte universet

for nesten 14 milliarder år siden, ble det skapt

like mengder materie og antimaterie.

Allikevel er naturen slik vi kjenner den i dag er

nesten utelukkende dominert av vanlig materie.

Det finnes ingen enighet om noen forklaring på

dette.

Det man vet er at jorda ville vært et farlig sted å

leve hvis det hadde fantes antimaterie her. I en

kollisjon vil nemlig antimaterie og materie utligne

hverandre i et enormt utbrudd av energi. Et aldri

så lite big bang.

Det produseres regelmessig antipartikler, men

antimaterie ble produsert i små mengder for

første gang i 2002. Antimaterien forsvant da med

det samme den kom i kontakt med vanlig

materie.

Nå har forskerene klart å fange antimaterien i en

vakuumfelle med magnetiske og elektriske felter.

- Vi har vært i stand til å fange 38 atomer, som

er en utrolig liten mengde. Det er absolutt ikke

nok til å drive stjerneskipet i Star Trek eller til å

varme en kopp kaffe, sier professor Rob

Thompson, leder for fysikk og astronomi ved

Universitetet i Calgary, som var en av de ledende

forskerne bak prosjektet til The Daily Telegraph.

Ingen bomber helt ennå

Til tross for mangelen på håndfast antimaterie å

studere, har det ikke vært noen mangel på

science fiction bøker og filmer om det mye

omtalte stoffet.

I Star Trek drives stjerneskipet Enterprise av en

antimateriereaktor, og i Dan Browns bestselger Engler

og demoner stjeler terrorister antimaterie fra CERN og

lager en bombe som plasseres under St. Peterskirken i

Roma.

Vatikanet er midlertidig ikke i fare for å bli sprengt av en

antimateriebombe helt ennå.

- Nei, det er det nok ingen fare for. I Engler og demoner

løper de jo rundt med en beholder med antimaterie, og

det nok foreløpig helt urealistisk, sier Alex Read.

Den fangede antimaterien skal nå forskes på.

- Man forventer nok at de har samme masse, men om

det viser seg at de ikke har det vil det ha store

konsekvenser for vår forståelse av universet, sier Read.:

Sted: Genève, Sveits Tweet

Nyheter mest brukte emneord

ENDELIG FANGET: CERN-forskere har produsert

antimaterie, og for første gang klart å holde på den slik

at den kan studeres. Foto: AP Photo/CERN DYREBAR

LAST: Vakuummaskinen som ble brukt til å holde på

antimaterien på flyplassen i Geneve i august i år. Foto:

REUTERS/Denis Balibouse

© Dagbladet
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Bønnfaller staten om Cern-støtte
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 15.11.2010 10:56.

Cerns norske datasenterdrøm henger fortsatt i

løse luften. Les it-toppenes appell til regjeringen.

Av Leif Hamnes.

Cerns hittil ubesvarte henvendelse til norske

myndigheter om å legge sitt prestisjetunge Tier 0-

datasenter til Norge, satte sinnene i kok hos TUs

lesere da saken ble kjent.

Bakgrunn:

Norske fjellhallkonkurrenter:

Regjeringen:

TU mener:

Felles front

En rekke kjente aktører fra det norske forsknings-

og it-miljøet har nå oversendt en felles, skriftlig

appell om at regjeringen kjenner sin

besøkelsestid.

Norge har en unik mulighet til å få Cern, en av

verdens mest anerkjente internasjonale

forskningsorganisasjon, til å lokalisere sin

tungregningsinfrastruktur til Norge.

Norske myndigheter anbefales å legge forholdene

til rette for at et norsk tilbud kan bli

konkurransedyktig, heter det i brevet.

Det er underskrevet av Norsk Data-pionéren Rolf

Skår, Abelias Paul Chaffey, IKT-Norges Per

Morten Hoff, samt Jacko Koster og Alex Read

ledende skikkelser innen fysikkforsknings- og

tungregnemiljøet i Norge.

Les hele erklæringen

Unik kunnskapsoverføring

Kvintetten framhever Norges gode forutsetninger

for å gjøre datasenterdrift til en næringsvei, samt

de forskningsmessige ringvirkningene av en Cern-

etablering.

Norge har naturgitte forhold gjennom lav
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kraftkostnad fra norsk vannkraft, lav

gjennomsnittlig utetemperatur og effektive

kjøleløsninger fra fjord og vannmagasiner som

totalt sett bidrar til Norges egnethet som åsted

for grønne datasentre. Flere av våre naboland

velger å satse innenfor denne næringen grunnet

de ringvirkninger slike sentre gir, og det er

fornuftig bruk av ressurser at også Norge velger å

gjøre dette, heter det i brevet.

Flere norske aktører forsøker å posisjonere seg i

forhold til denne nye næringsveien, men Norge

har behov for en referansekunde fra øverste nivå

for å sette Norge på verdenskartet innenfor

denne næringen. Cern vil fylle rollen som

referansekunde, og vil i tillegg kunne gi

kunnskapsoverføring fra CERNs unike

forskningsmiljø til IKT-forskning og IKT-næringen

for øvrig noe man ikke kan forvente av

kommersielle pilotkunder, påpeker brevskriverne.

Hektisk møteaktivitet

Seks norske aktører, med prosjekter på

Rennesøy, Raufoss, Halden, Årdal og Rjukan (to

prosjekter), har nå hver for seg arbeidet med et

tilbud til Cern.

Norske fjellhallkonkurrenter:

De siste ukene har det også etter det Teknisk

Ukeblad kjenner til vært hektisk møteaktivitet,

både direkte mellom Cern og de norske

fjellhallaktørene og mellom ulike bransjeaktører

og departementsapparatet.

Flere eksperter har påpekt at det må påregnes et

visst offentlig subsidieelementi svaret til Cern.

Målet har derfor vært å finne en offentlig

finansieringsmodell utenfor de regulære

budsjettforhandlingene som kan være

konkurransedyktig med Finlands tilbud.

I Finland har man kunnet bruke direkte statstøtte

under merkelappen omstillingsmidler for å

omgjøre en nedlagt papirfabrikk til fullverdig

datasenter.

Ikke under forskningsbudsjettet

Det vakte av flere grunner reaksjoner at

forskningsminister Tora Aasland (SV) uttalte at Cern-

senteret har mer med næringsliv og innovasjon å gjøre

enn med forskning, da TU først omtalte saken i forrige

nummer.

Bakgrunn:

Til slutt fikk da også Fornyningsdepartementet (FAD)

ansvaret for håndteringen av Cerns henvendelse. Flere

departementer har også vært involvert i kulissene.

Regjeringen:

I Norge, som ble mildere rammet av finanskrisen enn

Finland, er imidlertid bruk av næringsrettede subsidier

vanskelig å få til uten reaksjoner fra ESA, tross politisk

vilje.

Det skaper nettopp derfor etter det TU erfarer store

utfordringer at Utdanningsdepartementet så klart har

definert Cern-henvendelsen utenfor sitt virkeområde, da

forskningsrettede midler gjennom Forskningsrådet er

mest nærliggende for flere av finansieringsmodellene

som hittil er foreslått.

Les ett av forslagene her:

:

Dette er saken

Det internasjonale forskningsinstituttet Cern, hvor Norge

også bidrar, ønsker å bruke norske fjell til å lagre og

prosessere sine vitenskapelige data fra atomkollisjoner i

Sveits.

I april foreslo Cern å investere mellom en halv og en

milliard kroner i den store fjellhallen på Rennesøy mot at

Norge spyttet 50 til 75 millioner inn i prosjektet.

Regjeringen svarte ikke på henvendelsen.

Cern forsøker nå igjen, men denne gang har man

henvendt seg bredere. Finland og Spania er blant

landene som har kastet seg inn i kampen om å huse

Cerns datasentre.

Et norsk tilbud til Cern vil i praksis måtte inneholde et

element av offent l ige subsidier, hevder eksperter.

Instituttet har satt svarfristen til 30. november.

Et konsortium av aktuelle norske fjellhallprosjekter gikk i

forrige TU ut samlet til støtte for et norsk tilbud til Cern,

med løfte om at intern lokasjonskonkurranse legges på
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is inntil leveransen er sikret.

Hva betyr Tier 0?

Datasenteret Cern ønsker lagt til Norge, blir

referert til som et Tier 0-senter i fagkretser.

Terminologien beskriver populært forklart

hierarkiet i databehandlingen fra Cern-

eksperimentene, og Tier 0 representerer her alle

Cern-relaterte datasentres mor.

Det finnes til sammenligning i dag 11 såkalte

Tier 1-datasentre, spredt ut over

medlemslandene. Disse fungerer som svært

sofistikerte backupsentre for Tier 0.

De nordiske landene drifter i samarbeid ett slikt Tier 1-

senter, lokalisert i København.

I nivået under finner vi Tier 2-datasentrene, lokalisert på

de enkelte universitetsmiljøene (eksempelvis UiO). I de

fleste tilfellene er det på dette nivået i datasenter-

hierarkiet at dataene behandles og studeres. Få ett års

abonnement av Teknisk Ukeblad + flott Fairtrade T-

skjorte for kun 1440 kr! Bønnfaller staten om Cern-

støtte

© Teknisk Ukeblad
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Tro og partikkelfysikk
På Høyden. Publisert på nett 02.11.2010 06:49.

Det å tro på Gud er ikke uforenlig med

naturvitenskapen, sier nonne og partikkelfysiker

Katarina Pajchel. I kveld kan du møte henne på

Studentersamfunnet. Av Walter N.

Wehus

Du er nonne i dominikanerordnen, kan det

kombineres med vanlig arbeid?

Vi er en apostolisk orden, det vil si at vi har et

utadrettet virke. Man arbeider alt etter hvilken

utdannelse man har og hvilket behov som finnes

i kirken og verden. For min del betyr dette fysikk.

Du jobber også ved CERN, hva går arbeidet ditt

der ut på?

Jeg er tilknyttet en forskergruppe ved Fysisk

institutt på UiO, som også samarbeider med

Universitetet i Bergen. CERN er laboratoriet hvor

når vi arbeider med ATLAS-eksperimentet.

Hva er det dere utforsker ved ATLAS

eksperimentet?

Noen av de store spørsmålene vi ønsker å få

svar på er knyttet til partikkelfysikkens utvidede

teorier. Teoriene vi har i dag peker tydelig på at vi

ikke har funnet det endelige og fullstendige

svaret. Det må være noe mer, og vi leter etter

det større, mer komplette bildet. Jeg arbeider

også med datanettverket som distribuerer

datamengdene i CERN.

Hva kom først for deg, var det troen eller var det

studiene?

Jeg vokste opp som aktiv katolikk, så religionen

var en naturlig del av ungdomstiden. Men for meg

kom det parallelt da jeg spurte meg selv hva jeg

skulle bli da jeg var stor. Jeg har vokst opp i en

kirke og en kulturtradisjon som ikke har sett

noen konflikt mellom religion og vitenskap, så

den biten har aldri vært problematisk for meg.

Biologen Richard Dawkins mener at religion og

vitenskap nødvendigvis må komme i konflikt med

hverandre. Men dette er ikke din oppfatning?
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Dawkins og jeg har en grunnleggende forskjellig

oppfatning av hva tro er for noe. Han beskriver

tro som noe man gjør i mangel av viten eller på

tross av bedre vitende. For ham er tro blind

underkastelse uten kritisk vurdering. Jeg for min

del har jeg en helt annen forståelse av hva tro er:

Den involverer i mye større grad fornuften og

tenkningen. Jeg tror det er veldig mange troende

som ikke kjenner seg igjen i Dawkins

trosdefinisjon.

Har det noensinne skjedd deg at troen og

vitenskapen har vært uforenlige?

Nei. Men jeg vet at jeg kunne stilt meg selv

spørsmål av etisk art om jeg for eksempel jobbet

innen bioteknologi. Alt som er mulig er ikke

nødvendigvis riktig: Det er den samme fysikken vi

lærer på instituttet som brukes til å lage

atomvåpen. Det sier noe om at kunnskap også

forplikter til en etisk refleksjon, uavhengig om

man er religiøs eller ikke.

Finnes det et punkt hvor troen avløser

naturvitenskapen, eller er de to ulike verdener?

Når jeg ikke oppfatter at tro og vitenskap er i

konflikt, er det fordi det er snakk om ulike

spørsmål. Naturvitenskapen stiller spørsmål om

hvordan. Vi kan trenge dypt ned og avdekke de

fundamentale prosessene i naturen, men vi vil

sitte igjen med et spørsmål om hvorfor. Hvorfor

eksisterer det et univers hvor disse lovene

eksisterer? Det er et enkelt, skjematisk

eksempel, men kanskje det er der man vil føle en

viss overgang. Det finnes ulike tilnærminger til

virkeligheten.

Det er en utbredt oppfatning at høyt utdannede er

mindre religiøse. Hva mener du om det?

Jeg forstår at folk kan ha et slikt syn, men jeg har en

mistanke om at den bygger på en stereotyp forståelse av

hva tro er for noe: At religiøs tro er `enkle forklaringer for

enkle mennesker`. Det finnes mange eksempler på

fremragende vitenskapsfolk med trostilhørighet.

På Studentersamfunnet i kveld kan du høre Katarina

Pajchel i samtale med professor Oskar Skarshaune fra

Det teologiske meningshetsfakultetet, forfatter av boken

`Skaperkoden: Har moderne vitenskap knekket den?`.

De to skal snakke om skjæringspunktene mellom

vitenskap og tro.

I alle naturfagsretninger ser man noe av kompleksiteten,

storheten og skjønnheten i naturen, forteller fysiker og

nonne Katarina Pajchel. (Foto: Privat)

Fakta/Katarina Pajchel

* Leverte hovedoppgave i fysikk ved UiB i 1990.

* Fikk doktorgrad i partikkelfysikk ved UiO i august i år.

* Ansatt som postdoktor ved UiO og arbeider blant

annet ved CERN i Sveits.

* Nonne i dominikanerordenen.

* Møter til debatt på Studentersamfunnet i kveld

sammen med professor Oskar Skarshaune fra Det

teologiske menighetsfakultetet.

© På Høyden
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Hjelp vi skal på !

Historier til skrekk og advarsel Gode 
tips og strategier Promotion Guidelines

Lov og Rett Hvordan få enda flere 
venner Tine og Litago  Hva skal til
Nye muligheter  NSB på Facebook  

Applikasjonsutvikling
Caser  Varg Veum

2. november i Oslo
En konferanse i regi av Faggruppen Sosiale Medier

LEIF KIRKNES

— Toget er ikke bare i ferd med å gå, vi må hoppe på det i
fart, sier Per Morten Hoff fra Ikt-Norge.

Bakteppet er en debatt om et eventuelt nytt datasenter for 
CERN - Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk fors-
kning - plassert i Norge. Debatten ble holdt på Universitetet i
Oslo torsdag forrige uke. Mange håper CERN velger å legge
sitt nye datasenter til Norge -
en så krevende og stor kunde
ville blitt en glimrende pilot 
for Norge som datasenterna-
sjon. Men først må politiker-
ne engasjere seg i saken, og
si klart fra at de støtter idéen. Det innebærer imidlertid også
at Norges lommebok må åpnes. Og for at det skal bli noe av,
må CERN ha tilbakemelding om at Norge er interessert, og
det litt brennkvikt.

Hoff  vil ha datasentret til Norge. Det samme vil Paul Chaf-
fey fra Abeli, medgründer i Norsk Data, Rolf Skår, Jacko

Koster, administrerende direktør i Uninett Sigma, samt «par-
tikkelfysiker og hobbyinformatiker» Alex Read. Det er med
andre ord et samstemt debattpanel som debatterer CERN
denne torsdagen. Men politikerne glimrer med sitt fravær.

- FENOMENAL REFERANSE
CERNs eksisterende datasenter er i ferd med å gå tom for 
kapasitet. Organisasjonen viste tidlig interesse for Norge som
en mulig lokasjon for etableringen av et nytt, men nå har flere
meldt sin interesse, for eksempel Finland, der politikerne står 
klare med åpne armer. Om norske politikere ikke melder sin
interesse innen 30. november vil toget sannsynligvis gå.

Det handler om prestisje. Og om grønnhet. Men også om
penger. Ikke bare ville CERN vært en svært så god pilotkun-

de Norge, Skår mener også Norsk
Datas suksess ble en realitet for-
di de i sin tid klarte å overbevise
CERN om at deres system var 
best egnet. Ikke bare fikk Norsk
Data solgt datamaskinene sine til

CERN, de fikk også videreutviklet og forbedret teknologien
etter innspill fra organisasjonen. Flere kontrakter og unngå-
else av konkurs ble resultatet.

— Selve kontrakten var viktig, men referansen var feno-
menal. Det er ikke det initielle som er viktig, men hva du får 
ut av det, sier Skår.

Norge er ikke det eneste landet som kan by på et stabilt, kjø-
lig klima for datasentre. Men Norge har en annen fordel: En
solid lommebok. CERN vil ha finansieringshjelp om de skal
legge et datasenter til Norge. Estimater viser at staten må
bidra med rundt 75 millioner kroner.

SNAKKE SAMMEN
Tilbake for denne investeringen forventes det at Norge får 
flere CERN-kontrakter, slik Norsk Data i sin tid gjorde. Og
også at norske forskere utvikler etter bedre samarbeid med
CERN, samt at er datasenteret setter Norge på kartet.

Full panikk for CERN-datasenter

DEBATTERTE: Fra venstre: Eivind Osnes (ordstyrer), Per Morten Hoff (Ikt-Norge), Jacko Kloster (adm.dir. Uninett Sigma
Norsk Data), Alex Read (professor i fysikk) og Paul Chaffey (Abelia).

Fristengår snart ut for et datasenter for 
CERN iNorge. Kloke hoder går sammen
for å få politikerne på banen.

Jeg tror noen må snakke
sammen, også blir man enige.

Rolf Skår, Norsk Data-gründer

COMPUTERWORLD NORGE • NR. 34 • FREDAG 29. OKTOBER 2010

FALLENDE PRISER Prisene for mobil og bred-
bånd fortsetter å falle, men omsetningsøkningen
kompenserer for prisfallet og sørger for en vekst 
på 2,5 prosent på ett år.Den store økningen imobil
datatrafikk sørger for det meste av veksten, vi-
ser Post- og teletilsynets ekomstatistikk for første
halvår 2010. For første gang viser tallene nedgang
i antall sendte tekstmeldinger.Jobb & bransje

Side: 34.
Del: 1.
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It-bransjen vil ha CERN-datasenter til Norge
Computerworld Norge. Publisert på nett 26.10.2010 07:15.

CERNs nye datasenter kan koste opp mot en

milliard, men likevel gi gevinst.

DEBATTERTE: Fra venstre Per Morten Hoff (Ikt-

Norge), Jacko Kloster (Uninett Sigma), Rolf Skår

(gründer Norsk Data), Alex Read (professor i

fysikk og leder for CERN-relatert forskning ved

UiO) og Paul Chaffey (Abelia). (Foto: Leif Martin

Kirknes)

Svært mange håper den europeiske organisasjon

for kjernefysisk forskning, CERN (Conseil

Européen pour la Recherche Nucléaire), velger å

legge sitt nye datasenter til Norge en så

krevende og stor kunde ville blitt en glimrende

pilot for Norge som datasenternasjon.

Men først må politikerne engasjere seg i saken,

og si klart fra at de ønsker CERN til Norge. Det

innebærer imidlertid også at Norges lommebok

må brettes opp. Og for at det skal bli noe av, må

CERN ha tilbakemelding på at Norge vil hjelpe

dem, og det litt brennkvikt.

- Toget er ikke bare i ferd med å gå, vi må hoppe

på det i fart, sier Per Morten Hoff fra Ikt-Norge.

Hoff vil ha datasenteret til Norge. Paul Chaffey fra

Abelia vil ha det til Norge. Tidligere medgründer i

Norsk Data, Rolf Skår, vil ha det til Norge. Og

Jacko Koster, administrerende direktør i Uninett

Sigma, samt partikkelfysiker og

hobbyinformatiker Alex Read, vil ha det til Norge.

Alle deltok i en debatt om CERNs datasenter

torsdag forrige uke.

Det er med andre ord et samstemt debattpanel,

uten mye kontrovers og krangel som debatterer

CERN denne torsdagen. Politikere glimrer med

sitt fravær i debatten. Så er det da også

manglende vilje og engasjement fra disse som

stikker kjepper i hjulene for toget Hoff snakker

om.

Da han i en annen anledning relativt nylig tok

kontakt med politikere i forbindelse med at

Microsoft ville etablere nettskydatasenter i

Norge, var beskjeden han fikk at
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Næringsdepartementet godt kunne ta turen og

hilse på om Bill Gates kom til landet.

Utover dette var det ikke mye engasjement å

spore.

Prestisje, grønnhet og penger

CERN ville selv opprinnelig til Norge da de for to

år siden startet prosessen med å kikke etter

lokalisering for nytt datasenter. Det eksisterende

er i ferd med å gå tom for kapasitet. Men nå har

flere meldt sin interesse, for eksempel Finland,

der politikerne står klare med åpne armer. Om

norske politikere ikke melder sin interesse innen

30. november, blir Hoff & co. stående igjen på

perrongen, mens toget farer mot et annet land.

Det handler om prestisje. Og om grønnhet. Men

også om penger. Ikke bare ville CERN vært en

svært så god pilotkunde for norske, grønne

datasentre. Skår mener også Norsk Datas

suksess ble en realitet fordi de i sin tid klarte å

overbevise CERN, som egentlig bare var i Norge

på høflighetsbesøk, om at deres system var best

egnet. Ikke bare fikk de solgt systemet sitt til

CERN, de fikk også videreutviklet og forbedret det

etter innspill fra den europeiske

forskningsorganisasjonen. Flere kontrakter ble

resultatet, og selskapet ble trolig reddet fra

konkurs, ifølge gründeren.

- Selve kontrakten var viktig, men referansen var

fenomenal. Det er ikke det initielle som er viktig,

men hva du får ut av det, sier Skår.

- En del

CERN er ikke en rik organisasjon. Norge er ikke

eneste landet som kan by på et stabilt, kjølig

klima for datasentre. Men Norge har en annen

fordel: En solid lommebok. CERN trenger en form

for finansieringshjelp om de skal ha sitt

datasenter i Norge, estimater viser at staten må

bidra med rundt 75 millioner.

Mer spesifikk er ikke summen, og CERNs

norgeskontakt Ole Petter Nordahl sier det er

vrient å være mer konkret. Andre i rommet mener

på sin side 75 millioner er et altfor lavt estimat

at et mer sannsynlig scenario er at summen kan

bli opp mot milliarden

- Jeg vil anta at dette kommer til å koste en god del, det

er ingen tvil om det. Jeg tror ikke jeg sier noe galt om jeg

tror det kommer til å koste mellom en halv og en hel

milliard om du ser på en investering over 3-6 år, sier

Morten Dæhlen, leder for Institutt for informatikk ved

UiO, som var tilskuer under debatten, og som

understreker at han ikke har finregnet på estimatet.

Hva skjer videre? Les mer på neste side!

Forventer gevinst

Det forventes at Norge som en naturlig følge vil få flere

CERN-kontrakter, slik som Norsk Data i sin tid gjorde, at

Norges forskere får bedre samarbeid med CERN-forskere

og at CERNs datasenter setter Norge på kartet som et

bra land for andre bedrifter å investere i på

datasenterfronten. Det blir også et ekstra

arbeidsplasser, etter alle solemerker et sted i

distriktsnorge, men dette er ikke det vesentlige, mener

panelet.

Gitt debattantenes enighet, blir debattens store

kjernespørsmål hvordan man skal få politikerne med på

å spille ball. Frem til nå har problemet ligget skvist

mellom fem ulike departementer;

Kunnskapsdepartementet på grunn av forskningen,

Miljøverndepartementet på grunn av grønnheten, av

naturlige årsaker Fornyingsdepartementet (FAD),

Næringsdepartementet fordi det handler om

forretningsanliggende og Olje- og energidepartementet

fordi problemstillingen også berører strøm.

Teknisk Ukeblad har fulgt med på CERN-

problemstillingen og deres undersøkelser viser at

Fornyingsdepartementet er rette instans. Men Rigmor

Aasruds departement har ikke akkurat de største

rommene i sine budsjetter til slikt.

- Jeg tror noen må snakke sammen, og så blir man

enige, sier Skår, som med det mener at det må bli et

interdepartementalt spleiselag.

- Det vi trenger er en prosjektleder som kan snakke med

CERNs beslutningstakere. Hvis vi kan snakke sammen

og tilby noe tilbake, tror jeg vi kan få det til.

Norge som alternativ pilot
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Panelet er enige om at politikerne må vises

viktigheten. Beina må stokkes, og det må skapes

en nasjonal begeistring rundt prosjektet. En i

salen foreslår i konkrethetens navn at noen tar

grep og lager et brev, som tunge navn kan skrive

under på. God idé, mener panelet.

- En krone investert, er en krone brukt hos

politikerne. Politikerne spør: Har vi råd til å

finansiere dette? Jeg spør: Har vi råd til å si nei?,

sier Hoff.

Chaffey har troa på å bygge allianser.

- Vi må bygge allianser som gjør at regjeringen

føler en viss smerte ved å ikke være med, sier

han.

Dæhlen støtter også tanken om et CERN-senter,

men har et interessant benkeforslag som handler

om at Norge ikke nødvendigvis går nedenom og

hjem om det ikke blir noe av CERNs datasenter

her til lands. Han påpeker at det ikke bare er for

CERN toget er i ferd med å gå. Toget er også i

ferd med å gå for lagrings- og

prosessorkapasiteten til egne norske,

akademiske systemer. Også her trengs mer kraft.

- Det hadde vært flott om vi fikk CERN, men vi

kan også lage en god pilot på egen kjøl. Staten

kan nemlig også gjøre seg selv til sin egen,

kravstore kunde, sier han.

Optimist

Mandag denne uka var Hoff i møte med FAD, der blant

annet CERN-problemstillingen var på agenaden. Etter

møtet sa han seg optimistisk.

- Det er riktig at FAD har fått en koordinerende rolle. De

skal nå ha møter med flere aktører, blant annet Rjukan-

miljøet i morgen. Vi ser nå at dette må behandles som

en vanlig, offentlig anskaffelse og etter de prosedyrer

som ligger der, som nok er årsaken til at FAD har fått en

koordinerende rolle. Vår frykt har vært at FAD ikke har så

veldig frie budsjetter, men det er nå nedtonet, det blir

nok et spleiselag mellom flere departementer. FAD sier

de er i en prosess og jobber veldig målbevisst med

dette, sier Hoff.

I mellomtiden vil Ikt-Norge og øvrige interessenter jobbe

videre for å poengtere og synliggjøre viktigheten av å få

CERNs nye datasenter til Norge. Det tidligere omtalte

brevet sendes tirsdag denne uken.

- Det vil alltid være pro og kontra i slike forhold, og for

oss er det viktig å vise hva det kan gi Norge, sier Hoff.

CERN ble etablert i 1954 av 12 land, deriblant Norge, og

har i dag 20 medlemsland. Rundt 2600 heltidsansatte

og nesten 8000 vitenskapsfolk og ingeniører fra 500

universiteter og 80 nasjoner, jobber ved

forskningsinstitusjonen.

© Computerworld Norge

Se webartikkelen på http://ret.nu/OrQ9Ry9Z

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 149 av 463



Partikkelfysikar og nonne Katarina
Pajchel kjem til Voss Kyrkje-
akademi onsdag 27. oktober. 

Ho er tilsett ved Fysisk institutt,
Universitetet i Oslo, og tilhøyrer for-
skargruppa ved CERN (Den euro-
peiske organisasjon for kjernefysisk
forsking) med sete i Geneve. Nyleg
har ho teke doktorgraden i eit emne
med grunnlag herfrå.

Katarina Pajchel er dominikanar-
inne ved Sta. Katarinahjemmet i
Oslo. Ho oppfattar ikkje kombina-
sjonen fysikar og nonne som sær-
merkt og vil gjerne endra ei even-
tuell slik oppfatning.

«Vi kjenner oss ikkje igjen i ste-
reotype bilder av forskere som livs-
fjerne og forblindet av fag og tek-

nologi. Vi drives av undring og fas-
cinasjon. Vi er – på vegne av vår si-
vilisasjon – speidere inn i et ukjent
land».

I foredraget vil Katarina Pajchel
greia ut om sitt fagfelt og si tilkny-
ting til CERN, det største forskings-
senter i verda innan fagområda par-
tikkelfysikk, kjernefysikk og
kjernekjemi. Noreg har vore med-
lem sidan starten i 1954. I dag har
organisasjonen 20 medlemsland,
om lag 2500 tilsette. Dessutan er
fleire tusen vitskapsfolk frå fleire
hundre universitet og mange na-
sjonar knytte til arbeidet der.

For eit år sidan starta eksperimen-
tet som vil søkja gjenskapa Big
Bang. Siktemålet er å la ørsmå par-
tiklar kollidera med enorm fart og
energi i ein 27 km lang partikkel-
akselerator 90 m under jordover-
flata. Ved ein slik kollisjon vonar
ein å studera tilhøva brøkdelen av
sekundet etter universets skaping.

Stor spenning har vore knytt til det-
te eksperimentet.

Katarina Pajchel seier at kunnska-
pen vi har i dag, stikk svært djup
og viser at naturen er ufatteleg
samansett og ordna. Difor kan det
vera interessant å spørja om den
peikar utover ho sjølv. Ho skil imid-
lertid klart mellom tru og vitskap
og ser ingen konflikt her. Både vit-
skap og religion leitar etter dei dju-
paste forklaringar. Vitskapen spør
korleis, religionen spør kvifor alt er
blitt som det er. Den katolske kyr-
kja er open for vitskap, paven har
sjølv eit astronomi-observatorium
der det vert forska på verdsrommet.

Katarina Pajchel er kjend fore-
dragshaldar. Det er ei yngre, aktiv
vitskapskvinne som kjem hit. Vi kan
venta oss eit møte med ny og inter-
essant kunnskap.

OODD

34

23. oktober: Søren, Severin
24. oktober: Eilif, Eivor
25. oktober: Merete, Margrete, Märta

24. oktober: FN-dagen
■ Namnedag ■ Merkedagar

23. oktober: Blom
■ Primstaven På desse sidene vil me fortelja smått og stort frå der du bur. Kven er leiar i

laget ditt etter årsmøtet? Har verksemda di fått ny leiar? Skriv gjerne minne-
ord og omtale til åremålsdagar. Gratulasjonshelsingar må det betalast for.
Annonser til desse sidene kan sendast til: marknad@avisa-hordaland.no
Faks 56 53 03 08 • Tlf. 56 53 03 00 • Avisa Hordaland, P.b. 38, 5701 Voss.

LAURDAG NAMN & NYTT
HORDALAND 23. OKTOBER 2010   

■ Namn & nytt

■ Til lukka

■ Til lukka

■ Dødsfall

■ Nygifte

BILETE: Vil du kjøpa bilete (15 x 21 cm) som
«Hordaland» har teke, så ta kontakt med
fotodesken tlf. 56 53 03 26, sentralbordet
tlf. 56 53 03 00 eller ting på nettutgåva vår:
www.avisa-hordaland.no 

■ Preikelista
Sundag 24. oktober
I Vangskyrkja kl 11, høgmesse ved
Molde. Dåp. Offer til TV-aksjonen.

I Evanger kyrkje kl 11, høgmesse
ved Boge. Dåp. Offer til TV-aksjo-
nen.

I Oppheim kyrkje kl 16, storfami-
liegudsteneste ved Thaule. T4 med
utdeling av barnebibelen. Dåp. Of-
fer til TV-aksjonen. (T3 kl 15).

Granvin og Ulvik, inga gudstenes-
te.

I Stamnes kyrkje kl 11, familiegud-
steneste ved Kvamsøe. Utdeling av
4-årsbok. Stamnes barnekor deltek.
Offer til IKO. Kyrkjekaffi.

I Dale kyrkje kl 16, familiegudste-
neste ved Kvamsøe. Dåp. Utdeling
av 4-årsbok. Stanghelle/Dale bar-
nesongkor deltek. Offer til TV-ak-
sjonen. Kyrkjekaffi.

St Olavs senter. Katolsk messe sun-
dag kl 11.

†
Min kjære mann,

vår gode far, svigerfar 
og bestefar,

bror, svoger og onkel

Torbjørn Jørdre
f. 01.02.1927

sovna stille inn i dag,
Granvin sjukeheim,

20. oktober 2010.

To flittige hender
har lagt seg til ro,

eit strevsamt liv er til ende.
Takk for alt.

Sigrid

Elisabeth – Arnfinn
Anna – John Agnar
Kjell Arne
Camilla, Ingrid og
Thomas
Slekta elles

Gravferd frå Granvin kyrkje
torsdag 28. oktober kl 12.00.
Alle som vil fylgja til grava er
hjarteleg velkomne.
Like kjært som blomar er ei
gåve til Granvin sjukeheim.
Minnestunda vert avslutta ved
grava.

†
Mi inderleg kjære mor,

svigermor,
mi snille besta, syster,

svigerinne og tante

Ragnhild Kvitne
f. Gjelland 31.08.1914

sovna stille inn på 
Vetleflaten omsorgssenter,

21. oktober 2010.

Så vart det kveld
og sola gjekk ned.
Ditt hjarta stilna
og du fekk fred.

Ingebjørg – Erling
Jørgen
Slekta elles

Gravferd frå Vonheim fredag
29. oktober kl 10.30.
Alle som vil fylgja til grava er
hjarteleg velkomne.
Minnestunda vert avslutta ved
grava.

†
Min kjære far, vår bestefar,

vår bror, svoger og onkel

Oddvar Aasheim
døydde frå oss,
78 år gamal.

Voss, 21. oktober 2010.

Takk for alt du gav oss,
i våre hjarter vil du alltid leva.

Frode – Gunn Tove
Jarl og Sondre
Sysken og slekta 
elles

Gravferd frå Vangskyrkja tys-
dag 2. november kl 12.30.
Alle som vil fylgja til grava er
hjarteleg velkomne.
Like kjært som blomar er ei
gåve til Kreftsaka.

Hipp hurra, for JULIE som vert 
4 år 25. okt. og IVO som vert 
10 år, 29. okt. I dag feirar me 

saman på Gol. Godklemmar frå
bestefar og bestemor på Lekve

TIRIL
Gratulerer med 7-årsdagen 

på sundag.
Klem frå Odin

Vi vil gratulere
gullet vår

HELENE 
SERIGSTAD

FENNE
med 3-årsdagen
søndag 24. okt.

Vi er veldig glade
i deg, jenta vår.

Hilsen 
Victoria, pappa og mamma

MARI REKVE 
9 år

Alltid snill og blid
sjeldan dårleg tid
Det er jenta si –

no når du vert ni.
Ha ein topp

laurdag !
Klemmar frå

mamma,
pappa, Ingrid og Leo Beinhakker

JOHANNES
Verdens beste

storebror og gull-
gutt til mamma
og pappa fyller 

2 år, mandag 25.
Til lykke med 

dagen. 
Masse glad i deg,

stor klem 
mamma, pappa og Linnea

LENEA
Ei tulle med blå

auge og lyse-
blondt hår, fyller
allereie 3 år! Jøss
kor fort tida går,

håpar du ein
kjempeflott burs-

dag får!
Store klemmar

frå tante Jannike og tante Stine

Hipp, hurra for
JULIE

som blir 4 år
på måndag!

Gratulerer med
dagen!

Stoor klem frå
mamma,

pappa, Joachim
og Andreas

Hurra for 
godjenta vår 
SUNNIVA

som fyller 4 år,
måndag 

25. oktober.

Klem frå tante
Tonje, bestemor

og bestefar

ERLE 
7 ÅR!

Vi er glade i deg. 

Mange 
gratulasjoner 
fra mamma, 
pappa, Stian 

og Synne

NICKOLAI
2 år

Gratulerer med
2-årsdagen i går,
den 22. oktober.

Helsing 
mamma og 

pappa, Michael
og Alexander

OLAV
Gratulera med

8-årsdagen
23. oktober.

Hjarteleg helsing
Pappa og
Bestemor

Me gifter oss
sundag 24. oktober i Evanger kyr-
kje kl 13. Jeanette Røneid og Lars-
Erik Skåthun. Adr. for dagen: Brekk-
hus.

Me har gifta oss
i Bergen tinghus 15. oktober. Jorunn
Mari Tillung og Leif Vestrheim.

85 år
Lars Rørlien, Voss, fyller 85 år sun-
dag 24. oktober.

Olav Gregersen, Stanghelle, fyller
85 år sundag 24. oktober.

75 år
Yngve Lavik, Eksingedalen, fyller 75
år sundag 24. oktober.

50 år
Kåre Magnar Trefall, Eksingedalen,
fyller 50 år sundag 24. oktober.

Om dei minste partiklar og
universets store mysterium

VVOOSSSSEESSTTRRAANNDD: Sundag er det ein
spennande kyrkjedag for alle tre- og
fireåringane på Vossestrand. Som ein
del av det omfattande prosjektet som
alle kyrkjelydane i Voss er med på, er
det denne dagen på Strondè det skjer.
Alle er tilskrivne med invitasjon i per-
sonleg brev. På ettermiddagstid er
fyrst alle treåringane med sine pårø-
rande som skal få lov til å vera med
på «undretur» og utforska Opp-
heimskyrkja. Kva er dåp? Korleis ser
det ut på preikestolen? Orgelet er det
mykje spennande og fin lyd frå….!

Etterpå er det litt forfrisking å få bor-
te i kyrkjestova før ein samlast til stor-
familiegudsteneste med heile kyrkje-
lyden. Då er det fireåringane sin tur
til å koma i fokus. Ein har variert ein
del med kva 4-årsbok ein har delt ut,
men dei siste åra har det vore den
flotte «Barnebibelen for dei små» på
heile 526 sider! Kjekt at det på den-
ne dagen også er eit barn som vert
bore til dåpen. Etter gudstenesta vert
det saft og bollar til alle frammøtte.
Vel møtt til ein triveleg kyrkje dag!

JJ..  OO..  TTHHAAUULLEE

4-årsboka og undretur på Vossestrand

Anita Skaftun Ringheim og Petter
Ringheim, vigde i Vangskyrkja
31. juli 2010.
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 – Punkt én er å tiltrekke oss Cern 
i Norge. Konkurransen oss imel-
lom får vi komme tilbake til senere, 
sier verkssjef Steinar Kvalheim ved 
North Cape Minerals. 

   Kvalheim representerer det om-
fattende mulighetsprosjektet med å 
omdanne Lefdal Gruver i Måløy til 
et gigantisk framtidig datasenter. 

   Et forprosjekt der Hafslund ASA, 
IBM, North Cape Minerals, DNB 
Nor, Sogn og Fjordane Energi og 
Tandberg alle har deltatt, har ny-
lig kommet fram til at Kvalheims 
hjertebarn, Lefdal Gruver, står im-
ponerende godt rustet i det inter-
nasjonale konkurransebildet. 

    
   – Et tungt signal 
   Men lovende analyser � nnes også 
om � ere andre, norske � ellhallpro-
sjekter – som Hodne Green Data 
Centre i Rennesøy, Cerns opprin-
nelig utpekte norske satsingsanlegg 
(se fakta). 

   Til samme fem norske lokasjo-
ner står nå klare til å huse Cerns 
prestisjetunge dataanlegg, og enda 
� ere vil muligens melde seg som 
aktuelle innen fristen. 

   Heller enn å framheve eget pro-
sjekt, står nå – inntil videre – Kval-
heim og Lefdal-satsingen side om 
side med � ellhallprosjektene i Ren-

nesøy, Årdal og 
Rjukan (to styk-
ker) om et felles, 
overordnet mål. 

   – Det verste er 
ikke at man even-
tuelt mister leve-
ransen til en norsk 
konkurrent, men 

at Cern ikke kommer til Norge 
i det hele tatt. Dette er helt klart 
en såkalt «ankerkunde», kunden 
som gir internasjonal legitimering 
av at Norge er en datasenternasjon. 
Dette er noe som kommer alle til 
gode, og vi står sammen for å sig-
nalisere til regjeringen at her må 
man være våkne, sier Kvalheim. 

    
   Kamp i kulissene 
   Det felles initiativet har hatt møter 
med medlemmer av næringskomi-
teen, samt rødgrønne representan-
ter fra de respektive fylkesbenkene 
på Stortinget, og opplever at saken 
nå har fått bedre oppmerksom-
het. 

   Etter det Teknisk Ukeblad kjen-
ner til, diskuteres håndteringen av 
Cern-henvendelsen nå i � ere de-
partementer – hvorav ett av dem 
er Statsministerens kontor. 

   – Vi håper for det første at be-
vilgningen fra staten er sterk nok til 
at Cern kommer. Deretter er målet 
at den påfølgende konkurransen 
blir fair innad i Norge. Myndighe-
tene bør ikke la seg friste til å gjøre 
et prosjektvalg allerede gjennom 
støttetilskuddet, ber Kvalheim. 

    
   Viktig for Cern 
   Professor i eksperimentell partik-
kelfysikk ved UiO, Alex Read, har 
de siste årene vært en del av grup-
pen som styrer og passer på hele 
datasystemet til Atlas, med sine 
ca. 20 PB (dvs. 20 000 000 GB) i 
lagringskapasitet og 50 000 data-
maskiner spredt over mer enn 100 
institusjoner i 34 land. 

   – Det planlagt Tier-0-datasente-
ret til Cern er det neste leddet etter 
selve detektoren. Dette leddet kan 

ikke velges vekk. Tier-0 må vokse 
og bruke mindre energi på kjøling. 
Prosessen som Cern følger nå er 
uunngåelig, sier Read til Teknisk 
Ukeblad. 

    
   – Selvfølgelig forskning! 
   Et problem både med denne og 
ikke minst den forrige henven-
delsen fra Cern, har vært formelle 
komplikasjoner: Norges egen del-
takelse i Cern er én faktor – det å 
� nne et departement saken natur-
lig sokner til, har vært et annet. 

   Det har vakt reaksjoner at forsk-
ningsminister Tora Aasland (SV) 
uttalte at Cern-senteret har mer 
med næringsliv og innovasjon å 
gjøre enn med forskning, da TU 
skrev om saken i forrige nummer. 

   – Datasenteret skal ikke bru-
kes til administrative oppgaver, 
men til å behandle data fra LHC-
eksperimentene. Det har alt med 
forskning å gjøre. Vi kan ikke 
utnytte de fantastiske dataene 
som nå skapes uten datakra�  og 
beregningsressurser. Dette er data 
som muligens kan gi svar på noen 
av de største mysterier i universet, 
sier Read. 

   FAD overtar 
Etter en tids diskusjon er det nå 
klart at Fornyingsdepartementet 
(FAD) overtar saken, opplyser 
statssekretær Kyrre Lekve i Kunn-
skapsdepartementet. 

– Det er for lettvint å si at saken 
har falt mellom to stoler. Prosjektet 
i seg selv er viktig teknologi og en 
god måte å utnytte norske fortrinn 
på, men ikke dermed nødvendigvis 
et norsk forskningsprosjekt. Siden 
Cern driver forskning, og Norge 

  Det internasjonale forskningsinsti-• 
tuttet Cern, hvor Norge også bidrar, 
ønsker å bruke norske fjell til å 
lagre og prosessere sine vitenska-
pelige data fra atomkollisjoner i 
Sveits.     
    I april foreslo Cern å investere mel-• 
lom en halv og en milliard kroner i 
den store fjellhallen på Rennesøy 
mot at Norge spyttet 50 til 75 mil-
lioner inn i prosjektet. Regjeringen 
svarte ikke på henvendelsen.    
    Cern forsøker nå igjen, men • 
denne gang har man henvendt 
seg bredere. Finland og Spania 
er blant landene som har kastet 
seg inn i kampen om å huse Cerns 
datasentre.    
    Et norsk tilbud til Cern vil i praksis • 
måtte inneholde et element av 
offentlige subsidier. Instituttet har 
satt svarfristen til 30. november.         
Organisasjonen IKT-Norge har 
nylig skrevet et åpent brev til fem 
ministre i 
regjeringen 
som peker 
på mulig-
hetene for 
Norge og 
viktigheten 
av å satse 
før Cerns 
tidsfrist.  

  Flere lands målrettete satsing på • 
store datasentre er en naturlig kon-
sekvens av nettskyens framvekst 
og internasjonal konsolidering 
av tungregneressurser.      I Europa 
anslås det et strømforbruk på 
rundt 100 TWh på slik drift om fi re 
år, og rundt halvparten av dette vil 
gå til kjøling.    
    Cerns interesse for Norge er delvis • 
begrunnet med naturlig avkjølt kjø-
levann og ren vannkraft. Det anslås 
et energiforbruk på 5 MW, og stiller 
krav om nybygg.    
    Kraftforbruket til slike sentre kan • 
dessuten utløse muligheter for å 
bygge ut fornybar kraft som ellers 
kan være problematisk på grunn av 
nettkapasiteten.    
    Datasentre kommer svært fordel-• 
aktig ut i en rapport fra NITO, Norsk 
Industri og Naturvernforbundet, 
som har sett på elkraftoverskuddet 
som vil oppstå i Norge og hvordan 
vi best kan utnytte det.  
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Står samlet om Cern
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 20.10.2010 12:48.

Flere konkurrerende fjellhallprosjekter går

sammen i en uvant allianse for å unngå at Cerns

datasenter-plan glipper for Norge. Av Leif

Hamnes. Punkt én er å tiltrekke oss Cern i

Norge.

Konkurransen oss imellom får vi komme tilbake

til senere, sier verkssjef Steinar Kvalheim ved

North Cape Minerals.

Bakgrunn:

Kvalheim representerer det omfattende

mulighetsprosjektet med å omdanne Lefdal

Gruver i Måløy til et gigantisk framtidig

datasenter.

LOVENDE: Lefdal Gruver-prosjektet i Måløy. Et

forprosjekt der Hafslund ASA, IBM, North Cape

Minerals, DNB Nor, Sogn og Fjordane Energi og

Tandberg alle har deltatt, har nylig kommet fram

til at Kvalheims hjertebarn, Lefdal Gruver, står

imponerende godt rustet i det internasjonale

konkurransebildet.

Et tungt internasjonalt signal

Men lovende analyser finnes også om flere

andre, norske fjellhallprosjekter som Hodne

Green Data Centre i Rennesøy, Cerns opprinnelig

utpekte norske satsingsanlegg (se fakta).

Til sammen fem norske lokasjoner står nå klare

til å huse Cerns prestisjetunge dataanlegg, og

enda flere vil muligens melde seg som aktuelle

innen fristen.

Heller enn å framheve eget prosjekt, står nå inntil

videre Kvalheim og Lefdal-satsingenside om side

med fjellhallprosjektene i Rennesøy, Årdal og

Rjukan (to stykker) om et felles, overdnet mål.

Det verste er ikke at man eventuelt mister

leveransen til en norsk konkurrent, men at Cern

ikke kommer til Norge i det hele tatt. Dette er

helt klart en såkalt ankerkunde, kunden som gir

internasjonal legitimering av Norge er en
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datasenternasjon. Dette er noe som kommer alle

til gode, og vi står sammen for å signalisere til

regjeringen at her må man være våkne, sier

Kvalheim.

RENESSØY: Det gamle Nato-anlegget på

Rennesøy sto i fokus for Cerns første

henvendelse til norske myndigheter. Dette er i

dag én av flere norske kandidater som nå går

samlet ut for å påvirke myndighetene.

Kamp i kulissene

Det felles initiativet har hatt møter med

medlemmer av Næringskomiteen samt rødgrønne

representanter fra de respektive fylkesbenkene

på Stortinget, og opplever at saken nå har fått

bedre oppmerksomhet.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, diskuteres

håndteringen av Cern-henvendelsen nå i flere

departementer hvorav ett av dem er

Statsministerens kontor.

Vi håper for det første at bevilgningen fra staten

er sterk nok til at Cern kommer. Deretter er målet

at den påfølgende konkurransen blir fair innad i

Norge. Myndighetene bør ikke la seg friste til å

gjøre et prosjektvalg allerede gjennom

støttetilskuddet, ber Kvalheim.

Viktig for Cern

Professor i eksperimentell partikkelfysikk ved

UiO, Alex Read, har de siste årene vært en del av

gruppen som styrer og passer på hele

datasystemet til Atlas, med sine ca. 20 PB (dvs.

20 000 000 GB) i lagringskapasitet og 50 000

datamaskiner spredt over mer enn 100

institusjoner i 34 land.

Det planlagte såkalte Tier-0-datasenteret til Cern

er det neste leddet etter selve detektoren. Dette

leddet kan ikke velges vekk. Tier-0 må vokse og

bruke mindre energi på kjøling. Prosessen som

Cern følger nå er uunngåelig, sier Read til

Teknisk Ukeblad.

TUNGE DATAMENGDER: Partikkelakseleratoren

Large Hadron Collider (LHC) ved det

verdenskjente Cern-anlegget i Sveits trenger sin

motvekt på dataprosesseringssiden.

Selvfølgelig forskning!

Et problem både med denne og ikke minst den forrige

henvendelsen fra Cern, har vært formelle

komplikasjoner: Norges egen deltakelse i Cern er én

faktor det å finne et departement saken naturlig sokner

til, har vært et annet.

Det har vakt reaksjoner at forskningsminister Tora

Aasland (SV) uttalte at Cern-senteret har mer med

næringsliv og innovasjon å gjøre enn med forskning, da

TU skrev om saken i forrige nummer.

Les saken:

Datasenteret skal ikke brukes til administrative

oppgaver, men til å behandle data fra LHC-

eksperimentene. Det har alt med forskning å gjøre. Vi

kan ikke utnytte de fantastiske dataene som nå skapes

uten datakraft og beregningsressurser. Dette er data

som muligens kan gi svar på noen av de største

mysterier i universet, sier Read.

FAD overtar

Etter en tids diskusjon er det nå klart at

Fornyingsdepartementet (FAD) overtar saken, opplyser

statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet.

IKKE BARE ENKELT: Det å finne riktig departement for

saken er ikke så rett fram som man kan få inntrykk av,

mener statssekretær Kyrre Lekvem i

Kunnskapsdepartementet.

Det er for lettvint å si at saken har falt mellom to stoler.

Prosjektet i seg selv er viktig teknologi og en god måte å

utnytte norske fortrinn på, men ikke dermed

nødvendigvis et norsk forskningsprosjekt. Siden Cern

driver forskning, og Norge betaler kontingent, antar man

at dette er forskningsministerens bord. Slik vi bedømmer

det, er dette et it- eller næringsmål, fordi det ikke løser

definerte forskningsmål for Norge, sier Lekve.

I EU-systemet ligger det ofte høyst uklare reelle

prislapper bak uttrykket politisk vilje. Lekve advarer mot

å godta alle premissene kritikkløst i denne saken.

Anslagene om 75 millioner har vi ikke fått noen

bekreftelse på fra Cern, sier han til Teknisk Ukeblad.

:

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 153 av 463



Dette er saken:

Det internasjonale forskningsinstituttet Cern,

hvor Norge også bidrar, ønsker å bruke norske

fjell til å lagre og prosessere sine vitenskapelige

data fra atomkollisjoner i Sveits.

I april foreslo Cern å investere mellom en halv og

en milliard kroner i den store fjellhallen på

Rennesøy mot at Norge spyttet 50 til 75 millioner

inn i prosjektet. Regjeringen svarte ikke på

henvendelsen.

Cern forsøker nå igjen, men denne gang har man

henvendt seg bredere. Finland og Spania er blant

landene som har kastet seg inn i kampen om å

huse Cerns datasentre.

Et norsk tilbud til Cern vil i praksis måtte

inneholde et element av offentlige subsidier.

Instituttet har satt svarfristen til 30. november.

Organisasjonen IKT-Norge har nylig skrevet et

åpent brev til fem ministre i regjeringen som

peker på mulighetene for Norge og viktigheten av

å satse før Cerns tidsfrist.

Datasentre som kraftpolitikk

Flere lands målrettete satsing på store

datasentre er en naturlig konsekvens av

nettskyens framvekst og internasjonal konsolidering av

tungregneressurser.

I Europa anslås det et strømforbruk på rundt 100 TWh

på slik drift om fire år, og rundt halvparten av dette vil gå

til kjøling.

Cerns interesse for Norge er delvis begrunnet med

naturlig avkjølt kjølevann og ren vannkraft. Det anslås et

energiforbruk på 5 MW, og stiller krav om nybygg.

Kraftforbruket til slike sentre kan dessuten utløse

muligheter for å bygge ut fornybar kraft som ellers kan

være problematisk på grunn av nettkapasiteten.

Datasentre kommer svært fordelaktig ut i en rapport fra

NITO, Norsk Industri og Naturvernforbundet, som har

sett på elkraftoverskuddet som vil oppstå i Norge og

hvordan vi best kan utnytte det. Få ett års abonnement

av Teknisk Ukeblad + flott Fairtrade T-skjorte for kun

1440 kr! Står samlet om Cern

© Teknisk Ukeblad
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Står samlet om Cern-frieri
Teknisk Ukeblad. Publisert på trykk 20.10.2010.
Leif Hamnes leif.hamnes@tu.no. Seksjon: IT.

Flere konkurrerende fjellhallprosjekter går

sammen i en uvant allianse for å unngå at Cerns

datasenter-plan glipper for Norge.

 – Punkt én er å tiltrekke oss Cern i Norge.

Konkurransen oss imellom får vi komme tilbake

til senere, sier verkssjef Steinar Kvalheim ved

North Cape Minerals.

Bakgrunn: <article id="262521">Cern vil til

Norge - regjeringen gadd ikke svare</article>

 Kvalheim representerer det omfattende

mulighetsprosjektet med å omdanne Lefdal

Gruver i Måløy til et gigantisk framtidig

datasenter.

Les også: <article id="232094">Toppsjefer inn i

grønt datasenter</article>

<article id="219627">Starthjelp til

gruvesky</article>

 <image align="right" caption="LOVENDE: Lefdal

Gruver-prosjektet i Måløy." version="c"

refid="116072"></image> Et forprosjekt der

Hafslund ASA, IBM, North Cape Minerals, DNB

Nor, Sogn og Fjordane Energi og Tandberg alle

har deltatt, har nylig kommet fram til at

Kvalheims hjertebarn, Lefdal Gruver, står

imponerende godt rustet i det internasjonale

konkurransebildet.

 – Et tungt internasjonalt signal

 Men lovende analyser finnes også om flere

andre, norske fjellhallprosjekter – som Hodne

Green Data Centre i Rennesøy, Cerns opprinnelig

utpekte norske satsingsanlegg (se fakta).

Les også: <article id="234366">Atomsikkert

NATO-anlegg blir grønt datasenter </article>

 <article id="232313">

Bygger gigantisk datasenter i gammelt NATO-

anlegg

</article>

 Til sammen fem norske lokasjoner står nå klare til å

huse Cerns prestisjetunge dataanlegg, og enda flere vil

muligens melde seg som aktuelle innen fristen.

 Heller enn å framheve eget prosjekt, står nå – inntil

videre – Kvalheim og Lefdal-satsingen side om side med

fjellhallprosjektene i Rennesøy, Årdal og Rjukan (to

stykker) om et felles, overdnet mål.

 – Det verste er ikke at man eventuelt mister leveransen

til en norsk konkurrent, men at Cern ikke kommer til

Norge i det hele tatt. Dette er helt klart en såkalt

«ankerkunde», kunden som gir internasjonal legitimering

til Norge som en datasenternasjon. Dette er noe som

kommer alle til gode, og vi står sammen for å signalisere

til regjeringen at her må man være våkne, sier Kvalheim.

 <image caption="RENNESØY: Det gamle Nato-anlegget

på Rennesøy sto i fokus for Cerns første henvendelse til

norske myndigheter. Dette er i dag én av flere norske

kandidater som nå går samlet ut for å påvirke

myndighetene." version="h" refid="129351"></image>

 Kamp i kulissene

 Det felles initiativet har hatt møter med medlemmer av

Næringskomiteen samt rødgrønne representanter fra de

respektive fylkesbenkene på Stortinget, og opplever at

saken nå har fått bedre oppmerksomhet.

 Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, diskuteres

håndteringen av Cern-henvendelsen nå i flere

departementer – hvorav ett av dem er Statsministerens

kontor.

 – Vi håper for det første at bevilgningen fra staten er

sterk nok til at Cern kommer. Deretter er målet at den

påfølgende konkurransen blir fair innad i Norge.

Myndighetene bør ikke la seg friste til å gjøre et

prosjektvalg allerede gjennom støttetilskuddet, ber

Kvalheim.

 Viktig for Cern
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 Professor i eksperimentell partikkelfysikk ved

UiO, Alex Read, har de siste årene vært en del av

gruppen som styrer og passer på hele

datasystemet til Atlas, med sine ca. 20 PB (dvs.

20 000 000 GB) i lagringskapasitet og 50 000

datamaskiner spredt over mer enn 100

institusjoner i 34 land.

 – Det planlagte såkalte «Tier-0»-datasenteret til

Cern er det neste leddet etter selve detektoren.

Dette leddet kan ikke velges vekk. Tier-0 må

vokse og bruke mindre energi på kjøling.

Prosessen som Cern følger nå er uunngåelig, sier

Read til Teknisk Ukeblad.

 <image caption="TUNGE DATAMENGDER:

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider

(LHC) ved det verdenskjente Cern-anlegget i

Sveits trenger sin motvekt på

dataprosesseringssiden." version="h"

refid="88585"></image>

 – Selvfølgelig forskning!

 Et problem både med denne og ikke minst den

forrige henvendelsen fra Cern, har vært formelle

komplikasjoner: Norges egen deltakelse i Cern er

én faktor – det å finne et departement saken

naturlig sokner til, har vært et annet.

 Det har vakt reaksjoner at forskningsminister

Tora Aasland (SV) uttalte at Cern-senteret har

mer med næringsliv og innovasjon å gjøre enn

med forskning, da TU skrev om saken i forrige

nummer.

Les saken: <article id="262521">Regjeringen

gadd ikke svare</article>

 – Datasenteret skal ikke brukes til

administrative oppgaver, men til å behandle data fra

LHC-eksperimentene. Det har alt med forskning å gjøre.

Vi kan ikke utnytte de fantastiske dataene som nå

skapes uten datakraft og beregningsressurser. Dette er

data som muligens kan gi svar på noen av de største

mysterier i universet, sier Read.

 FAD overtar

 Etter en tids diskusjon er det nå klart at

Fornyingsdepartementet (FAD) overtar saken, opplyser

statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet.

<image align="right" caption="IKKE BARE ENKELT: Det

å finne riktig departement for saken er ikke så rett fram

som man kan få inntrykk av, mener statssekretær Kyrre

Lekvem i Kunnskapsdepartementet." version="c"

refid="129503"></image>

 – Det er for lettvint å si at saken har falt mellom to

stoler. Prosjektet i seg selv er viktig teknologi og en god

måte å utnytte norske fortrinn på, men ikke dermed

nødvendigvis et norsk forskningsprosjekt. Siden Cern

driver forskning, og Norge betaler kontingent, antar man

at dette er forskningsministerens bord. Slik vi bedømmer

det, er dette et it- eller næringsmål, fordi det ikke løser

definerte forskningsmål for Norge, sier Lekve.

 I EU-systemet ligger det ofte høyst uklare reelle

prislapper bak uttrykket «politisk vilje». Lekve advarer

mot å godta alle premissene kritikkløst i denne saken.

 – Anslagene om 75 millioner har vi ikke fått noen

bekreftelse på fra Cern, sier han til Teknisk Ukeblad.
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MEDLEMSMØTE I ALL GRENLAND: Leder Ole Jensen
kunne 21. september ønske 135 medlemmer velkommen til
sesongens første møte i ALL. Hans Høimyr leste dagens
dikt, Solregn, som han selv hadde skrevet.
Dagens foredragsholder var partikkelfysiker Katarina Paj-
chel. Hun er ansatt ved UiO og født i Polen, men flyttet til
Bergen som niåring. Hun har studert fysikk ved universite-
tet i både Bergen og Krakow, og har nettopp tatt doktorgra-
den i partikkelfysikk. Samtidig med at hun deltar i arbeidet
med å tolke resultatene fra den nye partikkelakseleratoren
ved CERN i Genève, er hun nonne ved Katarinahjemmet
i Oslo. 
Hennes tema var Små partikler og universets store myste-
rier. Hun startet med å gi oss en oversikt over partikkelfy-
sikkens standardmodell. Standardmodellen er en mate-
matisk formulert relativistisk kvantefeltteori. Hun beskrev

den som enkel, vakker og suksessrik. Standardmodellen
beskriver materiens fundament, byggesteiner og veksel-
virkningene som holder det hele sammen. Den er ikke en
komplett teori, fordi den blant annet mangler beskrivelse av
gravitasjon. Videre beskrev hun arbeidet med å utvide
modellen som nå bare beskriver 4% av universet (mangler
mørk materie og mørk energi). 
Pajchel fortalte deretter om CERN. Organisasjonen ble
dannet i 1954 med formålene grunnforskning, teknologiut-
vikling, utdanning og for å bringe sammen nasjoner i frede-
lig forskning, alt innen kjerne/partikkelfysikk. Hun beskrev
med bilder den imponerende partikkelakseleratoren med
en omkrets  på 27 km, temperatur på minus 271 grader C
og ekstremt vakuum hvor målet er 1 milliard partikkelkol-
lisjoner per sekund. Hensikten er å kalibrere deler av stan-
dardmodellen og etter hvert gjenskape prosesser fra det tid-
lige univers.

Katarina Pajchel følte ikke noen konflikt mellom naturvi-
tenskap og religion. Hun mente at de gir ulike fasetter av
helheten. Mens naturvitenskap  fokuserer på hvordan er
religion og filosofi opptatt av hvorfor. Eksempel: Naturvi-
tenskapelig sett er musikk svingende strenger og vibre-
rende luftsøyler, mens det i totalopplevelsen også inngår en
sterk subjektiv åndelig opplevelse. Hun avsluttet med et
sitat av Friedrich Schiller: Bare helhet fører til klarhet og i
dypene bor sannheten.
Etter spørsmålsrunden takket Ole Jensen Katarina Pajchel
for et engasjert foredrag og overrakte ALL blomsten. Etter
informasjon om teatertur og studiegrupper, avsluttet lede-
ren med et sitat av Søren Kierkegaard: I valgets øyeblikk
mottar personligheten det ridderslag, som adler den for
evigheten.

KBE
sekretær

Buplikt i Fyresdal
Er Fyresdal kommune prinsipielle
og konsekvente i bupliktpolitikken
sin ?

Dette spørsmålet vil eg tru ein del
stiller seg etter at utfallet i saka om
den 8.950 dekar store eigedomen
Borgen blei som det blei. Vest-Tele-
mark Blad kunne på laurdag 25.9.
fortelje at den politiske leiinga i
kommunen har lagt breisida til for
å få Landbruksdepartementet til å
omgjere Fylkesmannens avgjedsle
om å gje bupliktfritak, noko leiinga
har lukkast med. Fylkesmannen
har nemleg tidlegare gjenge mot
kommunestyrets vedtak om å krev-
je buplikt på eigedomen. 

Med konsesjonen og bupliktfri-
taket på Fyresdals største eigedom
Austre Nape friskt i minne, kan ein
undre seg over den politiske leiinga
sin argumentasjon for å krevje
buplikt på den mykje mindre og
avsidesliggjande eigedomen Bor-
gen, attpå til med hus i dårleg for-
fatning. Argumentasjonen er nem-
leg at det da ville bli sett på spel ein
del prinsipielle spørsmål om buset-
jing. Mange vil spørje seg etter
dette om bupliktprinsippa likevel
er så «vasstette» som ein vil ha det
til i kommunen. 

Grunnen til at eg ytrar meg i
denne saka er fordi eg reint per-
sonleg er oppteken av kva som
skjer i Fyresdal på mange spen-
nande område, også politisk,
mellom anna etter å ha budd i
kommunen i mange år, der eg var
med i organisasjonslivet og i poli-
tikken. Eg ytrar meg altså ikkje
som politikar i ein annan kommu-
ne, men som privatperson. 

Eg skal ikkje ta sti l l ing t i l
avgjerdsla om buplikt  den eine
eller andre vegen i denne saka.
Men det er to ting eg likevel reage-
rar på: Den manglande respekta
for Fylkesmannen si avgjerdsle. Ein
fylkesmann som er staten og regje-
ringa sin forlenga avgjerdsarm i fyl-
ket i slike saker, etter at fylkesland-
bruksstyret diverre blei lagt ned.
Dette seier litt om statlege styre-
smakter si dårlege harmonisering
og svake tiltru til eit organ på fyl-
kesplan som er delegert avgjerds-
mynde nettopp frå den same sta-
ten. 

Det andre er den tilsynelatande
tvisynte bupliktpolitikken, popu-
lært kalla «Kong Salomo og Jør-
gen Hattemaker-prinsippet» som
tydelegvis eksisterer i lokalpolitik-
ken i ein kommune som eg trudde
var 100 % prinsippfast i konse-
sjons- og bupliktsaker. Eg vedgår
gjerne at eg ikkje kjenner alle
detaljar i sakene, korkje når det
gjeld Austre Nape eller Borgen. Eg
har heller ikkje høyrt argumenta
for å sjå så forskjellig på desse to
sakene frå politikarane i kommu-
nestyret. 

Derfor hadde eg, kanskje også
andre, satt pris på og fått ei sakleg
forklaring på den store prinsipielle
skilnaden og den formelle grunn-
gjevinga for å gje bupliktfritak  og
til og med busetjingsfritak i kom-

munen når det gjeld Austre Nape,
men ikkje når det gjeld Borgen,
trass i at eigaren er busett i bygda.
Grunnen er at det kan vera røyns-
ler å ta med seg for andre kommu-
nepolitikarar i Vest-Telemark, der
også konsesjonsgrenser og buplikt
er heilt sentrale element i buset-
jingspolitikken.

JON INGEBRETSEN

Den store
Høyre-bløffen

Etter valget i 2009 har Høyre gått
frem en del på meningsmålingene,
ikke på grunn av at politikken har

blitt bedre, men at de har overtatt
mange av Venstres velgere. Etter
hvert har noen flere har kommet
til, uten at de kanskje ikke tenkt så
mye over hvordan Høyres politikk
virkelig er. Dette har medført at de
psykiske problemene til Høyre har
blitt mindre og sigarføringen høy-
ere. 

Det var derfor interessant og
høre Høyres nestleder Jan Tore
Sanner tidligere i sommer uttalte at
han trodde velgerne var lei av at
den rødgrønne regjeringen ikke tar
tak i de store utfordringene innen
skole, helse og samferdsel. Det var
jo helt riktig, men det er bare det at
dette passer minst like godt på

Høyres politikk. Høyre har vært i
regjering flere ganger, men har
aldri greid å få til noe mer enn
Arbeiderpartiet. Det er heller ingen
forskjell på den økonomiske poli-
tikken selv om Høyre mener det
selv. Skatter og avgifter har aldri
gått ned når Høyre satt i regjering,
selv om de lovet det aldri så mye
før valget. Vi har heller ikke sett
høyere bevilgninger til samferdsel.

Et godt eksempel er Bondevik 2
regjeringen med Høyre, KrF og
Venstre for noen år siden, som ble
fire år med brutte løfter og kamel-
sluking i stor skala, særlig fra
Høyre. Innvandringspolitikken til
denne regjeringen ble også en tra-

gedie og kan sammenlignes med
den som føres av den nåværende
regjeringen, og som på litt sikt vil
bli helt ødeleggende for Norge og
den Norske befolkningen. Høyre
vil jo til og med ha shariaråd i
Norge, et forslag som er med på å
legitimere sharialover i Norge. I
Europa går man motsatt vei, der
stadig flere land er i ferd med å
innse hvor alvorlig trusselen fra
islamistene er. Høyre forstår jo
ikke engang sin egen politikk.

Da Lars Sponheim forlot politik-
ken i år kunne han fortelle sannhe-
ten om Erna Solberg, og det var at
Erna Solberg egner seg dårlig som
statsminister og fremstår som lite
samlende. Og det viser Erna Sol-
berg selv tydelig når hun blir inter-
vjuet i fjernsynet om borgelig sam-
arbeid. Hun sier ikke verken ja
eller nei og virker nærmest avvi-
sende, og de andre partiene må
forandre sin politikk så den blir lik
Høyres politikk. Dette virker selv-
følgelig lite samlende, og når man i
tillegg har den ovenifra og ned
holdningen som preger de fleste
politikere fra Høyre, så blir det
ikke bedre. Vi vet best, også er vi
egentlig litt mer verdifulle som
mennesker. 

Den rake motsetning til dette er
Siv Jensen, som er åpen, ærlig og
samarbeidsvillig. Siv Jensen sa også
lenge før valget i 2009 at alle de
fire borgelige partiene burde for-
handle om en felles politisk platt-
form, uten å stille krav slik som
Høyre gjør, men at alle må gi og ta
og vise samarbeidsvilje under for-
handlingene. Heldigvis så er det
slik at Høyre ikke kan komme i
regjering uten FrP, da FrP ikke
støtter en regjering de selv ikke er
med i. Med FrP i regjering vil man
få en fornuftig borgelig politikk for
hele folket og næringslivet, ikke
først og fremst for direktører og
skipsredere.  

PER JAN LANGERUD

FORENINGSNYTTFORENINGSNYTT Foreningsnytt kan benyttes av foreninger og lag. Send kun inn korte referat. TA forbeholder seg retten til å kutte i referatene. 
Send innlegget til TELEMARKSAVISA - postboks 2833 Kjørbekk - 3702 Skien

TA forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg. Alle innlegg merkes med fullt navn - imidlertid kan man be om
at navnet ikke kommer på trykk. Leserbrev returneres ikke. Telemarksavisa, postboks 2833 - Kjørbekk, 3702
Skien.  Legg gjerne inn ditt innlegg på: www.synspunkt.origo.no, eller send e-post til: desken@ta.no

Brød og sirkus til folket
En stund før Romerriket falt var
Julius Cæsar sin løsning brød og
sirkus til folket. Dette var vel et
forsøk på å temme de misforn-
øyde massene. Syndene florerte,
korrupsjonen var hinsides ,
respekten for politikerne var på
et lavmål og folket var i opprør.
Dekadens, sykdom, latskap,
næringsnedleggelse og fraflytting
preget stormakten, og til slutt for-
svant dette rike fra kartet. 

Det er nærliggende å trekke
paralleller til det vi i dag opplever
i Telemark. Vårt fylke troner på
toppen av alle statistikker vi helst
ikke ville være tilstede på.

Telemark ligger på topp når det
gjelder å motta uføretrygd, og
antallet uføretrygdede har økt
med tre prosent det siste året. Til
sammenligning har antallet på
landsbasis økt med 1,7 prosent
også i følge nye tall fra Nav.
Siden år 2000 har tallet på mot-
takere av uføretrygd økt med vel
25 prosent i fylket vårt viser sta-
tistikken. I hele Telemark er
15.740 personer nå uføretrygdet,
de aller fleste varig. 

I Porsgrunn er nå 3048 perso-
ner på varig eller såkalt tidsbe-
grenset uføretrygd. Hele 2573 av
disse er varig uføretrygdet. 13,6
prosent av den arbeidsføre
befolkningen i Porsgrunn er
uføretrygdet.. Vi har et sykefra-
vær i kommunen på svimlende
9,5 prosent - så det er åpenbart at
ting ikke er på stell her i byen !
Enkelte, til og med folk som
ønsker å styre denne byen, mener
at man kan melde seg av og på
denne sjenerøse velferdsordning-
en til NAV. Man tror rett og slett

ikke hva man leser og hører! Det
kan se ut som om brødet til
Cæsar er byttet ut med sykepeng-
er og trygd – for arbeidsmoralen
er tydeligvis rekordlav og dette
må det gjøres noe med! Hva gjør
så våre politikere med denne tris-
te utviklingen ?

De er opptatt av å legge ned
utkantskoler og sentralisere mest
mulig, det må spares på gatelys
og rengjøring, ungdomsklubber,
svømmehaller og velferden slik
vi kjenner den bygges gradvis
ned. Det er en tid siden vi var på
topp, nå går det åpenbart i ned-
overbakke og det alt for fort !
Egenandelene økes, skattene
økes og stadig nye skatte og
avgiftobjekter letes etter med lupe
av våre politikere. Stadig flere
ubegripelige beslutninger fattes til
tross for at flertallet av velgerne
er imot! I denne sammenheng er
det ikke rent ubegripelig at det er
fattet en beslutning om å bygge et
gigantisk kulturhus her i Pors-

grunn. Her svikter altså kommu-
nen sine primæroppgaver, samti-
dig som de tyner sine borgere for
stadig mer skatt ..   I denne
sammenheng symboliserer kul-
turhussirkuset for meg en mild
gjentakelse av historien. 

Kultur er viktig, det er de fleste
enige om, men hva med å la Kul-
turhuset være markeringen og
belønningen for at vi har klart å
friskmelde kommunen? La oss
feire når vi har en god befolk-
ningsvekst, lavt sykefravær og fått
uføre ut i tilpasset arbeid. La oss
feire når Porsgrunnskolen er
BEDRE enn landsgjennomsnit-
tet! Ikke inviter oss på sirkus
nå...dette er ikke tiden for klov-
neri!

Den politiske ledelsen i rådhu-
set synes derfor på meg som en
middelaldertenkende gruppe.

Kan vi akseptere dette bystyrets
brød og sirkus til folket ?

JAN ERIK PARR

Følg debatten og kommenter på www.synspunkt.origo.no

Oppdagelse
God morgen, jeg ser du smi-
ler,
en oppdagelse i seg selv.
Smil og le,
er Herrens glede det.

Når morgenlyset kommer,
og en ser solen titter frem,
da vet man at dagen vil
bringe
lys fra morgen til kveld.

En flott opplevelse du nå har
fått.
Flere av Guds gaver vil han
gi deg,
både i stort og smått.

Husk Herren er alltid nær,
for det har han lovet,
enten du er her eller der
vil han følge deg, uansett
hvor enn du er.

ELLEN IRENE LUNDE
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Gudmund Hernes provoserte 
på slutten av 80-tallet norske 
universiteter med påstanden 

om at de ikke var gode nok. De 
fl este institusjonene har i årene 
etter styrket seg betydelig, men 
fortsatt er det viktige utfordrin-
ger å ta fatt i. En viktig diskusjon 
de siste årene har gått på ledelse. 
Det er hevdet at videre framgang 
krever at man styrker seg som 
strategiske aktører og som velor-
ganiserte institusjoner med godt 
defi nerte lederroller.

Nye og mer omfattende ledel-
sesutfordringer følger av institu-
sjonenes økte selvstyre og økte 
ansvar for egen økonomi. En styr-
ket strategisk institusjonsledelse 
er nødvendig for å få mest mulig 
ut av ressursene til beste for fors-
kning og undervisning. Utøvelsen 
av en slik ledelse må selvsagt skje 
med respekt for den akademiske 
og individuelle faglige frihet og 
kreativiteten i forskningsproses-
sen. Ledelse må ikke stå i motstrid 
til denne friheten, men må være 
en betingelse for at denne skaper-
kraften kan utfolde seg. 

Mange synes likevel ikke dette 
er så opplagt. Jeg tror debatten 
ofte blir uklar fordi man legger så 
ulike ting i ledelse. I Aftenposten 
16. august kunne vi lese en kro-
nikk med overskriften «Forskerne 
umyndiggjøres». Professor Kristian 
Gundersen ved mener at mens uni-

versitetene tidligere var en fri fag-
lig arena, skjer det en nedrivning av 
den gamle akademiske kulturen. En 
ny klasse med ledere tar over, uten 
tilstrekkelig faglig tyngde. Han 
mener vanlig ledelse vil gi vanlige 
arbeidstagere.

I kronikken argumenteres det 
mot at institusjonslederne skal 
lede forskningen fordi slik ledelse 
krever høyeste faglige kompe-
tanse. Dette er selvsagt riktig. 
Men skilles det ikke mellom fors-
kningsledelse 
og institusjons-
ledelse. Selvsagt 
må forskningen 
ledes av forskere 
med spisskompe-
tanse på det aktu-
elle området. Det 
er det liten uenig-
het om. Men 
Gundersen går 
videre og impli-
serer at forskning strengt tatt ikke 
trenger ledelse på noen nivå, annet 
enn som praktisk tilrettelegging. 
Den enkelte forskerne kan klare 
seg selv. Dermed undervurderer 
han hvordan en utvikling av ledel-
seskulturen ved universitetene 
ka skape nye muligheter for den 
enkelte og for institusjonen. Han 
tenker på ledelse som dirigering. 
God ledelse er det motsatte.

Sist søndag (5. september) fi kk 
vi i Aftenposten en helt annen 

vinkling på ledelse. Under titte-
len «Ledelse er en kunst i Ope-
raen» står direktør Tom Remlov 
fram med at lederne ofte er vik-
tigere i kunnskapsbedrifter enn 
i produksjonsbedrifter. I de siste 
er arbeidet ofte strammere orga-
nisert og man kan klare seg med 
mindre ledelse enn det «kunn-
skapsarbeidere» trenger. Dette er 
et interessant perspektiv. Mange 
har observert hvor stort behov det 
er for at den enkelte blir sett. Lede-
ren må se den enkelte og bidra til 
å utvikle medarbeidernes unike 
talenter, slik Remlov påpeker. 

Med andre ord: Det kreves 
ledelse på fl ere nivåer. Det kreves 
en god forskningsledelse som kan 
skape driv og samspill, og det kre-
ves institusjonsledere som setter 
samlende mål og som styrer res-
sursene i samsvar med dette. I 
dag må institusjonene konkurrere 
mer enn før om studenter og fors-
kningsressurser. Ingen kan lenger 
ta for gitt at de har sitt student-
grunnlag eller tilstrekkelige fors-
kningsressurser. Institusjonene 
må ta ansvar for sin egen utvik-
ling og må disponere ressursene 
ut fra dette. De må også sikre at 
midler som hentes inn gjennom 
konkurranse spiller sammen 
med basisressursene. For eksem-

pel muliggjøres 
forskning av 
man har tilgang 
til nødvendig 
utstyr. 

At forskning 
er et arbeid som 
krever betydelig 
individuell fri-
het, kan derfor 
ikke begrunne 
svak ledelse. God 

ledelse tilpasset kunnskapsor-
ganisasjonens forutsetninger er 
nødvendig for å ta ut det faglige 
potensial som ligger i en god stab. 
Dette har vi også fått vite fra fag-
eksperter som har evaluert norsk 
forskning. Vi kan få enda mer ut 
av ressursene våre om vi satset 
mer på faglig ledelse, både stra-
tegisk ledelse av institusjonene i 
formelle lederroller og god orga-
nisering og ledelse av forsknings-
gruppene. 

God ledelse tilpasset kunnskapsorganisasjonens 
forutsetninger er nødvendig for å ta ut det faglige potensial 
som ligger i en god stab, skriver Arvid Hallén
Arvid Hallén er adm.dir. i Norges forskningsråd.
E-post: ahl@forskningsradet.no

DE NNE  UK E N:

Forskning muliggjøres blant annet 
av at man har tilgang til nødvendig 
utstyr, skriver Arvid Hallén. Bildet 
viser professor Steinar Stapnes 
(UiO), som står foran den 7 etasjer 
høye ATLAS-detektoren som brukes 
ved partikkelfysikkeksperimenter 
ved CERN. Han hadde en ledende 
rolle i arbeidet med å utvikle denne.

Bør forskning ledes?

TOM BOLSTAD leder i Bedriftsforbundet – KRISTIN CLEMET Civita – ARVID HALLÉN Norges Forskningsråd – SIGRUN VÅGENG KS

STEIN LIER-HANSEN Norsk Industri – LARS HAUKAAS Spekter-direktør – PER MORTEN HOFF IKT Norge – VIBEKE H. MADSEN HSH-leder 

UKEFORUM

«Vi kan mer ut 
av ressursene 
våre om vi satset 
mer på faglig 
ledelse»

FOTO: INGRID TORP/SCANPIX 

SISTE UKE

Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel og produktiv-
itet. Hjelp24 bidrar til å gi din bedrift et arbeidsmiljø 
som gir gode rammer for kompetanseutvikling, vekst 
og verdiskapning. Et arbeidsmiljø som gir trygghet i 
møte med forandringer og nytenkning. I dag hjelper  
vi norske bedrifter med:

Kontakt oss på 02442 eller www.hjelp24.no

Organisasjonsutvikling

ØKT LØNNSOMHET OG HØYERE 
MEDARBEIDERTILFREDSHET
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Skrinlegg professordraumen
Uniforum. Publisert på nett 19.08.2010 06:44.

Draumen var å bli professor, men når eg ser inn i

krystallkula, så vil det ikkje bli ledig noka

vitskapleg stilling i partikkelfysikk ved UiO før om

fem til ti år.

Difor sluttar eg, seier postdoktor Bjørn Samset,

som no har takka ja til ei fast forskarstilling ved

CICERO.

Av Martin Toft Del på... Del på... Lukk

Facebook

Nettby

del.icio.us

GIR OPP DRAUMEJOBBEN: Postdoktor Bjørn

Samset gir opp å bli professor midt i

karrierestigen, og takkar ja til ei forskarstilling

ved CICERO Senter for klimaforsking.

Foto: Ola Sæther

Eg er sjølvsagt svært glad for at eg har fått ei

fast stilling som forskar ved CICERO Senter for

klimaforsking. Der skal eg forska på

forureiningspartiklar i atmosfæren. Dei er om lag

100 millionar gonger større enn partiklane eg

jobba med ved Senteret for partikkelfysikk, CERN

i Sveits, fortel postdoktor Bjørn Samset på Fysisk

institutt.

Ved CICERO skal eg jobba i forskargruppa til

Gunnar Myhre, som sit i FNs klimapanel. Me skal

sjå om desse små partiklane i atmosfæren fører

til avkjøling eller til oppvarming av klimaet. Det

skal me gjera på grunnlag av målingar frå

satellittar og fly, seier Samset.

Samtidig er han lei seg for at han ikkje såg noko

anna råd enn å slutta ved Fysisk institutt etter

fire år som postdoktor.

Dei tilbaud meg faktisk endå eitt år som

postdoktor, men det takka eg nei til, sidan eg

fekk den faste forskarstillinga ved CICERO. Det

var eg sjølv som sende inn ein open søknad til

CICERO, og til slutt fekk ei ledig stilling der,

konstaterer han.
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Gjorde to feil på karrierevegen

Samset har også filosofert over kva han måtte ha

gjort annleis for å kunna halda fram karrieren

som forskar i partikkelfysikk.

Slik eg ser det har eg gjort to feil på

karrierevegen min: For det første har eg skaffa

meg familie og to barn. For det andre har eg heile

tida etter ferdig doktorgrad berre vore tilsett ved

Universitetet i Oslo, sjølv om eg har hatt lengre

opphald andre stader. Dermed har eg brukt opp

dei fire åra eg kunne vera der som mellombels

tilsett. Eg har ikkje flytta frå forskingsinstitusjon

til forskingsinstitusjon berre med tanke på eigen

karriere. Kona mi er også forskar utan fast

stilling, og difor er det viktig for oss at i alle fall

ein av oss har ei fast, langsiktig inntekt, forklarar

Samset.

Energisk, einsleg og einspora

Han fortel at dei vanskelege karrierevilkåra er eit

tema som går igjen på lunsjrommet blant

postdoktorane ved Fysisk institutt.

Me brukar å seia på spøk at dersom nokon skal

stå igjen med den endelege gevinsten som er ei

fast, vitskapleg stilling, så må den personen vera

både energisk, einsleg og einspora, seier han

med eit trist smil.

Som Apollon-journalist Yngve Vogt brukar å seia:

UiO er ein stad full av herlege, sære menneske.

Men det må vera mogleg å ha eit vanleg familieliv

også for vitskaplege tilsette, tykkjer han.

Ekstra arbeidsbør for dei faste

Samset er mest lei seg for den ekstra

arbeidsbøra han no må overlata til dei faste,

vitskaplege tilsette i forskargruppa i

partikkelfysikk.

Det er mange viktige oppgåver som vitskaplege

tilsette ikkje lærer under arbeidet med

doktorgraden, men i tida etterpå, som til dømes

postdoktor.

Kunnskapen om korleis universitetssystemet

fungerer, korleis ein skal søkja om

forskingsmidlar frå Forskingsrådet og ikkje minst

frå EU, er viktig kunnskap som ein berre lærer gjennom

praktisk arbeid som mellombels vitskapleg forskar. No

får dei få faste, vitskaplege tilsette her den børa i fanget

i tillegg til at dei må driva rettleiing og halda forelesingar

som vanleg. Dei blir rett og slett overarbeidde, meiner

Samset.

Bjørn Samset er ikkje den første og blir truleg heller ikkje

den siste meritterte postdoktoren som sluttar ved

Universitetet i Oslo på grunn av mangelen på faste,

ledige vitskaplege stillingar. Tidlegare har Uniforum

fortalt om postdoktor i antikkens historie, Jon W. Iddeng,

postdoktor Margrethe Wold i teoretisk astrofysikk og

postdoktor Andreas O. Jaunsen i teoretisk astrofysikk.

Alle har avslutta karriereløpet ved UiO. Med unntak av

Margrethe Wold har dei også avslutta karrieren som

forskarar. Sistnemnde er no førsteamanuensis ved det

framifrå forskingssenteret Dark Cosmology på Niels

Bohr-instituttet ved Københavns Universitet.

Eg har fått Marie Curie-pengar frå EU for å forska her og

trivst svært godt i eit internasjonalt forskingsmiljø med

stor breidde, seier Wold til Uniforum.

Trist

Det er sjølvsagt trist for Universitetet i Oslo at det ikkje

er mogleg å få etablert fleire langsiktige, vitskaplege

stillingar. Universitetsleiinga peikar heile tida på at

forskinga må få ei finansiering som varer lenger enn ein

stortingsperiode. Det er eg heilt einig i, seier Samset.

Men er ikkje vitskaplege overgangsstillingar, såkalla

innstegsstillingar ein utveg for å få folk til å bli?

Ved Universitetet i Bergen prøvde dei det ved hjelp av

pengar frå ei forskingsstifting. Resultatet blei at

konkurransen om desse stillingane blei endå hardare

enn konkurransen om å få ordinære, vitskaplege

stillingar, sidan folk frå forskjellige faggrupper kunne

søkja desse stillingane. Då må i tilfelle universitetet

oppretta mange fleire slike stillingar, synest han.

Tapt for partikkelfysikken

Så karrieren din som partikkelfysikar er over?

Det kan vera at eg klarer å halda meg oppdatert dei

neste to åra. Men om eg søkjer stillingar i partikkelfysikk

i framtida, vil mange av dei andre søkjarane ha endå

lenger ansiennitet innanfor partikkelfysikk enn eg. Difor
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vil det bli vanskeleg for meg å vinna fram. I dag

ville nok ein søknad frå meg blitt vurdert, om eg

hadde søkt på ei stilling ved til dømes CERN.

Men eg er ikkje interessert i å flytta med heile

familien til Sveits eller Frankrike, slår han fast.

Rektor Ole Petter Ottersen kan ikkje kommentera

enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan han

visa til UiOs hovudmål på det området.

Diskuterer innstegsstillingar

UiO utdannar heilt medvite langt fleire ph.d.-

kandidatar enn det me har stillingar til. Og det er

fordi me håpar at dei finn seg jobbar både i

næringslivet, ved forskingsinstitutt og i det offentlege.

Det me likevel ynskjer å bidra til er at dei som verkeleg

satsar på ein forskarkarriere, får så gode vilkår til å

planleggja framtida si som mogleg. Difor er me også

midt inne i ein diskusjon om ei mogleg etablering av

innstegsstillingar, seier Ottersen.

© Uniforum

Se webartikkelen på http://ret.nu/YVNBAFPy
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BERGENS TIDENDE SØNDAG 15. AUGUST 2010

DAGENS NAVN
I dag har Margot og Mary og Mari-
elle navnedag. Margot er en fransk 
form av Margareta, fra persisk perle. 
Mary er en engelsk form av Maria, 
den gresk-latinske formen av det he-
braiske Mirjam.
Marielle er en opprinnelig fransk 
kjæleform av kvinnenavnet Marie. 
Det fi nnes alternative skrivemåter 
som f.eks. Mariell, Marièl og Mar-
jelle. NTB

FØDSELSDAGER
Det er nasjonaldag i Sør-Korea.
Journalist Anton Blom og tidligere 
stortingspresident Jo Benkow blir 

begge 86 år i dag, 
tidligere statssekre-
tær Oddmund 
Hammerstad 67 år, 
skuespiller Tone Da-
nielsen 64 år, fyl-
kesmann Inge Ryan 
54 år, generalsekre-

tær Petter Eide 51 år, forfatter Mor-
ten Harry Olsen 50 år, Bellona-lede-
ren Frederic Hauge 45 år, 
tegneserieforfatter Frode Øverli 42 
år (bildet) og skuespiller Ben Affl eck 
37 år. NTB

90 ÅR 
Jenny Kvinge, 
5981 Masfjordnes
Ingolf Strand, 
5419 Fitjar
Ranveig Pauline Thorsen, 
5305 Florvåg

80 ÅR 
Knut Egil Grønli, 
5700 Voss
Edith Konstance Martinussen, 
5056 Bergen
Konrad Spilde, 
5363 Ågotnes

70 ÅR 
Jan Ove Fjellstad, 
5122 Morvik
Berit Johanne Johannessen, 
5172 Loddefjord

60 ÅR 
Atle Martin Berge, 
5264 Garnes
Halvor Færevaag, 
5235 Rådal
Gunnar Bertil Gundersen, 
5142 Fyllingsdalen
Turid Liv Hjellum, 
5265 Ytre Arna
Anne Karin Trengereid Husebø, 
5918 Frekhaug
Rune Johansen, 
5098 Bergen
Margunn Larsen, 
5353 Straume
Inge Arnt Nordhaug, 
6800 Førde
Eva Karin Emilie Skulstad, 
5117 Ulset
Marit Rakel Lilledal Valland, 
5600 Norheimsund
Svein Wågen, 
5410 Sagvåg

50 ÅR 
Danckert Krohn Eeg, 
5152 Bønes
Bjørg Kristin Fossen, 
6800 Førde
Linda Solrun Hovland, 
5164 Laksevåg
Dag Frode Koteng, 
5232 Paradis
Reidar Meling Larssen, 
5430 Bremnes
Hasine Sakin, 
5225 Nesttun
Sissel Sævareid, 
5178 Loddefjord
Irmelin Tyssøy, 
5152 Bønes
Helge Erik Vadheim, 6995 Kyrkjebø
Svein Øvrebø, 5252 Søreidgrend

DAGENS GULLKORN
Hvis bare alderdommen kunne være sterk og ungdommen klok.
Martin Luther

MINNEORD
Det var med sorg at vi mottok be-
skjeden om professor Endre Lille-

thuns bortgang, 
den 14. juli. Han 
ble 82 år gammel.   
Lillethun ble ansatt 
ved Universitet i 
Bergen i 1964, 
men hadde da al-

lerede en imponerende internasjo-
nal karriere bak seg. Som nybakt 
Cand. real fra Fysisk institutt, Univer-
sitetet i Oslo i 1952 reiste han og fa-
milien til Etiopia, der han virket som 
fysikklærer i fi re år. Så gikk ferden til 
Chicago i USA, der de ble i fi re år, til 
en PhD-grad i partikkelfysikk fra Uni-
versity of Chicago var avlagt. Fami-
lien reiste så til forskningssenteret i 
partikkelfysikk, CERN, i Sveits. Her 
arbeidet Lillethun som forsker i fi re 
år før familien kom til Fysisk institutt 
i Bergen.
Her i Bergen ble Lillethun gjennom 
25 år en ledende kraft innen partik-
kelfysikkmiljøet, og en pådriver for å 
modernisere forskningen i feltet, ved 
å ta i bruk nye teknologier i det ek-
sperimentelle arbeidet. Dette bidro 
sterkt til å holde bergensmiljøet i 
front på dette sterkt internasjonalt 
pregede forskningsfeltet og han 
ledet Bergensgruppen i fl ere interna-
sjonale eksperimenter.
Lillethuns opphold i Afrika førte til et 
sterkt engasjement for denne delen 
av verden. Han deltok i Kirkens Nød-
hjelps arbeide i Etiopia i 1974. Han 

tok initiativ til et prosjekt for gjen-
oppbygging av naturvitenskapelig 
forskning ved Makerere-universitetet 
i Kampala i Uganda, som lå i ruiner 
som følge av Idi Amins herjinger. 
Prosjektet kom i gang si 1991. Dette 
arbeidet er svært høyt verdsatt i 
Uganda, og førte i år til at han ble 
utnevnt til æresdoktor ved Makere-
re-universitetet. En slik pris er også 
en stor ære for Universitetet i Ber-
gen. 
Endre gikk av med pensjon i 1993, 
men arbeidet altså aktivt videre med 
sitt prosjekt i Uganda, som han ledet 
frem til 1997. Han holdt likevel kon-
takt med sitt gamle fagområde ved 
å delta i vår faste kaffepause. Her 
bidro han med verdifulle kommenta-
rer og innspill til vår forskningsaktivi-
tet. Samtalene i disse pausene har til 
fulle bekreftet inntrykket av at Endre 
var en engasjert person, og et lysen-
de eksempel til etterfølgelse når det 
gjelder å sette etisk og moralsk stan-
dard for sine handlinger.
Våre tanker går nå først og fremst til 
Endres kone, Karen, og den øvrige 
familien, som må føle et dypt savn. 
Vi ønsker å uttrykke vår dypeste 
medfølelse. Med disse ordene øn-
sker vi å hedre minnet etter et sant 
medmenneske som har satt varige 
spor etter seg på to vidt forskjellige 
felter innenfor fysikken.

BJARNE STUGU,
Institutt for fysikk og Teknologi.

Ann Kristin Mjelde og Glenn Birkeland 
giftet seg i Haus Kirke på Osterøy 26. 
juni.  FOTOGRAF CHRISTIN EIDE

Hilde Doksæter Slaatten og Ole-Alf Bratshaug 
giftet seg 15. mai i Fjell kirke.
 FOTO: FROST STUDIO

Gjertrud Kristina Torgnes Sæle og Nils 
Arve Torsvik viet i Austevoll kyrkje 26. 
juni.  FOTOGRAF HANNE SOLHEIM

Endre Bjotveit og 
Manuela Reyer giftet seg 
i Hardanger 29. mai i år. 
Tre uker senere dro de til 
Tyskland for å gjenta 
suksessen.

GURO H. BERGESEN

guro.bergesen@bt.no

– Hvor møttes dere?
– På en grillfest på Bu. Manu-

ela er fra Stuttgart i Tyskland, og 
kom til Norge som arbeidsgjest 
hos en av naboene mine. Hun 
trivdes så godt i Norge at hun 
kom hit for å studere. Det var 
først da vi ble kjent.

– Hvem fridde, når og hvor?
– Jeg fridde på høsten i 2008. 

Manuela tok et semester i Stavan-
ger, og havnet da litt bakpå med 
lærerutdanningen hun holdt på 
med i Tyskland. Hun bestemte 
seg for å gå via et utvekslings-
program i EU som går ut på sam-
arbeid mellom grunnskoler over 
landegrenser. Da hun bestemte 
seg for å søke på dette program-
met, så tok jeg kontakt med min 
gamle rektor i Kinsarvik for å 
få han til å melde opp skolen i 
utvekslingsprogrammet så hun 
kunne komme hit. Det viste seg 
at de deler ut skoler tilfeldig, så 
da hun fi kk brevet, så sto det at 
hun skulle jobbe i Lofoten. Så da 
dro jeg opp dit på besøk en ukes 
tid, og bestemte meg for å benyt-
te anledningen til å fri.

– Hvem sto for bryllupsplan-
leggingen?

– Begge to. Vi hadde to bryl-
lupsfester, en i Norge og en i 
Tyskland. Bryllupsfesten i Norge 
var det stort sett jeg som tok 
meg av, men Manuela hjalp til 

med dekorasjoner og sånt. Vi 
bestemte oss for å ha et ordent-
lig tradisjonelt bunadsbryllup, 
og leide da brudedrakt og krone 
av bygdekvinnelaget i området. 
19. juni hadde vi fullt opplegg i 
Tyskland. 

– Hvordan var selve bryllupet?
– Veldig trivelig. Vi var heldige 

med været, for det var akkurat 
nok skyer til at det ikke ble for 
varmt å gå med bunad. Bare kro-
nen veier omtrent en kilo og er 
en stor belastning for bruden. 

– Hvordan er bryllupstradi-
sjonene i Tyskland i forhold til 
Norge?

– Det er egentlig ikke så store 
forskjeller. Den største er vel at 
de ikke har like mange taler, 
men at venner og slektninger 
heller lager programinnslag i 
form av leker og sånt der brude-
paret må delta.

– Hvordan er hverdagen som 
gift?

– Vi har ikke rukket å ha så 
mye hverdag ennå, men jeg reg-
ner med det skal gå fi nt. Vi sam-
arbeider veldig bra sammen. 

Feiret 
bryllup 
to ganger

NYGIFTE: 
Endre Bjotveit og Manuela 

Reyer opplever at selv 
hverdagen er en fest.

FOTOGRAF SENDERUD

Det var med sorg at vi mottok beskjeden om

professor

bortgang, den 14. juli. Han ble 82 år gammel.

Lillethun ble ansatt ved Universitet i Bergen i

1964, men hadde da allerede en imponerende

internasjonal karriere bak seg. Som nybakt Cand.

real fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo i

1952 reiste han og familien til Etiopia, der han

virket som fysikklærer i fire år. Så gikk ferden til

Chicago i USA, der de ble i fire år, til en PhD-grad

i partikkelfysikk fra University of Chicago var

avlagt. Familien reiste så til forskningssenteret i

partikkelfysikk, CERN, i Sveits. Her arbeidet

Lillethun som forsker i fire år før familien kom til

Fysisk institutt i Bergen.

Her i Bergen ble Lillethun gjennom 25 år en

ledende kraft innen partikkelfysikkmiljøet, og en

pådriver for å modernisere forskningen i feltet,

ved å ta i bruk nye teknologier i det

eksperimentelle arbeidet. Dette bidro sterkt til å

holde bergensmiljøet i front på dette sterkt

internasjonalt pregede forskningsfeltet og han

ledet Bergensgruppen i flere internasjonale

eksperimenter.

Lillethuns opphold i Afrika førte til et sterkt

engasjement for denne delen av verden. Han

deltok i Kirkens Nødhjelps arbeide i Etiopia i

1974. Han tok initiativ til et prosjekt for

gjenoppbygging av naturvitenskapelig forskning

ved Makerere-universitetet i Kampala i Uganda,

som lå i ruiner som følge av Idi Amins herjinger.

Prosjektet kom i gang si 1991. Dette arbeidet er

svært høyt verdsatt i Uganda, og førte i år til at

han ble utnevnt til æresdoktor ved Makerere-

universitetet. En slik pris er også en stor ære for

Universitetet i Bergen.

Endre gikk av med pensjon i 1993, men arbeidet

altså aktivt videre med sitt prosjekt i Uganda,

som han ledet frem til 1997. Han holdt likevel kontakt

med sitt gamle fagområde ved å delta i vår faste

kaffepause. Her bidro han med verdifulle kommentarer

og innspill til vår forskningsaktivitet. Samtalene i disse

pausene har til fulle bekreftet inntrykket av at Endre var

en engasjert person, og et lysende eksempel til

etterfølgelse når det gjelder å sette etisk og moralsk

standard for sine handlinger.

Våre tanker går nå først og fremst til Endres kone,

Karen, og den øvrige familien, som må føle et dypt savn.

Vi ønsker å uttrykke vår dypeste medfølelse. Med disse

ordene ønsker vi å hedre minnet etter et sant

medmenneske som har satt varige spor etter seg på to

vidt forskjellige felter innenfor fysikken.

MINNEORD

© Bergens Tidende
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Higgs-kappløpet fortsetter
Forskning.no. Publisert på nett 11.08.2010 05:30.

Både amerikanske Fermilab og europeiske CERN

kommer stadig nærmere den hemmelighetsfulle

Higgs-partikkelen.

Marianne Nordahl journalist

Onsdag 11. august 2010

Blir dette åstedet for Higgs' første opptreden?

Langs denne linja går den 27km lange

partikkelakseleratoren, Large Hadron Collider,

omtrent 100 meter under jorda. (Foto: CERN)

Med Higgs-partikkelen forventer fysikerne å finne

ut om standardmodellen for universets

byggeklosser holder vann. Dette er den etablerte

teorien for vekselvirkningene mellom partiklene

(se faktaboks).

- Large Hadron Collider og Tevatron er litt som

haren og skilpadda, sier fysiker og CERN-forsker

Bjørn Samset fra Fysisk Institutt ved Universitetet

i Oslo.

Det pågår et intenst kappløp mellom den nye

europeiske gigantakseleratoren Large Hadron

Collider og amerikanernes 20 år eldre traver,

Tevatron ved instituttet Fermilab.

Målet er å finne Higgs-partikkelen -

partikkelfysikkens hellige gral. Den har også blitt

kalt 'The God particle', og hvis den finnes

bekrefter den dagens forståelse av hvordan

universets minste biter henger sammen.

Ikke rart det investeres millarder både i det

europeiske og det amerikanske samarbeidet -

men vinner haren eller skilpadda?

- Brikken som må på plass

Den britiske fysikeren Peter Higgs var blant

fysikerne som i 1964 foreslo at det måtte finnes

et felt som brer seg gjennom universet, slik

atmosfæren brer seg rundt jorda.

Teorien går ut på at feltet, som raskt ble kalt opp

etter ham, holder planeter, atomer og stjerner

sammen i limingen og forhindrer at universet sklir

sammen i en grøt.
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Bjørn Samset. (Foto: Universitetet i Oslo)

På samme måte som vi kan se atmosfæren ved

at det kan dukke opp en tornado, kan Higgsfeltet

oppdages ved at det kan dukke opp en partikkel -

higgspartikkelen, forklarer Bjørn Samset.

Standardmodellen ser ut til å stemme med alt

forskerne tester ut, men bidrar ikke med svar på

hvorfor noen partikler har masse og andre ikke.

Med higgsfeltet med i beregningen stemmer

regnestykket.

Ørsmå spor i knallsterke maskiner

Siden 1964 har forskerne altså lett etter bevis

for at higgsfeltet eksisterer, slik at

standardmodellen kan gå opp.

Det gjør de ved å kollidere stråler av partikler i

sirkelformede store akseleratorer som Tevatron

og LHC, for så å studere vrakrestene av

kollisjonene.

, og les portrettintervju med 81-årige Peter Higgs

på avisa The Guardians nettsider.

Illustrasjonen viser hvordan Higgs, hvis den

finnes, forholder seg til kvarkene, leptonene og

bosonene i standardmodellen. (Kilde: Fermilab)

Skipadde og hare i tett spurt

Den 6,8 km lange sirkelformede Tevatron har

ikke ubegrenset tid å finne Higgs-partikkelen.

Etter planen skal akseleratoren gå av med

pensjon i 2014.

- Men det har kommet mye fantastisk fysikk ut av

Tevatron, sier Samset, og trekker fram den

gangen i 1995 da Tevatron klarte å produsere en

toppkvark - den tyngste av kvarkene som

antakeligvis står i nær relasjon til Higgs.

Etter nye resultater å dømme, ser det nå også ut

til at den større og mer moderne LHC også har

klart å produsere slike toppkvarker. Dermed har

også CERN økt sjansene for å skimte den

mystiske lille partikkelen.

Samset er sikker på at i motsetning til utfallet i

eventyret, kommer haren til danke ut den

amerikanske skilpadda før eller seinere.

- Skilpadda gjør et kjempegodt løp, og nå forstår de

maskinen sin veldig godt der borte. Men så har du LHC

med tusenvis av mennesker som kan ta innspurten, sier

han til forskning.no.

Nye funn gir fordel til CERN?

Hovedforskjellen er at LHC har mer energi enn Fermilab,

og at den kolliderer flere partikler per sekund. Begge

deler kan gi fordeler til LHC, tror Samset.

Nye analyser som Fermilab har gjort av kollisjonene i

Tevatron tyder på at Higgs har relativt lav masse. Det

kan også styrke sjansjene for at LHC finner den først.

- Jo lettere den er, jo mer sannsynlig er det at Fermilab

har spor av den i bildesettet de allerede har. Men så er

det samtidig sånn at Fermilab har vanskeligere for å se

de lette partiklene enn de tunge.

- Totalt er det best for Fermilab at Higgs er mellomtung -

men det har de allerede avgjort at den ikke er, sier

Samset til forskning.no.

Samtidig hevder det amerikanske fysikklaboratoriet nå at

de vil kunne klare å oppdage enhver masse Higgs måtte

ha, hvis de bare får holde liv i gamle Tevatron i 4-5 år til.

PartikkelakseleratorenTevatron ved

forskningslaboratoriet Fermi National Accelerator

Laboratory (Fermilab) i nærheten av Chicago, Illinois.

(Foto: Fermilab)

Ulike spesialtiteter

- LHC er en bedre maskin, men så er den også 20 år

yngre. Forskerne ved Fermilab håper nok at de skal finne

Higgs først. Det er litt vennskapelig konkurranse her,

sier Samset.

Den norske CERN-forskeren vil uansett slå hælene i

taket dersom Higgs-partikkelen glimter fram for første

gang, men kanskje med litt blandede følelser dersom

det skjer på den andre siden av Atlanteren.

- Altså, amerikanske Fermilab oppdaget toppkvarken i

1995, så de har liksom fått sitt. Men skulle de finne

Higgs, er det nesten sånn at det er fortjent, sier han.

- Dessuten har LHC mye den skal oppdage og studere. Å

oppdage Higgs er én ting, men å studere den grundig det

er der fysikken ligger, og her er LHC best, sier Samset.
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Morsommere med ukjent løsning?

Mange vet ikke at fysikeren som er opphavet til

uttrykket `The God particle`, Leon Lederman, i

virkeligheten ville kalle den `That God damn

particle` fordi den er så lite håndfast, men

likefullt så viktig for at Standardmodellen skal gå

opp.

Hvis dagen kommer da den dukker opp som et

neonfarget stjerneskudd på enten Tevatron- eller

LHC-forskernes dataskjermer, vanker det

antakeligvis en nobelpris på 81-åringen Peter

Higgs og de belgiske fysikerne Robert Brout og

François Englert.

Ideen om et allestedsnærværende felt ble nemlig

utviklet på tre forskjellige steder i løpet av noen

få uker i 1964. Nå som jakten på Higgs tilspisser

seg, går diskusjonen om også tre andre forskere,

britiske Tom Kibble, og Gerald Guralnik og Carl R.

Hagen fra USA, også hadde fortjent prisen.

De publiserte sin idé like etter Brout og Englert,

og Peter Higgs. Les mer om diskusjonen

tidsskriftet Natures nettsider.

- Men utfallet leteaksjonen etter Higgs kan bli

annerledes enn vi forventer oss - kanskje

oppfører partikkelen seg på en annen måte enn

vi tror, sier Bjørn Samset.

Da blir han ikke skuffet - snarere tvert i mot. Vi

vet at Standardmodellen ikke er komplett, sier

han. Selv etter at Higgs endelig har glitret på en

kontrollskjerm for første gang.

- Litt av det spennende med en eventuell uventet

løsning er at den kan peke ut litt av veien videre

frem mot en forståelse av mørk materie, kanskje

også gravitasjon en gang i fremtiden, sier han til

forskning.no.

Standardmodellen

Standardmodellen forklarer hvordan alt i

universet ser ut til å være bygget opp at tolv

grunnleggende byggeklosser - seks kvarker og

seks leptoner.

Ifølge modellen samhandler disse ved hjelp av

kraftbærende partikler som kalles bosoner.

Higgspartikkelen er et boson som forskerne fremdeles

leter etter for å få bekreftet at modellen er riktig - en

manglende brikke.

Men Standardmodellen kan antakeligvis ikke forklare

hele bildet, og forskerne leter etter fysikk som går

utenom modellen, og som kanskje vil lede dem til en

mer elegant `Teori om alt`.

Kilde CERN og Fermilab

Large Hadron Collider

Sirkelformet akseleratortunnel med 27 km omkrets.

Laboratorium ved Organisation Européenne pour la

Recherche Nucléaire (CERN) like uten for Genève, på

den sveitsisk-franske grensa.

Protoner suste gjennom akseleratoren for første gang i

2008.

Akseleratoren har seks detektorer som registrerer

partikkelkollisjoner.

Kilde: Wikipedia

Tevatron

Sirkelformet akseleratortunnel med 6,2 km omkrets.

Akseleratoren sto ferdig i 1983, ved forskningssenteret

Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) utenfor

Chicago.

I likhet med LHC sender den partikkelstråler i hver sin

retning i denne tunnelen, og lar dem kollidere på visse

møtepunkter.

I 1995 var Tevatron først ute til å produsere en

toppkvark - en viktig slik byggekloss i Standardmodellen

for universet.

Kilde: Wikipedia og Bjørn Samset

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/B9pO62Mm
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Ser konturene av Higgs
Forskning.no. Publisert på nett 02.08.2010 05:29.

Det amerikanske fysikksenteret Fermilab har

skvist ut data som tyder på at Higgs kan være

lettere i masse enn mange har trodd. Jakten på

`The God particle` tilspisser seg.

Marianne Nordahl journalist

Mandag 02. august 2010

Hvem skal finnet det etterlengtede Higgs-bosonet

først; European Organization for Nuclear

Research (CERN)sin kjempemaskin Large Hadron

Collider eller amerikanske Fermilabs gamle

traver, Tevatron?

Fermilab har klart å snevre inn muligheten for

hvor tung partikkelen kan være - det er viktig for

at forskerne skal vite hva de leter etter. Den nye

vekta ble presentert på en konferanse for

høyenergifysikk i Paris i forrige uke.

Partikkelen befinner seg antakeligvis ikke i det

øverste vektskiktet som forskerne har vært åpne

for, ifølge det amerikanske forskningssenteret.

- Vi er nær ved å kunne utelukke at Higgs' boson

har en høy masse, sa en av talspersonene for

Fermilab-samarbeidet, Dmitri Denisov på

konferansen.

Fra før har både CERN og Fermilab bidratt til å

eksludere både svært høy og svært lav masse,

som vist med de grønne feltene. Det røde feltet

markerer massen Fermilab nå har kunnet

utelukke. Mest sannsynlig kan de også fylle ut

det minste hvite mellomrommet med rødt. (Kilde:

Fermilab)

Størrelsen teller

At Higgs-bosonet finnes er avgjørende for at

forskernes beskrivelse av universets

byggesteiner og kreftene mellom dem, skal holde

vann.

Les mer om hva forskning.no har skrevet om

Higgs-bosonet.

Hvis de finner den lille partikkelen, er det et bevis

for at det finnes et felt, Higgsfeltet, som gjør at
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de andre byggesteinene kan ha en masse. Dette

vil bekrefte den såkalte Standardmodellen.

Det er altså ikke noen overflødig tullepartikkel vi

snakker om. Derfor er Fermilab og CERN så

elleville etter å lete etter den, og de gjør det ved

å sende to stråler med partikler mot hverandre i

en akselerator, for å se etter spor fra Higgs i

kræsjrestene.

Hvor høy masse Higgs har, vil ha betydning for

hvilke restpartikler som dannes når den

forsvinner, bare milliondelssekundet etter

kollisjonen.

Restene, eller henfallsproduktene, fungerer som

et slags fingeravtrykk som akseleratorenes

detektorer registrerer.

Da må de kloke hodene, som Bjørn Samset og

kollegaene ved Fysisk Institutt ved Universitetet i

Oslo, sitte klare med matteunnskapene sine, og

regne seg tilbake til hva som har vært der. Slik

håper de også å finne Higgs.

Tror Higgs har lav masse

Partikkelfysiker og CERN-forsker Samset tror nå

at massen til Higgs ligger helt ned mot minimum

av det forskerne har regnet ut, som er 114

gigavoltelektron (GeV/c2).

- Nå har Fermilab utelukket alt fra 158 til 175

gigavoltelektron. I størrelsene over det har vi lett,

og der er den nok ikke. Mest sannsynlig har

Higgs en masse på mellom 115 og 120 GeV/c2,

sier Samset til forskning.no.

Hvis det viser seg at Higgs har ganske lav

masse, gir det et hint om hvilke partikler som vil

ligge igjen i kjølvannet etter Higgs etter en

kollisjon.

Bjørn Hallvard Samset. (Foto: Universitetet i Oslo)

Forskerne har allerede sett seg ut den tyngste av

de seks kvarkene som er med i regnestykket til

Standardmodellen, som en slik mulig Higgs-

formidler.

Kvarker er sammen med leptoner de minste

byggeklossene vi kjenner til i naturen i dag.

Hjelp fra toppkvarken?

Forskerne tror at Higgs-bosonet kan komme til å

avdekkes i relasjon til den store toppkvarken, som har

omtrent like høy masse som kjernen til et gullatom.

- Det er svær kvark dette her, og hvis Higgs er der og

følger teorien vi forutser, liker den å knuses til mest

mulig massive partikler, forteller Bjørn Samset.

- Det er derfor vi regner med at den vil forekomme oftest

i sammenheng med toppkvarken og bunnkvarken, fordi

de har høyest masse, sier han.

Hvis Higgs viser seg å være enn lettvekter, vil den selv

kunne være et av henfallsproduktene av toppkvarken og

bunnkvarken.

- Hvis Higgs derimot likevel skulle vise seg å ha større

masse enn toppkvarken, kan det hende det derimot er

toppkvarken og bunnkvarken som blir henfallsmateriale

fra Higgs, sier Samset.

- Nydelige bilder fra kollisjonen

Problemet er at heller ikke toppkvarken er noen

ekshibisjonist - den hopper ikke akkurat opp i fjeset på

forskerne.

Tevatron klarte å produsere en toppkvark til alles

begeistring første gang i 1995, og dette er hittil det

eneste stedet mennesket noen gang har sett den.

Men i løpet av det siste halvårets susing av

partikkelstråler gjennom Large Hadron Collider, har den

europeiske kjempen produsert 15 mulige toppkvarkpar -

de dannes alltid i par som er speilbilder av hverandre.

Funnene har forskerne ved CERN presentert på

konferanser i sommer.

- Både Atlas og CMS, som er to store detektorer på LHC-

ringen, har pene bilder av sporene etter mulige

toppkvarker, og CMS har et som er spesielt flott. Bare

det å se røyken etter toppkvarken her er stort, sier

Samset.

Atlas-detektoren ved CERN er et av stedene der det kan

bli mulig å fange opp Higgs hvis den finnes. (Foto: CERN)

Kollisjonsfesten fortsetter hos LHC

Det siste året har den digre europeiske

partikkeltunnelen hatt kollisjoner i den store
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sirkelformede tunnelen siden mars, og dataene

fosser inn, ifølge Samset.

Han tror likevel ikke at LHC vil kunne finne Higgs

med det første, men at det kan ta to-tre år før de

er i stand til å analysere seg fram til den.

I mellomtiden produserer partikkelakseleratoren

på grensen mellom Sveits og Frankrike flere data

enn noen gang, og fysikere fra hele verden følger

nøye med.

- Vi har skrudd opp intensiteten og dermed doblet

datasettet hver uke. Plutselig kommer det en

kjøring som har like mye data som vi har hatt i

løpet av hele året, sier Samset til forskning.no.

Kilder:

Fermilab experiments narrow allowed mass range for

Higgs boson. Pressemelding fra Fermilab, 26.juli 2010

LHC closes in om massive particle. BBC News 23.juli

2010

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/NdJ4pqmA
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Forfatter av Steiner-læreplan forsvarer skepsis til atomlæren
Fri tanke. Publisert på nett 09.06.2010 16:05.

Så langt har alle fordømt den gamle Steiner-

læreplanens formuleringer om at det `ikke finnes

bevis for atomlæren`. Men Arne Nicolaisen, som

har skrevet setningene, angrer ikke.

Even Gran 9.6.2010

Oslo by Steinerskole ligger sentralt plassert i

Oslo. Der lærer elevene å ikke se seg blind på

modeller og teorier. Foto fra Google earth. I

virkeligheten finnes det ikke noe bevis for

atomteorien. Moderne fysikk er fullt forenlig med

begreper om at materien i utgangspunktet ikke er

atomisert eller elektrifisert. Atomfysikken kan

forklares ved at bestemte prosesser atomiserer

materien.

Disse formuleringene fra Steinerskolens gamle,

men fortsatt gyldige læreplan, har så langt blitt

unisont fordømt av både fysikkprofessorer og

steinerpedagoger.

- Selvsagt tar vi avstand fra et utsagn om at

atomteorien ikke er bevist. At det er feil å påstå

noe slikt bør vi ikke utdype ytterligere. At det er

kommet med i en læreplan er intet mindre enn

pinlig, skriver Godi Keller fra Rudolf

Steinerhøyskolen i Oslo i et leserinnlegg i

Fritanke.no.

- Det reinspikka tull fra ende til annen. Vi har

elektronmikroskoper som kan ta bilder av

atomer. At de finnes er så godt bevist som noe

kan få blitt, selv om man filosofisk sett alltid må

være åpen for at det finnes andre forklaringer,

sier post.doc. i fysikk ved Universitetet i Oslo,

Bjørn Samset, til Fritanke.no.

Han mener det er umulig å si noe vettugt om

formuleringer som at `materien ikke er atomisert`

eller at `bestemte prosesser atomiserer

materien`.

- Formuleringene er godt gjennomtenkt Nå står

forfatteren av de omstridte setningene fram. Arne

Nicolaisen er lærer ved Oslo By Steinerskole.

Han fastholder at formuleringene er godt

gjennomtenkt, og han synes det er synd at de har

falt ut fra den oppdaterte læreplanen til Steinerskolen

som kom i 2007.

I et leserbrev til Fritanke.no forklarer han at hensikten er

å understreke overfor elevene at man ikke må forveksle

en modell over virkeligheten, med virkeligheten selv.

Modellen kan bli noe som hindrer oss fra å se andre

sider ved virkeligheten, mener Nicolaisen.

- Historien viser at teoriene alltid har et begrenset

gyldighetsområde.

Arne Nicolaisen

- Vi fysikere har en lei tendens til å bli så begeistret for

våre modeller at vi forveksler dem med virkeligheten og

omtaler dem som om modellene var selve virkeligheten.

() Men historien viser at teoriene alltid har et begrenset

gyldighetsområde. Det er viktig å være klar over at det i

fysikken ikke er snakk om å bevise lover og teorier slik

som i matematikken. Det er i denne forstand at

setningen `i virkeligheten finnes det ikke noe bevis for

atomteorien` var tenkt, mener Nicolaisen.

Han medgir at han burde ha tenkt seg muligheten av at

setningen kunne bli tolket annerledes av folk som ikke

er skolert innenfor faget, men slår likevel fast at

læreplanen er skrevet for fysikklektorer på videregående

steinerskoler som burde være godt kjent med

problematikken.

Finnes det en urmaterie som ikke er atomisert?

Utsagnene fra læreplanen om at `materien i

utgangspunktet ikke trenger å være atomisert eller

elektrifisert`, og at `atomfysikken kan forklares ved at

bestemte prosesser atomiserer materien forklarer han

ved å peke på at atomer og molekyler kan sies å være

noe som oppstår når forholdene ligger til rette for det,

noe han kaller `atomiserende prosesser`.

Arne Nicolaisen mener det er naiv realisme å tro ukritisk

at det er atomer man fotograferer i et

elektronmikroskop. Ill: Wikipedia. Han viser også til en

uttalelse fra en av kvantemekanikkens grunnleggere,

Werner Heisenberg. Under et foredrag skal Heisenberg

ha sagt at `de minstedelene man forestiller seg som

atomer, de finnes ikke`, hvorpå en eksperimentalfysiker

skal ha reist seg og sagt fortørnet: Hvorfor kommer du
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her og ødelegger alt for oss?

Nicolaisen sår videre tvil om det er mulig å `ta

bilde av` et atom med et elektronmikroskop, slik

Bjørn Samset påstår til Fritanke.no.

- Hva er det man egentlig avbilder? I den

moderne kvantefysikkens bilde er atomære

objekter ytterst dynamiske objekter som har en

annen type eksistens enn vanlige sansbare

objekter. Samsets utsagn om at bildene av

atomer godtgjør at atomteorien er bevist,

innebærer at man kan utlede verden

(virkeligheten) av det man ser. Dette er naiv

realisme, skriver han.

Nicolaisen presiserer avslutningsvis at han

selvsagt ikke avviser atomfysikken. Poenget hans er å få

elevene til å reflektere over hva vi mennesker kan vite,

og hvilke begrensninger som kan oppstå når man velger

å se verden med bestemte briller.

Les hele innlegget til Arne Nicolaisen

Fritanke.no vil komme tilbake med kommentarer fra

etablerte fysikere og fra steinermiljøet.

© Fri tanke

Se webartikkelen på http://ret.nu/6uQUSYWx
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Steiner-læreplan: - Det finnes ikke bevis for atomlæren
Fri tanke. Publisert på nett 31.05.2010 16:34.

I en læreplan fra 2004 som fortsatt er i bruk i

Steinerskolen, slås det fast at det ikke er noe

bevis for atomlæren.

Even Gran 31.5.2010

Finnes det molekyler og atomer? Det er ikke

bevist, ifølge Steinerskolens læreplan fra 2004. I

Steinerskolens læreplan fra 2004 (side 114) kan

vi lese følgende:

I virkeligheten finnes det ikke noe bevis for

atomteorien. Moderne fysikk er fullt forenlig med

begreper om at materien i utgangspunktet ikke er

atomisert eller elektrifisert. Atomfysikken kan

forklares ved at bestemte prosesser atomiserer

materien.

I 2007 fikk Steinerskolen nye læreplaner. Der er

dette sitatet fjernet. Likevel ligger den gamle

læreplanen fra 2004 fortsatt ute på

Steinerskolens nettsider. Begrunnelsen oppgis å

være at dette er et dokument for deg som ønsker

å danne seg en oversikt over steinerskolens

pedagogikk.

Fritanke.no har snakket med Arne Maus,

Nesodden kommunes representant i styret på

Steinerskolen på Nesodden. Han har blitt fortalt

at læreplanen fra 2004 fortsatt er i aktiv bruk

ved skolen.

- Pedagogisk leder Per Oden ved skolen har

fortalt meg at det i realiteten fortsatt er den

gamle læreplanen som brukes ved skolen, sier

Maus.

Slik er avvisningen av atomlæren formulert i

læreplanen på side 114. Vår understreking.

- Tull og tøys! Bjørn Samset, post-doktor i

elementærfysikk ved Universitetet i Oslo, blir

oppgitt når Fritanke.no leser opp sitatet fra

læreplanen.

- Det reinspikka tull fra ende til annen. Vi har

elektronmikroskoper som kan ta bilder av

atomer. At de finnes er så godt bevist som noe

kan få blitt. Alt vi vet om fysikk og kjemi baserer

seg på dette. Kvantefysikken, som forutsier hvordan

partiklene oppfører seg, er bedre dokumentert enn

gravitasjonsteorien. Vi klarer ikke å finne noe som bryter

med teorien. Det sier meg at den må ha noe for seg,

selv om man filosofisk sett alltid må være åpen for at

det finnes andre forklaringer, sier Samset til Fritanke.no

- Hva mener de med at materien ikke er atomisert eller

elektrifisert eller at bestemte prosesser atomiserer

materien?

- Det aner jeg ikke. Dette er meningsløse ord. Det er

umulig å si noe vettugt om det, sier Samset.

Professor i astrofysikk Øystein Elgarøy rister også på

hodet over formuleringene i læreplanen.

- Det er bekymringsfullt at noe slikt har passert i en

norsk læreplan for bare seks år siden.

Professor i astrofysikk, Øystein Elgarøy

- Dette er vrøvl fra Steinerskolen. Hvordan kan de

undervise i kjemi hvis de trekker atomlæren i tvil?

Eksistensen av atomer er jo helt fundamentalt for alt

som har med fysikk og kjemi å gjøre. Hva er det

periodiske system uten atomer? spør han.

Elgarøy er bekymret over den offentlige kontrollen med

privatskoler når det viser seg at formuleringer som dette

har passert i en norsk læreplan for bare seks år siden.

- 2004-læreplanen beskriver framgangsmåter Svein

Bøhn fra Steinerskoleforbundet forteller at læreplanen

fra 2004 fortsatt har en viss gyldighet. Han tror

imidlertid Arne Maus har misforstått den pedagogiske

lederen ved Nesodden Steinerskole, som ifølge Maus

sier at skolen fortsatt bruker den gamle planen.

- Den har fortsatt en viss gyldighet, men den har mangler

i forhold til Kunnskapsløftet. Formelt er det 2007-

læreplanene som er Steinerskolens gjeldende

læreplaner. Men det forhindrer ikke at skolene kan finne

viktig informasjon også i 2004-planen, spesielt om

hvordan man lærer bort ting, sier Bøhn.

Han forteller at 2007-læreplanene er en tilpasning til

statlige krav (Kunnskapsløftet), og er strukturert slik at

det skal bli enklere for staten å føre tilsyn.
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- I 2007-planene er det tydeligere hva man

forplikter seg til. Læreplanene er strukturert etter

det statlige oppsett. Dette gir imidlertid lite rom

for å beskrive pedagogiske framgangsmåter, noe

vi er opptatt av. Dette kan Steiner-lærere fortsatt

finne i den gamle læreplanen fra 2004. Det er

blant annet derfor vi fortsatt har denne

tilgjengelig, forteller Bøhn.

Han understreker at de nye planene ikke er noe

brudd med den gamle planen, men en tilpasning.

- Steinerskolen er fortsatt Steinerskolen,

poengterer han.

Kjenner ikke sitatet Svein Bøhn blir overrasket

når Fritanke.no leser opp sitatet fra side 114 om

at det ikke er noe bevis for atomteorien.

- Dette er helt nytt for meg. Har aldri hørt

setningen før.

Svein Bøhn og Arne Øgaard

- Dette kjenner jeg ikke til. Det var en merkelig

setning. Dette var helt ukjent for meg, sier Bøhn.

Han ber oss ta kontakt med Arne Øgaard ved

Steinerskolen i Moss.

Han har heller aldri hørt setningen før.

- Dette synes jeg er en dårlig formulering som jeg

ikke kan gå god for uten videre. Dette er i hvert

fall ikke noe vi forholder oss til i dag. Her var det

en del kryptiske begreper også, som jeg ikke er sikker

på om jeg forstår, sier Øgaard.

- Hvorfor tror du noe slikt står i læreplanen til

Steinerskolen?

- Jeg vet ikke, men det er godt at dette ikke er med i

2007-læreplanen, sier han.

Øgaard tror poenget kan være å få elevene til å

reflektere over forskjellen på modell og virkelighet.

- Da jeg gikk på universitetet lærte vi for eksempel at

noe var en modell. Men så fortsatte vi å jobbe som om

modellen var virkelighet. I Steinerskolen er vi veldig

opptatt av å holde modell og virkelighet fra hverandre og

få elevene til å tenke selv. Samtidig er vi selvsagt også

tydelig på hva som er allment aksepterte teorier, som for

eksempel atomteorien, sier Øgaard.

Per Oden fra Steinerskolen på Nesodden har ikke vært

tilgjengelig for kommentar i dag.

Vil du vite mer om Steinerskolen? Les Den store

steinerskoleartikkelen.

© Fri tanke
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Trangt nåløye for unge forskere
Universitas. Publisert på nett 19.05.2010 11:20.

Over halvparten av norske studenter kan tenke

seg en vitenskapelig stilling etter endt utdanning.

Men plassene blir okkupert av aldrende

akademikere. Innen mitt fagfelt har det ikke vært

noen stillingsutlysninger på 6-7 år.

Det er ikke veldig motiverende, sier Bjørn Samset

(32), postdoktor ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo (UiO).

54 prosent av alle norske studenter anser en

vitenskapelig stilling ved et universitet eller en

vitenskaplig høyskole som attraktivt eller svært

attraktivt, ifølge en undersøkelse Sentio har

utført på vegne av Universitas.

Samtidig ble bare seks prosent av alle årsverk i

forsknings- og undervisningsstillinger ved UiO i

fjor, utført av personer under 35 år. Handler om

flaks og utholdenhet

Bjørn Samset er en av de heldige som antagelig

får forlenget sitt engasjement ved universitetet.

Likevel mener han at nåløyet er for trangt.

Når man kommer opp på et visst utdanningsnivå,

er det ikke snakk om et lite sjikte med

superflinke folk, men en relativt stor gruppe

mennesker som er dyktige i faget sitt. Da

kommer det mest an på flaks og ren og skjær

utholdenhet hvem som får jobb eller ikke, mener

han. Best i klassen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

(MatNat) er den institusjonen ved UiO som er

flinkest på å rekruttere unge akademikere.

Nesten halvparten av de 107 årsverkene som i

2009 ble utført av vitenskapelige ansatte under

35, kan tilskrives dette fakultetet.

Delvis skyldes dette demografi mange institutter

hadde en betydelig ekspansjon på 70-tallet.

Denne ansettelsesbølgen pensjoneres nå og

erstattes med nye vitenskapelig ansatte. I tillegg

har vi vært bevisste på å sikte mot fornyelse. Vi

har også hatt internasjonal utlysning som har gitt

oss lovende yngre forskere med ikke-norsk

bakgrunn, sier Knut Fægri, dekan ved MatNat.

Postdoktor-boom

Men MatNat har, i likhet med de andre fakultetene ved

UiO, i økende grad tatt i bruk postdoktor-ordningen de

siste årene. Bruken av slike rekrutteringsstillinger er mer

enn doblet siden 2002.

Universitetet er nødt til å skjerpe seg på et punkt: Man

må tørre å ansette folk fast på midlertidige midler,

mener Samset, som selv er postdoktor på fjerde året.

Fægri har forståelse for misnøyen, men vil ikke love flere

faste stillinger.

Det er en risikosport, og derfor er vi veldig forsiktige med

å gjøre dette. Imidlertid ser vi at dette er en utvikling vi

kan bli tvunget inn i på sikt når mer og mer av

finansieringen flyttes til eksterne kanaler, medgir han.

Mister de beste av syne

Generalsekretær i Forskerforbundet Sigrid Lem synes

ikke høy risiko bør hindre universitetene i å ansette flere

fast ansatte.

Dersom pengene faller bort, så er det også hjemmel i

lovverket for å si opp en person, understreker hun.

Forskerforbundet lover nå kamp mot midlertidige

ansettelser i norsk akademia. Lem tror at den høyere

utdanningssektoren mister mange av de beste hodene

for tidlig.

Jeg vil anta at det virker veldig lite attraktivt å legge opp

til en karrierevei innen et område når du ikke kan se en

fast stilling i enden av det løpet. Man er i en fase der

man ofte stifter familie og trenger den sikkerheten som

en fast ansettelse kan gi, sier Lem.

Om det finnes andre muligheter, er det lett for at man

velger noe annet, tror hun. Pengene eller livet

Bjørn Samset mener at de kortsiktige tilbudene fra

universitetene får mange til å revurdere sine

fremtidsplaner.

Spørsmålet blir hvor mye man skal tørre å satse. Når det

gjelder yrkesvalg, så finnes det finnes andre vurderinger

enn hva man synes er gøy som kan være tellende, sier

han.
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Andre muligheter for norske forskere finnes ofte i

privat sektor.

Det er ikke noe stort problem for meg å gå over i

næringslivet. Men da er det svært vanskelig å

vende tilbake til forskningen, sier Samset.

I verste fall vil for få stillinger også føre til at bare

de som ikke søker lykken andre steder blir igjen

på universitetene, tror Samset.

Det kan være at det er de menneskene som ikke

er de beste til å lede fagprogrammer som blir

igjen, sier han. Embret T. Rognerød Eivind

Marienborg (foto)

INGEN KOTTEGNOM: Fysikeren Bjørn Samset

mener mangelen på faste stillinger kan føre til at

det ikke er de best kvalifiserte som blir igjen. --

Man kan risikere at det er kotte-gnomene som

blir igjen, siterer han fra kjendisforskeren Jørn

Hurum. Undersøkelsen viser:

Spørsmålet Hvor attraktivt anser du en

vitenskaplig stilling ved et universitet eller en

vitenskapelig høyskole etter endt utdanning? ble

stilt til 1001 studenter av Sentio i mars i år.

Svært attraktivt: - 10%

Attraktivt: - 44%

Lite attraktivt: - 30%

Svært lite attraktivt: - 10%

Vet ikke: - 7%

kilde: Sentio Unge akademikere:

I 2009 var 6,5 prosent av årsverkene ved Universitetet i

Oslo utført av aldersgruppen 20-35 år. I 2005 var

andelen på to prosent høyere.

Antallet uteksaminerte doktorgradskandidater per

undervisnings-forskning og formidlingsstilling var i fjor på

19 prosent.

Antallet midlertidig ansatte lå i 2009 på hele 40

prosent.

Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning(DBH)

© Universitas

Se webartikkelen på http://ret.nu/pbCfPRkl
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Påske i fysikkens verden
NRK Østlandssendingen. Publisert på nett 31.03.2010 18:54.

Visste du at du kommer raskere fram til fjellet

om du møter noen små køer her og der? Vi putter

påska inn i fysikkens verden. Fysiker Bjørn

Samset var lunsjgjest i Østlandssendingen 31.

mars.

Hør hele intervjuet her:

Bjørn Samset om fysikk og påske

Fysiker Bjørn Samset

Foto: Universitetet i Oslo

Ifølge fysikeren betyr litt bilkø at du kommer

raskere fram til målet.

Foto:Knut Erik Storbæk

Skismurning er ifølge fysikeren en egen

vitenskap.

NRK

Man må ned på molekylnivå for å forklare feste

og gli på ski.

Foto: www.colourbox.com

På fjellet må man passe seg ekstra for UV-

stråler.

Foto: Scanpix

Lammestek bør stekes lenge på lav temperatur.

Foto: Opplysningskontoret for Kjøtt/matprat.no

Bilkø

Ifølge Samset kommer du raskere fram hvis du

møter litt kø på veien.

Sjåfører er litt forskjellige og har litt ulik terskel

for å trykke på bremsen, og da blir det underlige

bølger, for da må de bak bremse, sier Bjørn

Samset.

Men dette er i følge fysikeren ikke en dårlig ting.

Når dette simuleres på en datamaskin, finner

man ut at dersom det er små køer her og der går

det saktere der, men ellers kan man kjøre fortere. Da

går det raskere enn om alle kjørte i 80 km/t, det går

glattere. Køene hjelper faktisk trafikkflyten, forteller

fysikeren.

Hør mer: Fysikk og påske: bilkø Skismurning

Skismurning er en egen vitenskap. For å beskrive det

skikkelig må du ned på molekylnivå og se på kjemiske

bindinger mellom skiene og snøen, forteller fysikeren.

Skal du ha gli på slalåm eller snowboard må du legge på

et lag under for å redusere de kjemiske bindingene.

Også smurning for langrennsski må være riktig for at det

skal klaffe.

Skismurningen skal være hard i riktig temperatur, helt til

du tråkker ned. Når den får trykk blir den flytende og seig

et øyeblikk, da får du grep. Når du slipper opp igjen blir

den hard igjen, forteller Samset.

Hør mer: Fysikk og påske: skismurning Vin i kartong

Mange tar seg et glass vin i påska, enten de er hjemme

eller på hytta. Har du tenkt på hva som får vinen til å

komme ut av pappkartongen?

Tyngdekraften er med her. Skal du få vinen nedover må

du holde kartongen ganske rett. Men det er ikke bare

tyngdekraften. Inne i kartongen er det bare vin, ikke noe

luft. Lufttrykket er kraftige saker. Når du trykker på krana

dytter tyngdekraften vinen nedover. Lufttrykket hjelper til

med å trykke til på ballongen.

Klarer man å holde tuten rett ned så det ikke kommer

noe luft inn, kan man nesten få ut hver eneste dråpe.

Men har du lagt boksen på siden kan den bli sur fordi

det kommer luft inn, forteller Samset.

Hør mer: Fysikk og påske: vin ut av kartongen Skorpe på

lammesteken

Du skal være en god fysiker for å steke lam eller annet

ordentlig. Du vil ha varmen fra ovnen din til å bre seg

innover i steka langsomt.
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Skal du få det sprøtt og hardt må du gjøre det

fort så temperaturen ikke rekker å gli helt inn i

steken.

Hør mer: Fysikk og påske: skorpe på

lammesteken Sol

Vi er faktisk lenger unna sola nå enn vi er på

vinteren. Det har med jordas bane rundt sola å

gjøre. Om sommeren er vi lengst unna sola.

Likevel er dagene lysere og varmere på

sommeren og våren på grunn av måten jorda

snurrer rundt seg selv på.

Hør mer: Fysikk og påske: sola UV-stråler

UV-stråler er både gode og skumle.

Det er en balansegang. Man må komme seg ut i

sola og få sin dose UV-stråler. Samtidig skal man

være litt forsiktige. På fjellet skal man være

ekstra forsiktige for der er det mindre atmosfære

over deg, så du får en større dose UV-stråler, sier han.

UV-stråler er usynlige og er lys som har ganske mye

energi.

Øynene våre merker ikke når det er mye UV-lys, men det

gjør huden vår. Det er UV-strålene som gjør huden brun -

men de kan også skade huden og være

kreftfremkallende, sier Samset.

Hør mer: Fysikk og påske: UV-stråling

God påske!

Siste fra Østlandssendingen Abonnér

© NRK Østlandssendingen

Se webartikkelen på http://ret.nu/gottOlh
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- Partikkelknuseren innfridde håpet
Uniforum. Publisert på nett 30.03.2010 18:14.

Verdens største partikkelfysikkeksperiment ble

en stor suksess, mener CERN-forskerne. Det var

en vakker begivenhet. Strålene krasjet helt

perfekt, sier en representant fra CERN i den

direkte fjernsynsoverføringen Av Martin Toft Del

på...

Del på... Lukk

Facebook

Nettby

del.icio.us

STRÅLEKOLLISJON: Bildet viser hva som skjedde

da de to strålene kolliderte i Large Hadron

Collider hos CERN i Sveits i dag.

Foto: CERN, Geneva

To minutter før klokka slo ett i dag, kolliderte de

to strålene i Large Hadron Collider 100 meter

under bakken på grensen mellom Sveits og

Frankrike.

Partikkelfysiker Bjørn Samset ved UiO, som

arbeider ved CERNs Atlas-eksperiment, er

overlykkelig og sier veien mot ny fysikk står åpen,

etter tjue år med planlegging, bygging, uhell og

tilbakeslag.

Kollisjonene viser at alt nå fungerer. Det føles

utrolig deilig. Dette er bildene vi skal studere i

fem, ti år framover. Nå kan vi bli fysikere igjen,

sier Samset til Dagbladet.

Fantastisk øyeblikk for vitenskapen

Dette er et fantastisk øyeblikk for vitenskapen.

Nå har vi en lang vei foran oss med nye

oppdagelser, sier CERN-direktør og professor

Rolf-Dieter Heuer.

Dagens energinivå, 7 teraelektronvolt (TeV), er

3,5 ganger høyere enn forskere har greid før.

Higgs-boson

I vrakrestene etter de voldsomme krasjene kan

forskerne finne helt nye partikler, som til syvende og sist

risikerer å omskrive fysikken vi kjenner i dag. En av de

partiklene forskerne er på jakt etter er det

myteomspente Higgs-boson. Etter mange milliarder

ganger med kollisjoner, kan de bevise eller motbevise at

Higgs-boson finnes. Higgs-boson er en viktig del av

Standardmodellen innenfor fysikken.

I Uniforum fra 2. november 2004 forklarer en av CERNs

fremste teoretikere, professor John Ellis Higgs-boson på

denne måten.

Klarer vi å påvise at det fins en Higgs partikkel i

eksperimentene med den nye kollisjonsmaskinen, vil

fysikken sin Standardmodell være fullkommen. Higgs-

mekanismen handler altså om masse. Alt rom er fylt

med et Higgs-felt, og ved å bevege seg i samsvar med

dette feltet vil partiklene trekke til seg massen sin. I

Higgs-feltet vil det altså finnes minst en ny partikkel,

Higgs-bosonet, forklarte Ellis til Uniforum.

Startet for ti dager siden

For ti dager siden startet to protonstråler å gå rundt en

27 kilometer lang tunnel i hver sin retning 100 meter

under bakken. I høy fart ble i dag kraftige magneter brukt

for å tvinge dem til å møtes i et krasj.

De bittesmå partiklene kolliderte med hverandre med

3,5 ganger mer energi enn det som noensinne tidligere

er utprøvd, skriver nrk.no

Det skjedde noen minutter på overtid, og

partikkelakseleratoren gjennomføre dermed de første

vellykkede forsøkene på å kollidere protoner ved

rekordenergien 7 TeV, eller om lag en mikrojoule.

LHC har som mål å gi oss en bedre forståelse av de

minste byggestenene i naturen, elementærpartiklene.

Se opptak av CERNs fjernsynssending.

© Uniforum

Se webartikkelen på http://ret.nu/yFcJ66gQ
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Historisk og euforisk i CERN
Forskning.no. Publisert på nett 30.03.2010 16:42.

En stor dag for partikkelfysikken:

Protonkollisjoner med historisk høy energi er

utført, registrert - og avbildet. Andreas R.

Graven Journalist

Tirsdag 30. mars 2010

Den historiske første protonkollisjon ved 7

teraelektronvolt, registrert av ATLAS-detektoren i

CERN. Her et bilde fra like etter sammenstøtet,

med linjer etter elektrisk ladde partikler som blir

slengt i mange retninger - Et fingeravtrykk for et

eller annet, vi vet ikke helt hva ennå, sier Bjørn

Samset. (Foto: CERN) Forskere i CERN viste fram

resultatene med samme stolthet som foreldre

gjør med sitt nyfødte barn!

For første gang i historien har man i dag lykkes

med å gjennomføre protonkollisjoner ved 7

teraelektronvolt (TeV). Sagt på en annen måte;

med 3,5 ganger så stor energi som verden

tidligere har sett.

Det er gjort - og verden står fortsatt, den går ikke

under av slike sammenstøt. Jubelen stod i taket i

CERN på grensa mellom Frankrike og Sveits.

Så kom et stort lettelsens sukk og latter, i

forlengelsen av begivenheten straks før klokka

13, tirsdag 30. mars 2010.

Fortsetter til 2012

Verdens største laboratorium for partikkelfysikk,

CERN (European Organization for Nuclear

Research) og ikke minst parikkelakselleratoren

LHC, har omsider begynt å levere varene.

Det skjer etter mange og lange år med

forberedelser og uhell og tilbakeslag. I dag er det

glemt. Nå står partikkefysikken på terskelen til et

helt nytt og spennende univers.

Den første, historiske kollisjonen mellom

protoner ved 7 teraelektronvolt (TeV), registrert

av ATLAS-detektoren i CERN. (Foto: CERN) De

første sammenstøtene skal studeres og

ananlyseres nøye og lenge.

Registeringene av protonkolisjoner fortsatte utover

ettermiddagen, og eksperimentet skal kjøre på samme

energi til 2012.

Da kommer en teknisk stans, og så vil man forsøke seg

med enda høyere energi.

Heuer: - Fantastisk

- Dette er et fantastisk øyeblikk for vitenskapen, og

inngangen til en ny æra for partikkelfysikken, sa Rolf

Dieter Heuer, generaldirektør i CERN, på en

direkteoverført pressekonferanse.

Farten på partiklene i CERN er så høy at kollisjonene

inntreffer med en energitetthet som tilsvarer forholdene

like etter Big Bang, universets opprinnelse.

Forskerne håper å finne mer ut om hvordan universet

henger sammen - rett og slett løse noen vitenskapelige

gåter.

- Vi går inn i et nytt territorium, vi er bare helt i

startgropa, om noen måneder kan vi startet et nytt

eventyr i moderne fysikk, sa Guido Tonelli, talsperson

ved CMS-detektoren i CERN.

Sammen med ATLAS-detektoren registrerte de den

historiske kollisjonen i LHC først.

Mens vi venter på Higgs...

- Dette er stort, gøy og kjempemoro, endelig ser vi de

kollijonene som LHC (Large Hadron Collider, red. anm.)

er bygget for.

- Det er dette vi har lovet at vi kunne levere. De bildene

vi har sett nå skal studeres de neste 5-10 årene, sier

partikkelfysiker Bjørn Samset til forskning.no

Samset fulgte spent med fra Blindern på Universitetet i

Oslo, og reiser ned til CERN igjen om noen uker.

Partikkelfysikken jakter stadig på nye partikler og vil

studere hvordan de oppfører seg.

- Vi kolidererer partikler med høyere og høyere energi, og

stadig nye ting oppdages, sier Samset.

Bjørn H. Samset (Foto: UiO) Hvis det etter hvert viser seg

at den nye omtalte Higgs-partikkelen eksisterer, vil det
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være mulig å kunne bevise at universet, med

planeter og stjerner og det hele, bader i en slags

kosmisk suppe.

Enten eller

- Nå har vi greid kollisjoner med 3,5 ganger mer

energi enn tidligere. Hva som skjer vet vi sånn

cirka, men det kan komme hva som helst av

ukjente partikler. Vi prøver å stille med så blanke

ark som mulig, sier Samset til forskning.no.

Sammen med resten av verdens partikkelfysikere

kan han rett og slett ikke vite sikkert hva som

venter av partikler.

- Vi håper å finne Higgs-partikkelen. Enten gjør vi

det nå, eller så avskriver vi teorien, vi har i hvert

fall nok energi til å produsere den partikkelen nå,

mener Samset.

En av grunnene til å studere kollisjonene, er å se

hvordan universet var i det første sekundet etter

Big Bang, hvordan elementærpartiklene oppførte

seg.

Simulert bilde av en Higgs-partikkel som bryter

sammen etter kollisjon mellom to aksellererte

protoner i LHC. (Illustrasjon: CERN)

- Like etter Big Bang var universet veldig tett og

varmt, da beveget ting seg fort og ting kolliderte

hardt. Kollisjonene hadde kjempehøy energi. Det

vi gjør nå er å lage en sånn kollisjon, sier

Samset.

Problemer med magneter

Tirsdag 30. mars 2010 vil stå igjen som en

følelsesladet og historisk dag for alle involverte i

CERN-prosjektet.

Etter problemer tidligere på dagen med

magnetbeskytelsessystemet, klarte forskerne å

aksellerere partikkelstrålen opp til maks rundt

klokka12:35. Da hadde hver av de to strålene

3,5 teralelektronvolt (TeV).

Det nye beskyttelsessystemet ble installert etter

heliumlekkasjen i september 2008.

- Det er sånn forskningen er, når du gjør noe som ingen

har gjort før. Det er ingen fasit å kikke i, vi må bare

jobbe på og løse problemene etter hvert som de

oppstår, sier CERN tekniske direktør Steve Myers.

Så kom man i kollisjonsmodus rett før klokka 13. Kun

finjustering gjenstod, og den gikk også greit.

Følsomt system

Systemet er gjort svært følsomt, nettopp med tanke på

hendelsen i 2008.

- Det er fryktelig mye som skal skje samtidig, det er 27

kilometer med magneter etter hverandre i de to banene

partiklene går i, som skal sørge for at strålen går riktig.

Overblikk over LHC, som ligger 100 meter under bakken

på grensen mellom Sveits og Frankrike. Foto: CERN

- Alle magnetene må ha riktig mengde strøm i seg, de

dytter strålen framover og styrer den. Mangentene gjør

også at strålen formes som en blyantspiss, sier Bjørn

Samset.

Man stoppet tidligere på dagen, fordi det var noen

strømmer ikke gikk slik de skulle.

Nå det begynner...

Da LHC ble prøvekjørt 10. september 2008, klarte

protonpartikler å fullføre reisen gjennom tunnelen i den

ene av de to 27 kilometer lange partikkelbanene 100

meter under jordoverflaten.

Den andre banen ble også testet med suksess, på langt

lavere energi.

Senere har uhell og forsinkelser satt kjepper i hjulene for

verdens største eksperiment. Nå er det glemt.

Man skulle tro at alle på CERN er enige i en ting: Det er

nå det begynner...

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/h8b7NCzX
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Her er atomknuserens historiske smell
Dagbladet. Publisert på nett 30.03.2010 14:17.

- Disse bildene vil bli studert i mange år. GEIR

BARSTEIN GLAD: Postdoktor Bjørn Samset,

partikkelfysiker ved CERN og UiO, er svært lettet

over at kollisjonene gikk som planlagt.

Foto: Arne Foss/Dagbladet

SVÆRT: Detektorene ved LHC, som registrerer

kollisjonene, er store som bolighus. Foto:

REUTERS/Denis Balibouse/SCANPIX

STOR SMULTRING: Det gigantiske anlegget ligger

100 meter under bakken på grensa mellom

Sveits og Frankrike. Flere akseleratorer bidrar til

å få protonene opp til en hastighet nær lysets.

Så frontkolliderer de.

(Dagbladet): Startskuddet for potensielt

revolusjonerende nye oppdagelser og svar på

universets gåter gikk like etter 13.00, da Large

Hadron Collider (LHC) lyktes i å krasje protoner

ved rekordhøye energinivåer.

- Det var en vakker begivenhet. De krasjet helt

perfekt, sier en representant i liveoverføringen.

Partikkelfysiker Bjørn Samset på UiO, som

arbeider ved LHCs Atlas-eksperiment, er

overlykkelig og sier veien mot ny fysikk står åpen,

etter tjue år med planlegging og bygging.

- Kollisjonene viser at alt fungerer. Det føles

utrolig deilig. Dette er bildene vi skal studere i

fem, ti år framover. Nå kan vi bli fysikere igjen,

sier Samset til Dagbladet.

- Dette er et fantastisk øyeblikk for vitenskapen.

Nå har vi en lang vei foran oss med nye

oppdagelser, sier CERN-direktør og professor

professor Rolf-Dieter Heuer.

På grunn av mindre problemer tok det tre forsøk

før kollisjonene var et faktum. Blant annet ble en

alarm satt opp etter uhellet i 2008 utløst.

Big Bang Partikkelakseleratoren, døpt Big Bang-

maskinen, er verdens største og mest kompliserte.

Dagens energinivå, 7 teraelektronvolt (TeV), er 3,5

ganger høyere enn forskere har greid før.

I vrakrestene etter de voldsomme krasjene kan

forskerne finne helt nye partikler, som til syvende og sist

risikerer å omskrive fysikken vi kjenner i dag.

- LHC og dens slektninger lar oss, for veldig korte

øyeblikk, skape partikler som er for tunge til å finnes

naturlig i dag, men som for eksempel eksisterte like

etter Big Bang, universets fødsel, skriver professor Farid

Ould-Saada og postdoktor Samset ved UiO i en

Dagbladet-artikkel.

Les hele Ould-Saada og Samsets artikkel her.

Noen av spørsmålene som skal granskes er

supersymmetri, hvor all antimaterien ble av, mystisk

mørk materie - som utgjør mesteparten av massen i

universet - det flyktige Higgsbosonet, og ikke minst: Det

vi ikke visste at vi ikke visste.

- Naturen har hatt en tendens til å overraske når vi har

skrudd opp energien i slike maskiner, og mange både

håper og tror at dette også vil skje denne gangen,

opplyser Ould-Saada og Samset.

De første resultatene og hint om store oppdagelser kan

foreligge innen svært kort tid.

Krysser fingrene LHC skal, etter planen, kollidere

protoner med dagens energi i opptil 24 måneder, før en

planlagt ettårig teknisk stans.

Etter dette skal maskinen være klar til å doble energien

til 14 TeV og utnytte sitt fulle potensial.

Men allerede innen sommeren i år kan forsøkene gi hint

om store nyheter. Dette inkluderer den mystiske mørke

materien som utgjør mesteparten av massen i universet.

LHC, et prosjekt i prisklassen seks milliarder euro,

skulle egentlig ha vært i drift i november 2007, men

begivenheten ble utsatt i nesten ett år. Ni dager etter

åpningen i 2008 ble den stengt på grunn av et uhell, og
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startet ikke opp igjen før i november i fjor.

- Tålmodighet er en dyd, sier partikkelfysiker

Samset.

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/zF5GEisI
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Strålekollisjon i Large Hadron Collider
Uniforum. Publisert på nett 30.03.2010 12:09.

Kollisjonsforsøket med Large Hadron Collider ved

CERN er foreløpig utsatt til klokka 11 i formiddag.

Grunnen er at forskerne ikke kunne finne strålen.

Det er helt vanlig, og slike ting skjer hele tida,

sier UiO-forsker Bjørn Samset til Dagbladet.

Av Martin Toft Del på... Del på... Lukk

Facebook

Nettby

del.icio.us

ENORME: Det er enorme dimensjonar over

akseleratoren Large Hadron Collider.

Foto: Maximilien Brice, CERN, Geneva

Kollisjonsforsøket i LHC er utsatt etter en alarm i

sikkerhetssystemet. Problemet er ikke kritisk, og

vil bli rettet opp innen et nytt forsøk klokka 11.

Det jobbes hardt med strålen. De har mistet den

et par ganger, sier partikkel- og CERN-fysiker

Bjørn Samset til Dagbladet.

Tar ingen sjanser

En lang rekke faktorer må klaffe helt perfekt flere

tusen ganger i sekundet for at LHC skal kunne

gjennomføre eksperimentet. Ved den minste

antydning til feil dumpes derfor strålen på en

sikker måte, sier Samset.

Det er helt vanlig, og slike ting skjer hele tida. Det er

fryktelig store mengder energi i strålen, og det kan lett

kan ødelegge elektronikken om det dumpes feil. Derfor

tar de ikke sjanser, sier Samset, og er optimistisk til at

kollisjonene vil finne sted i dag.

Kan ta tid

I går presiserte CERNs generaldirektør Rolf Heuer i ei

melding på Forskningsrådets nettsider at LHC ikke er en

maskin der man bare skrur på knappen.

Jeg må få minne om at dette er de første forsøkene på å

få til en kollisjon. Det kan ta timer eller dager å få det til,

sier han.

Forrige gang CERN startet en ny akselerator var i 1989.

Da tok det tre dager fra første forsøk på kollisjon til man

kunne registrere de første kollisjonene.

Se eksperimentet på direktesendt TV fra CERN.

© Uniforum

Se webartikkelen på http://ret.nu/XxnuUDCx
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- Alarm utsetter kjempesmell
ABC Nyheter. Publisert på nett 30.03.2010 10:26.

Kollisjonsforsøket i Big Bang-maskinen er utsatt

etter at en alarm gikk av i sikkerhetssystemet.

Det skal være et problem med strålen som har

fått alarmen til å gå, melder Dagbladet.

Problemet skal ikke være kritisk, og vil bli rettet

opp innen et nytt forsøk klokka 11.00 i dag.

- Det jobbes hardt med strålen. De har mistet

den et par ganger, sier partikkel- og CERN-fysiker

Bjørn Samset til Dagbladet.

Det var 10. september 2008 at maskinen Large

Hadron Collider (LHC) ble slått på ved CERN.

Men bare to dager etter fikk

partikkelakseleratoren fikk alvorlige skader og ble

satt ut av drift.

Det var som følge av disse problemene at

sikkerhetssystemet som utsatte morgenens

forsøk, ble installert.

LHC som ligger på grensen mellom Sveits og

Frankrike, 100 meter under bakken, gjør det

mulig å fremprovosere kollisjoner mellom

protoner.

Håpet er at kollisjonene skal frambringe sjeldne

elementærpartikler av samme type som dem man antar

oppsto umiddelbart etter Big Bang - starten på universet

slik vi kjenner det i dag.

I beste fall fører det til at vi kan få svar på hva universet

er bygd opp av og ikke minst hvor alt kommer fra. I

verste fall, hevder kritikerne, kan vi forsvinne i et svart

hull som vil sluke jorden med hud og hår.

Derfor har flere forsøkt å gå rettens vei for å stoppe

forsøkene.

De første bildene av protonene som krasjer sammen

nær lysets hastighet, vil være klare før lunsj, dersom alt

går bra, melder laboratoriet CERN.

Følg utviklingen direkte på CERNs nettsider.

© ABC Nyheter

Se webartikkelen på http://ret.nu/5MHIsnB
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Nå smeller Big-Bang-maskinen i gang
Dagbladet. Publisert på nett 30.03.2010 08:52.

Se protonkrasjene direkte fra klokka 09.00. GEIR

BARSTEIN ATLAS: Detektorene som fotograferer

kollisjonene er store som bolighus.

Foto: EPA/MARTIAL TREZZINI

Genève

(Dagbladet): Alt er klart, og fra klokka 09.00,

etter 20 års planlegging og bygging, skal Large

Hadron Collider (LHC), kollidere partikler med

rekordhøye energier, 100 meter under bakken på

grensa mellom Sveits og Frankrike.

Begivenheten overføres direkte på CERNs

nettsider fra klokka 08.30.

Den kan gi oss svaret på noen av de største

uløste gåtene i universet.

- LHC og dens slektninger lar oss, for veldig korte

øyeblikk, skape partikler som er for tunge til å

finnes naturlig i dag, men som for eksempel

eksisterte like etter Big Bang, universets fødsel,

skriver partikkelfysikerene professor Farid Ould-

Saada og postdoktor Bjørn H. Samset ved UiO i

en Dagbladet-artikkel.

Les hele Ould-Saada og Samsets artikkel her.

- Naturen har tendens til å overraske De første

bildene av protonene som krasjer sammen nær

lysets hastighet, vil om alt går bra være klare før

lunsj, melder laboratoriet CERN.

Protonene, de positivt ladede partiklene i en

atomkjerne, sendes av gårde med 3,5 ganger

mer energi enn man tidligere har oppnådd i et

laboratorium, totalt sju teraelektronvolt (TeV).

I menneskeverden tilsvarer det to mygg som flyr

på hverandre, mens det er ekstremt mye for et

lite partikkel. Ved å lete gjennom vrakrestene i

kollisjonen kan forskerne potensielt revolusjonere

fysikken, og få innsikt i de store spørsmålene.

Blant spørsmålene som skal granskes er mystisk

mørk materie, som utgjør mesteparten av

massen i universet, det flyktige Higgsbosonet, de første

øyeblikkene etter Big Bang og ikke minst: Det vi ikke

visste at vi ikke visste.

Naturen har hatt en tendens til å overraske når vi har

skrudd opp energien i slike maskiner, og mange både

håper og tror at dette også vil skje denne gangen,

opplyser Ould-Saada og Samset.

Kan revolusjonere alt Et sentralt spørsmål er det såkalte

Higgsbosonet, en partikkel man aldri har sett, men som

ifølge dagens modeller må finnes.

Standardmodellen som er bruksanvisningen for

byggesettet naturen både sier at det skal finnes en

ekstra partikkel og forteller oss omtrent hvordan den må

oppføre seg, men etter 40 år har vi fortsatt ikke klart å

finne den. Hva er galt?, sier Ould-Saada og Samset.

Det krever milliarder av kollisjoner for å eventuelt påvise

Higgspartikkelen, og med flaks kan den oppdages i løpet

av ett til to år. I motsatt fall kan det ta opptil fem år å

konkludere at den ikke eksisterer. Det vil i så fall føre til

en omskriving av dagens fysikk.

Kan få svar fort LHC skal, etter planen, kollidere

protoner med dagens energi i opptil 24 måneder, før en

planlagt ettårig teknisk stans.

Etter dette skal maskinen være klar til å doble energien

til 14 TeV og utnytte sitt fulle potensial.

Allerede sommeren 2010 håper eksperimentene å

kunne presentere de første hintene. Hvis vi er heldige og

naturen har overraskelser på lager som er lette å se,

kan vi allerede da ha sett spor etter mørk materie eller

liknende nyheter, skriver Ould-Saada og Samset.

LHC skulle egentlig vært i drift i november 2007, men

begivenheten ble utsatt i nesten ett år. Ni dager etter

åpningen i 2008 ble den stengt på grunn av et uhell, og

startet ikke opp igjen før i november i fjor.

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/xJSkOGoe
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LHC med rekordforsøk i dag
Forskning.no. Publisert på nett 30.03.2010 05:29.

Verdens fysikere er på oppdagelsesferd i ukjent

terreng: I dag, på det CERN kaller `LHC First

Physics Day`, gjøres de første forsøkene på

kollisjoner ved 3,5 ganger høyere energi enn

noen tidligere maskin. Hendelsene kan følges på

web-TV.

Hilde Lynnebakken Formidlingskonsulent

Tirsdag 30. mars 2010 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

En del av detektoren ATLAS, en av fire detektorer

langs Large Hadron Collider (LHC) ved Cern i

Sveits/Frankrike. (Foto: CERN)

Operatørene ved LHC har jobbet med

partikkelstråler på 3,5 TeV (tusen milliarder

elektron-volt) i vel en uke, men kollisjoner ved

denne energien er en annen sak.

CERNs tekniske direktør, Steve Myers, sier det er

litt som å skyte nåler over Atlanteren og få dem

til å kollidere på halvveien.

Lang vei frem til dagens kræsj

Det er ikke få tekniske nyvinninger som har

måttet gjøres for at LHC i dag skal kunne prøve å

kollidere partikler.

Allerede for over 20 år siden startet

planleggingen av maskinen, og byggearbeidet har

vart i 10 år.

LHC er sin egen prototype, uttaler Meyers, og

henviser til at en slik maskin aldri har vært

bygget før og dermed må utvikles samtidig som

den konstrueres.

Problemfritt har det heller ikke vært. Fysikerne på

CERN forsøkte en oppstart av LHC i 2008, men

en uforutsett kortslutning mellom to

superledende magneter førte da til såpass stor

skade at maskinen måtte stenges og repareres i

nok et år.

Først på senhøsten 2009 var de tilbake der de

slapp året før, og i dag når altså LHC endelig den

planlagte marsjfarten.

Stolt forskningsminister

Hele 8 000 fysikere og ingeniører fra 80 land er involvert

i det som kalles verdens største eksperiment. 50 av

disse er norske.

CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor forskningsinfrastruktur,

sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora

Aasland til Norges forskningsråd.

De banebrytende LHC-eksperimentene som nå finner

sted vil gjøre CERN til en av de viktigste arenaene for

avansert grunnforskning i mange år fremover. Jeg er glad

og stolt over at norske forskere er aktivt involvert i dette

samarbeidet, fortsetter hun.

Leter etter nye partikler

Simulering av Higgs decay i CMS-detektoren LHC, CERN.

Hvis LHC lykkes med kollisjonene betyr det at den

vitenskapelige jobben LHC skal gjøre, den som handler

om å utforske naturen, for alvor er i gang.

Kollisjonsenergien vil være 3,5 ganger høyere enn ved

noen tidligere maskin. Det er mer enn nok til å kunne

finne nye partikler.

Hvilke oppdagelser kan vi vente oss? Leder for

partikkelfysikerne ved UiO, Alex Read, forklarer:

LHC skal kjøre i halvannet til to år på 3,5 TeV i hver

stråle, totalt 7 TeV i kollisjonsenergi. I løpet av den tiden

kan vi kanskje finne Higgs partikkel.

Higgs partikkel er en mulig forklaring på hvordan

elementærpartikler får masse. Teorien ble framsatt av

Peter Higgs på 1960-tallet, men foreløpig har ingen

eksperimenter kunnet bekrefte den.

Supersymmetrisk sommer?

Hvis supersymmetriske partikler eksisterer, er det en

mulighet for at LHC kan se spor etter den letteste av

dem allerede til sommeren.

Ideen om supersymmetri går i korthet ut på at alle

partikler har en, foreløpig uoppdaget, tyngre

skyggepartikkel. Selv om man enn så lenge ikke har

noen hint fra eksperimenter om at dette kan være sant,
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regner mange fysikere supersymmetri som en

besnærende ide.

Teorien er en mulig forklaring på det

kosmologene kaller mørk materie at universet

tilsynelatende inneholder mer masse enn det vi

kan se eller måle. Den letteste

supersymmetriske partikkelen vil i så fall være

det mørk materie består av.

I tillegg er supersymmetri, eller noe som ligner på

det, en forutsetning for mange andre populære

teorier. Partikkelfysikere vil gjerne finne en felles

beskrivelse for alle naturkreftene, men dette går

ikke med bare dagens partikler. Superstrengteori

forutsetter også at naturen er supersymmetrisk.

Mange spennende år

Hva LHC kan oppdage er det enn så lenge bare

naturen som vet. Med dagens første kollisjoner

tar maskinen steget inn i det første av mange

spennende år, og allerede til sommeren lover forskerne

å komme med de første resultatene.

I første omgang skal LHC kjøre på energien 3,5 TeV per

stråle i 18 til 24 måneder, før eksperimentene stanses

og maskinen oppgraderes og forberedes til å doble

energien til 7 TeV per stråle, en total kollisjonsenergi på

14 TeV.

Lenker:

Se om LHC lykkes med kollisjoner i dag på web-TV:

Se programmet for sendingen her

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/pGDrHUun
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Klart for kjempekollisjon i Big Bang- maskinen
Dagbladet. Publisert på nett 29.03.2010 22:03.

De første bildene kommer i morgen tidlig. Kan

avdekke hvordan universet ble til. Farid Ould-

Saada, professor, Universitetet i Oslo Bjørn H.

Samset, postdoktor, Universitetet i Oslo

Tips:

Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf:

2400 0000 e-post: 2400@db.no

Mer info om tips KONTROLLROMMET: LHC -

Large Hadron Collider har vært operasjonell i

noen måneder. I dag slås den på og kollisjonene

starter for første gang. Dette er fra

kontrollrommet til CERN i Sveits hvor maskinen

satte en rekord i november i fjor ved å

aksellerere til nye energinivå. Foto: AFP/CERN

100 METER UNDER BAKKEN: LHC er bygget

under jorda i Sveits. Foto: EPA/MARTIAL

TREZZINI

KLAR FOR KOLLISJON: Tyskeren Rolf-Dieter Heuer

leder arbeidet ved CERN. I morgen sender han ut

de første bildene fra kollisjoner i LHC. Foto:

AP/Keystone, Salvatore Di Nolfi

KAN SVARE PÅ DE HELT STORE SPØRSMÅLENE:

Blant målene er å studere den mørke materien, å

lete etter en spesiell partikkel, og å studere det

første brøkdels sekundet i universets levetid.

Foto: EPA/MARTIAL TREZZINI

VERDENS STØRSTE PARTIKKELAKSELERATOR:

LCH. Med den kan forskerne søke tilbake i tid til

få millisekunder etter Big Bang. Foto:

EPA/MARTIAL TREZZINI

HVA SKJEDDE FOR 13,7 MILLIARDER ÅR SIDEN:

Da Universet ble til? Partikkelkollisjonene i LHC

kan fortelle oss noe om det, ut fra partiklene

som blir dannet i kollisjonen mellom de to

strålene. Forskerne kan ut fra dette finne ut

hvilke stoffer og partikler som kan ha blitt dannet

i kollisjonen. Foto: AFP PHOTO / FABRICE

COFFRINI/POOL

TO PARTIKKELSTRØMMER LADES AV MAGNETER: Disse

går i egne rør, motsatt vei. Inne i tunnelen blir partiklene

ledet rett vei av magneter. Når partiklene har nådd sin

høyeste hastighet, regner man med at de vil gå 11 000

runder i tunnelen pr. sekund, og når dette er oppnådd vil

man så bringe partikkelstrålene til å kollidere inne i

detektorene..Foto: EPA/MARTIAL TREZZINI

DE FØRSTE BILDENE KOMMER RASKT: Men forskerne

ved CERN trenger noen måneder på å studere

kollisjonene. Foto: EPA/LAURENT GILLIERON

STANDARDMODELLEN: Dikterer alt vi (tror) vi vet om

partikkelfysikken. LHC kan potensielt gjøre den verdiløs.

Se fullstørrelse her.

ATLASDETEKTOREN: Grafikk av detektoren som

partiklene skal kollidere inni. Foto: CERN

KJEMPEFART: Kollisjonen i LHC skal bringe frem en

rekke interessante data. Foto: CERN

I MORGEN BEGYNNER en mulig revolusjon utenfor

Geneve i Sveits.

Mer bestemt skjer det noe i en 27 kilometer lang,rund

tunnel, 100 meter under bakken, ved laboratoriet CERN.

Vi snakker om Large Hadron Collider (LHC), verdens

største eksperiment, som står ferdig etter over 20 års

planlegging og bygging.

Hva skal dette fysikkens nye superverktøy brukes til?

LHC ER BYGGET og drives av 8000 fysikere fra over 80

land.

Den er blitt kalt verdens kuleste dings og Big Bang-

maskinen men hva skal den gjøre?

Svaret er at den skal kollidere bittesmå partikler med

3.5 ganger mer energi enn vi tidligere har gjort i et

laboratorium. Den gjør den til vårt kraftigste verktøy for å

forske på både det aller minste og det aller største vi vet

om. Blant målene er å studere den mørke materien vi

vet at det er masse av ute i verdensrommet, å lete etter
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en lenge savnet bitteliten partikkel, og å studere

det første brøkdels sekundet i universets levetid.

DA GALILEO GALILEI laget det første teleskopet

oppdaget vitenskapsmenn at himmelen og

verdensrommet er mer rikholdige enn vi trodde.

Kikkertene kunne fange inn svakere lys enn

øynene våre, og lot oss se Jupiters måner, is på

polene til vår naboplanet Mars, andre galakser og

etter hvert også planeter rundt andre soler.

De store tingene i universet er ukjente, uventede

og spennende.

I den andre enden viste de første mikroskopene

oss en miniverden som er minst like rik og

mangfoldig som den vi er vant til sengelopper,

celler, blodlegemer, bakterier, og etter hvert også

molekyler og atomer.

Alt i naturen rundt oss er satt sammen av

atomer, og inntil for ca. hundre år siden var disse

de minste byggesteinene vi visste om i naturen.

MEN ATOMENE KAN DELES OPP. De siste hundre

årene har sett flere revolusjoner i forståelsen vår

av de minste byggesteinene i naturen det vi kaller

elementærpartiklene.

Vi vet i dag at atomene er ganske enkle de

består av en sky av små partikler kalt elektroner,

som svirrer rundt kjerner bestående av to andre

partikler, protoner og nøytroner.

Disse kan igjen også deles opp, og består av det

vi kaller kvarker som holdes sammen av gluoner.

Sammen med om lag femten andre partikler

utgjør disse det vi kaller standardmodellen for

partikkelfysikk, en beskrivelse av de minste

byggesteinene i naturen som har stått siden

1960-tallet.

Fra 1897, da elektronet ble oppdaget i England,

og frem til 1995 og 2000, da henholdsvis

toppkvarken og tau-nøytrinoet ble funnet ved

Fermilab i USA, har alle partiklene i

standardmodellen blitt sett og studert unntatt en,

som vi straks kommer tilbake til.

Teorien har blitt testet i eksperimenter bedre enn

noen annen fysisk teori men likevel vet vi at den enda

ikke er hele sannheten.

STANDARDMODELLEN har vært en fantastisk suksess i

40 år, men likevel vet vi at det er spørsmål den ikke kan

svare på. Et problem, som har vært kjent siden 1931, er

at universet inneholder store mengder av noe vi kaller

mørk materie.

Navnet betyr at det består av en eller flere typer stoff

som ikke lyser, og som vi dermed ikke kan se med

teleskop eller andre instrumenter. Vi kan derimot se

effekten av mørk materie i hvordan galakser beveger

seg, hvordan lys bøyes rundt tunge galaksehoper,

hvordan galaksene i universet er fordelt, og så videre.

Noe av den består antakeligvis av partikler kalt

nøytrinoer, som vi kommer tilbake til under, men disse

er ikke på langt nær nok til å forklare alt vi ser. Den

mørke materien er der men den kan ikke forklares ut fra

standardmodellen.

Et annet problem er standardmodellen forutsier

fenomener som vi enda ikke har klart å oppdage i noe

eksperiment. Tenk deg at du kjøper et byggesett og

setter det sammen etter bruksanvisningen, men når du

setter modellen på bordet så vil den ikke stå oppreist.

Alt burde stemme, men noe må allikevel mangle. Dette

er situasjonen partikkelfysikere er i.

Standardmodellen som er bruksanvisningen for

byggesettet naturen - både sier at det skal finnes en

ekstra partikkel og forteller oss omtrent hvordan den må

oppføre seg, men etter 40 år har vi fortsatt ikke klart å

finne den.

Hva er galt?

HVORDAN DENNE IDEEN DUKKET OPP gir en god

illustrasjon på hvordan fysiske teorier utvikles.

Standardmodellen har blitt til over lang tid. Alt vi ser

rundt oss kan altså forklares av fem partikler: To

kvarker, gluoner som binder disse sammen til

atomkjerner, elektroner som svirrer rundt kjernene, og

fotoner, bedre kjent som lys.

Fotonene er både det som holder elektronene fast på

kjernen, og som er ansvarlig for å binde atomer sammen

til molekyler og større stoffer.

Men enkelte hendelser i naturen, for eksempel noen
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typer radioaktivitet, kan ikke forklares ut fra bare

disse fem byggeklossene. Man fant derimot ut at

disse hendelsene skyldes andre bestanddeler

såkalte nøytrinoer, samt to partikler kalt W og Z.

I LHC-lignende eksperimenter, og i studier av

kosmisk stråling, fant man dessuten flere kvarker

enn de to vanlige, og et par tyngre slektninger av

elektronet.

Kosmisk stråling er partikler med enorm energi

som hele tiden bombarderer jorden fra

verdensrommet, og LHC kan sies å være et

spedt forsøk på å gjenskape i et laboratorium

noe naturen hele tiden driver med rundt oss. Til

sammen sitter vi igjen med en håndfull partikler,

og regler for hvordan de kan oppføre seg, som til

sammen altså kalles standardmodellen, og som

kan forklare alt vi ser rundt oss til daglig.

DA STANDARMODELLEN tok form på 60-tallet så

den ut til å samle mange løse tråder på en god

måte, men hadde ett fundamentalt problem.

Den forutsa at en del partikler ikke burde ha

noen masse, noe man ut fra eksperimenter godt

visste at de hadde. I byggesett-eksemplet er det

som om tyngdepunktet til modellen blir feil det

var ingen måte å få den til å stå oppreist på.

Dermed måtte teorien være gal eller?

En mulig løsning var å bruke et matematisk triks,

kalt et spontant symmetribrudd, for å tvinge

ligningene til å forutsi masse for partiklene.

I analogien: Å tvinge modellen til å ta en litt

annen form, slik at den allikevel er stabil.

Dette, den såkalte Higgs-mekanismen, fungerte

utmerket, men hadde en stiv pris. Ligningene

begynte samtidig å forutsi en ekstra partikkel,

som ble kjent som Higgspartikkelen.

Kan triksing med ligninger virkelig forutsi en

partikkel det til nå har tatt over 40 år å oppdage?

Det høres kanskje sært ut, men det er slik

samspillet mellom fysikk og matematikk

fungerer.

Lignende forutsigelser har vært gjort med stort

hell tidligere, og har ledet til viktige oppdagelser

og mange Nobelpriser i fysikk.

HIGGSPARTIKKELEN, mørk materie, og mye annet, er

temaer LHC skal ta opp.

Langs den 27 kilometer lange ringen sendes det stråler

bestående av milliardvis av protoner hydrogengass som

har blitt fratatt elektronene sine.

Selve LHC har som eneste oppgave å få disse protonene

til å fly så fort som mulig.

Strålene går begge veier, med og mot klokka, og på fire

punkter rundt ringen krysser de slik at protonene kan

kollidere.

Rundt disse punktene er det bygget digitalkameraer på

størrelse med bolighus, kalt detektorer, spesiallaget for

å ta bilder av restene etter protonkollisjoner.

Grunnen til å gjøre dette kan vi se i Albert Einsteins

berømte ligning E=mc². Her er c lyshastigheten, som

bare er et tall. De to andre symbolene er energi (E) og

masse (m), og ligningen sier at hvis vi har mye energi

kan vi få laget noe med høy masse.

Enkelt sagt: I kollisjonene ved LHC kan vi få dannet

tunge partikler kanskje tyngre enn noen vi har sett før?

Det er slik vi har oppdaget alle nye partikler de siste 50

årene, enten ved hjelp av kosmisk stråling eller

maskiner som LHC, og håpet er at vi nå skal kunne

avdekke enda flere.

Slik sett blir LHC den per i dag kraftigste utvidelsen vi

har av sansene våre, et super-mikroskop for å studere

bittesmå partikler.

SAMTIDIG ER DET EN VIKTIG forskjell.

Et vanlig mikroskop lar oss se på naturen rundt oss slik

den er nå. LHC og dens slektninger lar oss derimot, for

veldig korte øyeblikk, skape partikler som er for tunge til

å finnes naturlig i dag, men som for eksempel eksisterte

like etter Big Bang, universets fødsel.

Da universet begynte var alt tett og varmt, og naturen

hadde nok energi til å skape også tunge partikler. Ved å

kollidere protoner i et laboratorium gjenskaper vi i

ekstrem miniatyr forholdene som rådet bare et brøkdels

sekund etter Big Bang, det vil si for om lag 13.7

milliarder år siden.
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Dette er grunnen til at LHC blir kalt Big Bang-

maskinen, og til at den kan regnes som et

bindeledd mellom partikkelfysikk og kosmologi,

studiet av universet på stor skala.

HVA KAN VI OPPDAGE VED LHC? Hvorfor har vi

ikke sett Higgspartikkelen enda? Jo, fordi den har

vært for tung til å bli laget i tidligere

eksperimenter. Alternativt er det fordi den faktisk

ikke finnes, og deler av standardmodellen er feil.

Begge disse mulighetene holdes åpne, men det

vi vet er at LHC er kraftig nok til å teste dem

begge i løpet av noen år.

Mørk materie, hva den enn måtte bestå av,

regner vi med at kan lages på samme måte bare

vi har nok energi.

Ingen eksperimenter har hittil sett noe som kan

passe med beskrivelsen, men LHC har per i dag

3.5 ganger mer energi enn noen tidligere

akselerator.

Kan det være nok til å lokke naturen til å lage litt

mørk materie som vi så kan studere i

detektorene våre?

LHC handler dessuten ikke bare om å oppdage

nye partikler. Å forstå de minste bitene i

universet og hvordan de har utviklet seg frem til i

dag krever mange detaljerte studier, og mye av

målet med den nye maskinen er å studere den

fysikken vi alt kjenner men ved høyere energier.

Kanskje ikke like spennende å fortelle om, men

uten disse detaljstudiene blir det umulig å

avgjøre om noe nytt vi ser faktisk er nytt, eller

bare en effekt av unøyaktig forståelse av andre

ting.

30. MARS 2010, altså i dag, gjør LHC de første

forsøkene på å kollidere protoner ved

rekordenergien 7 TeV, eller om lag en mikrojoule.

Det høres kanskje ikke enormt ut, og for oss

mennesker er det nesten umålbart lite, men for

bittesmå partikler er det veldig mye.

De første bildene av slike kollisjoner vil komme

med en gang, men etter det trenger fysikerne tid

til både å forstå selve maskinen og til å studere fysikken

i kollisjonene. Det trengs dessuten mer enn bare noen

få bilder til disse studiene.

For å vite hva som er vanlig og hva som er uvanlig og

nytt, må vi bygge opp et bibliotek av mange, mange

millioner bilder. Det tar tid.

Planen per i dag er at LHC skal kollidere protoner med

energi på 7 TeV i 18 - 24 måneder, og deretter ha en

normal teknisk stans på ett år mens fysikerne

analyserer resultatene.

Samtidig skal maskinen oppgraderes, slik at vi kan få

enda en dobling av energien innen 2013.

Men vi trenger ikke vente så lenge på resultater.

Allerede sommeren 2010 håper eksperimentene å

kunne presentere de første hintene. Hvis vi er heldige og

naturen har overraskelser på lager som er lette å se,

kan vi allerede da ha sett spor etter mørk materie eller

lignende nyheter. Higgspartikkelen vil sannsynligvis være

vanskeligere, og det vil ta minst et par år før vi kan si

noe her.

DET MEST SPENNENDE er likevel at vi virkelig ikke vet

hva slags partikler naturen inneholder, og dermed hva

slags ny fysikk vi kan vente å se i LHCs kollisjoner.

Naturen har hatt en tendens til å overraske når vi har

skrudd opp energien i slike maskiner, og mange både

håper og tror at dette også vil skje denne gangen.

Fysikerne ved CERN, LHC og de 80 medlemslandene vil

derfor prøve å holde øyne og sinn helt åpne når

resultatene begynner å komme, og studere hva enn det

er naturen viser seg å ha på lager.

De første bildene fra LHC er ventet å komme før lunsj i

morgen.

Denne artikkelen er skrevet for Magasinets

nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du

spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på e-post.
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Banebrytende kollisjoner under jorda
Uniforum. Publisert på nett 29.03.2010 16:14.

Nå sirkulerer strålene i Large Hadron Collider

med en energi høyere enn stråler noensinne har

hatt i en partikkelakselerator.

De første forsøkene på å få de høyenergetiske

strålene til å kollidere skjer i morgen, tirsdag 30.

mars, melder Forskningsrådet.

Del på... Del på... Lukk

Facebook

Nettby

del.icio.us

REKORDHØY ENERGI: Strålene i Large Hadron

Colliderer sirkulerer med en energi høyere enn

noen gang. I morgen skal de kollidere, dypt under

jorda og under globen som er landemerket til

CERN, like utenfor Geneve.

Foto: Ola Sæther

Det jobbes intenst i verdens største laboratorium

disse siste dagene før kollisjonene. Å styre

strålene riktig er en utfordring i presisjonsarbeid.

Omtrent som å skyte to knappenåler over

Atlanteren og få dem til å kollidere på halvveien,

sier Steve Myers, CERNs direktør for

akseleratorer og teknologi

Fysikere verden over har ventet på dette. Endelig

kommer vi i gang med det maskinen er bygget

for: å finne naturens aller minste byggeklosser og

få en bedre forståelse av hva som skjedde

umiddelbart etter Universets tilblivelse, sier

professor Farid Ould-Saada ved Universitetet i

Oslo.

Stolt minister

CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor forskningsinfrastruktur.

De banebrytende LHC-eksperimentene som nå finner

sted vil gjøre CERN til en av de viktigste arenaene for

avansert grunnforskning i mange år fremover. Jeg er glad

og stolt over at norske forskere er aktivt involvert i dette

samarbeidet, sier forsknings- og høyere

utdanningsminister Tora Aasland.

CERNs generaldirektør Rolf Heuer presiserer at LHC er

ikke en maskin der man bare skrur på knappen.

Jeg må få minne om at dette er de første forsøkene på å

få til en kollisjon. Det kan ta timer eller dager å få det til,

sier han. Forrige gang CERN startet en ny akselerator var

i 1989. Da tok det tre dager fra første forsøk på kollisjon

til man kunne registrere de første kollisjonene.

Konsentrert energi

Hver stråle har en energi på 3,5 terraelektronvolt (TeV),

slik at kollisjonen blir på 7 TeV. 1 TeV tilsvarer omtrent

bevegelsesenergien til en mygg i lufta. Det høres ikke

imponerende ut. Poenget er at energien i kollisjonen blir

konsentrert på et ekstremt lite område - rundt en million

ganger mindre enn en mygg. Dermed er det nok til å

knuse partikler.
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CERN: Ekstrem presisjonsskyting
Elektronikk. Publisert på nett 29.03.2010 13:04.

Tirsdag 30. mars skal stråler presisjonsskytes:

Omtrent som å skyte to knappenåler over

Atlanteren og få dem til å kollidere på halvveien.

(foto: CERN) CERN: Ekstrem presisjonsskyting I

morgen, tirsdag 30.

mars, skal stråler i Large Hadron Collider i CERN

i Sveits kollidere med en energi høyere enn

stråler noensinne har hatt i en

partikkelaksellerator.

Av: Redaksjonen - 29.03.2010

Å styre strålene riktig er en utfordring i

presisjonsarbeid. Omtrent som å skyte to

knappenåler over Atlanteren og få dem til å

kollidere på halvveien, sier Steve Myers, CERNs

direktør for akselleratorer og teknologi.

Fysikere verden over har ventet på dette. Endelig

kommer vi i gang med det maskinen er bygget

for: å finne naturens aller minste byggeklosser og

få en bedre forståelse av hva som skjedde

umiddelbart etter Universets tilblivelse, sier

professor Farid Ould-Saada ved Universitetet i

Oslo.

CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor

forskningsinfrastruktur. LHC-eksperimentene som

nå finner sted vil gjøre CERN til en av de viktigste

arenaene for avansert grunnforskning i mange år

fremover. Jeg er glad og stolt over at norske forskere er

aktivt involvert i dette samarbeidet, sier forsknings- og

høyere utdanningsminister Tora Aasland.

CERNs generaldirektør Rolf Heuer presiserer at LHC er

ikke en maskin der man bare skrur på knappen. Jeg må

få minne om at dette er de første forsøkene på å få til

en kollisjon. Det kan ta timer eller dager å få det til, sier

han. Forrige gang CERN startet en ny aksellerator var i

1989. Da tok det tre dager fra første forsøk på kollisjon

til man kunne registrere de første kollisjonene.

Hver stråle har en energi på 3,5 terraelektronvolt (TeV),

slik at kollisjonen blir på 7 TeV. 1 TeV tilsvarer omtrent

bevegelsesenerigen i en mygg i lufta. Det høres ikke

imponerende ut. Poenget er at energien i kollisjonen blir

konsentrert på et ekstremt lite område rundt en million

million ganger mindre enn en mygg. Dermed er det nok

til å knuse partikler.

Forskningsrådet forvalter norsk medlemsskap i CERN på

vegne av Kunnskapsdepartmentet.

© Elektronikk
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Som å få to knappenåler til å kollidere midt over Atlanteren
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 26.03.2010 15:15.

CERN-akseleratoren skal gjøre sitt heftigste

forsøk tirsdag. Av Stein Jarle Olsen.

Strålene i den trøbbelomsuste

partikkelakseleratoren Large Hadron Collider ved

CERN sirkulerer nå med høyere energi enn stråler

noensinne har hatt i en akselerator.

Presisjon

Tirsdag begynner de første forsøkene på å få de

høyenergetiske strålene til å kollidere.

Omtrent som å skyte to knappenåler over

Atlanteren og få dem til å kollidere på halvveien,

sier Steve Myers, CERNs direktør for

akselleratorer og teknologi, i en melding.

Også norske forskere venter i spenning.

Fysikere verden over har ventet på dette. Endelig

kommer vi i gang med det maskinen er bygget

for: å finne naturens aller minste byggeklosser og

få en bedre forståelse av hva som skjedde

umiddelbart etter Universets tilblivelse, sier

professor Farid Ould-Saada ved Universitetet i

Oslo.

Banebrytende

CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor

forskningsinfrastruktur. De banebrytende LHC-

eksperimentene som nå finner sted vil gjøre CERN til en

av de viktigste arenaene for avansert grunnforskning i

mange år fremover. Jeg er glad og stolt over at norske

forskere er aktivt involvert i dette samarbeidet, sier

forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Hver stråle har en energi på 3,5 terraelektronvolt (TeV),

slik at kollisjonen blir på 7 TeV. Det er i seg selv ikke

særlig mye, men energien i kollisjonen blir konsentrert

på et ekstremt lite område - rundt en million million

ganger mindre enn en mygg.

Dermed er det nok til å knuse partikler.

Som å få to knappenåler til å kollidere midt over

Atlanteren Få ett års abonnement av Teknisk Ukeblad +

8 GB minnepinne for kun 1440 kr!

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider er endelig

klar til å sette i gang kollisjoner med `ordentlig` høy

energi. Foto: CERN
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To knappenåler skal kollidere midt over Atlanteren
Norges forskningsråd. Publisert på nett 26.03.2010 14:36.

Nå sirkulerer strålene i Large Hadron Collider

med en energi høyere enn stråler noensinne har

hatt i en partikkelaksellerator. De første

forsøkene på å få de høyenergetiske strålene til

å kollidere skjer tirsdag 30. mars.

Det jobbes intenst i verdens største laboratorium

disse siste dagene før kollisjonene. Å styre

strålene riktig er en utfordring i presisjonsarbeid.

- Omtrent som å skyte to knappenåler over

Atlanteren og få dem til å kollidere på halvveien,

sier Steve Myers, CERNs direktør for

akselleratorer og teknologi.

Professor Farid Ould-Saada, UiO. - Fysikere

verden over har ventet på dette. Endelig kommer

vi i gang med det maskinen er bygget for: å finne

naturens aller minste byggeklosser og få en

bedre forståelse av hva som skjedde umiddelbart

etter Universets tilblivelse, sier professor Farid

Ould-Saada ved Universitetet i Oslo.

Stolt minister

- CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor

forskningsinfrastruktur. De banebrytende LHC-

eksperimentene som nå finner sted vil gjøre

CERN til en av de viktigste arenaene for avansert

grunnforskning i mange år fremover. Jeg er glad

og stolt over at norske forskere er aktivt involvert

i dette samarbeidet, sier forsknings- og høyere

utdanningsminister Tora Aasland.

CERNs generaldirektør Rolf Heuer presiserer at LHC er

ikke en maskin der man bare skrur på knappen.

- Jeg må få minne om at dette er de første forsøkene på

å få til en kollisjon. Det kan ta timer eller dager å få det

til, sier han. Forrige gang CERN startet en ny aksellerator

var i 1989. Da tok det tre dager fra første forsøk på

kollisjon til man kunne registrere de første kollisjonene.

Partiklene som CERN skal få til å kollidere den 30. mars

har høyere energi enn de som ble brukt i tidligere forsøk.

(Foto: CERN)

Konsentrert energi

Hver stråle har en energi på 3,5 terraelektronvolt (TeV),

slik at kollisjonen blir på 7 TeV. 1 TeV tilsvarer omtrent

bevegelsesenerigen i en mygg i lufta. Det høres ikke

imponerende ut. Poenget er at energien i kollisjonen blir

konsentrert på et ekstremt lite område - rundt en million

million ganger mindre enn en mygg. Dermed er det nok

til å knuse partikler.

Forskningsrådet forvalter norsk medlemsskap i CERN på

vegne av Kunnskapsdepartmentet.

Ingvil Bjørnæs
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Les mer
Business Q4. Publisert på nett 26.03.2010 13:58.

Partikkelkollisjon skal løse universets gåte -

Omtrent som å skyte to knappenåler over

Atlanteren og få dem til å kollidere på halvveien,

sier Steve Myers, CERNs direktør for

akselleratorer og teknologi.

Publisert 26. mars 2010

Nå sirkulerer strålene i Large Hadron Collider

med en energi høyere enn stråler noensinne har

hatt i en partikkelaksellerator. De første

forsøkene på å få de høyenergetiske strålene til

å kollidere skjer tirsdag 30. mars.

Det jobbes intenst i verdens største laboratorium

disse siste dagene før kollisjonene. Å styre

strålene riktig er en utfordring i presisjonsarbeid.

- Fysikere verden over har ventet på dette.

Endelig kommer vi i gang med det maskinen er

bygget for: å finne naturens aller minste

byggeklosser og få en bedre forståelse av hva

som skjedde umiddelbart etter Universets

tilblivelse, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo.

- CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor

forskningsinfrastruktur. De banebrytende LHC-

eksperimentene som nå finner sted vil gjøre

CERN til en av de viktigste arenaene for avansert

grunnforskning i mange år fremover. Jeg er glad

og stolt over at norske forskere er aktivt involvert i dette

samarbeidet, sier forsknings- og høyere

utdanningsminister Tora Aasland.

CERNs generaldirektør Rolf Heuer presiserer at LHC er

ikke en maskin der man bare skrur på knappen.

- Jeg må få minne om at dette er de første forsøkene på

å få til en kollisjon. Det kan ta timer eller dager å få det

til, sier han. Forrige gang CERN startet en ny aksellerator

var i 1989. Da tok det tre dager fra første forsøk på

kollisjon til man kunne registrere de første kollisjonene.

Hver stråle har en energi på 3,5 terraelektronvolt (TeV),

slik at kollisjonen blir på 7 TeV. 1 TeV tilsvarer omtrent

bevegelsesenerigen i en mygg i lufta. Det høres ikke

imponerende ut. Poenget er at energien i kollisjonen blir

konsentrert på et ekstremt lite område - rundt en million

million ganger mindre enn en mygg. Dermed er det nok

til å knuse partikler.

Forskningsrådet forvalter norsk medlemsskap i CERN på

vegne av Kunnskapsdepartmentet.

© Business Q4
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CERN: To knappenåler skal kollidere midt over Atlanteren
NTB Info. Publisert på nett 26.03.2010 13:38.

Nå sirkulerer strålene i Large Hadron Collider

med en energi høyere enn stråler noensinne har

hatt i en partikkelaksellerator. De første

forsøkene på å få de høyenergetiske strålene til

å kollidere skjer tirsdag 30. mars.

Det jobbes intenst i verdens største laboratorium

disse siste dagene før kollisjonene. Å styre

strålene riktig er en utfordring i presisjonsarbeid.

- Omtrent som å skyte to knappenåler over

Atlanteren og få dem til å kollidere på halvveien,

sier Steve Myers, CERNs direktør for

akselleratorer og teknologi.

- Fysikere verden over har ventet på dette.

Endelig kommer vi i gang med det maskinen er

bygget for: å finne naturens aller minste

byggeklosser og få en bedre forståelse av hva

som skjedde umiddelbart etter Universets

tilblivelse, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo.

- CERN er et godt eksempel på betydningen av

internasjonalt samarbeid om stor

forskningsinfrastruktur. De banebrytende LHC-

eksperimentene som nå finner sted vil gjøre

CERN til en av de viktigste arenaene for avansert

grunnforskning i mange år fremover. Jeg er glad

og stolt over at norske forskere er aktivt involvert

i dette samarbeidet, sier forsknings- og høyere

utdanningsminister Tora Aasland.

CERNs generaldirektør Rolf Heuer presiserer at

LHC er ikke en maskin der man bare skrur på

knappen. - Jeg må få minne om at dette er de

første forsøkene på å få til en kollisjon. Det kan

ta timer eller dager å få det til, sier han. Forrige

gang CERN startet en ny aksellerator var i 1989.

Da tok det tre dager fra første forsøk på kollisjon

til man kunne registrere de første kollisjonene.

Hver stråle har en energi på 3,5 terraelektronvolt

(TeV), slik at kollisjonen blir på 7 TeV. 1 TeV tilsvarer

omtrent bevegelsesenerigen i en mygg i lufta. Det høres

ikke imponerende ut. Poenget er at energien i kollisjonen

blir konsentrert på et ekstremt lite område - rundt en

million million ganger mindre enn en mygg. Dermed er

det nok til å knuse partikler.

Forskningsrådet forvalter norsk medlemsskap i CERN på

vegne av Kunnskapsdepartmentet.

CERNs informasjon til media:

http://press.web.cern.ch/press/lhc-first-physics/

Webcast og satellitt broadcast fra CERN 30. mars:

http://press.web.cern.ch/press/lhc-first-

physics/information/

Bakgrunnsstoff: diverse saker om CERN hos

forskning.no:

http://www.forskning.no/artikler/2010/januar/239367

/index_search_html?start=0&searchString=CERN

Bilder og illustrasjoner til fri bruk mot kreditering av

CERN:

http://cdsweb.cern.ch/collection/Press%20Office%20Ph

oto%20Selection?ln=no

Kontakt:

I Oslo 30. mars: Post doc. Bjørn Samset, 920 51 998

På CERN 30.mars: Professor Farid Ould-Saada, 948 61

474

Bjørn Jacobsen (Norsk delegat til CERNs råd), 406 38

266

Thomas Evensen (Mediekontakt), 91 75 37 60

© NTB Info

Se webartikkelen på http://ret.nu/nCjBTRQy

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 196 av 463



Spridd gridd
IDG. Publisert på nett 21.03.2010 09:43.

Tänk om det var lika enkelt att `låna`

superdatorkapacitet som att hämta information

på internet. Ett europeiskt forskningsprojekt har

utvecklat ett programpaket som ger varje

persondator tillgång till den så kallade gridden.

Som en webbläsare. Farid Ould-Saada, ledare för

projektet Knowarc, vill att det inte ska vara

svårare att komma i gång med griddberäkningar

än att installera en webbläsare.

Forskare har länge lånat datorkraft från varandra

genom den så kallade gridden.

När de kraftfulla datorerna hemma inte räcker till

så skickar forskarna sina beräkningar över

internet till kraftfulla datorer på annan plats.

Gridden används för beräkningar i allt från

partikelfysik och cellbiologi till klimatforskning.

Nu vill en grupp europeiska forskare ge oss

vanliga datoranvändare möjlighet att haka på

gridden.

Om webben för 15 år sedan gav oss tillgång till

oerhörda mängder information kan gridden ge

oss möjlighet till superberäkningar.

Griddberäkningar ger användarna tillgång till

beräkningskapaciteten hos många olika maskiner

som är spridda över hela världen. Det har varit

ovärderligt för vetenskapen, säger Farid Ould-

Saada, forskare vid universitetet i Oslo.

Företag och vanliga användare har haft små

möjligheter att använda gridden på grund av att

det är komplicerat att installera och konfigurera

de program som behövs.

Farid Ould-Saada är en av de ledande forskarna i

projektet Knowarc, som finansieras av EU. Arc

står för Advanced resource connector. Målet är

att göra gridden lika lättåtkomlig som internet.

Det ska inte vara svårare än att installera en ny

webbläsare.

Forskarna i Knowarc har utgått från ett så kallat

mellanprogram, Arc, som fanns sedan tidigare.

Arc har utvecklats för att man ska kunna få olika

datorsystem, arkitekturer och plattformar att fungera

tillsammans. Det utvecklades från början i samarbete

mellan nordiska forskningsinstitut i projektet Nordugrid,

som Farid Ould-Saada är ordförande för.

Nu ska det användas över hela Europa. Arc blev nyligen

utvalt av European Grid Initiative Design Study, förkortat

Egids, som en av tre huvudlösningar som ska användas i

en europeisk supergridd. Snart ska det spridas i

utförande för Debian och Fedora, två av de mest

populära versionerna av Linux.

Alla som installerar de paketen får på enkelt sätt tillgång

till griddens beräkningsresurser.

Att tillhandahålla Arc-programmet med Linux var ett av

målen med projektet. Vi ville också kunna använda Arc

på slutna operativsystem som Windows och Mac OS X.

Det är något av en utmaning, eftersom forskare inom

beräkningsintensiv forskning brukar använda Linux, men

vi har lyckats nå fullt plattformsoberoende, säger Farid

Ould-Saada.

Gridden består av olika slags datorer och

operativsystem, spridda över världen, så interoperabilitet

är ett krav.

En och samma användare kan be-höva tillgång till

resurser från flera datorer som körs med olika klocktakt,

kör olika operativsystem och är anslutna till internet på

olika sätt.

Arc-systemet överbryggar skillnaderna. Forskarna har

utvecklat nya standarder och använt befintliga från

organisationen Open Grid Forum, OGF.

Resultatet är en process som till stor del är

automatiserad och dold för användaren.

Hittills har det varit synnerligen besvärligt att komma åt

gridden i en akademisk miljö, säger Darid Ould-Saada.

Man måste utbilda folk, skaffa tillstånd att använda

resurser och så installera och konfigurera de program

som behövs. Med mellanprogrammet Arc försvinner

mycket av krånglet.

Enkelheten minskar inte kapaciteten. Arc tävlar med två
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andra mellanprogram som European Grid

Initiative har valt ut. De andra heter Unicore och

GLite. Farid Ould-Saada anser att Arc redan har

bevisat vad det kan. Datorer som är tillgängliga

genom Arc har nämligen hjälpt till med de

enorma beräkningarna av data från Large Hadron

Collider vid kärnforskningsinstitutet Cern i

Schweiz.

Det var planerat att vi skulle stå för fem procent

av beräkningsresurserna, men i verkligheten har

vi bidragit med tio, i vissa fall 30 procent, säger

Farid Ould-Saada.

Arc-programmen används redan på flera

organisationer.

På universitetssjukhuset i Genéve använder

forskare Arc för intelligenta sökningar i den

medicinska bilddatabasen, som växer med över

100 000 bilder per dag. Och i Schweiz

samarbetar Knowarc också med den schweiziska

tvärvetenskapliga gridden om att bygga modeller

av alpterrängen för att kunna följa förändringar

och förutse laviner.

Farid Ould-Saada ser inte Knowarc som ett

avslutat projekt. Han tror att Arc-programmen

kommer att utvecklas vidare, och att det så

kallade molnet kommer att integreras med

griddtekniken.

Om några år hoppas jag att beräkningskapacitet

och lagring är lika lättåtkomligt som information är

internet i dag.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på

twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Gridd

När datorer kopplas samman över internet för att utföra

krävande beräkningar talar man om griddteknik, på

engelska grid technology.

Man ska samtidigt kunna använda datorer av olika typ

och med olika operativsystem.

Det innebär tekniska svårigheter eftersom programmen

måste vara skrivna så att de kan köras på olika

datortyper.

Det innebär också administrativa svårigheter eftersom

datorer som tillhör olika organisationer måste få tillgång

till varandras resurser.

I en typ av gridd lånar forskarna kapacitet av varandra i

kraftfulla system med multiprocessordatorer.

I en annan typ sprids beräkningarna ut på många vanliga

persondatorer. De gör griddberäkningar när de inte är

upptagna med annat.

© IDG
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PULVERISERTE VERDENSREKORD:
Dagbladet. Publisert på trykk 20.03.2010. Seksjon: a.
Side: 6.
Del: 1.

6 Nyhet LØRDAG 20. MARS 2010

PULVERISERTE VERDENSREKORD:
CERNs partikkelakselerator Large Hadron
Collider (LHC) ved Geneve i Sveits, populært
kalt «Big Bang»-maskinen, sendte natt til
fredag to protonstråler i hver sin retning med
en energi på 3,5 teraelektronvolt (TeV).
Dette er aldri før blitt gjort i en partikke-

lakselerator. Atomknuseren slo dermed sin
egen verdensrekord på 1,18 TeV.
- Det var god jubel i gangen ved UiO i

morges. Vi har ventet veldig lenge på at
maskinen skulle bli klar, og det har alltid
vært et spenningsmoment her. Klarer de å
holde strålen ved energier som gir god, ny
fysikk? Sist gikk det jo veldig galt, sier partik-
kelfysiker Bjørn Samset, som jobber med
ATLAS-eksperimentet. Resultatene kan
avsløre enkelte av universets dypeste hem-
meligheter.

I Borgarting lagmannsrett er 41-åringen
dømt til fengsel i ett og fire måneder for
vold og grove krenkelser mot ekskona og
stedattera gjennom en periode på ett og et
halvt år. Overgrepene mot stedattera er av
psykisk karakter.
Jenta har dessuten vært vitne til ste-

farens overgrep mot mora. 41-åringen
er dømt til å betale stedattera 90.000
kroner i oppreisning.
Overgrepene mot ekskona er av både fy-

sisk og psykisk karakter, og er listet opp i16
punkter i tiltalen. 41-åringen er dømt til å
betale kvinnen 70.000 kroner i oppreis-
ning.

Drapstrussel
Ifølge dommen uttalte 41-åringen til sin
daværende kone at «norske horer tok barna
framannen». Paret giftet seg i 2006, og fikk
i februar samme år en datter sammen. I mai
2007 sa 41-åringen til kona at «det ikke var
plass til ungen deres i denne verden, der-
som hun ikke vokste opp som muslim».
Mens paret fortsatt var gift ble også kona
kalt hore gjentatte ganger, som stedattera.
Dommerne mener at 41-åringen

gjennomvold og trusler har kontrollert
hele familiens atferd og familieliv, og at
mishandlingen har funnet sted over
tid, gjentatte ganger.

Særlig sårbar
– Sett på bakgrunn av mishandlingens art,
og at den har vart nærmest kontinuerlig i
over ett og et halvt år begrunner en oppreis-
ning på 70.000 kroner for kvinnen. Hun
har levd i stadig frykt for nye krenkelser. Til
dels alvorlige episoder har skjeddmens hun
var gravid og etter at det felles barnet ble
født. Begge barna har vært vitner til dette.
Stedattera har tidligere også hatt det

vanskelig. Dette er snarere en grunn til å
anse henne som særlig sårbar, og derfor øke
oppreisningen til henne. Som tenåring har
hun vært særlig sårbar for de forhold 41-
åringen utsatte henne for, konkluderer
dommerne.

Kalte stedatter
for «hore»
En oslomann (41) kalte
stedattera i tenåra for
hore en rekke ganger.

Tekst: Jørgen Tangnes
jta@dagbladet.no

PSYKISK-TERROR

Nåmå han betale jenta

90.000 i oppreisning

Flere personer ble i går kveld brakt til
sykehus etter blodige sammenstøt

mellom fotballsupportere i sentrale
Stockholm.
Oppmot 100 personer sloss vilt og

tok i bruk flasker og balltre i kampene,
ifølge Aftonbladet.se.
– Bråket skal ha startet på en res-

taurant og utartet seg ute på gaten.
Det er meldt om omfattende skade-
gjørelse, og noen personer skal ha fått
skader politipatruljene på stedet be-
skriver som alvorlige, sier Ulf Lindgren
ved Stockholm-politiet til Expressen-
.se.

20 politipatruljer ble tilkalt til stedet
og situasjonen skal nå være under
kontroll.
– Alt tyder på at dette har vært orga-

nisert bråk. Det er ikke så vanlig at
hundre mennesker spontant bestem-
mer seg for å sloss en fredagskveld,
sier Lindgren.
Aftonbladet.se skriver at alt tyder

på at bråket et fotballrelatert og plan-
lagt på grunn av blant annet det store
antallet personer som deltok.

Hooligans herjet i Stockholm
Fotballsupportere
brukte flasker og
balltre i kamper i
Sveriges hovedstad.
OPPTØYER
Tekst: Jonas Sverrisson Rasch
jon@dagbladet.no

SLOSS VILT: I følge svenske nettaviser skal opp mot 100 personer ha sloss vilt med flasker og balltre.
Foto: Janne Åkesson /Swepix

CERNs partikkelakselerator Large Hadron Collider

(LHC) ved Geneve i Sveits, populært kalt «Big

Bang»-maskinen, sendte natt til fredag to

protonstråler i hver sin retning med en energi på

3,5 teraelektronvolt (TeV).

Dette er aldri før blitt gjort i en

partikkelakselerator. Atomknuseren slo dermed

sin egen verdensrekord på 1,18 TeV.

 - Det var god jubel i gangen ved UiO i morges. Vi

har ventet veldig lenge på at maskinen skulle bli

klar, og det har alltid vært et spenningsmoment

her. Klarer de å holde strålen ved energier som

gir god, ny fysikk? Sist gikk det jo veldig galt, sier

partikkelfysiker Bjørn Samset, som jobber med

ATLAS-eksperimentet. Resultatene kan avsløre

enkelte av universets dypeste hemmeligheter.

© Dagbladet
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Big Bang-maskinen pulveriserte verdensrekord
Dagbladet. Publisert på nett 19.03.2010 18:28.

Er klar til å avsløre universets hemmeligheter.

GEIR BARSTEIN SLITER DU MED å forstå hva LHC

og CERN egentlig holder på med? Cate McAlpine

(23) har laget denne herlige nerdete rapvideoen

som forklarer på en enkel måte.

- HURRA: Partikkelfysiker Bjørn Samset ved

Universitetet i Oslo og CERN sier de potensielt

kan avsløre noen av universets hemmeligheter

innen kort tid. Foto: Arne Foss/Dagbladet

SVÆR: Protonene sendes i nær lysets hastighet

gjennom denne gigantiske, 27 kilometer lange

tunnelen under grensa mellom Frankrike og

Sveits. Bilde/grafikk: CERN

PARTIKKELSPRUT: Nye partikler spruter ut når

protonene kolliderer. En sjelden kan kan

forskerne oppdage noe helt nytt og hittil ukjent.

Foto: CERN

INTERNASJONALT: Med 20 medlemsland er

organisasjonen CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire) tilknyttet over 8000

forskere. Foto: AFP PHOTO / FABRICE

COFFRINI/SCANPIX

Genève

(Dagbladet): s partikkelakselerator (LHC) ved

Geneve i Sveits, populært kalt Big Bang-

maskinen, sendte i natt to i hver sin retning med

hittil uoppnådde energier: 3,5 teraelektronvolt ().

Atomknuseren pulveriserte dermed

verdensrekorden den satte i fjor på 1,18 TeV.

- Det var god jubel i gangen ved UiO i morges. Vi

har ventet veldig lenge på at maskinen skulle bli

klar, og det har alltid vært et spenningsmoment

her. Klarer de å holde strålen ved energier som

gir god, ny fysikk? Sist gikk det jo, sier Bjørn

Samset, som jobber med, til Dagbladet.

For ordens skyld: Energimengdene høres

voldsomme og nærmest apokalyptiske ut, noe de

er - på partikkelnivå. For oss i menneskeverden er ett

teraelektronvolt ekstremt lite, og ikke mer enn

bevegelsesenergien til en maur på.

Supersmell I et forsøk på å gjenskape forholdene på

partikkelnivå de første øyeblikkene etter, skal LHC

allerede om noen dager frontkollidere protoner nær

lysets hastighet i den 27 kilometer lange

smultringtunnelen under grensa mellom Frankrike og

Sveits.

Resultatene kan avsløre enkelte av universets dypeste

hemmeligheter og, inkludert og den enda særere. Noen

av fysikkens mest fundamentale områder riskerer

omskriving.

- Allerede til sommeren håper vi å ha spennende fysikk å

vise fram. Om naturen er - det vil at vi hittil bare har

funnet halvparten av alle partiklene som finnes - kan vi

se hint om dette helt fra starten, sier Samset.

Stikkordet for snarlige, store oppdagelser er om vi er

heldige. er ikke strikking, og kvanteverden er et merkelig

sted som.

Milliarder av kollisjoner En av oppdagelsene det knyttes

mest spenning til er det flyktige, mystiske og

hypotetiske, som man tror gir enkelte partikler en

hvilemasse. På grunn av dets natur krever det imidlertid

milliarder av kollisjoner og kryssede fingre den neste

tida.

- Higgspartikkelen kan vi finne i løpet av ett til to år, om

vi har flaks. Om den derimot ikke finnes tar det kanskje

opptil fem år å bevise dette, sier Samset.

Om Higgs-bosonet, en essensiell del av den såkalte,

viser seg å ikke eksistere, vil deler av fysikken, som vi

kjenner den, måtte revurderes.

- I så fall har vi virkelig misforstått noe. Og det er

kanskje mer spennende enn om den faktisk er riktig, har

Samset tidligere uttalt.

LHC bruker flere måneder på å skrus av eller på,

opplyser Samset. Derfor skal maskinen nå gå

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 200 av 463



kontinuerlig og lagre kollisjoner ved 3,5 TeV i

hver retning, som tilsvarer totalt 7 TeV, i to år,.

Deretter skrur forskerne bryteren, dobler energien

til 7 TeV i hver retning og kjører verdens største

partikkelakselerator på full kapasitet.

Hvor er antimaterien? - LHC handler ikke bare om

oppdagelser. Vi skal gjøre mye god fysikk med de

kjente naturlovene også. Hvordan virker den?

Hvor ble det av all? Hva smelter en atomkjerne

til? Alt dette vil skje parallelt. Det er en veldig

bra, om enn litt stressa, tid for partikkelfysikere,

sier Samset.

LHC, som ligger 100 meter under bakken på grensa

mellom Sveits og Frankrike, har vært ulykkesforfulgt.

Den skulle egentlig vært i drift i november 2007, men

begivenheten ble utsatt i nesten ett år.

Ni dager etter åpningen i 2008 ble den stengt på grunn

av et uhell, og startet ikke opp igjen før i november i fjor.

© Dagbladet
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Spridd gridd
IT24. Publisert på nett 19.03.2010 04:46.

Tänk om det var lika enkelt att `låna`

superdatorkapacitet som att hämta information

på internet. Ett europeiskt forskningsprojekt har

utvecklat ett programpaket som ger varje

persondator tillgång till den så kallade gridden.

Forskare har länge lånat datorkraft från varandra

genom den så kallade gridden.

När de kraftfulla datorerna hemma inte räcker till

så skickar forskarna sina beräkningar över

internet till kraftfulla datorer på annan plats.

Gridden används för beräkningar i allt från

partikelfysik och cellbiologi till klimatforskning.

Nu vill en grupp europeiska forskare ge oss

vanliga datoranvändare möjlighet att haka på

gridden.

Om webben för 15 år sedan gav oss tillgång till

oerhörda mängder information kan gridden ge

oss möjlighet till superberäkningar.

Griddberäkningar ger användarna tillgång till

beräkningskapaciteten hos många olika maskiner

som är spridda över hela världen. Det har varit

ovärderligt för vetenskapen, säger Farid Ould-

Saada, forskare vid universitetet i Oslo.

Företag och vanliga användare har haft små

möjligheter att använda gridden på grund av att

det är komplicerat att installera och konfigurera

de program som behövs.

Farid Ould-Saada är en av de ledande forskarna i

projektet Knowarc, som finansieras av EU. Arc

står för Advanced resource connector. Målet är

att göra gridden lika lättåtkomlig som internet.

Det ska inte vara svårare än att installera en ny

webbläsare.

Forskarna i Knowarc har utgått från ett så kallat

mellanprogram, Arc, som fanns sedan tidigare.

Arc har utvecklats för att man ska kunna få olika

datorsystem, arkitekturer och plattformar att

fungera tillsammans. Det utvecklades från början

i samarbete mellan nordiska forskningsinstitut i

projektet Nordugrid, som Farid Ould-Saada är ordförande

för.

Nu ska det användas över hela Europa. Arc blev nyligen

utvalt av European Grid Initiative Design Study, förkortat

Egids, som en av tre huvudlösningar som ska användas i

en europeisk supergridd. Snart ska det spridas i

utförande för Debian och Fedora, två av de mest

populära versionerna av Linux.

Alla som installerar de paketen får på enkelt sätt tillgång

till griddens beräkningsresurser.

Att tillhandahålla Arc-programmet med Linux var ett av

målen med projektet. Vi ville också kunna använda Arc

på slutna operativsystem som Windows och Mac OS X.

Det är något av en utmaning, eftersom forskare inom

beräkningsintensiv forskning brukar använda Linux, men

vi har lyckats nå fullt plattformsoberoende, säger Farid

Ould-Saada.

Gridden består av olika slags datorer och

operativsystem, spridda över världen, så interoperabilitet

är ett krav.

En och samma användare kan be-höva tillgång till

resurser från flera datorer som körs med olika klocktakt,

kör olika operativsystem och är anslutna till internet på

olika sätt.

Arc-systemet överbryggar skillnaderna. Forskarna har

utvecklat nya standarder och använt befintliga från

organisationen Open Grid Forum, OGF.

Resultatet är en process som till stor del är

automatiserad och dold för användaren.

Hittills har det varit synnerligen besvärligt att komma åt

gridden i en akademisk miljö, säger Darid Ould-Saada.

Man måste utbilda folk, skaffa tillstånd att använda

resurser och så installera och konfigurera de program

som behövs. Med mellanprogrammet Arc försvinner

mycket av krånglet.

Enkelheten minskar inte kapaciteten. Arc tävlar med två

andra mellanprogram som European Grid Initiative har

valt ut. De andra heter Unicore och GLite. Farid Ould-

Saada anser att Arc redan har bevisat vad det kan.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 202 av 463



Datorer som är tillgängliga genom Arc har

nämligen hjälpt till med de enorma beräkningarna

av data från Large Hadron Collider vid

kärnforskningsinstitutet Cern i Schweiz.

Det var planerat att vi skulle stå för fem procent

av beräkningsresurserna, men i verkligheten har

vi bidragit med tio, i vissa fall 30 procent, säger

Farid Ould-Saada.

Arc-programmen används redan på flera

organisationer.

På universitetssjukhuset i Genéve använder

forskare Arc för intelligenta sökningar i den

medicinska bilddatabasen, som växer med över

100 000 bilder per dag. Och i Schweiz

samarbetar Knowarc också med den schweiziska

tvärvetenskapliga gridden om att bygga modeller

av alpterrängen för att kunna följa förändringar och

förutse laviner.

Farid Ould-Saada ser inte Knowarc som ett avslutat

projekt. Han tror att Arc-programmen kommer att

utvecklas vidare, och att det så kallade molnet kommer

att integreras med griddtekniken.

Om några år hoppas jag att beräkningskapacitet och

lagring är lika lättåtkomligt som information är internet i

dag.

© IT24
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Spridd gridd
Computer Sweden. Publisert på nett 19.03.2010 04:43.

Tänk om det var lika enkelt att `låna`

superdatorkapacitet som att hämta information

på internet. Ett europeiskt forskningsprojekt har

utvecklat ett programpaket som ger varje

persondator tillgång till den så kallade gridden.

Forskare har länge lånat datorkraft från varandra

genom den så kallade gridden.

När de kraftfulla datorerna hemma inte räcker till

så skickar forskarna sina beräkningar över

internet till kraftfulla datorer på annan plats.

Gridden används för beräkningar i allt från

partikelfysik och cellbiologi till klimatforskning.

Nu vill en grupp europeiska forskare ge oss

vanliga datoranvändare möjlighet att haka på

gridden.

Om webben för 15 år sedan gav oss tillgång till

oerhörda mängder information kan gridden ge

oss möjlighet till superberäkningar.

Griddberäkningar ger användarna tillgång till

beräkningskapaciteten hos många olika maskiner

som är spridda över hela världen. Det har varit

ovärderligt för vetenskapen, säger Farid Ould-

Saada, forskare vid universitetet i Oslo.

Företag och vanliga användare har haft små

möjligheter att använda gridden på grund av att

det är komplicerat att installera och konfigurera

de program som behövs.

Farid Ould-Saada är en av de ledande forskarna i

projektet Knowarc, som finansieras av EU. Arc

står för Advanced resource connector. Målet är

att göra gridden lika lättåtkomlig som internet.

Det ska inte vara svårare än att installera en ny

webbläsare.

Forskarna i Knowarc har utgått från ett så kallat

mellanprogram, Arc, som fanns sedan tidigare.

Arc har utvecklats för att man ska kunna få olika

datorsystem, arkitekturer och plattformar att

fungera tillsammans. Det utvecklades från början

i samarbete mellan nordiska forskningsinstitut i

projektet Nordugrid, som Farid Ould-Saada är ordförande

för.

Nu ska det användas över hela Europa. Arc blev nyligen

utvalt av European Grid Initiative Design Study, förkortat

Egids, som en av tre huvudlösningar som ska användas i

en europeisk supergridd. Snart ska det spridas i

utförande för Debian och Fedora, två av de mest

populära versionerna av Linux.

Alla som installerar de paketen får på enkelt sätt tillgång

till griddens beräkningsresurser.

Att tillhandahålla Arc-programmet med Linux var ett av

målen med projektet. Vi ville också kunna använda Arc

på slutna operativsystem som Windows och Mac OS X.

Det är något av en utmaning, eftersom forskare inom

beräkningsintensiv forskning brukar använda Linux, men

vi har lyckats nå fullt plattformsoberoende, säger Farid

Ould-Saada.

Gridden består av olika slags datorer och

operativsystem, spridda över världen, så interoperabilitet

är ett krav.

En och samma användare kan be-höva tillgång till

resurser från flera datorer som körs med olika klocktakt,

kör olika operativsystem och är anslutna till internet på

olika sätt.

Arc-systemet överbryggar skillnaderna. Forskarna har

utvecklat nya standarder och använt befintliga från

organisationen Open Grid Forum, OGF.

Resultatet är en process som till stor del är

automatiserad och dold för användaren.

Hittills har det varit synnerligen besvärligt att komma åt

gridden i en akademisk miljö, säger Darid Ould-Saada.

Man måste utbilda folk, skaffa tillstånd att använda

resurser och så installera och konfigurera de program

som behövs. Med mellanprogrammet Arc försvinner

mycket av krånglet.

Enkelheten minskar inte kapaciteten. Arc tävlar med två

andra mellanprogram som European Grid Initiative har
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valt ut. De andra heter Unicore och GLite. Farid

Ould-Saada anser att Arc redan har bevisat vad

det kan. Datorer som är tillgängliga genom Arc

har nämligen hjälpt till med de enorma

beräkningarna av data från Large Hadron Collider

vid kärnforskningsinstitutet Cern i Schweiz.

Det var planerat att vi skulle stå för fem procent

av beräkningsresurserna, men i verkligheten har

vi bidragit med tio, i vissa fall 30 procent, säger

Farid Ould-Saada.

Arc-programmen används redan på flera

organisationer.

På universitetssjukhuset i Genéve använder

forskare Arc för intelligenta sökningar i den

medicinska bilddatabasen, som växer med över

100 000 bilder per dag. Och i Schweiz

samarbetar Knowarc också med den schweiziska

tvärvetenskapliga gridden om att bygga modeller

av alpterrängen för att kunna följa förändringar

och förutse laviner.

Farid Ould-Saada ser inte Knowarc som ett

avslutat projekt. Han tror att Arc-programmen

kommer att utvecklas vidare, och att det så

kallade molnet kommer att integreras med

griddtekniken.

Om några år hoppas jag att beräkningskapacitet

och lagring är lika lättåtkomligt som information är

internet i dag.

Fakta

Gridd

När datorer kopplas samman över internet för att utföra

krävande beräkningar talar man om griddteknik, på

engelska grid technology.

Man ska samtidigt kunna använda datorer av olika typ

och med olika operativsystem.

Det innebär tekniska svårigheter eftersom programmen

måste vara skrivna så att de kan köras på olika

datortyper.

Det innebär också administrativa svårigheter eftersom

datorer som tillhör olika organisationer måste få tillgång

till varandras resurser.

I en typ av gridd lånar forskarna kapacitet av varandra i

kraftfulla system med multiprocessordatorer.

I en annan typ sprids beräkningarna ut på många vanliga

persondatorer. De gör griddberäkningar när de inte är

upptagna med annat.

© Computer Sweden
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FREDAGEN DEN 19 MARS 2010> LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE

15TEKNIK

Tänk om det var lika enkelt 
att ”låna” superdator-
kapacitet som att hämta 
information på internet. 
Ett europeiskt forsknings-
projekt har utvecklat ett 
programpaket som ger 
varje persondator tillgång 
till den så kallade gridden.

ANDERS LOTSSON
anders.lotsson@idg.se

Forskare har länge lånat datorkraft 
från varandra genom den så kallade 
gridden.

När de kraftfulla datorerna 
hemma inte räcker till så skickar 
forskarna sina beräkningar över 
internet till kraftfulla datorer på 
annan plats.

Gridden används för beräkningar 
i allt från partikelfysik och cellbio-
logi till klimatforskning.

NU VILL EN GRUPP europeiska forskare 
ge oss vanliga datoranvändare möj-
lighet att haka på gridden.

Om webben för 15 år sedan gav 
oss tillgång till oerhörda mängder 
information kan gridden ge oss 
möjlighet till superberäkningar.

– Griddberäkningar ger använ-
darna tillgång till beräkningskapa-
citeten hos många olika maskiner 
som är spridda över hela världen. 
Det har varit ovärderligt för veten-
skapen, säger Farid Ould-Saada, 
forskare vid universitetet i Oslo.

– Företag och vanliga användare 
har haft små möjligheter att använ-
da gridden på grund av att det är 
komplicerat att installera och kon-
figurera de program som behövs. 

Farid Ould-Saada är en av de 
ledande forskarna i projektet 
Knowarc, som finansieras av EU. 
Arc står för Advanced resource 
connector. Målet är att göra grid-
den lika lättåtkomlig som internet.

– Det ska inte vara svårare än att 
installera en ny webbläsare.

Forskarna i Knowarc har utgått 
från ett så kallat mellanprogram, 
Arc, som fanns sedan tidigare. Arc 
har utvecklats för att man ska kun-
na få olika datorsystem, arkitek-
turer och plattformar att fungera 
tillsammans. Det utvecklades från 
början i samarbete mellan nord-
iska forskningsinstitut i projektet 
Nordugrid, som Farid Ould-Saada 
är ordförande för. 

NU SKA DET ANVÄNDAS över hela 
Europa. Arc blev nyligen utvalt av 
European Grid Initiative Design 
Study, förkortat Egids, som en av tre 
huvudlösningar som ska användas i 
en europeisk supergridd. Snart ska 
det spridas i utförande för Debian 
och Fedora, två av de mest populära 
versionerna av Linux.

Alla som installerar de paketen 
får på enkelt sätt tillgång till grid-
dens beräkningsresurser.

– Att tillhandahålla Arc-pro-
grammet med Linux var ett av 
målen med projektet. Vi ville också 
kunna använda Arc på slutna ope-
rativsystem som Windows och Mac 
OS X. Det är något av en utmaning, 

SÄKERHETSGURUN  
Jan-Olof Andersson 
är säkerhetschef på Läkemedelsverket. 
Du når honom på jan-olof.andersson@mpa.seSpridd gridd

Även vanliga användare får låna datorkraft

eftersom forskare inom beräk-
ningsintensiv forskning brukar 
använda Linux, men vi har lyckats 
nå fullt plattformsoberoende, säger 
Farid Ould-Saada.

Gridden består av olika slags 
datorer och operativsystem, sprid-
da över världen, så interoperabilitet 
är ett krav.

EN OCH SAMMA ANVÄNDARE kan be -
höva tillgång till resurser från flera 
datorer som körs med olika klock-
takt, kör olika operativsystem och 
är anslutna till internet på olika 
sätt.

Arc-systemet överbryggar skill-
naderna. Forskarna har utvecklat 
nya standarder och använt befint-
liga från organisationen Open Grid 
Forum, OGF.

Resultatet är en process som till 
stor del är automatiserad och dold 
för användaren. 

– Hittills har det varit synnerli-
gen besvärligt att komma åt grid-
den i en akademisk miljö, säger 
Darid Ould-Saada. 

– Man måste utbilda folk, skaffa 
tillstånd att använda resurser och 
så installera och konfigurera de 
program som behövs. Med mellan-
programmet Arc försvinner mycket 
av krånglet.

ENKELHETEN MINSKAR INTE kapacite-
ten. Arc tävlar med två andra mel-
lanprogram som European Grid 

Initiative har valt ut. De andra 
heter Unicore och GLite. Farid 
Ould-Saada anser att Arc redan 
har bevisat vad det kan. Datorer 
som är tillgängliga genom Arc har 
nämligen hjälpt till med de enorma 
beräkningarna av data från Large 
Hadron Collider vid kärnforsk-
ningsinstitutet Cern i Schweiz.

– Det var planerat att vi skulle stå 
för fem procent av beräkningsre-
surserna, men i verkligheten har vi 
bidragit med tio, i vissa fall 30 pro-
cent, säger Farid Ould-Saada.

ARC-PROGRAMMEN ANVÄNDS redan på 
flera organisationer.

På universitetssjukhuset i Gené-
ve använder forskare Arc för intel-
ligenta sökningar i den medicinska 
bilddatabasen, som växer med 
över 100 000 bilder per dag. Och 
i Schweiz samarbetar Knowarc 
också med den schweiziska tvär-
vetenskapliga gridden om att byg-
ga modeller av alpterrängen för att 
kunna följa förändringar och för-
utse laviner.

Farid Ould-Saada ser inte 
Knowarc som ett avslutat projekt. 
Han tror att Arc-programmen 
kommer att utvecklas vidare, och 
att det så kallade molnet kommer 
att integreras med griddtekniken.

– Om några år hoppas jag att 
beräkningskapacitet och lagring är 
lika lättåtkomligt som information 
är internet i dag.

PÅ FREDAGAR SKRIVER VÅRA KRÖNIKÖRER…

…om tunga teknikfrågor, varannan gång kopplade till 
systemutveckling och varannan till it-säkerhet. Varje månad 
kan du läsa Jan-Olof Andersson, Ola Bini, Tomas Djurling och 
Ivar Jacobson.

Gör ditt jobb 
till en process
NÄR JAG LÄMNADE MIN TJÄNST som säkerhetschef på 
Sveriges Riksbank reflekterade jag över vad jag 
gjort bra och dåligt. Då kom jag fram till att jag 
planerat och gjort en massa saker, men inte alltid 
följt upp och korrigerat mitt agerande.

PDCA är ett nyckelbegrepp om man ska införa 
ett ledningssystem och jag tänker då i första hand 
på ledningssystem för informationssäkerhet. 

PDCA står för plan, do, check, act. På svenska 
motsvarar det planera, genomföra, följa upp, 
förbättra. 

Det handlar om de processer man har för att 
styra säkerhetsarbetet och tanken med den här 
modellen är att få ständig förbättring i sitt arbete.

TILLBAKA TILL MIN utvärdering av tiden på Riksban-
ken. Jag upptäckte i min analys att jag ofta studsat 
mellan att planera och genomföra. Jag kom inte 
alltid till steget att följa upp det jag gjort för att 
vidta förbättrande åtgärder. 

Ett sådant arbetssätt får till följd att man inte 
riktigt har koll på vilka effekter de åtgärder man 
vidtar får i verksamheten. Jag kan väl även avslöja 
att jag inte riktigt hade fat-
tat vad som menades med 
PDCA innan jag gjorde den 
här analysen. 

Så vad gjorde jag sedan 
med den nyvunna kunska-
pen?

NÄR JAG BÖRJADE på 
Läkemedels verket för att 
bygga upp säkerhetsarbetet 
där bestämde jag mig för 
att PDCA-tänkandet skulle 
bli en ledstjärna i allt jag skulle göra. 

Att inte följa upp och förbättra det vi gör skapar 
en låg effektivitet och vi vet inte hur verksamheten 
tagit emot det vi gjort. Då har man inte med sig 
den kunskapen nästa gång man gör en liknande 
uppgift. Därmed uteblir kvalitetshöjningen och 
man går miste om det som avses med uttrycket 
ständig förbättring inom standardisering.

Att låta PDCA vara ledstjärnan i allt jag gör 
innebär även att jag använder det arbetssättet i 
vardagen: 

P lan/planera. Får jag kallelse till ett möte bokar 
jag in tid för förberedelse.

Do/genomföra. Med genomförande menas här 
att gå på mötet och vidta de åtgärder som blir 

en konsekvens av mötet. 

Check/följa upp. Jag gör en återkoppling till de 
förberedelser jag gjorde och hur mötet gick, 

både innehållsmässigt och hur jag tycker att olika 
personer deltog på mötet. 

A ct/förbättra. Jag tar sedan med mig det till 
nästa möte som ska genomföras och det hän-

der att jag gör särskilda noteringar om det.

JAG TYCKER ATT ARBETSSÄTTET har lett till att jag är 
bättre påläst, att jag genomför de uppgifter som jag 
ska göra med bättre effektivitet och att jag får en 
stimulans att förbättra det jag gör hela tiden. 

I min roll som säkerhetschef har jag även sett att 
det arbetssättet leder till ett informationsövertag 
på möten där många deltagare kommer oförbe-
redda. 

Jag uppmanar fler att våga ifrågasätta och 
reflektera över sitt eget sätt att arbeta – det gör 
jobbet roligare.

”Jag upp-

manar fler 

att våga 

ifrågasätta 

och reflek-

tera”

PARTIKLAR. Ett 
känt exempel på 
griddteknik är det 
nätverk av datorer 
som bearbetar data 
från partikelaccele-
ratorn LHC i Cern. 

ILLUSTRATION: CERN

SOM EN WEBBLÄSARE. Farid Ould-Saada, ledare för projektet Knowarc, vill 
att det inte ska vara svårare att komma i gång med griddberäkningar än att 
installera en webbläsare.  FOTO: OSLO UNIVERSITET

GRIDD

• När datorer 
kopplas samman 
över internet 
för att utföra 
krävande beräk-
ningar talar man 
om griddteknik, 
på engelska grid 
technology.
• Man ska 
samtidigt kunna 
använda datorer 
av olika typ och 
med olika opera-
tivsystem.
• Det innebär 
tekniska svårig-
heter eftersom 
programmen 
måste vara 
skrivna så att 
de kan köras på 
olika datortyper.
• Det innebär 
också adminis-
trativa svårig-
heter eftersom 
datorer som 
tillhör olika 
organisationer 
måste få tillgång 
till varandras 
resurser.
• I en typ av 
gridd lånar fors-
karna kapacitet 
av varandra i 
kraftfulla system 
med multipro-
cessordatorer.
• I en annan typ 
sprids beräk-
ningarna ut på 
många vanliga 
persondatorer. 
De gör griddbe-
räkningar när de 
inte är upptagna 
med annat.
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Vil utsette verdens største eksperiment
Uniforum. Publisert på nett 11.03.2010 11:42.

CERN-fysikerne vil stanse Large Hadron Collider i

et helt år for å forbedre deler av anlegget, før de

skrur opp til maks energi. Dermed vil ikke

akseleratoren kjøre på full guffe før tidligst om to

år, skriver forskning.no. Del på...

Del på... Lukk

Facebook

Nettby

del.icio.us

VIL UTSETTE EKSPERIMENT: Det er under jorda

ved CERNs hovedkvarter utenfor Geneve,

eksperimentet med Large Hadron Collider skal

foregå. Dette er Globen, som er kjennemerket til

CERN. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Hvis den nye planen blir stående, vil man ikke

sende partkkelstråler gjennom akseleratoren ved

atomfysikksenteret ved Genève med

maksenergien 14 TeV (teraelektronvolt) før

tidligst i 2013.

CERN-fysikere som var samlet i Chamonix i

januar, kom sammen fram til beslutningen, etter å ha

gått gjennom sikkerhetsanalyser basert på høstens

kjøringer i akseleratoren.De vil nå øke energitilførselen til

halv styrke (7 TeV) fra påske, og sende partikkelstråler i

akseleratoren kontinuerlig i ett til to år, før man vil skru

av anlegget og begynne oppgraderingen.

Noe av dette har man forutsett man har visst at man

måtte fikse opp litt før man kunne kjøre maks energi.

Det har blitt enda klarere når vi har kjørt maskinen i

høst, sier Bjørn Samset, partikkelfysiker ved Fysisk

institutt ved Universitetet i Oslo. Sammen med flere

partikkelfysikere ved Universitetet i Oslo, jobber han i

prosjektet ATLAS, som er en av detektorene til Large

Hadron Collider.

Planen ved årsskiftet var å sette opp energitilførselen til

7 TeV, og direkte opp til 10 TeV. Denne planen er nå

altså endret.

© Uniforum
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LHC skal stanses i ett år
Forskning.no. Publisert på nett 11.03.2010 05:35.

CERN-fysikerne vil stanse Large Hadron Collider i

et helt år for å forbedre deler av anlegget, før de

skrur opp til maks energi. Dermed vil ikke

akseleratoren kjøre på full guffe før tidligst om to

år.

Marianne Nordahl journalist

Torsdag 11. mars 2010

LHC skal ligge i pitstop-pause et år, etter at den

har kjørt i ett til to år på halv styrke. (Foto: CERN)

Hvis den nye planen blir stående, vil man ikke

sende partkkelstråler gjennom akseleratoren ved

atomfysikksenteret ved Genève med

maksenergien 14 TeV (teraelektronvolt) før

tidligst i 2013.

CERN-fysikere som var samlet til workshop i

Chamonix i januar, kom sammen fram til

beslutningen, etter å ha gått gjennom

sikkerhetsanalyser basert på høstens kjøringer i

akseleratoren.

De vil nå øke energitilførselen til halv styrke (7

TeV) fra påske, og sende partikkelstråler i

akseleratoren kontinuerlig i ett til to år, før man

vil skru av anlegget og begynne oppgraderingen.

- Noe av dette har man forutsett man har visst at

man måtte fikse opp litt før man kunne kjøre

maks energi. Det har blitt enda klarere når vi har

kjørt maskinen i høst, sier Bjørn Samset,

partikkelfysiker ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo.

Sammen med flere partikkelfysikere ved

Universitetet i Oslo, jobber han i prosjektet

ATLAS, som er en av detektorene til Large

Hadron Collider.

Planen ved årsskiftet var å sette opp

energitilførselen til 7 TeV, og direkte opp til 10

TeV. Denne planen er nå altså endret.

Vil unngå strøm på ville veier

CERNs direktør for akseleratorer og teknologi,

Steve Myers, sier til BBC at forbedringene som

antakeligvis må gjøres er på kobberplatene som ligger

rundt skjøtene i tunnelen.

De skal fungere som en sikkerhetsmekanisme, og fange

opp strømmen hvis en av magnetene til LHC går varme.

- Det var en av dem som gikk i stykker i 2008. Den fikk

altfor mye strøm den smelta og var nærmest blitt gass

da man skulle undersøke den nærmere. Man fant den

ikke, sier Samset.

Noe CERNs fysikere nå vil se nærmere på, er hvordan

man kan få god nok kontroll på all strømmen i systemet,

i tilfeller hvor man må skru av anlegget. Den må dumpes

trygt, slik at den ikke overbelaster noen komponenter i

maskineriet og fører til at 2008-liknende ulykker skjer

igjen.

Holder igjen

Samset tror den restriktive holdningen til å kjøre

akseleratoren på maks blant annet kommer av

lærdommen fra ulykken høsten 2008.

- Nå er man heller svært konservative, og tar en

forventet stans med oppgraderinger, sier Samset.

I en uttalelse fra CERN begrunnes den planlagte pausen

blant annet med at LHC trenger større

operasjonssykluser enn tidligere akseleratorer, noe som

betyr lengre pauser.

I en mail fra atomfysikksenterets pressekontor til

forskning.no, heter det også at artikkelen som BBC har

på sine nettsider, som sier at det er designfeil som gjør

at LHC må stanses i et år, er feil og misvisende.

Steve Myers sier også til BBC i artikkelen at han ikke

tror at svakhetene i LHC-maskineriet er en designfeil.

Nok en utsettelse

Man skulle kanskje tro at enda år med venting på at

akseleratoren skal kjøre partikkelstråler med makskraft

ville skuffe fysikerne som jobber med dataene. Slik er

det ikke, sier Bjørn Samset.

- Det året vil vi forskere faktisk trenge til å gjøre

analysene våre. Vi skal jo sitte på skift ved skjermene og

passe på instrumentene, og synes det er greit med en
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skikkelig pause for å gjøre analysene, sier han.

Partikkelfysiker Bjørn Hallvard Samset. Samset

sier de allerede er svært fornøyde med hva

akseleratoren har levert og kan levere på lavere

energi.

- 7 TeV er tre og en halv gang mer energi enn det

som noen sinne har blitt brukt i en akselerator.

Den fungerer veldig bra nå, og leverer som den

skal, sier han.

Usikre planer

- Tror du at du vil få se en vellykket

kjempekollisjon med 14 TeV før du blir

pensjonist?

- Ja, det har jeg absolutt tro på. Planen som er

nå, er relativt grei, men den kommer nok til å bli

endret igjen, sier Samset.

Han viser til et møte med Myers for noen uker

siden, som han mener illustrerer hvor fort

endringer skjer ved det store anlegget, og hvor

usikker planleggingen er.

- Han viste oss den siste planen for hva som skal

skje framover. Da sa han samtidig: `Denne

planen er det ingen andre enn dere som har sett,

for den skrev jeg i går kveld`, forteller Samset til

forskning.no.

Like fullt mener Samset at man er nødt til å sette datoer

i arbeidet med LHC.

- Det er nesten umulig å planlegge for en sånn maskin,

men man må ha en plan å jobbe etter, sier han.

Han har ikke sett noen signaler verken fra internasjonalt

eller norsk hold om at myndighetene vurderer å skru noe

igjen på pengekrana til det gigantiske prosjektet.

- Det har jeg ikke inntrykk av og det at BBC-artikkelen

ligger på lista over nettsidens mest leste saker, er noe

av det som tyder på at dette er folk veldig interessert i.

- Dette er fordi vi av natur er nysgjerrige på disse

tingene, og vil finne ut av dem. Jeg tror alle ser at den

jobben er viktig, sier han til forskning.no.

Kilder

LHC to shut down for a year to address safety concerns.

Artikkel publisert på nett 10.mars 2010.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/g2u9PKXY
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På vei mot europeisk supernett
Forskning.no. Publisert på nett 11.03.2010 05:35.

Norskutviklet teknologi leder på oppløpssiden i

konkurransen om å utvikle en fremtidig europeisk

`supergrid`. Ideen kan gi positiv miljøgevinst.

Hilde Lynnebakken Formidlingskonsulent

Torsdag 11. mars 2010 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Når en fysiker har behov for å analysere store

datamengder, og det har en del av dem stadig

vekk, sender hun jobben til et

verdensomspennende datanettverk.

Beregningene hun ber om utføres der det er ledig

kapasitet. Det kan like gjerne være ved et

datasenter i Lyon som i maskinen til en kollega

som spiser lunsj.

Ideen kalles Grid computing, og

dataprogrammene som fysikerne har utviklet er

etter hvert tatt i bruk i en rekke regnetunge

oppgaver innen medisin, klimaforskning og

bioinformatikk.

Vår datateknologi er nylig tatt i bruk i

billedanalyse ved Geneve universitetssykehus,

forteller Farid Ould-Saada, prosjektleder og

professor i partikkelfysikk ved Universitetet i

Oslo.

Varsler snøskredfare

3D-modeller av alpelandskap hjelper geologene å

forutsi skred. Vi jobber også sammen med

sveitsiske forskere, som bruker våre programmer

når de bygger modeller av områder i Alpene.

Dermed kan de overvåke forandringer og vurdere

skredfare.

Ould-Saada leder prosjektet KnowARC, som har

som mål å gjøre datakapasitet på Grid like enkelt

tilgjengelig som informasjon er på Internett i dag.

Å ta i bruk Grid skal være like enkelt som å

installere en nettleser for å kunne gå på nett,

sier han.

Til finalen

ARC, programvaren som Ould-Saada og hans kolleger

har utviklet ble nylig valgt ut som en av tre som går

videre til neste trinn i utviklingen av en europeisk

supergrid.

Ould-Saada er overbevist om at deres teknologi har

størst potensiale, ettersom ARC er enklere å installere

og bruke enn de to konkurrentene.

Partikkelfysikernes interesse for databeregning skyldes

behovet for å analysere enorme mengder data fra CERNs

nye partikkelakselerator LHC. For å analysere

resultatene fra partikkelkollisjonene trengs

dataprosessorer tilsvarende 200 000 av de kraftigste

PC-ene.

Ikke bare ville investeringen være astronomisk, et

datasenter av denne dimensjonen ved CERN ville brukt

langt mer strøm enn det som er tilgjengelig i Geneve-

området.

Et klimatiltak

Prosjektleder Farid Ould-Saada overvåker gridnettverket

via telefonen, mens ph.d.-student Katarina Pajchel gjør

klar en ny jobb for analyse. (Foto: Hilde Lynnebakken)

Løsningen ble derfor å knytte sammen PCer og

regnesentre verden over og utnytte ledig kapasitet til

prosessering og datalagring.

De siste årene har vi sett et stadig større fokus på

miljøeffekten av datamaskiner, forteller doktorstudent

Katarina Pajchel.

En regner med at databruk nå står for 2 prosent av CO2-

utslippene i verden, eller like mye som flytrafikken.

Når vi vet at så mye som 90 prosent av kapasiteten ved

mange datasentre står ubrukt er det klart at en mer

effektiv utnyttelse vil bety redusert energiforbruk og

dermed reduserte klimagassutslipp, sier Pajchel.

Lenke:

KnowARC-prosjektet

Hva er en datagrid?
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Bak Internett-tjenester som fotoalbum på Flickr,

avatarer i Second Life og sosiale medier som

Twitter og Facebook skjuler det seg enorme

datasentre knyttet sammen i et globalt nettverk,

og det er disse som har overtatt mye av den

tyngre databehandlingen og lagringen.

Innenfor akademia har en allerede i lang tid

jobbet etter en lignende modell. Stadig oftere har

vitenskapens menn og kvinner datamengder og

beregningsoppgaver som er for krevende for ett

enkelt datasenter.

Samarbeidspartnere har måttet slå sammen sine

resssurser til store nettverksbaserte datasentre,

såkalte gridnettverk.

Et gridnettverk organiseres og brukes ved hjelp av en

såkalt mellomvare (middleware) som kan beskrives som

et overordnet operativsystem for geografisk distribuerte

datanettverk.

KnowARC-prosjektet har utviklet neste generasjons

mellomvare.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/yi5gXeCh
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Big Bang-maskina skal fyre opp rekordsmell
Dagbladet. Publisert på nett 10.03.2010 19:11.

Men må så stenges - igjen - i ett år. - Vi er

utålmodige, sier LHC-forsker til Dagbladet.

GEIR BARSTEIN

PROTONKNUSER: Partikkelfysiker Bjørn Samset

ved Universitetet i Oslo sier LHC vil produsere

viktige fysikkresultater innen sommeren, til tross

for at partikkelakseleratoren må vente til 2013

for å kjøres for fullt. Foto: Arne Foss/Dagbladet

GIGANTISK: Tunnelen hvor kollisjonene finner

sted ligger under grensa mellom Sveits og

Frankrike er 27 kilometer lang. Bilde/grafikk:

CERN

MASSIV: Partikkeldetektoren ATLAS veier rundt

7000 tonn. Foto: EPA/MARTIAL

TREZZINI/SCANPIX

FRONTKRASJ: Ved å granske protonkollisjonene

kan forskerne finne spor av nye

elementærpartikler, som det flyktige og mystiske

Higgs-bosonet. Foto: AP Photo/CERN/SCANPIX

NERDERAPP: Cate McAlpine (23) har laget denne

rappen, som forklarer LCH på en relativt enkel og

grei måte.

MOTORVEI: Protonene sendes i hver sin retning

på kollisjonskurs i LHCs smultringformede

anlegg. Foto: AP Photo/Keystone, Martial

Trezzini/SCANPIX

Klikk for tittel Klikk for innhold (Dagbladet):

Verdens største partikkelakselerator Large

Hadron Collider, LHC, ved CERN, må holde stengt

i ett år fra slutten av 2011, for å rette opp

slitasjer og utbedre deler av teknikken.

Seinere denne måneden skal maskinen sette

verdensrekord ved å skru opp energien til 7

teraelektronvolt (TeV), i et forsøk på å gjenskape

forholdene på partikkelnivå millisekunder etter

Big Bang. Resultatene kan revolusjonere

fysikken.

Denne styrken skal fortsette fram til stengingen.

Partikkelfysiker Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo og

CERN understreker overfor Dagbladet at det ikke er noen

direkte feil som er oppdaget, slik BBC s orginalsak kan

antyde, men at noen designvalg må endres før maskinen

kan kjøres på full styrke, hele 14 TeV.

- At alle delene skulle fungere 100 prosent fra oppstart

var det neppe noen som trodde på, sier Samset.

LHC-direktør dr. Steve Myers sier til BBC at dette vil

forsinke at maskinen når sitt fulle potensia til 2013.

Den skulle egentlig være oppe og gå i 2007, men er

nylig blitt startet etter en 14 måneder lang pause

grunnet et uhell i 2008.

Heftig forbedring Hadde vi hatt mye mer ressurser,

mannskap og kvalitetskontroll, så kunne det muligens

blitt unngått, men jeg har problemer med å tro at det er

en designfeil. Standardfrasen er at LHC er sin egen

prototype. Vi skyver teknologien mot yttergrensene, sier

Myers.

Partikkelfysiker Samset opplyser at maskinen uansett

må stanses og fikses grunnet slitasjer hvert andre eller

tredje år, og at en slik stenging på et tidspunkt uansett

ville funnet sted.

Han sier 7 TeV holder til å levere ordentlige

fysikkresultater innen sommeren i år.

Det er likevel en heftig forbedring fra alle tidligere forsøk;

3,5 ganger mer enn noen annen partikkelakselerator.

Etter stengningen dobler vi energien til 14 TeV det

maskinen egentlig er laga for, sier Samset til Dagbladet.

Egentlig er dette bra. For det så lenge ut til at vi aldri

ville kunne kjøre på maks, og det var mange diskusjoner

fram og tilbake, legger han til.

Leter etter mystisk partikkel Forskerne håper protonene,

som frontkollideres i nær lyshastighet i LHC, kan gi svar

på noen av de mest fundamentale, uløste gåtene i

fysikken.
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Det mystiske og flyktige Higgs-bosonet er en av

oppdagelsene det knyttes mest spenning til.

Vi kan være heldige og oppdage den innen to år,

om naturen er snill mot oss. Men vi kan være

uheldige og bruke lengre tid. Vi må bygge opp en

samling på milliarder av kollisjoner for å eventuelt

kunne bevise den, sier Samset.

Higgs-bosonet er en forutsetning for den såkalte

standardmodellen innen partikkelfysikk, som

dikterer hvordan all vanlig materie rundt oss

oppfører seg. Om Higgs-bosonet viser seg å ikke

eksistere vil fysikken, som vi kjenner den, måtte

omskrives.

I så fall har vi virkelig misforstått noe. Og det er

kanskje mer spennende enn om den faktisk er

riktig, sier Samset.

Kaster grisene Bosonet, som skal kunne forklare

hvorfor noen spesielle partikler har hvilemasse,

er vanskelig å oppdage siden det er så tungt.

Samset sammenlikner oppdagelsen med å få

helt utrolige utfall i spillet Kast Grisene.

Vi legger enorme mengder energi, for en partikkel

å være, inn i et lite område. Også sier vi til

naturen: Gjør som du vil!. Det som skjer er at nye

partikler kommer ut av kollisjonen. Stort sett ser vi

sporene av ting vi har oppdaget før, men i noen veldig,

veldig få tilfeller kan vi se noe helt nytt. Derfor må vi

gjennomføre så mange kollisjoner, sier Samset.

LHC, som ligger 100 meter under bakken på grensa

mellom Sveits og Frankrike, skulle egentlig være i drift i

november 2007. Det ble imidlertid utsatt i nesten ett år.

Ni dager etter åpningen i 2008 ble det stengt på grunn

av en feil, og startet ikke opp igjen før i november i fjor.

Samset sier de begynner å bli utålmodige etter

resultater.

Det har vært så mange forsinkelser, og vi må begynne å

få ut data. Det er ikke bare dem som sitter på

pengesekken som ønsker resultater, men også mange

av de unge folkene som jobber der, sier

partikkelfysikeren.

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/uUGiAjxo
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Gullkrasj skapte kvarksuppe
Forskning.no. Publisert på nett 26.02.2010 05:18.

En krasj mellom to atomer skapte en temperatur

på 4 billioner grader og kan potensielt forklare

hva det er som holder universet sammen.

Hanne Jakobsen Frilansjournalist

Fredag 26. februar 2010

Temperaturen på solen er bare peanøtter i

forhold til det de målte på Long Island. (Foto:

NASA)

Frem til CERN er oppe og går, er det Relativistic

Heavy Ion Collider (RHIC) på Long Island i USA

som er den kraftigste partikkelakseleratoren i

verden.

Den posisjonen ble videre befestet tidligere

denne måneden, da fysikerne ved RHIC

presenterte hva som skjedde da de krasjet

gullpartikler i 2005.

I en kollisjon mellom to ioner oppstod det en

enormt høy temperatur.

Den var på 4 billioner altså 4000 milliarder

grader celcius. Det er 250 000 ganger så varmt

som i solens kjerne.

Men temperaturen i seg selv er ikke målet, hvor

stilig den enn er. Målet er å finne ut hva det var

som skapte denne temperaturen.

Temperaturen viser kvarksuppe

Teorien er at temperaturen de nå har målt, ble

sendt ut fra en såkalt kvark-gluon-plasma, som

oppstod da atomkjernene kolliderte med

hverandre.

- Se for deg at to biler krasjer så hardt at de

slutter å være biler, og bare blir en ødelagt

klump. Det er det de forsøker å gjøre i slike

partikkelkollisjoner: å ødelegge kjernene slik at

de blir til noe annet, forklarer Bjørn Samset,

partikkelfysiker ved Universitet i Oslo.

I en atomkjerne finner man nøytroner og

protoner, som igjen er satt sammen av kvarker

og gluoner. Om kollisjonene gjennomføres med

tilstrekkelig kraft, vil nøytronene og protonene splittes,

og kvarkene og gluonene vil for en stakket stund flyte

rundt på egenhånd.

Det er denne tilstanden som kalles kvark-gluon-

plasmaen.

Det var i denne maskinen, kalt PHENIX, at gullionene

krasjet i 2005. (Foto: Brookhaven National Laboratory)

Forskerne har lenge hatt en teori om at plasmaet ville

oppstå i en slik situasjon, men det har ikke vært lite lett

å vise at man faktisk har klart å skape det. Denne

temperaturmålingen er en viktig indikator på at de nå

faktisk har gjort det:

- Vi vet at ved temperaturer over en viss grense, finnes

det ikke atomkjerner lenger da har de gått over til å bli

noe annet. Og temperaturen som forskerne ved RHIC

rapporterer er langt over den grensen, forteller Samset.

- De regner dette som en klar indikasjon på at de har

klart å skape denne kvarksuppen.

Enda nærmere Big Bang

Rett etter Big Bang, da universet var veldig lite og veldig

tett, fantes materie kun i et slikt plasma. Det var

senere, da universet hadde fått utvidet seg litt, at

kvarkene og gluonene kom sammen og laget

atomkjerner som ble til stjerner og planeter.

Det å skape kvark-gluon-plasma i eksperimenter kan

derfor potensielt skyve vår kunnskap om universets

opprinnelse enda noen mikrosekunder nærmere starten.

- Vi vet ganske mye om hva som skjedde etter at

universet hadde utvidet seg nok til at det ble formet

atomkjerner, men ikke så mye om hvordan det var før

det altså da kvarkene og gluonene fløy fritt omkring,

forteller Samset.

Bjørn Samset. (Foto: UiO)

Med kunnskap om den plasmaen kan vi tolke andre ting

vi vet bedre.

Gluonmalstrøm kan forklare vektproblem

For eksempel kan disse eksperimentene være et skritt

på veien til å forstå hvorfor universet har den massen
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det har.

Forskerne forstår nemlig ikke hvorfor atomkjerner

er så tunge (relativt sett) som de er. Summen av

vekten til kvarkene og gluonene i kjernen blir

nemlig ikke i nærheten av massen til

atomkjernen.

Det finnes altså noe `ekstra` der, som skaper

masse.

Tanken er at det er kjernekraften altså kraften

som virker mellom partiklene i atomkjernene som

skaper denne massen.

- Hva denne kraften er, har vi egentlig ingen god

forståelse for, forteller Samset.

- En teori er at kraften skapes av at gluonene

spinner på en helt spesiell måte, og lager det vi

på norsk kan kalle en `gluonmalstrøm`. Dette er

ganske abstrakte greier, men tanken er at denne

malstrømmen skaper kraften, og at effekten av

denne kan måles i eksperimentene ved RHIC.

Disse forsøkene beviser ikke teorien til det skal

det svært mye testing og eksperimentering til

men målingene av kvark-gluon-plasmaet kan

være en indikasjon på at målinger av

gluonmalstrømmen kan være riktig vei å gå for å

forstå kjernekraften.

Resultatene fra RHIC vil bli presentert i tidsskriftet

Physical Review Letters.

Her er RHICs egen video om eksperimentene:

Partikler og fysikk

Et molekyl er satt sammen av flere atomer.

Et atom består av protoner, nøytroner og elektroner.

Protoner og nøytroner har fellesbetegnelsen hadroner, og

består av de mindre partiklene kvarker og gluoner.

Kvarkene i et hadron er bundet sammen av fargekraften,

en sterk vekselvirkning der partikler med forskjellig spinn

binder hverandre sammen.

Læren om kvarker og fargekraften kalles

kvantkromodynamikk (QCD).

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/zanMsUx6
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Oslo huser fysikkmiljøer i verdensklasse
NTB Info. Publisert på nett 17.02.2010 14:24.

Kvaliteten på norske fysikkmiljøer er nå gransket

av en internasjonal komité. Noen grupper er

verdensledende på sine felt. Fire av disse ligger

ved Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet ikke bare finansierer forskning,

men gir også anbefalinger om hvilken retning

forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og

være relevant. Derfor evalueres alle miljøer,

primært innenfor grunnleggende forskning,

jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

45 forskningsgrupper er evaluert. Ca 15 % av

gruppene får toppkarakter. De fire gruppene ved

Universitet i Oslo som fikk stempelet excellent

er:

Gruppen for fysikalsk elektronikk, som er medlem

av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

og har MiNaLab som sin viktigste infrastruktur

Gruppen for høyenergi partikkelfysikk, som er et

av norske miljøene med aktiviteter ved det

europeiske laboratoriet for kjerne- og

partikkelfysikk, CERN.

Gruppen for solfysikk, som er godt integrert i

internasjonale solforskningprogrammer.

Physics of Geological Processes, som ble utnevnt

til senter for fremragende forskning (SFF) i 2003

Komiteen mener gruppene har en internasjonalt

ledende rolle og gjennomfører original forskning

som publiseres i de beste internasjonale

tidsskriftene. Produktiviteten er høy, aktiviteten

er relevant for internasjonal forskning og for det

norske samfunnet. I tillegg foreligger klare og

overbevisende strategiske planer.

- Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i

et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier

divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. -

Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme

innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens

kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for

mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler

strategiske utviklingsplaner ved mange

forskningsinstitusjoner.

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Kontaktpersoner:

Gruppen for fysikalsk elektronikk, Fysisk institutt:Bengt

Svensson, 22852859, 22857467 Mobil +46 70 20 511

06, b.g.svensson@fys.uio.no

Gruppen for høyenergi partikkelfysikk, Fysisk

institutt:Farid Ould-Saada, tlf 22 85 50 56, mobil: 948

61 474. farid.ould-saada@fys.uio.no

Gruppen for solfysikk: Institutt for teoretisk astrofysikk:

Mats Carlsson 22856536, mobil 99 03 23 57

m.p.o.carlsson@astro.uio.no

SFF Physics of Geological Processes:Bjørn Jamtveit, 22

85 66 12, mobil 907 30 358, bjorn.jamtveit@geo.uio.no

Anders Hanneborg, Forskningsrådet. 22 03 74 88, mobil

93 05 93 04, aha@forskningsradet.no
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De vokter LHC
Forskning.no. Publisert på nett 11.02.2010 05:32.

Til vanlig er Eirik, Maiken og Lillian

doktorgradsstudenter i Oslo. Etter oppstarten av

partikkelakseleratoren LHC må de ta sin tørn på

kontrollrommet ved Geneve.

Hilde Lynnebakken Formidlingskonsulent

Torsdag 11. februar 2010 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

ATLAS, ett av fire store LHC-prosjekter. (Foto:

Cern) Den egentlige jobben deres er å lete etter

mystisk klingende saker som Higgs boson og

supersymmetriske partikler.

Med CERNs nye akselerator LHC i gang har de

også blitt skiftarbeidere. Men tro ikke at de

klager over det. Tvert om!

Å sitte vakt i kontrollrommet er jo noe helt annet

enn det vi gjør til daglig, sier Maiken Pedersen,

som synes det er nyttig å lære også det tekniske.

Stemningen på CERN er dessuten helt spesiell.

Jeg møter masse folk i alle aldre som er

engasjert i det de holder på med, og det er veldig

inspirerende, sier Pedersen.

Det er en fin følelse å være uunnværlig, for det er

vi faktisk når vi sitter på vakt og har ansvaret for

at alt går som det skal, supplerer Eirik Gramstad.

Partikkelfysikerne i Oslo deltar i ATLAS, ett av fire

store LHC-prosjekter. Atlas kan sammenliknes

med et kjempestort digitalkamera som tar bilder

av partikkelkollisjoner. Fysikerne selv kaller Atlas

en detektor.

Ingen vakt, ingen publikasjon

Hjemme på Universitetet i Oslo: Maiken

Pedersen og Eirik Gramstad. (Foto: Hilde

Lynnebakken) Så lenge detektoren er slått på må

det være noen på vakt 24 timer i døgnet. Alle

institusjoner som er med i Atlas-prosjektet må

delta i vaktordningen.

Gjennomføring av skift er en forutsetning for å få

være med når resultatene etter hvert skal

publiseres.

I snitt må fysikerne ha rundt 20 skift årlig i et av de

mange kontrollrommene ved CERN.

Gramstad og Pedersen har som oppgave å overvåke en

del av Atlas.

Vi passer på at detektoren ikke blir for varm, og at

dataene som leses ut ser fornuftige ut, forklarer

Gramstad.

Av og til faller deler av detektoren ut, og da må vi

reparere.

30 millioner ganger hvert sekund kolliderer partikler inne

i detektoren. Skulle en ta vare på data fra alle disse

kollisjonene ville det fylle 100 000 cd-er hvert sekund.

Lillian Smestad på sin første vakt i Atlas Distributed

Computing. Godt å ha veileder, professor Alex Reed, på

videolink hjemmefra. (Foto: Maiken Pedersen) Bare en

brøkdel av dataene anses interessante nok til at de

sendes til partikkelfysikere over hele verden for analyse.

Skummelt og kult

Lillian Smestad har nylig vært på sitt første skift på Atlas

datakontrollrom:

Å sitte vakt der er noe av det mest krevende jeg har vært

borti, forteller hun.

Det er veldig mye man må holde oversikt over og vite

hvordan fungerer.

Det var både litt skummelt og veldig kult å sitte i

kontrollrommet. Det føles absurd å være den personen

som er ansvarlig for å si ifra dersom noe går galt.

Heldigvis er det personer man kan ta kontakt med, blant

annet en `expert-on-call,` dersom det er noe man ikke

forstår, sier Smestad.

© Forskning.no
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De farlige istappene
Fædrelandsvennen 1. Publisert på trykk 23.01.2010.
Tekst: Ole Dag Kvamme|ole.dag.kvamme@fvn.no - 38 11 36 54. Side: 8.
Del: 1.

NYHETER8 LÃ̧RDAG 23. JANUAR 2010

KRISTIANSAND
� KVADRATUREN

– Vi har egentlig ikke tenkt over
det. Det er ingen som har nevnt
det heller, sier hudterapeut Ni-
na Johannessen ved Abeille
Hudpleiesenter i Gyldenløves
gate.

Utenfor hudpleiesenteret
hang flere meterlange istapper.
De er egnet til å gjøre stor skade
om du skulle være så uheldig å
være i nærheten når den faller
ned.

GÅRDEIERS ANSVAR. Det er
gårdeier som har ansvaret for å
sikre veien forbi bygningen.
Torsdag ble politiet tipset om
store mengder istapper.

– Særlig området rundt Dom-
kirken ble sjekket etter tips fra
publikum. Vår patrulje fant ut at
gårdeierne hadde satt ut pinner
for å hindre gående å gå under
de farligste istappene, sier fun-
gerende operasjonsleder Gunn
Lieng ved Agder politidistrikt.

Fædrelandsvennen kunne
selv se lange istapper henge
mange steder i Kristiansand
sentrum i går. Mange hadde
skiltet farene, eller satt opp
stokker for å styre publikum
utenom. Men noen gikk bare
under stokkene …

TA ANSVAR SELV. Byingeniør
Terje Lilletvedt i Kristiansand
kommune har ikke fått henven-
delser om farlige istapper, men
oppfordrer folk å ta ansvar og
sikre områdene.

Selv er han opptatt av snøen.
– Vi har full beredskap nå. Når

det faller 30 cm snø og vi må
kjøre for fullt, bruker vi mellom
700.000 og 800.000 kroner i
døgnet, sier Lilletvedt.

KRAFT. Så hvor mye veier egent-
lig en ti kilos istapp når den fal-
ler for eksempel ti meter ned?

– Det gir ikke mening å snak-
ke om vekt, men hvor mye ener-
gi den har når den treffer, sier
partikkelfysiker Bjørn Samset
ved Universitetet i Oslo.

– Men en ti kilos istapp som
faller fra fem meter, treffer bak-
ken med en hastighet på om lag
30 km/t. Eventuelt som en syk-
kel med rambukk som treffer
deg i vanlig sykkelfart, legger
han til.

– Store endringer ved ti me-
ters høyde?

– Rundt en dobling av hastig-
heten ved ti meter, men ved 20
meter blir nok luftmotstand vik-
tigere. Kanskje en halv gang
mer enn ti? Men dette er så klart
veldig røffe tall, sier Samset.

Tekst: Ole Dag Kvamme
ole.dag.kvamme@fvn.no – 38 11 36 54

De farlige istappene
Mange gårdeiere har
livsfarlige istapper
hengende fra tak-
skjegget i Kristian-
sand.

METERLANGE: Du vil ikke ha disse istappene i hodet. FOTO: KJARTAN BJELLAND

TACO-TAPPER: Til venstre for inn-
gangen til Tacokjøkkenet på Nedre
Torv henger noen skikkelig lange
noen. FOTO: KJARTAN BJELLAND

SKILTET: Forskriftsmessig skilting av
hengende farer. 
FOTO: KJARTAN BJELLAND

AVANSERT HUDPLEIE: Meterlange
istapper ved hudpleiesenteret i Gyl-
denløves gate kan ved en ulykke få
store konsekvenser. 
FOTO: KJARTAN BJELLAND

Mange gårdeiere har livsfarlige istapper

hengende fra tak- skjegget i Kristiansand.

Kristiansand

- Vi har egentlig ikke tenkt over det. Det er ingen

som har nevnt det heller, sier hudterapeut Nina

Johannessen ved Abeille Hudpleiesenter i

Gyldenløves gate.

Utenfor hudpleiesenteret hang flere meterlange

istapper. De er egnet til å gjøre stor skade om du

skulle være så uheldig å være i nærheten når

den faller ned.

Det er gårdeier som har ansvaret for å sikre

veien forbi bygningen. Torsdag ble politiet tipset

om store mengder istapper.

- Særlig området rundt Domkirken ble sjekket

etter tips fra publikum. Vår patrulje fant ut at

gårdeierne hadde satt ut pinner for å hindre

gående å gå under de farligste istappene, sier

fungerende operasjonsleder Gunn Lieng ved

Agder politidistrikt.

Fædrelandsvennen kunne selv se lange istapper

henge mange steder i Kristiansand sentrum i går.

Mange hadde skiltet farene, eller satt opp

stokker for å styre publikum utenom. Men noen

gikk bare under stokkene …

Byingeniør Terje Lilletvedt i Kristiansand

kommune har ikke fått henvendelser om farlige

istapper, men oppfordrer folk å ta ansvar og sikre

områdene.

Selv er han opptatt av snøen.

- Vi har full beredskap nå. Når det faller 30 cm

snø og vi må kjøre for fullt, bruker vi mellom

700.000 og 800.000 kroner i døgnet, sier

Lilletvedt.

Så hvor mye veier egentlig en ti kilos istapp når

den faller for eksempel ti meter ned?

- Det gir ikke mening å snakke om vekt, men hvor mye

energi den har når den treffer, sier partikkelfysiker Bjørn

Samset ved Universitetet i Oslo.

- Men en ti kilos istapp som faller fra fem meter, treffer

bakken med en hastighet på om lag 30 km/t. Eventuelt

som en sykkel med rambukk som treffer deg i vanlig

sykkelfart, legger han til.

- Store endringer ved ti meters høyde?

- Rundt en dobling av hastigheten ved ti meter, men ved

20 meter blir nok luftmotstand viktigere. Kanskje en halv

gang mer enn ti? Men dette er så klart veldig røffe tall,

sier Samset. Gårdeiers ansvar. Ta ansvar selv. KRAFT.

© Fædrelandsvennen
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Lovende for LHC
InnoDesign. Publisert på nett 12.01.2010 08:03.

- De første dataene fra gjenoppstarten Large

Hadron Collider tyder på at den fungerer bedre

enn vi hadde håpet på, sier partikkelforsker Bjørn

Samset.

De er i hundre, forskerne som analyserer

dataene fra Large Hadron Collider (LHC), som

ligger langt under jorden ved atomfysikksenteret

CERN, utenfor Genève. Den 27 kilometer lange

underjordiske krasjbanen som de er så glade i,

og som forhåpentligvis vil finne helt ny kunnskap

om hva universet består av, ser nemlig ut til å

være i toppform.

- Dataene ser rett og slett vakre ut, sier Soeren

Prell, som er amanuensis i fysikk ved Iowa State

University, i en pressemelding.

Les mer på forskning.no om hvordan LHC virker

her.

Ved hjelp av det datanettverket World Wide LHC

Computing Grid (WLCG), som Norge har vært med

på å utvikle, får forskere over hele verden tilgang

på data kort etter at de er fanget opp av LHC

sine fire detektorer.

Ser partikler som ikke er der

- Vi begynner allerede å se avanserte data, sier

Bjørn Samset, partikkelfysiker ved Universitetet i

Oslo.

- Detektorene er bygget for å se etter spor av

partikler. De fleste blir borte ganske raskt etter

kollisjonene, men ved å se på to eller flere

partikler som har delt seg i kollisjonen, kan vi

regne ut for eksempel hvor store de må ha vært,

sier han.

På bakgrunn av hva anlegget har vist at de kan

klare i løpet av de siste ukene, er Samset svært

optimistisk for LHC-året 2010.

- Det gir oss tro på at maskinen virker bedre enn

vi hadde håpet på. Vi har ikke ligget på latsiden

det siste året, og nå ser vi at vi får igjen for det,

sier Samset.

Nå har akseleratoren hatt en fortjent juleferie, men skal

spinne partikelstrålene i gang igjen i midten av februar.

Da skal forskerne ved CERN skru opp energien i

akseleratoren til over det dobbelte av krasjene i

desember, med håp om enda kraftigere sammenstøt.

Bilde th. Forskerne ved en av de fire detektorene, CMS,

titter på registreringene av kollisjonene i midten av

desember i fjor. (Foto: CERN)

Lang ferd og lange netter mot partikkelkræsj

21. november blogget Samset hoppende glad om at han

og kollegaene ved Universitetet i Oslo rundt midnatt

hadde kunnet se at akseleratoren holdt partikkelstråler

susende stabilt i begge tunnelens retninger, noe som

naturlig nok er en forutseting for at de skal kollidere med

hverandre.

14. desember i fjor kunne CERNs

informasjonsansvarlige hoie ut til verden at de hadde

registrert en hel haug flotte partikkelskræsj, med

rekordhøyt energinivå på 2,36 terra elektronvolt.

De sendte ut denne twittermeldingen den dagen:

A very good weekend for the LHC: well over 1 million

collisions at 900 GeV (Giga elektron Volt) and about 50

000 collisions at 2.36 TeV.

Men den store, sirkulære akseleratoren har mye mer å

gå på, med en maksimal energikapasitet på 14 TeV.

Kjempebabyen må imidlertid lære å krabbe før den skal

lære å gå, og økningen i energi skal gå gradvis.

Skal skuffe på med elektroner

- Når vi skrur opp energien, skjer dette på et spesielt

sted i LHC-ringen, hvor det er et elektrisk felt. Der tilfører

vi en elektrisk ladning til strålene, slik at de får en dytt,

sier Bjørn Samset.

Jo mer energi strålene får, jo kraftigere må magnetene

inne i akseleratoren være for å klare og bøye strålene

slik at de holder seg på rett kjøl, der de suser rundt og

rundt i en feiende fart.

I september 2008 førte en feil ved magnetene til at det

lakk ut store mengder helium i akseleratorens
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maskineri.

Når LHC skal svinges i gang igjen om en drøy

måned vil man være svært forsiktige i

begynnelsen, slik at man ikke kjører magnetene

for hardt, tror Samset.

- Hvor hardt maskinen blir belastet kommer an på

hvor mye strøm vi kjører i magnetene. Etter feilen

som oppsto i fjor, har vi vært veldig konservative

denne gangen, og vi skal sjekke en del ting før vi

går høyere, sier han til forskning.no.

Neste stopp er å kjøre i gang akseleratoren til 7

Terra elektron Volt.

Vil forskerne finne den mye omtalte, og mystiske

Higgs-partikkelen da tro? Les mer om jakten på

partikkelen som forskerne mener må finnes,. her

Kilder:

Pressemelding fra Iowa State University, 6.januar 2010.

Physicists Beginning to See Data from the Large Hadron

Collider

Kilde: www.forskning.no

Et øyeblikks partikkelkollisjon med høy energi, fanget på

dataskjermen 16.desember 2009 ved CMS-detektoren.

Her er det protoner som frontkrasjer slik at de knuser og

sprer seg i alle retninger.(Foto: CERN)

© InnoDesign
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Mørk materie funnet. Kanskje
Forskning.no. Publisert på nett 22.12.2009 16:05.

I bånn av ei gammel jernmine i Minnesota har

høyavanserte detektorer fanget opp to helt

spesielle hendelser. Det kan dreie seg om de

første registreringene av mørk materie. Eller ikke.

Ingrid Spilde Journalist

Tirsdag 22. desember 2009

Hvordan ta bilde av mørk materie? Store masser

bøyer lyset. Her kikker Hubbleteleskopet

igjennom en enorm hop av galakser, mot

galakser som ligger bakenfor. Gravitasjonen fra

galaksehopen bøyer lyset slik at bildet av

galaksene bak blir underlig forstyrret. Hvor sterke

slike forstyrrelser blir, kan si en del om hvor mye

materie som finnes i galaksehopen. Det er blant

annet slike beregninger som hinter om at det må

finnes mye mer masse i galaksene enn vi kan se.

(Foto: NASA/Hubble Space Telescope)

I fysikernes verden har det surret spennende

rykter de siste ukene, og endelig annonserer

forskerne ved Cryogenic Dark Matter Search II

(CDMSII) i USA hva de har funnet: sporene av

noe som kan være to partikler av mørk materie.

Det vil i så fall være en av århundrets

oppdagelser.

Men foreløpig er ingenting sikkert. Det er nemlig

også en 25 prosents mulighet for at hendelsene

ble forårsaket av kjente partikler, skriver Nature.

Stoffet som manglet

Selv om ingen ennå har sett den omtalte mørke

materien, er forskerne temmelig overbeviste om

at den finnes i hauger og dunger. Slik saken

stiller seg i dag, ser det nemlig ut til at universet

mangler noe.

Beregninger av strukturen i rommet og

galaksenes bevegelser tyder på at det må være

mye, mye mer materiale der ute enn vi kan se.

Det må i så fall dreie seg om en form for stoff

som har tyngde, men som er vanskelig å merke

på andre måter.

Dersom teorien stemmer, utgjør slik mørk materie

omtrent 85 prosent av alt stoffet i verden. Den

oversvømmer galaksene, og finnes over alt rundt oss.

Men vi merker den ikke, siden den er usynlig og

passerer rett igjennom hus, kropper og fjell uten å

påvirke dem.

Men hva er den egentlig for noe?

Mulig sensasjon

Forskerne har lett etter partikler av mørk materie i

årevis, uten sikre resultater. Dermed kan altså det nye

funnet være en sensasjon.

- Hvis det virkelig dreier seg om mørk materie, er dette

enormt, sier Bjørn Samset fra Fysisk Institutt ved

Universitetet i Oslo.

- Det vil bekrefte så mye som vi hittil bare har trodd.

Kosmologien har sett på de store strukturene i rommet

og antatt at det må finnes mørk mateire. Hvis vi nå får

en observasjon av en passende partikkel i en helt annen

type eksperiment fra et annet fagfelt, så er det veldig

stort. Da har vi virkelig forstått noe.

Men ennå er ingen sikre på at det virkelig er mørk

materie som har dukket opp i detektorene.

Krystaller

Eksperimentet det er snakk om befinner seg over 700

meter under jorda, i bunnen av den nedlagte jerngruva

Soudan i Minnesota. Her har forskerne satt opp

detektorer som er lagd av supernedkjølte krystaller av

germanium og silisium, skriver Nature.

Dersom teoriene stemmer, og jorda beveger seg

igjennom en kjempedott av mørk materie som omslutter

Melkeveien, skal partikler av det mystiske stoffet suse

igjennom krystallene hele tida. Men stort sett skjer det

ingen ting.

Atomene som alt stoff er bygd opp av består nemlig for

det meste av tomrom.

De har en ørliten kjerne i midten, og noen enda mindre

elektroner som suser rundt langt, langt unna. Dersom

kjernen i et hydrogenatom var på størrelse med et

blåbær, ville vi finne elektronet vimende rundt fem
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kilometer unna. Resten av atomet ville være helt

tomt.

Dermed er det faktisk ikke selve massen i vanlig

stoff som gjør at håndflaten din stopper når du

presser den mot bordet. Det er den

elektromagnetiske krafta som spiller inn,

forklarer Samset.

WIMPer

De negativt ladede elektronene i hvert av

atomene i hånda di støter fra seg de negative

elektronene i bordet. Det er denne

vekselvirkningen som hindrer oss i å spasere

igjennom vegger, men som også gjør at vi kan gå

på bakken og gi hverandre en klem.

Slik er det ikke med den mørke materien, tror

forskerne.

Mye kan tyde på at disse partiklene ikke reagerer

på de elektromagnetiske egenskapene til vanlig

stoff, men er såkalte svakt vekselvirkende

massive partikler eller WIMPer (weakly interacting

massive particles).

Slike partikler vil ikke bli støtt vekk, men kunne

smette rett igjennom tomrommet i atomene. De

vil faktisk overhodet ikke merkes, med mindre de

tilfeldigvis krasjer rett inn i den bitte lille kjernen

inni et atom.

Det er nettopp slike direkte krasj masse mot

masse som kan registreres i detektoren i

Soudan. Den vil kunne fange opp de ørsmå

rystelsene og temperaturøkningene som følger

med kollisjonene, og små elektriske ladninger

som dukker opp på utsida av krystallene, skriver

Nature.

Kan finne den til våren

Og nå har forskerne altså oppdaget to

registreringer som kan stamme fra krasj mellom

atomene i krystallene og en WIMP.

Men to er et lite antall. Og forskerne vet at resultatene

også kan skyldes radioaktivitet i vanlige stoffer i gruva,

skriver ScienceNews.

Etter beregningene hadde forskerne forventet litt under

ett slikt signal fra radioaktivitet i løpet av samme

tidsperiode, så det er ikke helt usannsynlig at begge

registreringene kan skyldes noe slikt.

Etter analysene å dømme er det 75 prosent sjanse for at

vi faktisk har å gjøre med mørk materie, skriver Nature,

og klassifiserer foreløpig resultatene som et interessant

hint.

Nå venter nok mange fysikere i spenning på andre funn

som kan peke i samme retning. Et av stedene den

mørke materien kan dukke opp ganske snart, er i den

nye partikkelakseleratoren LHC ved CERN.

- Det kommer veldig an på hva slags partikkel den

eventuelt er, sier Samset.

- Hvis vi er heldige kan vi finne dem til våren. Det vil si, vi

vil kunne si at vi har funnet en ny partikkel med visse

egenskaper. Og så må vi jo se om partikkelen matcher

hva vi tror mørk materie kan være.

Lenker:

Nature: Two direct hits in dark matter hunt

ScienceNews: Experiment detects particles of dark

matter, maybe

Guardian: Has dark matter finally been detected?

Cryogenic Dark Matter Search Homepage

© Forskning.no
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CERN

HVA: Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire er en inter-
europeisk institusjon for kjernefysisk
forskning. Ble etablert i 1954.
HVOR: Ligger i Genève i Sveits. Den
27 kilometer lange, underjordiske
partikkelakseleratoren, som er 
kjernen i anlegget, er formet som en
sirkel, der mesteparten ligger på
fransk område.
HVEM: CERN blir drevet av 
20 europeiske medlemsland, 
deriblant Norge.

STANDARD-MODELLEN

TEORI: Dette er en teori som beskriver kreftene som virker 
i universet og elementærpartiklene det er bygget opp av.
BAKGRUNN: Utdyper den om lag hundre år gamle atom-
modellen, som kan bygges opp ved hjelp av protoner, 
nøytroner og elektroner, men forklarer også radioaktive
prosesser, kjemiske overganger, 
elektromagnetiske fenomen, materialegenskaper og kjerne-
reaksjoner. Kan også forklare mer eksotiske partikler 
observert i kosmisk stråling og eksperimenter.
UFULLSTENDIG: Standardmodellen er ikke kommet så
langt at det er «forklaringen på alt». Gravitasjon, eller tyng-
dekraft, har ennå ikke fått plass i modellen, selv om den er
godt forstått og godt beskrevet av generell relativitetsteori.

� Higgs-bosonet lever
0,000000000000000000001 sekund,
men kan være kilden til alt

kerne at 
kket opp. 
r dannet
o: CERN) 

EGERSUND: Kjører du sju kilometer
sørover riksvei 44 fra Egersund,
kommer du til Stapnes. Det er her
Steinar Stapnes (48), fysikkprofes-
sor og i fem år nestleder for Atlas-
prosjektet i Genève, vokste opp på
1960-tallet.

– Jeg gikk de første skoleårene på
grendeskolen på Stapnes, men jeg
avsluttet grunnskolen i Egersund.
Etterpå tok jeg gymnaset i Eger-
sund. Jeg var spesielt interessert i
matematikk. Jeg likte strukturene.

På Egersund gymnas hadde han
lektor Trygve Frøyland i fysikk. In-
spirerende var det også at lektor
Frøyland hadde en bror, Jan Frøy-
land, som var fysikkprofessor ved
Universitetet i Oslo, og som hadde
vært på CERN i Genève.

ORIENTERING: – Jeg løp masse ori-
entering i skoledagene, og da jeg
skulle studere, ville jeg til et univer-
sitet med et godt orienteringsmil-
jø. Da sto valget mellom Trond-
heim og Oslo, forteller Stapnes.

Han valgte Oslo og begynte med
realfag, mest matematikk.

– I løpet av studietiden opplevde
jeg at matematikken ble så unødig

formalistisk, mens i
fysikken fikk man
virkelig bruke mate-
matikken. Matema-
tikk var et språk
som kunne beskrive
fysikken.

Fysikk for
Stapnes sin del var
partikkelfysikk, alt-
så læren om hvor-
dan verden er
skrudd sammen på

det mikroskopiske plan. Som ho-
vedfagsstudent fikk han i 1984 et
tre-fire måneders sommeropphold
ved det felleseuropeiske for-
skningssenteret for partikkelfy-
sikk, CERN.

– Da ble jeg hekta.

NESTLEDER: Senere fikk han en tre
års stilling ved det forskningssente-
ret, og i perioden 1997 til 2005 var
han sentral i de norske prosjektene
for utvikling av den nye partikke-
lakseleratoren i Genève. Fra 2005
til februar i år var han nestleder for
Atlas-prosjektet, som blant annet
skal finne det hittil ukjente Higgs-
bosonet i ved CERN-akseleratoren.

Stapnes er gift og bosatt nær
Genfersjøen, bare 10 minutters kjø-
retur til CERN. 

Han har også undervisningsopp-
gaver ved Universitetet i Oslo og er
medlem av Norsk Vitenskapsaka-
demi. For tiden jobber han med å
planlegge hva partikkelfysikerne
på CERN og andre steder i Europa
skal gjøre når dagens nye partikke-
lakselerator går av med pensjon en
gang mellom 2020 og 2030.

Hekta på
småstoff
Toralf Sandø tekst og foto

FYSIKER:
Steinar
Stapnes (48). 
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riksvei 44 fra Egersund, kommer du til Stapnes.

Det er her Steinar Stapnes (48), fysikkprofessor

og i fem år nestleder for Atlas-prosjektet i

Genève, vokste opp på 1960-tallet.

– Jeg gikk de første skoleårene på grendeskolen

på Stapnes, men jeg avsluttet grunnskolen i

Egersund. Etterpå tok jeg gymnaset i Egersund.

Jeg var spesielt interessert i matematikk. Jeg

likte strukturene.

På Egersund gymnas hadde han lektor Trygve

Frøyland i fysikk. Inspirerende var det også at

lektor Frøyland hadde en bror, Jan Frøyland, som

var fysikkprofessor ved Universitetet i Oslo, og

som hadde vært på CERN i Genève.

ORIENTERING: – Jeg løp masse orientering i

skoledagene, og da jeg skulle studere, ville jeg til

et universitet med et godt orienteringsmiljø. Da

sto valget mellom Trondheim og Oslo, forteller

Stapnes.

Han valgte Oslo og begynte med realfag, mest

matematikk.

– I løpet av studietiden opplevde jeg at

matematikken ble så unødig formalistisk, mens i

fysikken fikk man virkelig bruke matematikken.

Matematikk var et språk som kunne beskrive

fysikken.

Fysikk for Stapnes sin del var partikkelfysikk,

altså læren om hvordan verden er skrudd

sammen på det mikroskopiske plan. Som

hovedfagsstudent fikk han i 1984 et tre-fire

måneders sommeropphold ved det

felleseuropeiske forskningssenteret for

partikkelfysikk, CERN.

– Da ble jeg hekta.

NESTLEDER: Senere fikk han en tre års stilling

ved det forskningssenteret, og i perioden 1997 til

2005 var han sentral i de norske prosjektene for

utvikling av den nye partikkelakseleratoren i Genève. Fra

2005 til februar i år var han nestleder for Atlas-

prosjektet, som blant annet skal finne det hittil ukjente

Higgs-bosonet i ved CERN-akseleratoren.

Stapnes er gift og bosatt nær Genfersjøen, bare 10

minutters kjøretur til CERN.

Han har også undervisningsoppgaver ved Universitetet i

Oslo og er medlem av Norsk Vitenskapsakademi. For

tiden jobber han med å planlegge hva partikkelfysikerne

på CERN og andre steder i Europa skal gjøre når dagens

nye partikkelakselerator går av med pensjon en gang

mellom 2020 og 2030.

bilde:

Fysiker: Steinar Stapnes (48).
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Jakten på
universets masse

GRUNNFORSKNING: Når du står på badevek-
ten og kikker ned på tallskiven, synes du
kanskje at du er i tyngste laget. Men hadde
det ikke vært for Higgs-bosonet, hadde ver-
ken du, badevekten eller resten av univer-
set vært her i det hele tatt. Det er i hvert fall
det partikkelfysikerne ved den intereuro-
peiske forskningssenteret CERN i Genève
tror. Higgs-bosonet er det som har gitt stjer-
ner, planeter og alt vi er bygget opp av, det
som kalles masse. Ifølge teorien. Men ingen
har ennå funnet partikkelen.

– Higgs-bosonet har en anslått levetid på
mindre enn 0,000000000000000000001 se-
kund (20 nuller før 1-tallet. red.anm.) Det er
et kort og hektisk liv, sier Steinar Stapnes. 

7000 TONN SMULTRING: 48-åringen fra Ei-
gersund har et nært forhold til bosoner og
andre gjenstridige elementærpartikler. Par-
tikkelfysikeren har i fem år vært nestleder
for Atlas-prosjektet. Atlas er navnet på må-
leapparatet som skal prøve å finne spor et-
ter Higgs-bosonet ved CERN. 

Atlas er noe større enn en badevekt. Fak-
tisk er den 46 meter lang og 25 meter i di-
ameter. Vekten er 7000 tonn. Midt inne i
denne svære smultringen skal protoner
smelle sammen og splintres. Lag på lag av
sensorer i smultringen skal registrere par-
tiklene som oppstår i sammenstøtet, mas-
sen de har, hastigheten og ladningen de
bærer.

LYSETS HASTIGHET: Men før protonene har
kommet så langt, har de sust gjennom den
27 kilometer underjordiske, sirkelformede
tunnelen i en fart som er tett oppunder ly-
sets hastighet. Atlas er en av fire målestas-
joner i det som kalles Large Hadron Collider
(LHC). Hadroner er fellesbetegnelsen på
partikler som er bygget opp av såkalte
kvarker. De mest kjente hadroner er pro-
toner og nøytroner, som vi finner i atomk-
jerner. De to partiklene er hver bygget opp
av tre kvarker og limt sammen av gluoner
som utveksles mellom kvarkene hele tiden.

Den svære «kollisjonsmaskinen» sto fer-
dig 10. september i fjor, men etter bare ni
dager gikk det galt og en kortslutning opp-

sto. Etter vinterstenging av anlegget og vel
ett år med reparasjoner av problemer som
oppsto ved kortslutningen på rundt 40 av
de 1232 magnetene som holder partiklene i
bane, kunne CERN mandag 23. november
rapportere den første kollisjonen mellom
protoner i LHC.

FORSIKTIGE: – Higgs-bosonet venter vi først
å finne i 2011 eller 2012 – hvis det har en
masse. Vi tror bosonet mest sannsynlig har
en masse som tilsvarer minst 120 ganger
massen av et proton, sier Stapnes.

Når det tar et par år før Higgs-bosonet kan
dukke opp, skyldes det at CERN er forsik-
tige med å kjøre partikkelakseleratoren for
full maskin direkte. Energien som tilføres
de enkelte partiklene måles i elektronvolt
(eV). Da LHC ble prøvekjørt nå i november,
var energien 450 milliarder elektronvolt
eller 450 GeV.

– I løpet av neste år vil vi komme opp i
3500, så vil vi vurdere om vi skal opp mot
5000. Maskinen er designet for 7000 GeV.
Hvis vi er veldig heldige, har vi en sjanse på
å finne Higgs-bosonet ved 3500, sier
Stapnes.

BIG BANG: Vi skylder Higgs-bosonet en litt
nærmere forklaring. Vi starter med begyn-
nelsen, det vil si for 13,7 milliarder år siden.
I løpet av mindre enn en milliondel av et se-
kund ble råmaterialet til universets be-
standdeler skapt i en gigantisk eksplosjon,
bedre kjent som Big Bang. Lenge før det
første sekundet var omme, hadde kvarker i
grupper på tre og tre smeltet sammen til
protoner og nøytroner, og sånn omtrent tre
minutter etter smellet begynte protonene
og nøytronene å lime seg sammen i det som
skulle bli de letteste atomkjernene. Så gikk
det 380.000 år før det ble såpass kjølig at de
første atomene ble dannet, de aller letteste,
nemlig hydrogen og helium, ved at elek-
troner bandt seg i kretsløp rundt atomkjer-
nene.

PETER HIGGS: Partikkelfysikere utviklet i lø-
pet av 1900-tallet det som kalles Standard-
modellen. På 1970-tallet fant partikkelfysi-
kerne ut at elektrisitet, magnetisme, lys og
visse typer radioaktiv stråling kunne for-
klares som samme side av en enkelt kraft,

nemlig det som kalles elektrosvak kraft.
Det var bare en hake med modellen: De ma-
tematiske og fysiske symmetriene som er
bygget inn i den fra bunnen av, forutsatte at
partiklene som var bærere av kraften, ikke
hadde noen masse. Men det stemte jo ikke
helt med det universet vi levde i, med bade-
vekten og ikke minst med mer avanserte
målinger.

Da var det at fysikeren Peter Higgs og kol-
legene kom til unnsetning. De foreslo og
innførte teorien om et Higgsfelt, et usynlig
felt, og dette nye feltet gir opphav til Higgs-
bosonene. Partikler som reagerer med
Higgsfeltet får masse, og jo mer partiklene
reagerer, jo større masse. Fotoner og andre
masseløse partikler forblir upåvirket av
Higgs-feltet, som eksisterer i universet den
dag i dag, ifølge Standardmodellen.

TRENGER FLAKS: – Vi tror at Higgs-bosonet
lages i kosmiske kollisjoner hele tiden. I en
partikkelakselerator vil den bli produsert
veldig sjelden, og det er liten sannsynlighet
for at det skjer. Og om det skjer, vil den dø
hurtig, det vil si at den svært raskt oppløser
seg i andre elementærpartikler som vi kan
observere i våre detektorer og derved re-
konstruere massen og egenskapene til
Higgs-bosonet, sier Steinar Stapnes.

Sjansene for å finne det ukjente bosonet
øker jo større energi som blir matet inn i
partikkelakseleratoren. Ved maksimal ef-
fekt vil det skje 800 millioner kollisjoner
mellom protoner hvert eneste sekund inne
i akseleratoren. Så er jobben å finne frem
Higgs-bosonet i de enorme datamengdene
som Atlas-detektoren forsyner vel 2500 par-
tikkelforskere med.

Dersom fysikerne i CERN er heldige, kan
de altså ha funnet partikkelen som er alle
massers mor i løpet av et par år. Dersom de
ikke lykkes, er det fare for at de igjen må
sette seg til med blyant og papir og skrible
ned en helt ny teori for opphavet til massen
i universet.

MYSTERIER IGJEN: Partikkelfysikerne har
også mye annet å spekulere på. Fortsatt er
tyngdekraften, eller gravitasjon, et mysteri-
um, eller snarere: Hva er årsaken til at en
masse trekkes mot en annen masse og ikke
minst Albert Einsteins gamle problem: Hva
er sammenhengen mellom hans relativitet-
steori og kvantemekanikken som beskriver
mikrokosmos?

– I vår galakse er massen fem ganger så
stor som den massen vi kan observere, det
vil si den delen som består av kjent materie.
Det betyr at 80 prosent er mørk materie. I
universet er 4 prosent kjent materie, mens
21 prosent er ukjent, mørk materie. Da har
vi 75 prosent igjen, og det kaller vi mørk en-
ergi. Men vi har ikke noen anelse om hva
det er, i hvert fall ingen dominerende og
god teori, sier Steinar Stapnes.

På grensen mellom Sveits og Frankrike, rundt 100 meter 

under bakken, foregår et av vitenskapshistoriens 

aller største eksperiment.

ORDLISTE

ELEMENTÆRPARTIKKEL: De m
byggeklossene i universet kalle
elementærpartikler.
MOLEKYL: Et molekyl er samm
av to eller flere sammenbundn
atomer.
ATOM: Det klassiske atombilde
udelelig enhet av elementær-
partikler, som består av en kjer
omkranset av elektroner. Lar se
dele ved kjemiske reaksjoner, m
om lag 75 år siden viste det se
atomet lar seg dele dersom kje
blir truffet av et proton eller nøy
Et atom kan også dele seg spon
Da sier vi at atomet er radioakt
ATOMKJERNE: Nesten all mass
atom er å finne i kjernen, som e
bygget opp av protoner og nøyt
ATOMSKALL: Rundt atomkjern

et visst antall elektroner. Mest v
er at det er like mange protone
elektroner i et atom. Dersom de
flere elektroner enn protoner, b
atomet negativt ladet. Atomet b
positivt ladet dersom det er fle
protoner enn elektroner. Atome
i denne tilstanden kalles et ion
ELEKTRON: Udelelige partikler 
omkranser atomkjernen. Mass
elektron er nær en totusendel a
massen til et proton eller nøytro
PROTON: En byggekloss i 
atomkjernen sammensatt av tr
kvarker. Protonet er positivt lad
NØYTRON: En byggekloss i 
atomkjernen sammensatt av tr
kvarker. Nøytronet er uten ladn
grunnstoff kan opptre med 
forskjellige antall nøytroner
i kjernen. De ulike variantene k
isotoper av grunnstoffet.
KVARK: Er den minste byggeste
av protoner og nøytroner. Kvark
finnes i seks ulike varianter. Ma
er en tredel av et proton eller 
nøytron.
GLUON: Kvarker bindes samme
gluoner til protoner, nøytroner o
andre partikler i den familien av
partikler som kalles hadroner. G
har verken masse eller ladning
kelen hører 
til familien bosoner
BOSON: En partikkel som er bæ
en av de fire kreftene man men
finnes i universet. De fire krefte
elektromagnetisk kraft, svak 
kjernekraft, sterk kjernekraft og
gravitasjon.

Toralf Sandø tekst

CERN: Flyfoto
som viser det
flate landskapet
ved Genève.
Grensen mellom
Sveits og Frank-
rike går ved
flyplassen som er
godt synlig midt 
i bildet. Den røde
ringen som er
tegnet inn, viser
hvor partikkel-
akseleratoren
ligger rundt 100
meter under
bakken. Den blå
ringen viser hvor
Atlas-stasjonen
ligger. I bak-
grunnen Alpene.
Her er også
hovedkvarteret
for CERN. 
(Foto: CERN) 

HIGGS-BOSONET: Slik venter partikkelfysi
bildet vil se ut etter at Higgs-bosonet har duk

De ulike fargene viser elementærpartikler som blir
etter at bosonet har dødd bort. (Foto
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og kikker ned på tallskiven, synes du kanskje at

du er i tyngste laget. Men hadde det ikke vært for

Higgs-bosonet, hadde verken du, badevekten

eller resten av universet vært her i det hele tatt.

Det er i hvert fall det partikkelfysikerne ved den

intereuropeiske forskningssenteret CERN i

Genève tror. Higgs-bosonet er det som har gitt

stjerner, planeter og alt vi er bygget opp av, det

som kalles masse. Ifølge teorien. Men ingen har

ennå funnet partikkelen.

– Higgs-bosonet har en anslått levetid på mindre

enn 0,000000000000000000001 sekund (20

nuller før 1-tallet. red.anm.) Det er et kort og

hektisk liv, sier Steinar Stapnes.

7000 tonn smultring: 48-åringen fra Eigersund

har et nært forhold til bosoner og andre

gjenstridige elementærpartikler.

Partikkelfysikeren har i fem år vært nestleder for

Atlas-prosjektet. Atlas er navnet på

måleapparatet som skal prøve å finne spor etter

Higgs-bosonet ved CERN.

Atlas er noe større enn en badevekt. Faktisk er

den 46 meter lang og 25 meter i diameter.

Vekten er 7000 tonn. Midt inne i denne svære

smultringen skal protoner smelle sammen og

splintres. Lag på lag av sensorer i smultringen

skal registrere partiklene som oppstår i

sammenstøtet, massen de har, hastigheten og

ladningen de bærer.

LYSETS HASTIGHET: Men før protonene har

kommet så langt, har de sust gjennom den 27

kilometer underjordiske, sirkelformede tunnelen i

en fart som er tett oppunder lysets hastighet.

Atlas er en av fire målestasjoner i det som kalles

Large Hadron Collider (LHC). Hadroner er

fellesbetegnelsen på partikler som er bygget opp

av såkalte kvarker. De mest kjente hadroner er

protoner og nøytroner, som vi finner i

atomkjerner. De to partiklene er hver bygget opp av tre

kvarker og limt sammen av gluoner som utveksles

mellom kvarkene hele tiden.

Den svære «kollisjonsmaskinen» sto ferdig 10.

september i fjor, men etter bare ni dager gikk det galt og

en kortslutning oppsto. Etter vinterstenging av anlegget

og vel ett år med reparasjoner av problemer som oppsto

ved kortslutningen på rundt 40 av de 1232 magnetene

som holder partiklene i bane, kunne CERN mandag 23.

november rapportere den første kollisjonen mellom

protoner i LHC.

FORSIKTIGE: – Higgs-bosonet venter vi først å finne i

2011 eller 2012 – hvis det har en masse. Vi tror

bosonet mest sannsynlig har en masse som tilsvarer

minst 120 ganger massen av et proton, sier Stapnes.

Når det tar et par år før Higgs-bosonet kan dukke opp,

skyldes det at CERN er forsiktige med å kjøre
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partikkelakseleratoren for full maskin direkte.

Energien som tilføres de enkelte partiklene måles

i elektronvolt (eV). Da LHC ble prøvekjørt nå i

november, var energien 450 milliarder

elektronvolt eller 450 GeV.

– I løpet av neste år vil vi komme opp i 3500, så

vil vi vurdere om vi skal opp mot 5000. Maskinen

er designet for 7000 GeV. Hvis vi er veldig

heldige, har vi en sjanse på å finne Higgs-

bosonet ved 3500, sier Stapnes.

BIG BANG: Vi skylder Higgs-bosonet en litt

nærmere forklaring. Vi starter med begynnelsen,

det vil si for 13,7 milliarder år siden. I løpet av

mindre enn en milliondel av et sekund ble

råmaterialet til universets bestanddeler skapt i

en gigantisk eksplosjon, bedre kjent som Big

Bang. Lenge før det første sekundet var omme,

hadde kvarker i grupper på tre og tre smeltet

sammen til protoner og nøytroner, og sånn

omtrent tre minutter etter smellet begynte

protonene og nøytronene å lime seg sammen i

det som skulle bli de letteste atomkjernene. Så

gikk det 380.000 år før det ble såpass kjølig at

de første atomene ble dannet, de aller letteste,

nemlig hydrogen og helium, ved at elektroner

bandt seg i kretsløp rundt atomkjernene.

PETER HIGGS: Partikkelfysikere utviklet i løpet av

1900-tallet det som kalles Standardmodellen. På

1970-tallet fant partikkelfysikerne ut at

elektrisitet, magnetisme, lys og visse typer

radioaktiv stråling kunne forklares som samme

side av en enkelt kraft, nemlig det som kalles

elektrosvak kraft. Det var bare en hake med

modellen: De matematiske og fysiske

symmetriene som er bygget inn i den fra bunnen

av, forutsatte at partiklene som var bærere av

kraften, ikke hadde noen masse. Men det stemte

jo ikke helt med det universet vi levde i, med

badevekten og ikke minst med mer avanserte

målinger.

Da var det at fysikeren Peter Higgs og kollegene

kom til unnsetning. De foreslo og innførte teorien

om et Higgsfelt, et usynlig felt, og dette nye feltet

gir opphav til Higgs-bosonene. Partikler som

reagerer med Higgsfeltet får masse, og jo mer

partiklene reagerer, jo større masse. Fotoner og andre

masseløse partikler forblir upåvirket av Higgs-feltet, som

eksisterer i universet den dag i dag, ifølge

Standardmodellen.

TRENGER FLAKS: – Vi tror at Higgs-bosonet lages i

kosmiske kollisjoner hele tiden. I en partikkelakselerator

vil den bli produsert veldig sjelden, og det er liten

sannsynlighet for at det skjer. Og om det skjer, vil den

dø hurtig, det vil si at den svært raskt oppløser seg i

andre elementærpartikler som vi kan observere i våre

detektorer og derved rekonstruere massen og

egenskapene til Higgs-bosonet, sier Steinar Stapnes.

Sjansene for å finne det ukjente bosonet øker jo større

energi som blir matet inn i partikkelakseleratoren. Ved

maksimal effekt vil det skje 800 millioner kollisjoner

mellom protoner hvert eneste sekund inne i

akseleratoren. Så er jobben å finne frem Higgs-bosonet i

de enorme datamengdene som Atlas-detektoren forsyner

vel 2500 partikkelforskere med.

Dersom fysikerne i CERN er heldige, kan de altså ha

funnet partikkelen som er alle massers mor i løpet av et

par år. Dersom de ikke lykkes, er det fare for at de igjen

må sette seg til med blyant og papir og skrible ned en

helt ny teori for opphavet til massen i universet.

MYSTERIER IGJEN: Partikkelfysikerne har også mye

annet å spekulere på. Fortsatt er tyngdekraften, eller

gravitasjon, et mysterium, eller snarere: Hva er årsaken

til at en masse trekkes mot en annen masse og ikke

minst Albert Einsteins gamle problem: Hva er

sammenhengen mellom hans relativitetsteori og

kvantemekanikken som beskriver mikrokosmos?

– I vår galakse er massen fem ganger så stor som den

massen vi kan observere, det vil si den delen som

består av kjent materie. Det betyr at 80 prosent er mørk

materie. I universet er 4 prosent kjent materie, mens 21

prosent er ukjent, mørk materie. Da har vi 75 prosent

igjen, og det kaller vi mørk energi. Men vi har ikke noen

anelse om hva det er, i hvert fall ingen dominerende og

god teori, sier Steinar Stapnes.

bilde:

CERN: Flyfoto som viser det flate landskapet ved

Genève. Grensen mellom Sveits og Frankrike går ved

flyplassen som er godt synlig midt
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i bildet. Den røde ringen som er tegnet inn, viser

hvor partikkel-

akseleratoren ligger rundt 100 meter under

bakken. Den blå ringen viser hvor Atlas-stasjonen

ligger. I bakgrunnen Alpene. Her er også

hovedkvarteret for CERN.

(Foto: CERN)

bilde(1):

HIGGS-BOSONET: Slik venter partikkelfysikerne at

bildet vil se ut etter at Higgs-bosonet har dukket opp.

De ulike fargene viser elementærpartikler som blir

dannet etter at bosonet har dødd bort. (Foto: CERN)

© Stavanger Aftenblad
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Vellykket, bitte liten kjempekollisjon
Nettavisen. Publisert på nett 24.11.2009 11:06.

Kollisjonsmaskinen som kan løse universets

gåter er endelig i full sving. Og verden gikk IKKE

under!

For første gang har forskerne ved Cern (Conseil

Européen pour la Recherche Nucléaire) klart å få

to protonstråler til å kollidere klart å få to

protonstråler til å kollidere i sin nyeste

kjempemaskin. Den historiske kjempesmellen

skjedde i partikkelakseleratoren Large Hadron

Collider (LHC) dypt under jorden i Sveits mandag

kveld.

Når maskinen kommer i gang for alvor, og

resultatene blir analysert, kan forskerne

forhåpentligvis si mye om stoff i universet som vi

fortsatt ikke vet noe om såkalt mørk materie.

Forskerne tror også de kan kaste lys på hva som

skjedde i de første sekundene etter big bang, da

universet ble til, og hva slags byggeklosser

verden er bygget opp av.

Mer om det siden.

Fire kollisjoner LHC er en 27 kilometer lang

sirkulær tunnel. To protonstråler, altså strømmer

av små partikler kalt protoner, ble sendt gjennom

tunnelen hver sin vei med lysets hastighet (ca.

10.000 runder i maskinen hvert sekund).

Strålene skal ha kollidert minst fire ganger.

Kritikere av forsøket har vært redd for at en slik

kollisjon ville åpne et sort hull som kunne

utslette hele verden. Det skjedde øyensynlig ikke.

Norske forskere er dypt inne i prosjektet, og

fysikkforsker Bjørn Samset ved Universitetet i

Oslo forklarer at mandagens kollisjon bare var

begynnelsen.

SÅNN: Generaldirektør Rolf-Dieter Heuer ved Cern

viser på enkelt vis hvordan kollisjonen foregikk.

Til venstre sjef for akseleratorer og teknologi

Steve Myers. Forskerne kaller mandagens

kollisjon en enorm suksess.

- Det som skjedde i går var at man for første gang fikk

partiklene til å kollidere. Nå virker hele maskinen. Den

kan sende partikler rundt og de kan styres til kollisjon på

et bestemt sted, sier han til Nettavisen.

Har enda et gir Rundt den 27 kilometer lange løypa står

fire enorme maskiner som skal fotografere og analysere

kollisjonene.

- Maskinen vi er med på er 40 meter lang og 20 meter

høy. Den er som et stort kamera, sier Samset.

Selv om mandagens kollisjon kan betegnes som

voldsom, har partikkelakseleratoren enda et gir. Den har

fem akseleratorer, der hver er sterkere enn det forrige.

Foreløpig er ikke den femte akseleratoren i bruk, og det

er først når det kobles inn at forskerne forventer å gjøre

nye oppdagelser.

- Det vi skal gjøre nå, og frem mot jul, er å gjenoppdage

det andre har sett før. Da er vi sikre på at vi analyserer

bildene rett, sier Samset.

LAAAANG TUNNEL: Partikkelakseleratoren LHC strekker

seg i en 27 kilometer lang sirkel under den fransk-

sveitsiske grensen.

Oppdagelser ventet på nyåret Fem til jul blir en

læringsprosess for forskerne, men etter nyttår skal det

femte røret etter planen kobles inn, og da kan verden

forvente nyheter av helt grunnleggende karakter.

- På nyåret kan vi oppdage nye ting. Hvilke byggesteiner

er det som eksisterer i naturen? Vi vet om en bråte, men

vi vet også at det er mye vi ikke har skjønt. Det er mye vi

mener burde være der, men som vi ikke har funnet, sier

Samset.

Blant det Samset skal lete etter er det såkalte Higgs-

partikkelen. Den har forskerne lett etter i førte år, og

endelig har de en maskin de mener definitivt vil kunne

vise om den finnes eller ikke.

- De fleste forventer at den finnes, eller at det finnes et

partikkel oppfører seg som Higgs-partikkelet, forteller

Samset.
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STOR MASKIN: Rolf-Dieter Heuer og Steve Myers

under et bilde av partikkelakseleratoren.

Mørk materie Forskerne har bare funnet fire

prosent av energien i universet. For hver kg stoff

vi kan se i universet, finnes det hvert fall fire kg

med en eller annen type mørk materie.

- Vi vet at det er et stoff, og en eller annen type

partikkel, men vi vet ikke hva det er. Det er

utilfredsstillende for fysikkforskere. Det store

håpet er at Cern skal kunne gi et hint om hva den

mørke materien er, sier Samset.

- Det eneste som er sikkert er at vi kommer til å

bli overrasket, slår han fast.

Universitetet i Oslo skal blant annet være med å

lete etter både mørk materie og Higgs-

partikkelen. Totalt er rundt 60 personer ved UiO,

Universitetet i Oslo og ved flere norske høgskoler

involvert i prosjektet.

Ingen undergang Bjørn Samset kan for øvrig også

roe alle de som har fryktet verdens undergang

som følge av partikkelkollisjonene i LHC.

- Det hadde ingenting for seg, utover at de som

laget teorien ville ha litt pr. Selv om Cern er

kraftig er det ingenting i forhold til naturen.

Jorden treffes av kosmisk stråling med mer

energi enn Cern flere hundre millioner ganger i

året, og har gjort det i fem milliarder år, trøster

Samset.

PANG: Cern-forskere viser en grafisk fremstilling

av en av kollisjonene mandag kveld. Foto:

LAURENT GILLIERON (EPA) SPENT: Fysikkforsker

Bjørn H. Samset ved UiO gleder seg til å

analysere resultatene fra partikkelakseleratoren

hos Cern. - Det eneste som er sikkert er at vi vil

bli overrasket, sier han. Foto: Hilde Lynnebakken

(UiO) Foto: FABRICE COFFRINI Foto: MARTIAL

TREZZINI Foto: LAURENT GILLIERON Fakta: Higgs-

boson

Et Higgs-boson er en hypotetisk partikkel som er en

viktig bestanddel i standardmodellen for

elementærpartikler, for å forklare det faktum at de fleste

partikler har en hvilemasse. Navnet Higgs-boson

kommer fra forskeren Peter Higgs som utformet teorien

om dette bosonet (et boson er en spesiell type

partikkel). Teorien går ut på at alle partikler i

utgangspunktet er masseløse, men ved lav energi vil de

partiklene som vekselvirker med Higgs-bosonet opptre

som massive partikler. Denne effekten er nært relatert

til et fenomen kalt spontant symmetribrudd, som trengs

for at Higgs-partikkelen skal kunne generere masse for

de andre partiklene. Higgs-bosonet har ikke ennå blitt

påvist direkte i eksperimenter, og mange fysikere venter

i spenning på resultater fra partikkelakseleratoren Large

Hadron Collider ved CERN. Et av hovedpoengene med

LHC er å lete etter bevis for Higgs-partikkelens

eksistens.

Analogi En mye brukt analogi er å sammenligne Higgs-

bosonene med et rom med mennesker og en masseløs

partikkel med en kjendis.

Når kjendisen kommer inn i et rom vil menneskene

samle seg rundt denne personen. Dette er en analogi for

vekselvirkningen mellom den masseløse partikkelen og

mange Higgs-bosoner. Det fører til at det blir

vanskeligere for den masseløse partikkelen å bevege

seg fordi Higgs-bosonene klynger seg rundt. Dette

representerer at partikkelen effektivt sett har blitt

massiv via dens vekselvirkning med Higgs-bosonene.

Sterkere vekselvirkning med Higgs-bosonene fører til at

flere samler seg rundt, og den blir mer massiv.

Kilde: Wikipedia.

+ Minimer

© Nettavisen

Se webartikkelen på http://ret.nu/LvePtVIh
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Glede etter kjempekollisjon
NRK. Publisert på nett 24.11.2009 07:14.

Partikkelakseleratoren ved navnLarge Hadron

Collider hos Cern i Sveits.

Foto:Photo/Keystone, Martial

Trezzini,/Scanpix/AP

Jubelen stod i taket hos fem engasjerte fysikere

på et kontor på Universitetet i Oslo da to partikler

kolliderte i høy hastighet i en underjordisk tunnel

Sveits i går. Fysikkforsker Bjørn Samset ved

universitetet i Oslo er strålende fornøyd med

gårsdagens partikkelkollisjoner ved CERN i

Geneve.

Bjorn H. Samset, forsker i fysikk ved universitetet

i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo

Partikkelakseleratoren ved navn LHC (Large

Hadron Collider) hos CERN i Geneve ble startet

opp igjen på fredag, etter 14 måneders

utsettelse.

- Nå er vi i gang for alvor, og i går skjedde de

første vellykkede atomkollisjonene mellom to

sirkulerende partikkelstrømmer i maskinen, sier

Samset.

De to strålene skal ha kollidert minst fire ganger i

går ettermiddag og kveld.

Ifølge CERN er partiklene så små at oppgaven

med å få dem til å kollidere kan sammenlignes

med å skyte to nåler mot hverandre med ti

kilometers avstand, og få dem til å treffes på

midten.

- Helt fantastisk

- Dette er helt fantastisk. I tjue år har denne

hendelsen vært planlagt. Det er ti år siden

maskinen ble bygd, så dette er noe vi har ventet

på, sier Samset. Big Bang-prosjektet

Forsøk utført av den intereuropeiske

forskerorganisasjonen CERN, på grensa mellom

Sveits og Frankrike.

Les mer om CERN:

Dette er CERN

En akselerator ved navn LHC (Large Hadron Collider)

skal sende partikkelstråler med lysets hastighet

gjennom en 27 kilometer lang tunnel, 90 meter under

bakken.

Ved å sende banene på kollisjonskurs, håper forskerne

å kunne gjenskape The Big Bang i liten skala.

Forsøket skal gjøre det mulig å studere universets aller

minste byggesteiner, og dermed finne ut hvordan

universet har utviklet seg.

Forskerne håper også å finne svar på hva mørk materie

og mørk energi består av. Disse utgjør 96 prosent av all

masse i universet.

LHC ble åpnet 10. september 2008, og forskere håper å

få til en kollisjon innen et par uker.

Les mer om superakseleratoren:

Slik fungerer Big Bang-maskinen

(Snl, NRK)

Samsett satt benket sammen med fem kolleger på et

kontor på Universitetet i Oslo og fulgte med på

webkamera direkte fra et laboratorium i Geneve da den

første kollisjonen fant sted.

- Vi så på ansiktene til kolleger der nede at stemningen

var helt utrolig. Og stemningen var på topp hos oss

også, forteller Samset engasjert.

- Jeg fikk data fra bildene som ble tatt via servere her på

Universitetet i Oslo, og inn på min laptop før resultatet

var offentlig kjent. Det er veldig gøy å se at alt endelig

fungerer som det skal, sier Samset.

Internasjonalt prosjekt

Maskinen i Geneve kalles LHC (Large Hadron Collider) og

er et internasjonalt prosjekt med 80 land involvert.

- Vi som er med fra Norge leter spesielt etter nye typer

partikler. Det er mye data som hentes ut fra
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partikkelkollisjonene, og målet er finne ut mer om

hvordan naturen er bygd opp, og hvordan

universet egentlig henger sammen, sier Samset.

Han legger til at det er store muligheter for å

finne uventede ting. Dataene fra disse første

kollisjonene avslører ikke ny fysikk, men så fort

energien øker vil resultatene komme.

- Det er viktig at mange forsker på det samme,

slik får vi bedre og riktigere resultater, legger han

til.

Samset forklarer at LHC-maskinen er et verktøy.

Og dataene hentes ut blant annet ved hjelp av

fire digitale kameraer som kan ta hundrevis av

bilder i sekundet.

- Fremover er planen å få til høyere og høyere

hastighet på partiklene, slik at vi får mer og mer

energi ut fra kollisjonene, sier han.

ANIMASJON: Slik fungerer Big Bang-maskinen.

Det er enorme mengder energi som buldrer

gjennom den 27 kilometer lange

partikkelakselleratoren som er bygd 90 meter

under bakken på grensen mellom Frankrike og

Sveits.

Millioner av ørsmå protoner skal opp i lysets

hastighet. For å klare det må de legge bak seg en

avstand like lang som til ytterkanten av vårt

planetsystem - og tilbake igjen.

Etter denne ferden skal de så styres i kollisjon

med hverandre for å gjenskape forholdene slik de

var i et millionte-dels sekund etter Big Bang.

Verdensrekord snart

En lignende maskin i USA har klart å få frem dobbelt så

store kollisjoner enn den i Geneve i går. Håpet for CERN

er å få til 3,5 ganger så kraftige kollisjoner etter nyttår,

og dermed lage nye verdensrekorder.

Partikkelakseleratoren i CERN

Scanpix

- Denne maskinen er kraftigere og nyere enn den i USA.

Så jeg tror vi snart vil få utrolige resultater fra LHC-

maskinen i Geneve, sier fysikkforskeren.

Han legger til at maskinen gir de mest spennende

dataene innen fysikkens verden for tiden.

- Det som er spesielt gøy er den store

oppmerksomheten dette har fått blant den vanlige

mannen i gata også. I nettaviser og på Twitter går

diskusjonene om LGC. Dette med Big Bang og

partikkelkollisjoner fenger virkelig folk, sier Samset.

Det er ingen grunn til frykt for ytre hendelsen ved slike

kolllisjoner. Energien ved de kraftigste sammenstøtene

kan, i følge Samset, sammenlignes med to mygg som

kræsjer.

- Men i forhold til partiklenes størrelse er det gigantiske

krefter som er i sving, sier Samset.

Alt om: Big Bang-prosjektet

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/txPid10w
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Første partikkelkrasj
Forskning.no. Publisert på nett 24.11.2009 05:41.

Stemningen gikk i taket både i Oslo og ved CERN

da de første partikkelkollisjonene ved Large

Hadron Collider (LHC) var et faktum mandag

ettermiddag.

Hilde Lynnebakken Formidlingskonsulent

Tirsdag 24. november 2009 I samarbeid med

Universitetet i Oslo

Detektoren ATLAS ved CERN. (Foto: Cern)

Oi, se på det! Et sånt mønster får du bare når det

er kollisjoner!

Febrilsk stemning hos partikkelfysikerne i Oslo,

for kan det virkelig være kollisjoner vi ser?

Minutter senere tikker det inn en SMS fra

professor Alex Read, for anledningen i CERNs

datakontrollrom: `Sikret meg en utskrift av den

første kollisjonen!`

Jubel i Oslo.

Dette betyr at vi har kommet mye lenger enn i

fjor, sier post doc Bjørn Samset. I 2008 kom vi

aldri så langt at vi fikk kollisjoner. LHC ble startet

opp igjen 20. november i år, med partikkelstråler

i begge retninger rundt hele ringen.

Allerede tre dager etter har vi altså de første

kollisjonene.

Planen var at det skulle ta 13 dager fra de første

strålene til de først kollisjonene, de brukte bare

fire! Vi fikk mistanke om tidlige kollisjoner da LHC

kom gjennom 3 dager av programmet sitt den

første kvelden, sier Alex Read.

Elektrisk stemning

Read er professor i partikkelfysikk ved

Universitetet i Oslo og jobber med ATLAS, ett av

de fire store eksperimentene ved LHC.

Jon Nilsen, Maiken Pedersen, Katarina Pajchel og

Bjørn Samset oppdager mønstre på

dataskjermen som er `mistenkelig kollisjonslike`.

(Foto: Universitetet i Oslo)

Under oppstarten er han sammen med kollega Farid

Ould-Saada på plass i CERN for å overvåke datatrafikken

fra eksperimentene ut til datasystemene som skal

analysere hendelsene.

Det har vært en fantastisk langhelg! forteller Alex Read.

Først stråler og `splash` hendelser i ATLAS fredag kveld.

Folk over alt, parkeringsplassen til ATLAS eksperimentet

overfylt, kontrollrommet var elektrisk. Masse jubel og

heiing.

Fredag kunne vi høre jubelen (og føle gulvet riste)

gjennom alle tre etasjer av kontroll-bygningen da den

første splash-event dukket opp - etter et laaangt år med

venting og frykt for gjentagelse av skuffelsen fra oktober

i fjor.

Pene kollisjoner

I dag bygde stemningen seg opp mer gradvis fordi

proton-proton kollisjoner er vanskeligere å gjenkjenne

enn en `splash`, som er tusenvis av protoner som

smeller inn i ATLAS samtidig.

ATLAS' kontrollrom, CERN: Alex Read og Farid Ould-

Saada feirer første partikkelkollisjon. (Foto: Universitetet

i Oslo)

Men disse proton-proton-kollisjonene er mye penere,

man ser spor etter partikler og ikke bare en detektor

overfylt av informasjon.

Foreløpig kollideres partiklene ved forholdsvis lav energi,

450 mot 450, totalt 900 GeV. Det er ny europarekord!

Og nå skal vi feire med god middag og tilhørende god,

fransk rødvin, avslutter Read.

Lenker:

Cern: Two circulating beams bring first collisions in the

LHC

forskning.no: Blog-post om fredagens stråler og splash

events.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/RA4thDlY
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Vellykket atomkollisjon i CERN
NRK. Publisert på nett 23.11.2009 21:17. (Oppdatert 24.11.2009 06:16)

Forskere ved CERN i Geneve har i kveld klart å

oppnå en vellykket kollisjon mellom to

sirkulerende partikkelstrømmer.

Partikkelakseleratoren ved navn LHC (Large

Hadron Collider) ble startet opp igjen på fredag,

etter 14 måneders utsettelse. (Oppdatert:

24.11.2009 06:16)

Ifølge en pressemelding fra CERN skal de to

strålene ha kollidert minst fire ganger i

ettermiddag og kveld.

Big Bang-prosjektet

Forsøk utført av den intereuropeiske

forskerorganisasjonen CERN, på grensa mellom

Sveits og Frankrike.

Les mer om CERN:

Dette er CERN

En akselerator ved navn LHC (Large Hadron

Collider) skal sende partikkelstråler med lysets

hastighet gjennom en 27 kilometer lang tunnel,

90 meter under bakken.

Ved å sende banene på kollisjonskurs, håper

forskerne å kunne gjenskape The Big Bang i liten

skala.

Forsøket skal gjøre det mulig å studere

universets aller minste byggesteiner, og dermed

finne ut hvordan universet har utviklet seg.

Forskerne håper også å finne svar på hva mørk

materie og mørk energi består av. Disse utgjør

96 prosent av all masse i universet.

LHC ble åpnet 10. september 2008, og forskere

håper å få til en kollisjon innen et par uker.

Les mer om superakseleratoren:

Slik fungerer Big Bang-maskinen

(Snl, NRK) Det er en stor prestasjon at vi har

kommet så langt på så liten tid, sier CERN-sjef

Rolf Heuer ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også i Norge skaper nyheten begeistring:

Vi har alt hentet de første datafilene til Norge og er i

gang med å studere dem. Nå begynner den virkelige

moroa med LHC, skriver partikkelfysiker Bjørn Samset

ved Universitetet i Oslo til NRK.

CERN har publisert et 3D-bilde av ettermiddagens

kollisjon.

En heliumslekkasje førte til at forsøket måtte avbrytes i

september i fjor, men nå har forskerne omsider kunnet

fortsette arbeidet med å gjenskape The Big Bang.

Lysets hastighet

Enorme mengder energi skal buldre gjennom den 27

kilometer lange partikkelakselleratoren som er bygd 90

meter under bakken på grensen mellom Frankrike og

Sveits.

Millioner av ørsmå protoner skal opp i lysets hastighet.

For å klare det må de legge bak seg en avstand like lang

som til ytterkanten av vårt planetsystem - og tilbake

igjen.

Etter denne ferden skal de så styres i kollisjon med

hverandre for å gjenskape forholdene slik de var i et

millionte-dels sekund etter Big Bang.

Maskinen er nå kjølt ned til 270 grader og forskerne skal

kjøre atomer mot hverandre i stadig høyere hastighet.

For så til slutt å gjenskap de forholdene som var rett før

The Big Bang, forklarte astrofysiker Knut Jørgen Røed

Ødegaard til NRK.no på fredag.

Ingen fare

Selv om alt så langt har gått etter planen de tre siste

dagene, vil det ta lang tid før man kan lese noen

resultater ut av forsøkene.

ANIMASJON: Slik fungerer Big Bang-maskinen.

Det vil nok ta en del uker og måneder å komme opp i

høy nok energi, og ytterligere lengre tid før man får noen

fornuftige resultater, sa Ødegaard til NRK.
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Selv om noen er engstelige for at gjenskapelsen

av The Big Bang skal skape sorte hull og føre til

at verden går under, mener Ødegaard at det ikke

er noen grunn til panikk.

Nei verden går ikke under, selv i disse 2012-

dager. Dette er noe som skjer i naturen hver dag.

Partikler fra verdensrommet treffer atmosfæren

med enda større kraft enn det som er tilfelle her,

sier Ødegaard til NRK.

(NRK) Siste utenriksnyheter Abonnér

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/Ig67R4WT
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Big Bang-forskere måtte hasteinnkalles til jobb
VG Nett. Publisert på nett 21.11.2009 17:45.

Da Big Bang-maskinen plutselig begynte å virke

igjen, måtte forskerne hasteinnkalles til jobb.

VG Nett følger

Vitenskap og forskning / RSS

Lag din egen RSS

Big Bang-prosjektet

Partikkelfysikklaboratoriet Cern ligger langt under

bakken ved Genève på grensen mellom Sveits og

Frankrike.

Den norske forskeren Steinar Stapnes er en av

om lag ti norske forskere som skal delta i

forsøket, som starter om morgenen onsdag 10.

september 2008.

Steinar Stapnes aviser på det sterkeste at

forsøket kan føre til jordas undergang. 10.000

forskere fra hele verden har bidratt til prosjektet

over en periode på 10 år. Eksperimentet er et av

verdens største og dyreste forskningsprosjekter.

Resultatene er ventet å kommer over lang tid.

Først i 2009 tror forskerne at de kan begynne å

få svar på universets gåter.

En partikkelakkselerator er en innretning som

benytter elektrisk kraft for å drive frem elektrisk

ladede partikler til høye hastigheter. Et vanlig

bilderørs-TV-sett er en enkel form for en slik

akselerator.

Kilde: Cern-prosjektet

Big Bang-maskinen på grensa mellom Sveits og

Frankrike har vært ute av funksjon siden

september i fjor. Etter kun et par dagers drift

måtte maskinen stoppes på grunn av en

heliumlekkasje. Siden da har det blitt jobbet på

spreng med å reparere maskinen, men ingen

trodde det skulle skje så fort som det gjorde.

Startet fredag

Fredag ettermiddag kunne forskerne nemlig skru

på maskinen og starte testene med å slippe fri

partiklene i den enorme partikkelakseleratoren 90 meter

under bakken. Dette skulle først skjedd lørdag.

- Atomforskerne ble overrasket over at det gikk så fort.

Mange av dem hadde gått hjem fra jobb fredag, men

måtte komme tilbake igjen på grunn av den store

fremdriften i prosjektet, sier James Gillies i European

Organization for Nuclear Research ifølge AP.

Les mer om prosjektet på Cerns hjemmesider. Du kan

også følge prosjektet på Twitter.

Fredagens første forsøk dreide seg om å sende millioner

av små protoner i lysets hastighet i en retning gjennom

maskinen. Et par timer etterpå ble det gjort et nytt

forsøk i motsatt retning. Framdriften har fortsatt i løpet

av lørdagen.

- Vi har allerede kommet lenger nå enn hva vi var etter

fem dager da maskinen ble startet i fjor, sier Cern-

direktør Steve Myers.

Senere skal partiklene sendes i begge retninger i

kollisjon med hverandre i et forsøk på å gjenskape

situasjonen slik man tror den var under The Big Bang.

Glede

Forskere over hele verden er begeistret over at

prosjektet nå er i gang igjen.

- Jeg gratulerer forskerne og ingeniørene som har jobbet

for å få prosjektet til å fungere igjen, sier Dennis Kovar i

det amerikanske energidepartementet som også er med

på prosjektet.

Nettmøte: Norsk forsker svarte på VG Netts lesere sine

spørsmål

Forsøket har vært svært omstridt blant andre fordi noen

frykter at det kan komme ut av kontroll og at det kan

oppstå en ny virkelig Big Bang med svarte hull som

sluker ikke bare CERN-anlegget, men utsletter hele

jorda. Flere har til og med gått rettens vei for å stanse

eksperimentet. Så langt har klagene vært forgjeves, og

tidlig i dag starter eksperimentene det har tatt over ti år

å forberede.
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Målet med gigantprosjektet er å forstå universets

oppbygging ved å gjenskape øyeblikkene like

etter The Big Bang.

Enkelt forklart betyr det at forskerne skal sende

ørsmå protoner i en fart tilnærmet lysets

hastighet gjennom en gigantisk underjordisk

tunnel - en såkalt partikkelakselerator eller en

Large Hadron Collider (LHC).

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/arXzEiY0
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Konferanse om fysikk
Utdanning. Publisert på nett 16.10.2009 11:04.

Utdanningsakademiet i Utdanningsforbundet

arrangerer 27. og 28. oktober konferansen Den

grensesprengende fysikken - makro-/mikrofysikk.

Organisasjonen Av: William Gunnesdal Andøya

rakettskytefelt (Foto: William Gunnesdal)

Den er et ledd i den nasjonale satsingen i

Realfagsstrategien, der også

Utdanningsforbundet er part.

Utdanningsforbundet har samarbeidsavtale om

kompetansegivende fagtilbud med Nasjonalt

senter for romrelatert opplæring (Narom), Norsk

Industri, Norsk Romsenter og universitetene.

Jakten på nye partikler

En av foredragsholderne er postdoktor Heidi

Sandaker fra Universitetet i Bergen. Hun forteller

til Utdanning at hun vil foredra om hvordan man

ved hjelp av partikkelfysikk prøver å finne svar på

noen av universets største gåter, og nevner i den

sammenheng:

- Hva er universet bygget opp av, og hvorfor har

ting masse? sier hun.

Hun skal også fortelle om CERN og om den store

partikkelakseleratoren der (Large Hadron

Collider). Den er et gigantisk samarbeidsprosjekt

mellom forskere og ingeniører fra mer enn 80

land. Her skal stråler av protoner og kjerner av

blyatomer bringes opp i enorme hastigheter for

deretter lar man strålene kollidere.

Da vil man kunne observere tilstander som tilsvarer

forholdene etter Big Bang, og det kan gi nye oppdagelser

som kan gi svar på bl.a. de nevnte spørsmålene, sier

hun.

Ellers er det mange andre spennende poster på

programmet

Blant foredragsholderne ellers finner vi professor Egil

Lillestøl (Universitetet i Bergen), professor Alv Egeland

(Universitetet i Oslo), Steinar Stapnes (Norsk Industri),

Dr. June Lunde (Andøya Rakettskytefelt), seniorrådgiver

Pål Brekke (Norsk Romsenter), Erik Tandberg,

studieleder Jøran Antonsen (Narom) og Per Aahlin,

nestleder i Utdanningsforbundet. Arne Hjalmar Hansen,

daglig leder av Narom, vil åpne konferansen. Målgruppen

for kurset er lærere som underviser i fysikk og andre

realfag i ungdomsskole og videregående skole.

Påmeldingsfrist for kurset er 20. oktober.

Påmelding kan skje enten til konferanse@udf.no eller

marianne.aagedal@udf.no

© Utdanning

Se webartikkelen på http://ret.nu/6XXTCxSC
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Veit korleis, men ikkje kva
Forskning.no. Publisert på nett 09.10.2009 05:35.

Partikkelfysikarar har inga aning om kva dei kan

kome til å oppdage dei neste fem eller ti åra.

Men dei veit sånn cirka korleis dei skal oppdage

det.

Kjerstin Gjengedal Journalist

Fredag 09. oktober 2009 I samarbeid med

Universitetet i Bergen

Large Hadron Collider (LHC) ligg i ei stor, rund

bane langt under jorda ved CERN i Sveits.

Forskarar skal forsøke å gjenskape forholda som

var då verda blei til, ved å sende ørsmå partiklar

mot kvarandre. (Foto: CERN) Vi er på ein måte

vår tids oppdagingsreisande. Tidlegare har folk

lagt ut på havet utan å vite kva dei ville oppdage

på vegen. I dag finst dei kvite flekkane på kartet

ute i universet, seier Heidi Sandaker, postdoktor

ved Institutt for fysikk og teknologi ved

Universitetet i Bergen.

Sandaker driv med såkalla subatomær fysikk, det

vil seie partiklar som er mykje mindre enn atom

og molekyl. Saman med kollegaer frå heile verda,

arbeider ho med eksperimenta ved CERN, den

europeiske organisasjonen for kjernefysikk.

I korte trekk går eksperimenta ut på å finne ut

kva som skjedde rett etter Det store smellet. I

same slengen kan vi kanskje få meir informasjon

om dei kvite flekkene på kartet.

Kvite flekker på kartet

Ein har funne ut at alt det vi kan sjå, stjerner og

lys og tinga som omgjev oss, berre utgjer omlag

fire prosent av alt som finst i universet. Resten

er mørk materie, som vi ikkje heilt veit kva er, og

mørk energi som vi veit enno mindre om, seier

Sandaker.

Altså utgjer dei kvite flekkane 96 prosent av

kartet. Det seier seg sjølv at her kan det bli gjort

store oppdagingar i åra som kjem.

Ein kan lure på kvifor vi skal forske på kva som

skjedde under Big Bang, men det har ein enkel

grunn: Vi ønskjer å vite meir om kven vi er. Dei

prosessane som skjedde den gongen, er jo årsaka til at

det er liv på jorda og at verda ikring oss er som ho er i

dag.

Eg opplever stadig at folk eg møter, er veldig

interesserte i å få vite meir om dette, seier ho.

Prøving og feiling

Då den store nye akseleratoren ved CERN, LHC (Large

Hadron Collider) vart starta opp i fjor, gjekk det

ulukkelegvis ikkje lang tid før det utvikla seg resistans i

ein skøyt mellom to leidningar, og den plutselege

varmeutviklinga gjorde at denne delen av akseleratoren

vart øydelagt.

Heidi Sandaker. (Foto: Thor Brødreskift)

Det er slikt som skjer når ein er på veg inn i ukjent

terreng. No er skaden snart retta opp, og mot slutten av

året skal LHC startast på nytt.

Det er eigentleg utruleg at vi kom så langt som vi gjorde

før noko gjekk gale. Det er jo ingen som har gjort dette

før, og dei fleste veit at når ein bygger noko for første

gong, blir det sjeldan heilt perfekt. Men det hadde jo

vore betre om det som gjekk gale, var noko som gjekk

fortare å reparere, vedgår Sandaker.

For sjølv om partikkelfysikarane ikkje veit kva dei kan

kome til å oppdage i åra framover, så har dei ganske

god oversikt over kva utstyr som må byggast for å

oppdage dette ukjende.

LHC er ein 27 kilometer lang tunnel der strålar av proton

blir akselererte til nær lysfart før dei skal kollidere med

kvarandre.

Maskinen vil gi partiklane meir energi enn ein nokon

gong tidlegare har klart å få til i ein partikkelakselerator.

For å finne dei partiklane som vi enno ikkje har funne,

må vi oppsøke dei energimengdene der partiklane finst.

Di meir energi, di nærare kjem vi dei tilhøva som fanst

under Big Bang.

Forskingsutstyr til beste for samfunnet

Å konstruere slike maskiner er eit forskingsarbeid i seg

sjølv. På vegen mot mørk materie må forskarane finne

opp ein del nytt utstyr som kjem samfunnet til gode
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lenge før dei forskingsresultata vi eigentleg er på

jakt etter, ser dagens lys.

For å skape mini-Big Bang, trengst det maskiner

som kan produsere og handtere enorme mengder

energi, og detektorar som kan spore partiklane

som blir produserte. Teknologien i desse

maskinene har andre bruksområde enn berre

fysikkeksperiment.

Det er blitt noko av ein tradisjon at

detektorteknologi blir teken i bruk i medisinen, til

dømes. Mange er ikkje klar over det, men

partikkelfysikk er ein viktig teknologi på

sjukehusa, seier Sandaker.

Det klassiske dømet er røntgenstråling, som vart

oppdaga gjennom fysikkeksperiment, og raskt

teken i bruk i medisinen. Når det gjeld

datateknologi, er World Wide Web det mest

kjente dømet.

Det oppsto av eit behov som partikkelfysikarane

ved CERN hadde for å kunne kommunisere raskt

med kvarandre.

Men det viste seg jo at det ikkje berre var

fysikarar som hadde nytte av denne teknologien,

og no er det vanskeleg å tenke seg livet utan,

seier Sandaker.

Bygger detektorar

Ved UiB er forskarane involvert i planlegging og

utføring av partikkelkollisjonane ved CERN, men

også i bygginga av detektorar. Dei store

detektorane skal kunne spore alle partiklar og all

energi som kjem til syne i ein kollisjon mellom

partiklar.

Dersom noko oppfører seg merkeleg, kan det

vere at ein har oppdaga den løyndomsfulle mørke

materien, eller den like løyndomsfulle Higgs

partikkel, som ifølgje teorien bør eksistere, men

som ingen så langt har observert.

No er vi opptekne med å utvikle neste generasjon

av detektorar til eksperimenta. Vi reknar med at

dei indre delane av detektoren må skiftast ut

etter om lag tre år, på grunn av strålingsskader.

Samstundes samarbeider vi med PET-senteret på

Haukeland universitetssjukehus, som nyttar teknikkar frå

kjernefysikk til å ta bilete av biologiske prosessar i

kroppen, for å sjå om vi kan utvikle nokre av våre

detektorar til å forbetre teknologien dei nyttar ved PET-

senteret.

I tillegg har norske forskarar vore aktive i utviklinga av

grid-teknologi: Dataverktøyet som skal gjere det mogleg

å analysere dei enorme datamengdene som vil kome ut

når LHC har byrja operere for alvor.

Det er uråd å lage datamaskiner som er kraftige nok til å

ta unna desse datamengdene, og i staden baserer

forskarane seg på å nytte reknekapasitet frå ei mengde

datamaskiner som er kopla saman. Dette prinsippet er

nyttig også for andre som treng å gjere store

utrekningar, til dømes vêrvarsel.

Korleis går de fram for å be styresmakter om pengar til

all denne dyre forskinga?

Dei fleste forstår jo at når vi oppdagar noko nytt, så kan

det som oftast brukast til noko. For eit land som Noreg,

som ikkje har så mykje anna enn olje å falle tilbake på,

er forsking spesielt viktig. Nettopp i ein vanskeleg

Kollisjonsenergien i LHC

Den totale energien i kvar protonstråle i LHC tilsvarer eit

hurtigtog på 400 tonn som suser av garde i 150

kilometer i timen.

Berre ein veldig liten del av denne energien blir frigitt

kvar gong to partiklar i strålen kolliderer - noko

tilsvarande eit titals mygg som flyg i lufta.

Du frigir faktisk mykje meir energi kvar gong du smell

handflatene saman for å drepe ein av dei små

blodsugarane.

Poenget er at energien er konsentrert på eit ekstremt

lite område, på subatomær skala - rundt ein million

million gonger mindre enn ein mygg.

Eit tankeksperiment: Kva om du fekk ei syltynn nål festa

til den eine handflata før du klaska i hjel myggen?

Sannsynligvis ville du redusere krafta i klasket

betraktelig, og myggen ville sleppe fri.

Så mykje energi på så små partiklar skaper kollisjonar

der partiklane blir pressa ekstremt tett saman.
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Partiklane kjem opp i ei fart som er

0,999999991 gonger lysets hastigheit, men

fysikarane er eigentlig ikkje mest opptekne av

farta.

Mens ingenting kan reise raskare enn lyset, fins

det nemleg inga grense for kor mykje energi ein

partikkel kan få.

I det en partikkel nærmar seg lyshastigheta skal

det stadig mer energi til for å øke hastigheita.

Partikkelfysikarar tenkjer dirfor meir på energien

til partikkelen.

Kvar protonstråle som fyk rundt LHC vil ha ein

energi på 7 TeV (teraelektronvolt), så når to

protoner smell saman vil kollisjonsenergien vere

på 14 TeV.

I dagligdagse termar er ikkje dette spesielt mykje. Ein

TeV tilsvarer omtrent bevegelsesenergien til ein flygande

mygg.

Partiklane som utgjer kosmisk stråling kan for eksempel

ha ein energi på fleire millionar TeV, og det er gjort nokre

observasjonar som tyder på kosmisk stråling med energi

på fleire hundre millionar TeV.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/D07Tmgss
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Heia Eia
Dagsavisen. Publisert på nett 03.10.2009 04:02.

Det er mye å rope heia Eia for. Men er han rett

mann til jobben? Foto: Scanpix Si forsker til en

journalist og du vil få guttural snerring som svar.

Og si journalist til en forsker og du vil få himling

med øynene, oppgitt sukking og en foraktfull

dose karakteristikker. I følge dem er vi

journalister ikke bare kunnskapsløse, men vi er

også overfladiske, har dårlig tid og er slurvete

med fakta. Og det har de til dels rett i.

Journalistikk skal være og må være kjapp og

overfladisk, men korrekt. Plassen er snau og

tiden er knapp. Journalisten vil ha korte,

poengterte svar. Forskeren vil resonnere. Derfor

ender det ofte så galt når journalister og forskere

møtes. Det som kunne vært en duett blir ofte en

duell.

Diktatorer, smalt det fra Harald Eia på

Dagbladets forside tirsdag. Et ikke akkurat

nyansert tilskudd til debatten han selv var

hovedperson i etter at sosiologiprofessor Willy

Pedersen i Aftenposten to dager før hadde

utbasunert sin misnøye. Pedersen var blitt

intervjuet av komikeren, som hadde byttet ut

tullehatten med Blindern-lua og inntatt rollen som

hardtslående journalist med hovedfag i sosiologi.

Oppdrag: Gå opp grenseoppgangene mellom arv

og miljø. Sjekke ut om ikke biologi har større

betydning enn samfunnsforskerne hevder.

Professoren beskriver opplevelsen som et

politiavhør. Han fikk siden støtte av andre

forskerprofiler som også har trukket seg fra

Hjernevask-serien. De liker ikke metodene Eia og

NRK har brukt. Feilinformert og misbrukt, har

kjønnsforsker Agnes Bolsø uttalt. Eia på sin side

oppsummerer med at de ikke tåler å bli motsagt:

Hvis du er en diktator som har styrt skuta i

mange år, er du kanskje ikke like mottakelig for

kritikk.

Aj, aj, aj, for en artig ordkrig det har vært. Og som

journalist er det lett å klappe i hendene over Eia,

for jeg er jo blant dem med den gutturale

snerringen. Blant dem som har prøvd å få enkle, vettuge

svar ut av statlig gasjerte, skattepengefinansierte

professorer og førsteamanuensiser, men som har

opplevd at de ikke engang ser på journalisten som et

nødvendig onde. Bare et onde. Jeg hører også til dem

som mener at samfunnets maktpersoner for lenge har

fått lov til å snevre inn journalistenes rom. De krever å få

spørsmålene på forhånd, å få svarene sine gjennomlest

og adgang til å sminke dem sånn at de kommer best

mulig ut av det. Sitatsjekk, heter det. Det er et in-ord

som ytres konsekvent etter endt intervju. Dette er en

maktkamp mediene taper. Derfor liker jeg Eias

pågåenhet og krav om svar og tøffe linje. Han har lokket

forskerne ut av sitt vante og trygge, knust deres hevd på

kontroll, og fått dem til å svare uforberedt på kritikk fra

amerikanske forskere. Og jeg liker at vi får, i det minste

kan få hvis det blir TV av dette, presentert en

forskningsjournalistikk som faktisk er kritisk. Som ikke

bare formidler professorale svar eller bare involverer

forskere som bekrefter journalistens tese, men som

utfordrer det etablerte. Jeg tror aldri jeg har opplevd et

virkelig kritisk intervju, sa postdoktor Bjørn Samset ved

Universitetet i Oslo under en debatt i regi av

Forskningsrådet i mai. Det er ikke bra.

Det er mye å rope heia Eia for, altså. Men er han rett

mann til jobben? Og er metoden rett for formålet? For

det er sider ved NRKs ambisiøse prosjekt som er

problematiske. Jeg følte meg ikke i trygge journalistiske

hender, uttalte forsker Wenche Mühleisen om Eia.

Forståelig skepsis når man skal gås faglig etter i

sømmene av en komiker. Det er pussig at NRK lar Eia

krysse over og inn i det som i hvert fall ser ut som

ordinær journalistikk. Alle kan være journalister. Det er

ingen beskyttet tittel. Men det er like forbannet et fag. Et

fag med klart definerte etiske regler i pressens Vær

varsom-plakat, og med sedvaner og uskrevne regler om

skikk og bruk. Journalistisk erfaring skaper tillit og gjør

at journalisten skal mestre balansen mellom pågående

og bøllete. Mangelen på erfaring kan forklare hvorfor

forskerne opplever at Eia ikke sannferdig har gjort rede

for intervjupremissene. Og etter det de forteller om

iherdig terping på enkeltspørsmål, så virker det som at

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 240 av 463



han prøver å få terrenget til å passe med kartet.

Et kart som det er grunn til å tro, etter tidligere

uttalelser fra Eia, er genetikkens undervurderte

betydning. Hvis Eia er så tendensiøs at han

gjennom sin frontalangripende metode søker å

manipulere fram de svarene han vil ha, så bidrar

NRK til å undergrave journalistikken og

journalistens rolle. Men hvem våger å stå imot

mektige Eia, NRK-systemets mest framelskede

publikumsmagnet, når han vil bekle en ny rolle?

Ikke redaktørene på Marienlyst.

Hva NRK har på teip av komiker Eias testing av

erklærte sannheter, vet jo ingen. Ikke forskerne

heller. De bare antar at de vil misbrukes fordi de

mistet kontrollen. Kanskje er det folkeopplysning av

godt, gammelt NRK-merke, som utfordrer vårt eget

verdenssyn, vi får se. Kanskje kommer Eia i veien for

poenget? Umulig å si. Men helt sikkert er det at serien

uten Eia ville hatt et seerpotensial målt i skarve prosent

av hva det nå kan bli.

Lars West Johnsen 2. oktober 2009, 18:15

© Dagsavisen

Se webartikkelen på http://ret.nu/P05mY3mk
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Meninger �Dagsavisen
lørdag 3. oktober 2009

Inspirert av NRKs hyllestprogram til 
Jahn Teigen på 60-årsdagen hans, vil 
jeg i dag komme med en historisk-
kritisk tekstanalyse av Teigens livsverk 
(hittil). Analysen vil glatt hoppe over 
alt før 1977, for det var først på slutten 
av 70-tallet at jeg ble oppmerksom på 
Teigens eksistens. Det skjedde ved at 
min 10 år eldre musiker-onkel en 
julaften lykkelig holdt fram et LP-cover 
(som vi kalte det den gangen). «Prima 
Vera» sto det.

– Se på de gærningene! Alle tre har 
grønne strømpebukser! Hør på denne, 
da! 

For første gang hørte jeg de uutgrun-
nelige tekstlinjene: «Så fint å være 
idiot/Så harmløs som en klovn/Men 
en varmblods idiot er aldri redd...». Så 
fulgte en periode da jeg var skikkelig 
flau over at vi skulle sende en sånn rar 
fyr med bukseseler til Grand Prix. Men 
i sjetteklasse fikk vi en musikklærer 
som var Teigen-fan, og klasse 6 Bs egen 
signaturlåt ble Jahn Teigens «Jeg gi‘kke 
opp», en tekst jeg fortsatt mener er en 
naivistisk, men gripende hyllest til 
menneskets ukuelige ånd. Ikke lenge 
etter kom selveste Prima Vera på besøk 
til skolen vår, og det største øyeblikket 
mitt på hele barneskolen var nok da 
Jahn Teigen skar gummifjes-grimaser 
og lagde fuglelyder til oss fra vinduet 
til lærerværelset.

Så fulgte flere bra Prima Vera-år, der 
en favoritt var Erik Bye-parodien 
«Arne Belinda», med den udødelige 
linjen: «Pølse/Pølse med lompe/Åh 
pføy! for en nebbete fugl». Jeg var også 
glad i Teigens mer følsomme ballader 
(som «Min første kjærlighet»), men 
utover 80-tallet var det vel ikke bare 
jeg som syns at Teigen mer og mer 
framsto som en lallende barnetime-
onkel. (Skrekkeksempel:«Do-Re-Mi»). 
I utgangspunktet var jeg jo veldig for at 
han giftet seg med Anita Skorgan, men 
samtidig var det ikke mulig å lukke 
øynene for at hun også hadde en slags 
uheldig Yoko Ono-effekt på både 
Teigen og det glade, gærne Prima 
Vera.

Så glemte jeg bort hele Teigen en 
stund. Helt til en fyr født på begyn-
nelsen av 80-tallet sa til meg at det 
eneste klare minnet han hadde fra den 
kalde krigen, var teksten til Jahn 
Teigens «Glasnost». Først lo jeg. Så 
innså jeg at ved siden av «Do They 
Know It‘s Christmas» er «Glasnost» 
det nærmeste min generasjon kommer 
en politisk protestvise. Og har ikke 
Teigen egentlig en ganske skarp, makt-
kritisk brodd når han synger: «Kan vi 
tro at glasnost ikke er et spill/Men noe 
vi kan tro på/Noe som er fint?»

Neste uke: En kompromissløs analyse 
av Teigens sentrale politiske tenkning i 
den sterkt undervurderte musikalen 
«Fisle Narrepanne i Tyrol».
hanne.mauno@dagsavisen.no

Teigens 
tenkning

enkle, vettuge svar ut av statlig gasjerte, 
skattepengefinansierte professorer og 
førsteamanuensiser, men som har opplevd 
at de ikke engang ser på journalisten som 
et nødvendig onde. Bare et onde. Jeg hører 
også til dem som mener at samfunnets 
maktpersoner for lenge har fått lov til å 
snevre inn journalistenes rom. De krever å 
få spørsmålene på forhånd, å få svarene 
sine gjennomlest og adgang til å sminke 
dem sånn at de kommer best mulig ut av 
det. Sitatsjekk, heter det. Det er et in-ord 
som ytres konsekvent etter endt intervju. 
Dette er en maktkamp mediene taper. 
Derfor liker jeg Eias pågåenhet og krav om 
svar og tøffe linje. Han har lokket forskerne 
ut av sitt vante og trygge, knust deres hevd 
på kontroll, og fått dem til å svare uforbe-
redt på kritikk fra amerikanske forskere. 
Og jeg liker at vi får, i det minste kan få hvis 
det blir TV av dette, presentert en fors-
kningsjournalistikk som faktisk er kritisk. 
Som ikke bare formidler professorale svar 
eller bare involverer forskere som bekrefter 
journalistens tese, men som utfordrer det 
etablerte. «Jeg tror aldri jeg har opplevd et 
virkelig kritisk intervju», sa postdoktor 

Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo 
under en debatt i regi av Forskningsrådet i 
mai. Det er ikke bra.

Det er mye å rope heia Eia for, altså. Men 
er han rett mann til jobben? Og er metoden 
rett for formålet? For det er sider ved NRKs 
ambisiøse prosjekt som er problematiske. 
«Jeg følte meg ikke i trygge journalistiske 
hender», uttalte forsker Wenche Mühleisen 
om Eia. Forståelig skepsis når man skal gås 
faglig etter i sømmene av en komiker. Det 
er pussig at NRK lar Eia krysse over og inn 
i det som i hvert fall ser ut som ordinær 
journalistikk. Alle kan være journalister. 
Det er ingen beskyttet tittel. Men det er like 
forbannet et fag. Et fag med klart definerte 
etiske regler i pressens Vær varsom-plakat, 
og med sedvaner og uskrevne regler om 
skikk og bruk. Journalistisk erfaring skaper 
tillit og gjør at journalisten skal mestre 
balansen mellom pågående og bøllete. 
Mangelen på erfaring kan forklare hvorfor 
forskerne opplever at Eia ikke sannferdig 
har gjort rede for intervjupremissene. Og 
etter det de forteller om iherdig terping på 
enkeltspørsmål, så virker det som at han 

prøver å få terrenget til å passe med kartet. 
Et kart som det er grunn til å tro, etter tidli-
gere uttalelser fra Eia, er genetikkens 
undervurderte betydning. Hvis Eia er så 
tendensiøs at han gjennom sin frontalang-
ripende metode søker å manipulere fram 
de svarene han vil ha, så bidrar NRK til å 
undergrave journalistikken og journalis-
tens rolle. Men hvem våger å stå imot 
mektige Eia, NRK-systemets mest framel-
skede publikumsmagnet, når han vil bekle 
en ny rolle? Ikke redaktørene på Marien-
lyst.

Hva NRK har på teip av komiker Eias 
testing av erklærte sannheter, vet jo ingen. 
Ikke forskerne heller. De bare antar at de 
vil misbrukes fordi de mistet kontrollen. 
Kanskje er det folkeopplysning av godt, 
gammelt NRK-merke, som utfordrer vårt 
eget verdenssyn, vi får se. Kanskje kommer 
Eia i veien for poenget? Umulig å si. Men 
helt sikkert er det at serien uten Eia ville 
hatt et seerpotensial målt i skarve prosent 
av hva det nå kan bli. 
lars.west.johnsen@dagsavisen.no

Heia eia
Det er mye å rope heia Eia for. Men er han rett mann til jobben?  FOTO: HILDE UNOSEN
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Senmiddelalderens smarte søstre
NRK. Publisert på nett 27.08.2009 08:22.

Nonnene har bidratt mer til utdanning og

samfunnsliv enn man har tidligere har trodd.

En ny doktoravhandling med utgangspunkt i et

svensk kloster slår fast at senmiddelalderens

katolske søstre var svært skriveføre og brukte

mye tid på intellektuelle sysler.

Stor forbedring

- Problemet har vært at man kun har kjent navnet

på et fåtall, men om man sammenligner antall

skrivende hender i bøkene, ser viat det er mange

flere, sier Ingela Hedström-Bolton som har

studert tekster fra Vadstena kloster i Sverige.

Hun har funnet ut at nesten halvparten av

nonnen i senmiddelalderens Sverige kunne

skrive.

- Det er en stor forbedring i forhold til hva vi

tidligere trodde, sier Hedström-Bolton.

Skulle tjene Gud

Søstrene som kom til klosteret med et av

Nordens største biblioteker, hadde i

utgangspunktet ikke den samme utdanningen

eller det presteoppdraget som brødrene hadde.

Og dermed ikke det samme behovet for å skrive

som mennene. Klosterets kvinner skulle først og

fremst tjene Gud.

- Dermed har man antatt at søstrene ikke kunne

like mye, eller ikke var like dyktige, sier

Hedström-Bolton.

Nå viser det seg altså at rundt halvparten av dem

likevel kunne skrive og kom med betydlige

intellektuelle bidrag.

I skyggen av mennene

Søster Katarina fra Katarinahjemmet i Oslo

mener nonnene fra senmiddelalderen sikkert

havnet litt i skyggen av mennene.

- Samtidig som klostrene alltid betydde et fristed for

kvinner. Både intellektuelt og kulturelt, sier.

Søster Katarine er også er fysiker og heter Pajchel til

etternavn. Hun er med andre ord en moderne variant av

den nonnen som i middelalderen kombinerte klosterlivet

med intelektuelle sysler.

Katarina Pajchel er opptatt av at det har vært flere av

dem oppgjennom historien. For eksempel de høyt

utdannente nonnene som bidro til å utvikle helsevesenet

her i landet fra midten av 1800-tallet.

Åpen for nye områder

Selv hører Pajchel til en utadvednt orden som legger vekt

på kunnskapsbasert arbeid.

- Det å drive skole og undervisning har alltid vært en

veldig tradisjonell oppgave for søstre. Men, siden vi ikke

har et like begrenset mandat som prester, er vi også

åpne og frie til å finne nye aktivitetsområder, sier hun.

Pajchel har bidratt til forskningen rundt

partikkelakselaratoren i Cern, der målet er å finne ut av

hva som skjedde under The big bang. Hun er ikke

spesielt overrasket over å høre at søstrene i Vadstena

var mer skriveføre enn tidligere antatt, men synes det er

bra at Ingela Hedström-Bolton løfter dem frem.

- Det er interessant å se at det kun er en av søstrene

som er omtalt som analfabet. Da kan man jo anta at det

var veldig uvanlig, sier Ingela Hedström-Bolton

(NRK)

© NRK
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| 10 |Fredag 17. juli 2009

For å berge tunnelprosjektet i fyl-

kestinget stemte Hordaland Ap for 

N2, uttaler lederen i Jondal Ap. Etter 

mange år som medlem i fylkestinget 

fant jeg det vanskelig å tro på et slikt 

utsagn. 

På forespørsel til fylkespolitikere 

skjønner heller ikke de noe av dette. 

De sier: ”Bare tull!”  På den annen 

side kan det være journalisten som 

bommer kraftig. 

Et slikt utsagn fører med seg den 

logikk at både Høyre og Frp stemte 

mot tunnelprosjektet. Ellers er det 

positivt at man nå leser ”Lys i enden 

av N6-tunnelen”, og at Ap-politikerne 

er konstruktive og positive til N6, og 

villige til strekke seg langt for å få til 

en løsning etter nederlaget i tinget 

på Lofthus.

Ordfører Sigrid Brattabø 

Handegard må nå få arbeidsro i 

saken. Det at alle vurderte alternati-

ver blir gjengitt i avisa, skaper sikkert 

ikke de beste arbeidsmulighetene. 

Kanskje må man drive brannsluk-

king i stedet for aktivt arbeide.

 

Dan Danielsen,

Herand 

|Fritt ord| Ap og Torsnes-saka i fylkestinget

I HF 2. juni d. å. svarar professor Kaare 

Aksnes på mitt innlegg om ”Skaping 

eller evolusjon”. Eg er takksam for å 

verta teken på alvor. Eg er vorten 

meir overtydd om realiteten i utvi-

klingslæra. Men det var eigentleg 

ikkje dette som var saka for meg. 

Eg har stor tru på naturvitskapen. 

Naturvitarane forskar på dei lovene 

som er nedlagde av Gud i naturen, 

og er soleis Guds tenarar. Eg er noko 

misforstått.

Kaare Aksnes meiner det er mei-

ningslaust å ”stella opp 31 korte 

bibelvers mot Darwins 384 sider 

Origins of species”, og at eg vil erstat-

te vitskapleg arbeid med bibelvers.

Dette var altså ikkje mi meining. 

Min intensjon var faktisk å prøva 

å finna samsvar mellom to former 

for sanning, sanninga i vitskapleg 

forsking og sanninga i bibelsk opply-

sing. For jamvel om skapingssoga er 

”ei vakker og lyrisk” forteljing, har ho 

visseleg ei djupare meining. Dagens 

Næringsliv skriv 20. og 21. juni om 

partikkelfysikaren Katarina Pajchel 

(til dagleg dominikanarnonne), 

som deltek i det gigantiske Cern-

forskingsprosjektet som skal ”forsø-

ke å gjenskape Big Bang-øyeblikket”. 

Ho vert sitert: ”Jeg leser bibelens 

skapelsesberetning som en poetisk 

og metaforisk tekst, men den gir 

også en gjenklang i forhold til det 

vitenskapelige.” Fylgjeleg er det 

også naturvitarar på høgt plan som 

koplar bibel og vitskap.

Min bakgrunn er bibeltru. Det som 

står, er sant. Då darwinismen kom, 

fekk eg og fleire problem. Vanskeleg 

å tru at verda vart skapa på seks 

dagar, når ein får høyre om fossil 

som er millionar av år gamle. Mange 

vitskapsfolk har gjort det vanskele-

gare ved å bruka darwinismen som 

”bevis” for at Gud ikkje finst. For to–

tre månadar sidan var eitt av mange 

program om utviklingslæra. Ein vit-

skapsmann, eg trur det var Richard 

Dawkins, hadde ein elevflokk for seg, 

og underviste i utviklinga ved å syna 

fossil i ymse jordlag. Så vart det dis-

kusjon og skapingssoga vart erklært 

”eventyr”. Til slutt vart kvar elev stilt 

fram for skjermen og spurt: ”Kva trur 

du no?” Ei modig jente sa: ”Eg trur 

no på Gud likevel.” Andre trudde på 

Darwin. Dette er ein tøvete situasjon, 

men illustrerer problemet, eit pro-

blem som ikkje burde finnast.

For meg var det ei lette å lesa at 

språkforskarar seier at ordet bruka 

for ”dag” i skapingssoga, også kan 

bety tidebolk, epoke. Når eg gissa at 

ein slik bolk var på eit par milliardar 

år, så var det for å spekulera meg 

fram til den alderen vitskapen har 

sett på verda; 13,7 milliardar år.

”Big Bang” var den enorme ener-

giutladinga som starta utviklings-

rekkja. Kvifor skulle ein ikkje kunna 

tenkja at det var det tidspunktet då 

Gud tala; ”Gud sa, og det vart”. Eg 

førestiller meg ikkje at Gud tende 

lunta, men at han la til rette for 

eksplosjonen og utviklinga. Så tek 

det milliardar av år før materien/

energien samlar seg til galaksar og 

stjernesystem, og atter milliardar 

av år til naturen på jorda vart til. I 

mine augo stemmer dette også med 

rekkjefylgja i skapingssoga, då Gud 

skapa ljoset første dagen, og sola og 

månen først på tredje dagen.

Når eg sa at eg meinte Gud stod 

bak ”Big Bang”, spør Kaare Aksnes: 

”Kven skapa Gud?” Svaret er enkelt: 

Ingen skapa Gud. Han er frå opp-

havet. Han er den eigentlege ver-

kelegheita. Han seier om seg sjølv: 

”Eg er.” Paulus seier: ”I Han er det me 

lever og rører oss og er til.” Kanskje 

Charles Darwin sjølv kan gje svaret. 

I Artenes opprinnelse har han sagt: 

”Det er en storhet i denne anskuelse 

at livet i all sin mangfoldige prakt 

opprinnelig er innblest av Skaperen 

i noen få former eller bare en (...).” 

(Opl. av Dagen/Magazinet).

Audun Storaas

|Fritt ord| Skaping ved evolusjon

Mitt Hawaii

Eg ligg her med solsteiken midt i magen

det er like før eg sovnar inn

og tenkjer på alt eg skulle gjort i hagen

det er viktig at den er fin

– å, det luktar så godt når det blømer slik i mai

– som ein blomekrans om halsen – velkommen til Hawaii

Frå naboen høyrer eg vakker musikk

der han spelar på sin steelgitar

ein song i sakte takt om håplaus romantikk

og om dei som ikkje kunne verte par

– å, eg minnest då eg møtte deg – ein soldag seint i mai

– og då me dansa siste dans, etter Elvis’ Blue Hawaii

Og bakom høyrest brusen av vatn som renn

og vinden som smyg seg mjuk og varm

det er du som vatnar hagen, om og om igjen

og solsteiken brunar din barm

– å, tenk om me var saman i ei hengekøy’ på svai

– mellom palmar på ei aude strand – på vakraste Hawaii

Og med lyden av barneleik og naboar som kranglar

er lydbiletet blanda til den beste medisin

som tilfører kroppen energien som den manglar

og døsande, slik at eg kan sovne inn

– å, så godt eg har det her med alt og alle eg er glad i

– og når sola skin i hagen vår – er dette – mitt Hawaii

Magnar Hjøllo

Sudndalen / Stavanger

I barnehage
393 born – 15 fleire enn året 
før – hadde barnehageplass 
i Kvam 15. desember. Det går 
fram av årsmeldinga til Kvam 
herad. 126 av borna var fødde 
i 2006 eller seinare. 

– Utviklinga med mange 
eittåringar fører til nye behov 
for utstyr og lokalitetar med 
soveplassar og plass til bar-
nevogner, skriv rådmannen i 
årsmeldinga. 

Han opplyser at heradet 
slit med mangel på tilsette 
med førskulelærarutdanning. 
I år vert følgjeleg åtte avdelin-
gar drivne med dispensasjon 
frå kravet om kompetanse. 

– Ein har òg hatt store van-
skar med å skaffa vikar ved 
sjukdom og permisjonar, skriv 
rådmannen.

hf .n
o

Måndag kl. 09.00

Torsdag kl. 09.00

Fredag og onsdag kl.12.00 for 

lysingar med korrektur og 

lysingar større enn modul 22.

Annonsefristar

TAKK

Hjarteleg takk 
til alle som møtte i gravferda 
til Anton Svåsand. 
Takk for blomar og helsingar. 
Ei særs takk til dei tilsette ved 
Vikevollen. 

Helsing Jan Svåsand

www.alfredmehl.no

HUSVÆRE

Ny Tattoo i august?
Sjekk ut www.fjordtattoo.com 
for timebestilling! ;)

Bringebær på Børve
Ferdighenta i korger og spann 
eller sjølvplukk.

Kontakt Jan Tjosås, 
Børvevegen 105, Øystese

Mob. 920 18 912

TATTOO

BÆR

✝
Min kjære, kjære mann, 

vår kjære, gode pappa og 
svigerfar, bestefar og oldefar, 

bror, svoger og onkel

Gerhard Stave
fødd 15.12.1931

vart brått henta heim 
til himmelen.

Arendal sykehus/
Norheimsund 13. juli 2009.

Helga Ingrid
Arnt Even - Anita

Aud Margrete - Erling
Olaug - Audun

Torgeir - Jannike

Barnebarn og oldebarn.
Slekta elles.

“Eg er oppstoda og livet! 
Den som trur på meg, 

skal leva om han så døyr.”
Johs. 11.25.

Gravferd frå Vikøy kyrkje 
onsdag 22. juli kl. 12.00. 
Alle som vil vera med i
gravferda til Gerhard er 

hjarteleg velkomne.

Ferske 
norske jordbær

Både ferdig henta i korger 
og sjølvplukk på Ljones.

Nils Dolve 
56 55 82 98 / 971 69 004

Jondal Mur & Flis AS
Tommy Tøllefsen 

Muring og fl islegging

Ring for uforpliktande tilbod
Tlf. 941 55 907Einebustad med garasje, 

sentralt i Norheimsund til leige.
Ring  928 50 676 for meir opp-
lysingar.

Leilegheit i Ålvik
Ligg flott til på Kåskjer 80m frå 
sjøen, 3 soverom, Internett, para-
bol, 105kvm, nytt kjøkken, ledig 
frå 1. september.  Tlf 950 23 958

Bjørnar Vangen

Eit par på 19 år
ønskjer å leige hybel/leilegheit i 
Nhs/Øystese snarast mogleg! 

Tlf 413 50 136/986 47 758

Kreditorvarsel

Oppløysing
AGILMUNDA AS, Rosslandsvegen 214, 5600 NORHEIMSUND,
org. nr. 990 311 382. Eventuelle krav/innvendingar må meldast til føretaket
v/leiaren i avviklingsstyret Elisabeth Holt Holene, Rosselandsvegen 214, 5600
NORHEIMSUND innan to månader rekna frå 30.06.2009.

KVAMMABYGG UTVIKLING AS, Sjusetevegen 20 E, 5610 ØYSTESE,
org. nr. 989 223 313. Eventuelle krav/innvendingar må meldast til føretaket
v/leiaren i avviklingsstyret Kari Lunestad, Gartveitvegen 16, 5610 ØYSTESE innan
to månader rekna frå 08.07.2009.

Fullstendig kunngjering finst på www.brreg.no

Registeretat og datakilde

 

Sykkel sakna
Sølv/raud Merida herresykkel 
forsvunnen frå Grova onsdag 1. 
juli.                   Tlf 90 55 90 42

SAKNA

BERGESEN
FRISØRSALONG  

Feriestengt 
f.o.m 29. juli 

t.o.m. 17. august.  
Nedstegata 8, Norheimsund

Tlf. 56 55 15 74
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CERN setter rekorder
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 10.07.2009 13:19.

Datasystem med rekord-kapasitet testes. Av Julie

R. Andersen.

I løpet av de siste uke har Grid-systemet World

Wide LHC Computing Grid (WLCG) blitt testet på

det felleseuropeiske forskningsinstituttet CERN,

skriver

WCLG er systemet som skal håndtere de enorme

datamengdene, analysene og simuleringene fra

eksperimentene ved verdens kraftigste

partikkelaksellerator LHC.

Grid

På CERN førte eksperimentene i partikkelfysikk til

et enormt behov for datakraft. For å gjøre dette

så billig som mulig utviklet CERN-forskerne

teknologi for å få mange datamaskiner til å dele

på beregningsoppgaven.

Med Grid-teknologi håndteres data og tunge

beregninger i et nettverk av datamaskiner der det

til enhver tid er ledig kapasitet.

Rekorder

CERN melder at det har blitt satt flere rekorder

under de siste uker med tester:

* Hastighetsrekord for opptak av data

* Hastighetsrekord for utveksling av data mellom ulike

Grid-sites.

* Rekord i antall analyse- og simuleringsjobber

Internasjonalt samarbeid

WLCG kombinerer datakraft fra mer enn 140

tungregneanlegg og er et samarbeid mellom 33 land.

Farid Ould-Saada, prosjektleder for den norske

deltakelsen i testingen og professor ved Universitetet i

Oslo, forteller forskning.no at Norge deltar aktivt i

testingen.

CERN setter rekorder SOMMERKAMPANJE! Få 44

utgaver av Teknisk Ukeblad (ett års abonnement) +

praktisk reisemus for kun 1089 kr.

REKORD: Partikkelakseleratoren på CERN krever

datakraft. Foto: CERN

© Teknisk Ukeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/g7OoH72K
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Nye rekorder for globalt datanettverk
Forskning.no. Publisert på nett 10.07.2009 05:52.

Systemet som skal håndtere de enorme

datamengdene, analysene og simuleringene som

vil springe ut fra eksperimentene ved verdens

kraftigste partikkelaksellerator LHC ved CERN er

blitt massivt testet de siste ukene. Norge var

tungt med.

Ingvil Bjørnæs Kommunikasjonsrådgiver

Fredag 10. juli 2009 I samarbeid med Norges

forskningsråd

Det var CERN som fant opp World Wide Web. Nå

er det World Wide LHC Computing Grid (WLCG)

som bringer verden fremover. Her fra et av

CERNs kontrollrom. Foto Ingvil Bjørnæs I sin tid

var det forskere ved CERN som fant opp World

Wide Web. Nå er det World Wide LHC Computing

Grid (WLCG) som bringer verdens datateknologi

fremover.

Et av de viktigste systemene som støtter

eksperimentene som skal utføres i det store

maskineriet som LHC er, er det globale Grid-

nettverket.

Med Grid håndteres data og tunge beregninger i

et nettverk av datamaskiner - der det til enhver

tid er ledig kapasitet.

Dette er nettverksløsninger som også har stor

fremtidig kommersiell verdi.

WLCG kombinerer datakraft fra mer enn 140

tungregneanlegg og er et samarbeid mellom 33

land.

Norsk deltagelse

Professor Farid Ould-Saada leder den norske

deltakelsen i testingen av nettverket. Foto Ingvil

Bjørnæs Norge deltar via det nordiske Grid-

samarbeidet NorduGrid, der vi har en lederrolle.

De nordiske landene deltok tungt i testingen, sier

Farid Ould-Saada, prosjektleder for den norske

deltakelsen i testingen og professor ved

Universitetet i Oslo.

Det har vært gjennomført flere tester på

datahåndtering på stor skala de siste årene, men dette

var den første gang alle nøkkelelementene fra

datahøsting til analyse ble testet sammen.

Etter måneder med forberedelser og to intensive uker

med døgnkontinuerlig drift og testing kan LHC-

eksperimentene feire at en rekke nye mål er nådd.

Svimlende rekorder

Rekorder av alle slag ble satt, meldes det fra CERN:

Hastighetsrekord for opptak av data

Hastighetsrekord for utveksling av data mellom ulike

Grid-sites.

Rekord i antall analyse- og simuleringsjobber

Et eksperiment (ATLAS) alene skapte en Grid-trafikk på

én million analysejobber og en overføringshastighet på

seks gigabyte per sekund. Det er en hastighet som kan

sammelignes med å overføre data tilsvarende en full

DVD per sekund over lang tid.

Klar for tusener av fysikere

Høsten 2008 måtte partikkelakselleratoren LHC i CERN

stenge etter bare noen ukers drift, på grunn av en feil i

det elektriske anlegget. Nå kan ny oppstart av LHC

forventes innen få måneder.

Det betyr at antallet Grid-brukere vil øke kraftig: fra noen

hundre unike brukere i dag, til flere tusen fysikere

verden over, når datainnsamling og analyser starter.

Med så mange brukere er det nødvendig med

strømlinjeformede prosesser, enkle brukergrensesnitt

mot Grid og god brukerstøtte. Dette har også vært testet

de siste ukene.

Post doc Bjørn Samset er en av dem som utvikler

dataverktøy for bruker-analyse på Grid og er veldig

fornøyd etter testperioden.

Systemene ble presset til yttergrensene og vel så det,

sier han.

Vi fikk bekreftet at programvaren som teamet i Oslo har

utviklet er stabil og funksjonell og klar for å ta imot LHC-

dataene når de kommer.
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og Professor Farid Ould-Saada nettsider

Fakta:

Norge er et av CERNs 20 medlemsland.

Forskningsrådet forvalter det norske

medlamsskapet og finansierer norsk forskning

ved CERN.

Blant CERNs 2600 ansatte er ca 15 nordmenn.

Rundt 6500 forskere fra hele verden reiser til CERN for å

gjennomføre forskningen sin. Blant dem er 80-100

norske studenter og forskere.

© Forskning.no
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Nye rekorder for globalt datanettverk
Norges forskningsråd. Publisert på nett 06.07.2009 15:22.

Det globale datanettverket ved verdens kraftigste

partikkelaksellerator, LHC ved CERN, er blitt

massivt testet de siste ukene. Norge var tungt

med. I sin tid var det forskere ved CERN som fant

opp World Wide Web.

Nå er det World Wide LHC Computing Grid

(WLCG) som bringer verdens datateknologi

fremover.

Et av de viktigste systemene som støtter

eksperimentene som skal utføres i det store

maskineriet som LHC er, er det globale Grid-

nettverket. Med Grid håndteres data og tunge

beregninger i et nettverk av datamaskiner - der

det til enhver tid er ledig kapasitet.

Professor Farid Ould-Saada leder den norske

deltakelsen i testingen av nettverket. (Foto Ingvil

Bjørnæs) Dette er nettverksløsninger som også

har stor fremtidig kommersiell verdi. WLCG

kombinerer datakraft fra mer enn 140

tungregneanlegg og er et samarbeid mellom 33

land.

- Norge deltar via det nordiske Grid-samarbeidet

NorduGrid, der vi har en lederrolle. De nordiske

landene deltok tungt i testingen, sier Farid Ould-

Saada, prosjektleder for den norske deltakelsen i

testingen og professor ved Universitetet i Oslo.

- Det har vært gjennomført flere tester på

datahåndtering på stor skala de siste årene, men

dette var den første gang alle nøkkelelementene

fra datahøsting til analyse ble testet sammen.

Svimlende rekorder

Etter måneder med forberedelser og to intensive

uker med døgnkontinuerlig drift og testing kan

LHC-eksperimentene feire at en rekke nye mål er

nådd.

Rekorder av alle slag ble satt, meldes det fra

CERN:

Hastighetsrekord for opptak av data

Hastighetsrekord for utveksling av data mellom

ulike Grid-sites.

Rekord i antall analyse- og simuleringsjobber

Et eksperiment (ATLAS) alene skapte en Grid-trafikk på

én million analysejobber og en overføringshastighet på 6

gigabyte per sekund. Det er en hastighet som kan

sammelignes med å overføre data tilsvarende en full

DVD per sekund - over lang tid.

Det var CERN som fant opp World Wide Web. Nå er det

World Wide LHC Computing Grid (WLCG) som bringer

verden fremover. Her fra et av CERNs kontrollrom. (Foto

Ingvil Bjørnæs) Klar for tusener av fysikere

Partikkelakselleratoren LHC i CERN, måtte stenge etter

bare noen ukers drift høsten 2008, på grunn av en feil i

det elektriske anlegget. Nå kan ny oppstart av LHC

forventes innen få måneder. Det betyr at antallet Grid-

brukere vil øke kraftig: fra noen hundre unike brukere i

dag, til flere tusen fysikere verden over, når

datainnsamling og analyser starter.

Med så mange brukere er det nødvendig med

strømlinjeformede prosesser, enkle brukergrensesnitt

mot Grid og god brukerstøtte. Dette har også vært testet

de siste ukene.

Post doc Bjørn Samset er en av dem som utvikler

dataverktøy for bruker-analyse på Grid og er veldig

fornøyd etter testperioden. - Systemene ble presset til

yttergrensene og vel så det, sier han. - Vi fikk bekreftet

at programvaren som teamet i Oslo har utviklet er stabilt

og funksjonelt og klar for å ta imot LHC-dataene når de

kommer.

Fakta:

Norge er et av CERNs 20 medlemsland.

Forskningsrådet forvalter det norske medlamsskapet og

finansierer norsk forskning ved CERN.

Blant CERNs 2600 ansatte er ca 15 nordmenn

Rundt 6500 forskere fra hele verden reiser til CERN for å

gjennomføre forskningen sin.

Blant dem er 80-100 norske studenter og forskere

Ingvil Bjørnæs
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Supernettverk med supercomputere besto testen
Aftenposten. Publisert på nett 05.07.2009 10:32.

FRED C. GJESTAD 140 supercomputere koblet

sammen gav ytelse tilsvarende en halv million

PC-er.

Les mer om CERN:

Mens det i dag er forskerne som bruker grid-

teknologien til å regne ut hvor sorte hull er å

finne, kan det i morgen være deg og meg som

bruker denne teknologien til å se på video eller

spille online-spill.

Det er ved forskningssenteret ved CERN i Sveits

at forskere fra hele verden har funnet en måte å

koble sammen en mengde datamaskiner for å

gjennomføre tidenes heftigste regneoperasjoner.

- Vi har koblet sammen 140 supercomputere,

med en datakraft tilsvarende nær 500.000

vanlige hjemmedatamaskiner, forklarer post doc

Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo.

For Big bang-eksperimentene som gjøres under

bakken i Geneve genererer en ufattelig mengde

data, som tusenvis av forskere skal forske på for

å finne ut hvor verden kommer fra.

Disse datamaskinene ved CERNs hovedkvarter i

Sveits brukes bare til å styre nettverket World

Wide Grid. FOTO: CERN.

En ny revolusjon

For hver gang atomene går en runde i den

enorme partikkelakselleratoren under Geneve,

fanges det opp store mengder data. Faktisk så

produseres det opp mot én gigabyte data per

sekund (tilsvarer en full DVD i løpet av 10

sekunder).

Det er det samme miljøet som i sin tid fant opp

World Wide Web (som du nå bruker for å lese

Aftenposten.no), som nå mener at de har funnet

en ny revolusjonerende måte å bruke internett til

å utveksle enorme mengder med informasjon.

Men mens man på web kun utveksler sider med

informasjon, kan man med World Wide Grid dele hele

datamaskinen. Det kommer helt an på hva man ønsker å

gjøre.

Halv million datamaskiner

Gjennom å knytte mange superdatamaskiner sammen i

et stort nettverk har forskerne klart å gjennomføre flere

eksperimenter på kort tid enn noen gang tidligere.

- Vi har nå testet at dette faktisk fungerer. Det ville vært

krise om vi mistet data fordi nettet vårt ikke fungerte,

forklarer post doc Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo.

Samset er en av forskerne som har stått sentralt i å

utvikle teknologien som har fått det enkle navnet: World

Wide LHC Computing Grid (WLCG)

Sårbart

- Det ville ikke vært mulig å bygget én datamaskin som

er kraftig nok til å analysere dataene fra LHC, i tillegg

ville den kreve enorme mengder med strøm og den ville

være sårbar for feil, forklarer Samset.

For ved å fordele arbeidet mellom en rekke

datamaskiner sikrer man at eksperimentet kan fortsette

uavbrutt selv om en maskin eller datalinje skulle gå ned.

Én million jobber

Etter lang tid med oppbygging ble datanettverket testet i

starten av juni.

140 supercomputere ble koblet sammen, med en

samlet datakraft som tilsvarer nær en halv million

hjemme-PCer. I 14 dager ble nettverket pumpet fullt med

oppgaver.

I løpet av to uker ble det kjørt over en million

analysejobber. Og da snakker vi om avanserte jobber.

Halvparten av jobbene handlet om å finne mikroskopiske

sorte hull.

- Denne testen viser at vi nå er klare til å ta imot data

når LHC-tunnellen åpner igjen, sier Samset.
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Spill

Fortsatt er det kun forskere som benytter seg av

denne teknologien, men på samme måte som

med World Wide Web er den åpen og tilgjengelig

for alle å benytte seg av.

- I første omgang er det industrien som har nytte

av en slik teknologi. Men når det kommer noen

glupe hoder som finner på bruksområder vil det

også komme forbrukerne tilgode, sier Samset og ser for

seg at spillindustrien kan være et område der

gridteknologi kan benyttes.

© Aftenposten
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Søker etter Gud og Big Bang
Vårt Land. Publisert på nett 30.06.2009 11:48.

Katarina Pajchel ser det som et kall å forske på

verdens begynnelse. Av Espen Utaker Katarina

Pajchel sitter i olabukse og fleecegenser, bøyd

over datamaskinen.

Den er koblet til forskergruppen Cern, som består

av 2.500 forskere over hele verden som forsker

på Big Bang.

Kontrastene fra det slitte kottet av et kontor på

Blindern som hun deler med en kollega, til

forskningsstasjonens Cerns hypermoderne

laboratorium, er som et lite Big Bang i seg selv.

Vanlig nonne. Blant forskerne som jobber med å

gjenskape Big Bang, er Katarina Pajchel

sannsynligvis den eneste nonnen.

Det er i utgangspunktet litt sært å være fysiker.

Det er enda særere å forske på Big Bang, og

aller særest er det å være nonne.

Kombinasjonen av disse ingrediensene blir derfor

oppfattet som spesielt sær, sier Katarina

Pajchel, som er opptatt av å alminneliggjøre

nonne- og forskertilværelsen.

Vi kjenner oss ikke igjen i stereotype bilder av

forskere som livsfjerne og forblindet av fag og

teknologi. Vi drives av undring og fascinasjon. Vi

er, på vegne av vår sivilisasjon, speidere inn i et

ukjent land.

Etter en lang dag foran datamaskinen sykler hun

ned til Katarinahjemmet på Majorstuen der

vesper og nattverd venter klokken 18 hver

ettermiddag. Men også der er det de dagligdagse

utfordringene som venter.

Det søstrene for tiden snakker om er Enøk-tiltak

og installering av pelletsovner. Å redusere

strømregningene er viktig også for oss.

Pajchel kom til Norge fra Polen som niåring, og

oppdaget tidlig at hun hadde evner i realfag som

kanskje kunne brukes i tjenesten for Gud.

I dominikanerordenen er vi opptatt av å tjene andre med

de evnene vi har, å gi tilbake noe til samfunnet. Det føler

jeg at jeg gjør ved å forske på fysikken. Jeg spurte meg

selv om mine fysikkstudier også kunne være verdifullt

for min tjeneste for kirken, sier hun.

Engler og demoner. Cern er kjent som stedet der den

spektakulære Big Bang-gjenskapingen foregår. Stedet og

eksperimentet har fått ekstra oppmerksomhet de siste

ukene, ettersom handlingen i Dan Browns roman Engler

og demoner nå utspiller seg på kino. Filmen inneholder

både actionhandlinger fra det store laboratoriet i Cern og

tar for seg på konflikten mellom tro og vitenskap. For

Katarina Pajchel er det ingen konflikt her.

Den katolske kirke blir ofte skyteskive når temaet er tro

og vitenskap. Det er et paradoks. Den katolske kirke er

svært åpen for vitenskapen. Paven har et

astronomiobservatorium i sin sommerresidens hvor

jesuitter forsker på verdensrommet. Paven har aldri vært

fremmed for vitenskap, sier Pajchel. Hun har selv sett

filmen og synes det var god underholdning, med en

rekke urealistiske scenarier.

En slik dommedagsbombe som de lager i filmen, er så

langt en kan komme fra den virkeligheten vi jobber med,

sier Pajchel, som ser fram til å reise tilbake til Sveits for

å ta sin vakt ved maskinene.

Les hele intervjuet i V årt Lands papiravis lørdag. Kjøp

Vårt Land i pdf-format

Foto Øystein Franck-Nielsen

© Vårt Land
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Katarina Pajchel sitter i
Vårt Land. Publisert på trykk 27.06.2009.
Espen Utaker espenu@vl.no 22 310 417. Side: 32.

side 32 – VÅRT LAND – lørdag 27. juni 2009 Presentasjon: Mads Størdal Vegstein

Espen Utaker
espenu@vl.no 22 310 417

Katarina Pajchel sitter i ola-
bukse og fleecegenser, bøyd over 
datamaskinen. Den er koblet 
til forskergruppen Cern, som 
består av 2.500 forskere over 
hele verden som forsker på Big 
Bang. Kontrastene fra det slitte 
kottet av et kontor på Blindern 
som hun deler med en kollega, til 
 forskningsstasjonens Cerns hyper-
moderne laboratorium, er som et 
lite Big Bang i seg selv.

Vanlig nonne. Blant forskerne 
som jobber med å gjenskape Big 
Bang, er Katarina Pajchel sannsyn-
ligvis den eneste nonnen.

– Det er i utgangspunktet litt 
sært å være fysiker. Det er enda 
særere å forske på Big Bang, og 
aller særest er det å være nonne. 
Kombinasjonen av disse ingredi-
ensene blir derfor oppfattet som 
spesielt sær, sier Katarina Pajchel, 
som er opptatt av å alminnelig-
gjøre nonne- og forskertilværelsen.

– Vi kjenner oss ikke igjen i 
stereotype bilder av forskere som 
livsfjerne og forblindet av fag og 
teknologi. Vi drives av undring og 
fascinasjon. Vi er, på vegne av vår 
sivilisasjon, speidere inn i et ukjent 
land.

Etter en lang dag foran datamas-
kinen sykler hun ned til Katarina-
hjemmet på Majorstuen der vesper 
og nattverd venter klokken 18 hver 
ettermiddag. Men også der er det 
de dagligdagse utfordringene som 
venter.

– Det søstrene for tiden snakker 
om er Enøk-tiltak og installering 
av pelletsovner. Å redusere strøm-
regningene er viktig også for oss.

Pajchel kom til Norge fra Polen 

som niåring, og oppdaget tidlig 
at hun hadde evner i realfag som 
kanskje kunne brukes i tjenesten 
for Gud.

– I dominikanerordenen er vi 
opptatt av å tjene andre med de 
evnene vi har, å gi tilbake noe til 
samfunnet. Det føler jeg at jeg gjør 
ved å forske på fysikken. Jeg spurte 
meg selv om mine fysikkstudier 
også kunne være verdifullt for min 
tjeneste for kirken, sier hun.

Engler og demoner. Cern er kjent 
som stedet der den spektakulære 
Big Bang-gjenskapingen foregår. 
Stedet og eksperimentet har fått 
ekstra oppmerksomhet de siste 
ukene, ettersom handlingen i Dan 
Browns roman Engler og demoner 
nå utspiller seg på kino. Filmen 
inneholder både actionhandlinger 
fra det store laboratoriet i Cern og 
tar for seg på konflikten mellom 
tro og vitenskap. For Katarina 
 Pajchel er det ingen konflikt her.

– Den katolske kirke blir ofte 
skyteskive når temaet er tro og 

vitenskap. Det er et paradoks. Den 
katolske kirke er svært åpen for 
vitenskapen. Paven har et astro-
nomiobservatorium i sin sommer-
residensen hvor jesuitter forsker 
på verdensrommet. Paven har aldri 
vært fremmed for vitenskap, sier 
Pajchel. Hun har selv sett filmen 
og synes det var god underhold-
ning, med en rekke urealistiske 
scenarier.

– En slik dommedagsbombe som 
de lager i filmen, er så langt en kan 
komme fra den virkeligheten vi 
jobber med, sier Pajchel, som ser 
fram til å reise tilbake til Sveits for 
å ta sin «vakt» ved maskinene.

Underbygger troen. For å gjen-
skape Big Bang lar forskerne tunge 
partikler kollidere i voldsom has-
tighet med ekstremt høy energi. 
Da kan det skapes en tilstand som 
tilsvarer mikrosekundene etter Big 
Bang.

– Den kunnskapen vi bruker i 
dag stikker veldig dypt, og viser at 
naturen er forbløffende sammen-
satt og ordnet. Derfor kan det 
være interessant å spørre om den 
peker utover seg selv, sier Pajchel, 
som likevel skiller klart mellom 
tro og vitenskap.

– Jeg blander ikke kortene. Både 
i vitenskapen og religionen har 
man denne driven til å finne de 
dypeste forklaringene. Men mens 
vitenskapen spør hvordan ting 
har blitt som de har blitt, spør 
 religionen hvorfor.

– Leter du etter gudsbevis i de små 
partiklene?

– Jeg vil ikke si at jeg finner 
gudsbevis i fysikken, men naturen 
er fantastisk, og for en troende 
 peker naturen på skaperen. Men 
jeg kan ikke la min kristne tro 
prege min forskning, selv om 
 forskningen underbygger troen.

Selv ser hun det som sitt kall å 
forske på Big Bang, og hun er ikke 
redd for at hun vil finne ut noe 
som kan svekke troen på Gud.

– Forskning på universets begyn-
nelse er inspirerende for troen. I 
synet på Big Bang utfyller fysikken 
og den kristne tanke hverandre. 
Teologien må lytte til hva en finner 
på fysikkens område. Men troen 

på at Gud er skaper vil ikke være 
truet av hva vi finner ut når vi 
 forsker på Big Bang.

Før Big Bang. – En som forsker på 
noe så nær «begynnelsen», tenker vel 
også på hva som var før begynnelsen?

– Ja, jeg tenker på det. Gud må 
være «bak» Big Bang, utenfor tid 
og rom og uavhengig av det skapte. 
Ved Big Bang oppstår tiden og 
rommet. Det skjer enormt mye de 
første sekundene etter det store 
smellet.

Forskerne tror de kan se tilbake 
til ufattelige ti millioner trillioner 
trilliondeler av et sekund etter 
skapelsesøyeblikket. Allerede da 
var universet blitt noen hundre 
tusen kilometer stort. Før det 
var universet så lite at du måtte 
hatt et mikroskop for å få øye på 
det. Og fra dette øyeblikket har 
universet utviklet seg så enormt 
at det vil ta over en halv million 
år i et romskip å komme fram til 
planeter som ligger uendelig langt 
borte fra oss – og selv da er vi ikke 
kommet til verdensrommets en-
destasjon – om den i det hele tatt 
finnes. Sannsynligvis er universet 
uendelig.

– Jeg har den samme undring 
over og fascinasjon ved skaper-
verket som Bibelen beskriver i 
salme 8, hvor salmisten spør seg 
hva et menneske er i forhold til 
det enorme universet. Hvem er vel 
jeg midt oppi det hele?

– Ja, hva svarer du på det spørsmå-
let?

– Frykten er at Guds ypperste 
skaperverk, mennesket, blir 
 redusert i et så enormt univers. 
Men kanskje er det nettopp her 
vi begynner å forstå vår plass i 
forholdet mellom skaperen og 
skaperverket. Det er ikke et knu-

Katarina Pajchel ser det som et kall å forske på verdens begynnelse.

min tro Katarina Pajchel

Søker etter Gud 
og Big Bang

34 år, partikkelfysiker og nonne ved Katarinahjemmet 
på Majorstua i Oslo, forsker på Big Bang.

«Jeg finner ikke guds-
bevis i fysikken, men 
naturen er fantastisk, 
og for en troende 
 peker naturen på 
 skaperen»

olabukse og fleecegenser, bøyd over

datamaskinen. Den er koblet til forskergruppen

Cern, som består- av 2.500 forskere over hele

verden- som forsker på Big Bang.

-Kontrastene fra det slitte kottet av et kontor på

Blindern som hun deler- med en kollega, til -

forskningsstasjonens Cerns hypermoderne

laboratorium, er som et lite Big Bang i seg selv.

Vanlig nonne. Blant forskerne som jobber med å

gjenskape Big Bang, er Katarina Pajchel

sannsynligvis den eneste nonnen.

Det er i utgangspunktet litt sært å være fysiker.

Det er enda særere å forske på Big Bang, og

aller særest er det å være nonne.

Kombinasjonen av disse ingrediensene blir derfor

oppfattet som spesielt sær, sier Katarina

Pajchel, som er opptatt av å alminneliggjøre

nonne- og forskertilværelsen.

Vi kjenner oss ikke igjen i stereo-type bilder av

forskere som livsfjerne og forblindet av fag og

teknologi. Vi drives av undring og fascinasjon. Vi

er, på vegne av vår sivilisasjon, speidere inn i et

ukjent land.

Etter en lang dag foran datamaskinen sykler hun

ned til Katarinahjemmet på Majorstuen der

vesper og nattverd venter klokken 18 hver

ettermiddag. Men også der er det de dagligdagse

utfordringene som venter.

Det søstrene for tiden snakker om er Enøk-tiltak

og installering av pelletsovner. Å redusere

strømregningene er viktig også for oss.

Pajchel kom til Norge fra Polen som niåring, og

oppdaget tidlig at hun hadde evner i realfag som

kanskje kunne brukes i tjenesten for Gud.

I dominikanerordenen er vi opptatt av å tjene

andre med de evnene vi har, å gi tilbake noe til

samfunnet. Det føler jeg at jeg gjør ved å forske

på fysikken. Jeg spurte meg selv om mine

fysikkstudier også kunne være verdifullt for min tjeneste

for kirken, sier hun.

Engler og demoner. Cern er kjent som stedet der den

spektakulære Big Bang-gjenskapingen foregår. Stedet og

eksperimentet har fått ekstra oppmerksomhet de siste

ukene, ettersom handlingen i Dan Browns roman Engler

og demoner nå utspiller seg på kino. Filmen inneholder

både actionhandlinger fra det store laboratoriet i Cern og

tar for seg på konflikten mellom- tro og vitenskap. For

Katarina -Pajchel er det ingen konflikt her.

Den katolske kirke blir ofte skyteskive når temaet er tro

og vitenskap. Det er et paradoks. Den katolske kirke er

svært åpen for vitenskapen. Paven har et

astronomiobservatorium i sin sommer-residensen hvor

jesuitter forsker på verdensrommet. Paven har aldri vært

fremmed for vitenskap, sier Pajchel. Hun har selv sett

filmen og synes det var god underholdning, med en

rekke urealistiske scenarier.
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En slik dommedagsbombe som de lager i filmen,

er så langt en kan komme fra den virkeligheten vi

jobber med, sier Pajchel, som ser fram til å reise

tilbake til Sveits for å ta sin «vakt» ved

maskinene.

Underbygger troen. For å gjenskape Big Bang lar

forskerne tunge partikler kollidere i voldsom

hastighet med ekstremt høy energi. Da kan det

skapes en tilstand som tilsvarer mikrosekundene

etter Big Bang.

Den kunnskapen vi bruker i dag stikker veldig

dypt, og viser at naturen er forbløffende sammen-

satt og ordnet. Derfor kan det være interessant å

spørre om den peker utover seg selv, sier

Pajchel, som likevel skiller klart mellom tro og

vitenskap.

Jeg blander ikke kortene. Både i vitenskapen og

religionen har man denne driven til å finne de

dypeste forklaringene. Men mens vitenskapen

spør hvordan ting har blitt som de har blitt, spør -

religionen hvorfor.

Leter du etter gudsbevis i de små partiklene?

Jeg vil ikke si at jeg finner gudsbevis i fysikken,

men naturen er fantastisk, og for en troende -

peker naturen på skaperen. Men jeg kan ikke la

min kristne tro prege min forskning, selv om -

forskningen underbygger troen.

Selv ser hun det som sitt kall å forske på Big

Bang, og hun er ikke redd for at hun vil finne ut

noe som kan svekke troen på Gud.

Forskning på universets begynnelse er

inspirerende for troen. I synet på Big Bang utfyller

fysikken og den kristne tanke hverandre.

Teologien må lytte til hva en finner- på fysikkens

område. Men troen på at Gud er skaper vil ikke

være truet av hva vi finner ut når vi -forsker på

Big Bang.

Før Big Bang.   En som forsker på noe så nær

«begynnelsen», tenker vel også på hva som var

før begynnelsen?

Ja, jeg tenker på det. Gud må være «bak» Big

Bang, utenfor tid og rom og uavhengig av det -

skapte. Ved Big Bang oppstår tiden- og rommet. Det

skjer enormt mye de første sekundene etter det store

smellet.

Forskerne tror de kan se tilbake til ufattelige ti millioner

trillioner- trilliondeler av et sekund etter

skapelsesøyeblikket. Allerede da var universet blitt noen

hundre tusen kilometer stort. Før det var universet så

lite at du måtte hatt et mikro-skop for å få øye på det.

Og fra dette øyeblikket har universet utviklet seg så

enormt at det vil ta over en halv million år i et romskip å

komme fram til planeter som ligger uendelig langt borte

fra oss   og selv da er vi ikke kommet til

verdensrommets endestasjon   om den i det hele tatt

finnes. Sannsynligvis er universet uendelig.

Jeg har den samme undring over og fascinasjon ved

skaper-verket som Bibelen beskriver i salme 8, hvor

salmisten spør seg hva et menneske er i forhold til det

enorme universet. Hvem er vel jeg midt oppi det hele?

Ja, hva svarer du på det spørsmålet?

Frykten er at Guds ypperste- skaperverk, mennesket, blir

-redusert i et så enormt univers. Men kanskje er det

nettopp her vi begynner å forstå vår plass i forholdet

mellom skaperen og skaperverket. Det er ikke et

knusende forhold, men et kjærlighetsforhold. For selve

skapelsen er et kjærlighetsforhold. Vår lille plass i

verden er en oppvurdering av selve skapelsen. På den

ene siden er det dette enorme misforholdet mellom

skaperen og mennesket, på den andre siden denne

enorme oppvurderingen, at det lille støvkornet er elsket

av Gud.

Travel. Det rolige tilbaketrukne liv, som mange forbinder

med et klosterliv, er langt fra fysikerens hverdag. Hun er

ettertraktet -foredragsholder, jobber hardt som Big Bang-

forsker, og har oppgaver og plikter i søsterfellesskapet

på Katarinahjemmet.

Jeg vil sammenligne min -situasjon med mine kollegaer

som har familie de har forpliktelser overfor. Med mine

medsøstre, for tiden ti, lever jeg i et fellesskap hvor det

forventes deltakelse.

Pajchels dag begynner klokken- halv åtte med

morgenbønn, -deretter går det slag i slag.

Klosterlivet er ikke en dans på roser. Det er som å

hoppe strikkhopping uten strikk. Vi er ikke gitt noen
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garantier. Likevel angrer jeg ikke på at jeg avga

klosterløftet. Det var et benådet øyeblikk, sier

Pajchel som da hadde vendt seg til klosterlivet

gjennom seks år, hvor tre av dem som novise.

Mirakler.   Som vitenskapskvinne som mener at

Gud har satt i gang verden og styrer den ved

naturlover, tror du da på en Gud som bryter sine

naturlover for å gjøre mirakler?

Jeg anerkjenner mirakler, men det er en troens

anerkjennelse og ikke fordi jeg har fundert over at

det kanskje er noe i kvantemekanikken som gjør

det mulig. Om du først tror at Gud er skaper og

frelser, faller også miraklene på plass. Hvis Gud

er skaperen har han fortsatt rett til å være til

stede i den naturen han har skapt.

Hva betyr Jesus for deg?

Jesus bygger en bro over forholdet mellom

skaper og skaperverk og blir en del av

skaperverket. Et medmenneske, som blir det

ypperste bevis på at dette er et

kjærlighetsforhold. Det var ikke nok bare å bli

menneske, det var et medmenneske som døde

for våre medmennesker og ble frelser. Det går en

linje mellom skapelse, frelse og oppstandelsen,

hvor livet får det siste ordet.

Finnes det rom for tvil blant -dominikanerne?

Å ja. Jeg får stadig påminnelser- om at troen er en gave,

og det er noe man må søke, pleie og lære. Ved å leve i

et fellesskap erfarer man gang på gang at en ikke er

overgitt til seg selv. Man tror ikke alene. Min tro er til

støtte for -andre, like mye som at andres tro er til støtte

for meg.

Jeg har ikke tvilt så mye etter at jeg ble nonne. I

ungdomstiden -erfarte jeg et tomrom og et savn da jeg i

perioder mistet troen. Det var som å gå på fjellet og

tåken plutselig omgir deg så du ikke ser hvor du går.

Men jeg har også erfaring for at tåken letter og at man

oppdager landsskapet på nytt, enda klarere enn

tidligere, forteller den unge fysikeren.

Katarina Pajchel ser det som et kall å forske på verdens

begynnelse.

Katarina Pajchel

Søker etter Gud og Big Bang

34 år, partikkelfysiker og nonne ved Katarinahjemmet på

Majorstua i Oslo, forsker på Big Bang.

Bildetekst: Katarina Pajchel er nonnen som forsøker å

gjenskape Big Bang. Foto: Øystein Franck-Nielsen

© Vårt Land
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Tro & lære
Dagens Næringsliv Morgen. Publisert på trykk 20.06.2009.
LIZ BUER OG EIVIND NATVIG (FOTO). Side: 48.

På jobben forsker Katarina Pajchel i Big Bang-

teorien. Etter arbeidsdagen tar hun på seg

nonnekappen. Hun og andre forskere kombinerer

vitenskapelig tenkning med tro. For religiøs

lengsel er ikke lett å bli kvitt, ifølge en ny bok.

Enhver virkelig vitenskapsmann må nødvendigvis

ha en religiøs trang.

Albert Einstein

KATARINAHJEMMET I OSLO er en oase av fred og

frodig vegetasjon bare et stenkast fra

shoppinggaten Bogstadveien. Søster Katarina i

hvit kappe og svart hodeplagg viser vei til et bord

i hagen der vinden lager levende solflekker

gjennom trærnes bladverk. Dominikanernonnen

reiser med jevne mellomrom til Sveits for å delta

i det gigantiske Cern-forskningsprosjektet som

skal forsøke å gjenskape noe av det som skjedde

under Big Bang - øyeblikket da universet ble

skapt. Da er hun partikkelfysikeren Katarina

Pajchel.

- Jeg leser Bibelens skapelsesberetning som en

poetisk og metaforisk tekst, men den gir også en

gjenklang i forhold til det vitenskapelige.

Skapelsesberetningen handler først om energi -

om lys og mørke - så kommer hav og land, fugler

og dyr og så mennesket - det mest kompliserte.

Det stemmer med den vitenskapelige teorien.

Først Big Bang, så utvides rommet, sier Pajchel.

Guds comeback. Gud og religion er tilbake som

et hett tema i vestlige, gjennomsekulariserte

samfunn. Nylig kom boken "God is back", der

forfatterne og The Economist-redaktørene John

Micklethwait og Adrian Woolridge hevder at

religion vender tilbake til det offentlige og

intellektuelle liv, at de sterke kreftene i det

moderne samfunnet, som teknologi, demokrati

og valgfrihet, snarere styrker religionen enn

undergraver den. Religion er blitt et individuelt

valg i stedet for noe påtvunget. Kritiske røster

imøtegår forfatternes påstander, og viser til at

stadig færre sier de er religiøse.

Men selv religiøs lengsel ser ut til å ha en vitenskapelig

forklaring. Vitenskapsjournalisten Bjørn Vassnes har

nettopp gitt ut boken "Sjelens sult", der han påpeker at

Gud alltid vender tilbake - fordi menneskene har et

medfødt behov for opplevelsene religion tilbyr.

- Det vi kaller religiøsitet, er en tilbøyelighet i hjernen

som det ikke er så lett å bli kvitt. Derfor synes jeg

nyateister tar litt for lett på religion. Men selv om religion

handler om dype, menneskelige behov, er det ikke

dermed sagt at religion representerer det sanne eller

gode, sier Vassnes.

- Så religiøsitet har først og fremst psykologiske

forklaringer?

- Det er et nytt forskningsfelt der du finner psykologer,

antropologer og til og med teologer. Den norsk-

amerikanske teologen Loyal Rue sier "religion is not

about God".

Den nye forskningen bygger både på at hjernen er

mottagelig for stimulans som gir åndelige opplevelser,

og at vår religiøse undring og tenkemåte er medfødt.

Barn er kreasjonister - de vil alltid spørre etter hvordan

ting henger sammen og søke en guddommelig forklaring.

Og enkelte vitenskapsfelt ser ut til å ligge til rette også

for religiøst søkende.

- At endel kosmologer og partikkelfysikere er religiøse,

kan forklares med psykologien og temperamentet deres -

de er dratt til de store mysteriene, det ytterste - og det

har ført dem både til partikkelfysikk og religion. Deres

vitenskapelige begreper kolliderer egentlig ikke med

teologi, det handler jo mest om matematiske ligninger,

sier Vassnes.

- Er det vitenskaper som kolliderer mer?

- Biologi og andre vitenskaper som vokser ut av

evolusjonsteorien, stiller religion på hodet. Religionen

blir et naturfenomen som er et produkt av evolusjonen.

Tsunami og bønn. Medisinprofessor Torleiv Rognum

sitter solbrun og blid på kontoret sitt ved
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Forskningsparken i Oslo, omgitt av en mengde

dokumenter og et mikroskop. Rognum er landets

fremste rettsmedisiner, hedret med en St. Olav

for sin innsats. Han har arbeidet med noen av de

mest tragiske hendelsene i nyere tid, som

Baneheia-drapene og Orderud-saken. Han har

forsket på krybbedød og er ekspert på

mishandlingsskader hos barn.

- Det er ikke alle som hadde orket å ha den

jobben du har. Hva gjør at du kan klare det?

- Jeg tror rettsmedisinere har forskjellige

strategier for å takle de vanskelige sidene, men

forskning i seg selv hjelper - det vi kaller

"himmelen over", altså å være faglig konsentrert.

Forskning er morsomt. Jeg er lege, tross alt, og

viten forebygger død. Du kan ikke la følelsene ta

overhånd.

- Men søker du trøst og støtte i religion i

forbindelse med jobben?

- Helt klart. Jeg hadde ikke greid det uten.

En av oppgavene som har gjort mest inntrykk på

ham, er tsunamien i Thailand julen 2004, da han

ledet de norske rettsmedisinernes arbeid.

Ufattelig mange døde kropper lå rett på bakken i

den brennende solen. Pårørende streifet rundt og

lette etter sine.

- Da måtte jeg lese Bibelen og be hver morgen.

Jeg måtte ha et ankerfeste, et løfte fra Bibelen

som jeg kunne gå på den dagen. Det var i

ytterkanten av hva som går an å takle.

- Men ser du ingen problemer med å være skolert

i vitenskapelig tenkning og samtidig tro på Gud?

- Min forskning handler om molekylær biologi, og

jeg ser ikke noe trosproblem i forhold til det.

Tvert imot styrker det ydmykheten for

skaperverket når du ser hvor fantastisk det er

laget.

- Hvordan ser du på Darwin og evolusjonslæren?

- Darwin var en stor vitenskapsmann som

beskrev en modell for hvordan artene har utviklet

seg, men man kan ikke slutte av det at det ikke

finnes noen Gud. Det er bra at forskning søker

sannheten så langt den lar seg finne.

Kampanjer. I boken "The God Delusion" - eller "Gud - en

vrangforestilling", som den heter på norsk - skriver den

verdenskjente biologen Richard Dawkins at det er

vitenskapens plikt å stille seg kritisk til religion. Selv har

han stilt seg i spissen for en omfattende ateistaksjon i

den hensikt å lede flest mulig vekk fra gudstro. I år har

busser over hele England kjørt rundt med påskriften:

"ThereÕs probably no God - now stop worrying and enjoy

your life." Kampanjen var opprinnelig et svar på en

Jesus-aksjon som pågikk ett år før, men har siden

spredd seg til en rekke land, nå sist i Sverige: "Gud

finns nog inte." I Norge har Human-Etisk Forbund

imidlertid ingen planer om å sette i gang med det den

kaller "visuell støy" her - med mindre "motparten"

starter først.

Richard Dawkins mener at forestillingen om Gud ikke

fortjener større respekt enn annet tankegods i

samfunnet. Likevel er det kun i religionens navn vi

aksepterer umoralske handlinger som diskriminering av

kvinner og homoseksuelle. Biologen angriper

forestillinger om at våre ypperste vitenskapsmenn som

Albert Einstein skulle hatt en personlig gudstro, selv om

Einstein er kjent for sitater som "Vitenskap uten religion

er lam, religion uten vitenskap er blind" og "Gud spiller

ikke med terninger". Dawkins skriver om den hissige

debatten som oppsto etter at fysikeren erklærte at han

ikke tror på noen personlig Gud. Einsteins bruk av Gud i

spissformuleringer må forstås som metaforer. Han

vedkjente seg imidlertid religiøse følelser. Det å stå

overfor den glitrende strukturen som naturen er, fylte

ham med ydmykhet.

Problem og mysterium. Katarina Pajchel kjenner igjen

denne følelsen av ydmykhet overfor naturens orden. På

den ene siden lever hun et liv fordypet i bønn og

meditasjon og kjærlighet til Gud. På den annen side er

hun del av et fellesskap med 2500 forskere som prøver

å finne ut av grunnlaget for vår eksistens.

- For meg er den religiøse tilnærming og fysikkens

tilnærming n realitet - materielt og åndelig. Jeg er det

samme mennesket uansett om jeg bærer nonnedrakten

eller ikke.

- Men blir det ikke to forskjellige roller?
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- Jo. Og de to delene beveger seg på ulike plan,

men innenfor samme ramme. Arbeidet mitt innen

fysikken foregår på nøyaktig samme måte som

mine kollegers. Som nonne studerer jeg Guds

skaperverk, men det er ikke noe jeg finner ut av

gjennom ligninger.

Pajchel skiller mellom "problem" og "mysterium".

- Problemer kan potensielt løses. For eksempel

"Nå har vi løst problemet med Big Bang". Men i

kristendommen har vi mysteriet "Hvorfor ble Gud

menneske?", altså frelsens mysterium.

Nonnen og partikkelfysikeren har liten sans for

forsøk på å forene viten og tro ved å bruke

vitenskapelige argumenter, som innen såkalt

"intelligent design" - tanken om at egenskaper

ved universet og levende ting er resultat av en

intelligent ånd eller kraft.

- Jeg ville være forsiktig med å putte Gud for

velvillig inn i dette systemet, for å "fylle hullene".

Hva om vi fant vitenskapelige svar på det vi

foreløpig ikke kan forklare? Da ble Gud

arbeidsledig.

- Men leser du Bibelen kun som metaforer?

- Gud brukte mennesker som redskaper i en

bestemt tid og kultursammenheng. Det ligger i

kortene at det er tekster som må tolkes med

ulike redskaper - historiske, vitenskapelige og

meditative. Bibelforskning er vitenskap med egne

sannhetskriterier. I klosterlivet er det en slags

drøvtygging av bibeltekstene for å nå frem til

budskapet, kjernen. Hva er det Gud sier til meg

her?

- Hva med Bibelens mirakler, som

jomfrufødselen. Tror du det faktisk skjedde?

Pajchel smiler.

- Det interesserer meg egentlig ikke. Jeg

anerkjenner at mirakler kan skje, men jeg er mer

opptatt av hva de uttrykker. Maria som den nye

Eva, en ny begynnelse. Eva som sier nei, Maria

som sier ja til Guds vilje. Mange av miraklene er

peanuts i forhold til det store: at Jesus sto opp

fra de døde. Når Gud er skaper, hvorfor skulle

han ikke gripe inn i sitt skaperverk? Jeg aksepterer

mirakler som del av et større teologisk bilde, først da gir

de mening.

Katarina Pajchel sier det er en del troende innenfor

realfag.

- Fysikk er et fagfelt som går an å forene med religiøs

tro. Når man arbeider med universets tilblivelse, er det

nærliggende å stille et metafysisk spørsmål. Må man på

ett tidspunkt si: Dette er gitt - sånn er det? Ligningene

blir enklere jo mer fundamentale spørsmålene er. Det er

spennende hvor dypt vi kan nå. De dypeste

sammenhengene innen partikkelfysikken handler om

symmetrier, om abstrakte og geometriske

sammenhenger. Er det da i begynnelsen det ene,

forandrende prinsipp, som i den platonske tanke?

Takket legen og Gud. Torleiv Rognum var 34 år, hadde

fire små barn og var godt på vei med en medisinsk

karriere da han fikk testikkelkreft med spredning til

lungene. Han ble frisk, ikke minst ved hjelp av overlege

Sofie Fosså ved Radiumhospitalet.

- Jeg lurte på hvem jeg skulle takke, Gud eller Sofie

Fosså. Jeg kom til at jeg ville takke Gud for Sofie Fosså.

- Tror du på sykdomshelbredelse ved mirakler?

- Jeg tror alt er mulig, selv om det er mye tullball og tøys

når det gjelder såkalte helbredelser. Jeg tror Gud kan

gripe inn. Jeg ble selv salvet og bedt for i Holmen kirke

da jeg var syk. Jeg syntes det var godt å legge livet i

Guds hånd. Men jeg synes slikt skal foregå i det stille. Vi

skal være nøkterne og takke for at det finnes medisiner,

sier Rognum.

- Pleier du å be for ofrene du møter i obduksjonssalen?

- Ja. Og for de pårørende.

- Men når du hele tiden er i nærkontakt med tragedier og

resultat av ondskap, kan det ikke da være vanskelig å

tro?

- Det er endel ting jeg ikke skjønner. Som når barn blir

drept og unge mennesker omkommer meningsløst i

trafikkulykker.

- Hender det da at du tviler?

- Jeg har ikke noen god forklaring på det tilsynelatende

meningsløse, men finnes det noe bedre alternativ enn å
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sette sin lit til Gud? Etter at Jesus hadde talt om

hvem han var, var det mange som forlot ham.

Jesus spurte disiplene: "Vil dere også gå bort?"

Da svarte Peter: "Herre, hvem skal vi gå til? Du

har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er

Guds Hellige." Jeg inntar Peters posisjon.

- Men tror du på det som står i Bibelen

bokstavelig, eller mer som metaforer?

- Jeg har en barnlig tro. Jeg tar det som det står

der, budskapet og løftene.

Katarina Pajchel sier at allerede Det gamle

testamente forteller flere skapelsesberetninger,

og at det dermed fra begynnelsen av legges opp

til lesning som ikke er bokstavelig.

- Det er kristne som leser Bibelen bokstavelig,

det vil jo jeg være uenig i. Hva tjener man på å

fornekte vitenskapens bilde? Reduserer man ikke

da Gud? spør hun.

Alle troende? Forfatter og journalist Bjørn

Vassnes har liten sans for Richard DawkinsÕ

krav om at vitenskap har en plikt til å være

religionskritisk.

- Alle er kritiske til religion - unntatt sin egen.

Ateister er ikke noe unntak, sier han.

Vassnes mener at mennesker fint kan leve i ulike roller,

som for eksempel troende og forsker, og at de aller

fleste har noe irrasjonelt i seg.

- Vi mennesker kan ikke gripe det hele, vi må handle og

velge basert på utilstrekkelig kunnskap. Tro er et

grunnleggende premiss i våre liv - i de fleste forhold er vi

troende.

Kilder: Forskning.no, The New York Times, Wikipedia,

richarddawkins.net/firstChapter.Navn: Katarina Pajchel

Født: 1974 Stilling: Doktorgradsstipendiat ved Fysisk

institutt, Universitetet i Oslo. Bakgrunn: Deltar i det

internasjonale forskningsprogrammet ved Cern i Sveits,

der en partikkelakselerator skal forsøke å gjenskape

deler av Big Bang i liten skala. Dominikanernonne ved

Katarinahjemmet i Oslo, avga evige løfter i 2005.

Navn: Torleiv Rognum Født: 1948 Stilling: Professor ved

Rettsmedisinsk institutt, Rikshospitalet. Bakgrunn:

Doktorgrad i 1988 på tykktarmskreft. Internasjonalt

anerkjent for forskning på krybbedød sammen Ola Didrik

Saugstad. Lokalpolitiker for KrF i Asker. Nestleder i

Bioteknologinemnda.

© Dagens Næringsliv
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Fakta på fredag
På Høyden. Publisert på nett 29.05.2009 06:14.

Englar, demonar og partikkelfysikk er tema i

denne vekas spørjekonkurranse. Og kor lang er

eigentleg partikkelgeneratoren i CERN? Vitskap

og religion møtest i filmen og boka `Engler og

demoner`, der laboratoriet CERN speler ei viktig

rolle.

Nokon stel antimaterie frå laboratoriet, med

skumle planar om å sprenga Vatikanet til

himmels.

Neste onsdag får dei som skal sjå filmen ein

populærvitskapleg godbit før framsyninga. Heidi

Sandaker frå Institutt for fysikk og teknologi held

føredrag, om fenomen og omgrep ein vil møta på

i filmen. Ho er for tida ved CERN i Sveits, og kan

utan tvil kallast ekspertkommentator.

Sandaker har lese boka, men ikkje sett filmen

enno. Ho har ikkje heilt trua på realismen i

handlinga.

Det er jo ikkje så mykje som stemmer, akkurat.

Men det er moro at dei har lagt handlinga hit til

CERN. Ein må hugsa på at dette berre er fiksjon,

då kan ein nyta boka for det ho er ein

spaningsroman, seier Sandaker.

I filmen lagar dei store mengder antimaterie, som

skal sprenga Vatikanet. Let det seg gjera?

Nei,det er rett og slett ikkje mogeleg. All

antimaterien som er produsert her på CERN så

langt, omtrent 10 nanogram, tilsvarar energien i

ei lyspære som lyser i fire timar.

Du kjem ikkje til å øydeleggja filmopplevinga med

foredraget, når du fortel om korleis antimaterie

verkeleg ter seg?

Det er sjølvsagt ein liten risiko for det, men eg trur folk

vil vita meir. Det er mykje glede i vitskap, og det er

spanande at filmen og boka viser til den forskninga me

driv med her på CERN.

Engler & Demoner blandar religion og fysikk og skapar

underhaldning. Foto: Filmweb

Denne veka vert det ein noko annleis Fakta på fredag,

med særskild hjelp frå Arve Aksnes frå Matnat-

fakultetet. På tysdag vert fire personar trukne ut som

vinnarar, og kvar vinnar får to gratisbillettar til føredraget

og framsyninga av `Engler & Demoner` onsdag 3. juni.

Dei som står bak arrangementet er Bergen Museum,

Matnat-fakultetet ved UiB og Bergen Kino.

Kor lang er partikkelakseleratoren ved CERN?

A) 2, 7 km

B) 27 km

C) 270 km

Veit du svaret?

Send det til fredag@uib.no innan tysdag kl. 12 og ver

med i trekninga av kinobillettar.

Kjenner du til ein vitskapelig kuriositet, ein spesiell sak,

eit dyr med ein spesiell eigenskap eller andre snodige

fakta fra vitskapen, er du velkomen til å senda inn tips

til fredagskonkurransen vår på fredag@uib.no.

© På Høyden

Se webartikkelen på http://ret.nu/0m8fRKn
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Hvem har skylda for skrekkoppslag?
Forskning.no. Publisert på nett 24.05.2009 05:52.

Når forskning får stor plass i mediene, dreier det

seg ofte om mulige katastrofer. I fjor ble verdens

undergang spådd som følge av et stort

eksperiment i Sveits; i det siste har

svineinfluensaen skapt frykt for at tusener kan dø

verden over.

Brita Skuland Journalist, Forskningsrådet

Søndag 24. mai 2009 I samarbeid med Norges

forskningsråd

Jeg synes ikke myndighetene har vært bare

heldige med informasjonen om svineinfluensaen,

sier Harald Hornmoen, førsteamanuensis i

journalistikk ved Høgskolen i Oslo.

Selv om han innser at det er vanskelig å

kommunisere om truende pandemier.

Helsemyndighetene er nødt til å fortelle om

potensielle scenarioer. Samtidig bør de ta i

betraktning at mediene gjerne vil slå opp

verstefalls-scenarioer. Slike tjener til å skape

unødig frykt, eller motsatt, at folk blir likegyldige,

advarer Hornmoen.

Han synes myndighetene slo veldig på

stortromma i begynnelsen av svineinfluensa-

utbruddet, ved å sammenligne med

spanskesyken i 1918-1919 og tegne et

verstefalls-scenario med 13 000 døde i Norge og

1,2 millioner syke, uten å ta hensyn til at

situasjonen er totalt annerledes i dag enn den

gangen med hensyn til medisinsk kunnskap og

behandlingsmuligheter.

Samtidig advarte Verdens helseorganisasjon om

at hele menneskeheten var truet av pandemi.

Man er nødt til å advare, men jeg reagerer på

språkbruken, som har dommedagsvalør. Det bør

være mer sobert. Helsemyndighetene bør veie

sine ord, mener Hornmoen.

Som førsteemanuensis i journalistikk er han

kritisk til kildene, som leverer det mediene

vinkler sine oppslag og innslag på.

Jeg tror vi må skjønne at det er flere aktører enn

journalistene som bidrar til overdrevne alarmoppslag,

påpeker han.

Verdens undergang i Sveits

For en tid tilbake var det mange dystre oppslag rundt

fugleinfluensa, og i så sent som sist sommer brakte

mediene redselsfulle spådommer rundt et stort

forskningseksperiment, da to forskere hevdet at

eksperimentet kunne føre til at Jorda ble sugd inn i

svarte hull og bli tilintetgjort.

Da den 27 kilometer lange Large Hadron Collider-

akselleratoren ble startet opp ved forskningssenteret

CERN i Sveits, ble det skremselsoppslag også i flere

norske medier.

I mediene ble eksperimentet altså framstilt som om det

kunne føre rett i undergangen. Disse oppslagene

skremte mange mennesker, ikke minst barn, og forskere

ble oppringt når som helst på døgnet av redde og urolige

personer.

Hva er viktigst å formidle?

Large Hadron Collider (LHC) befinner seg i en stor, rund

bane langt under jorda ved CERN i Sveits. Forskere skal

forsøke å gjenskape forholdene som var da verden ble

til, ved å sende ørsmå partikler mot hverandre. Foto:

CERN Er det journalistene som er ukritiske til sine egne

vinklinger og overskrifter, eller er forskerne for dårlige til

å formidle? Problemstillingen ble satt under debatt i

Litteraturhuset tidligere i vår under tittelen Apokalypse

nå og da.

I tilfellet CERN klarte ikke norske journalister å finne

norske forskere som ville støtte ragnarok-påstandene til

de to amerikanerne som saksøkte CERN i den hensikt å

hindre oppstartingen av LHC-akselleratoren høsten

2008.

Walter Wagner og Luis Sancho malte fanden på veggen,

og det var alt som skulle til for at norske medier ukritisk

lagde overskrifter og vinklinger av de hysteriske

påstandene.

Flere norske partikkelfysikere kunne ha bestridt

dommedagsprofetiene fra Wagner og Sancho. Hvorfor
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vinklet så flere aviser på hypotetiske og

usannsynlige skremsler, framfor selve den

fantastiske forskningen ved CERN og

installasjonene man har klart å utvikle for om

mulig å få mer innsikt i selve opprinnelsen?

Prisen å betale for oppmerksomhet?

Både mediene og forskerne tjener på oppslagene

i begynnelsen; forskerne inntil telefonene fra

redde mennsker begynner å komme, sa

postdoktor ved Universitetet i Oslo, Bjørn

Samset, som selv forsker på partikkelfysikk ved

CERN.

Etter hvert orket Samset ikke flere telefoner om

natta fra redde, gråtende småjenter. Hvordan

unngå å skremme?

Må folk lære seg hypotetisk-deduktiv metode,

eller skal forskerne lære seg å omtale

sannsynlighet på en annen og mer forståelig

måte? undret Samset.

Ikke noe å le av

Ingrid Synnøve Torp, journalist i A-magasinet,

erkjente under debatten at hun reagerte feil da

hun leste en pressemelding om søksmålet mot

CERN fra de to amerikanske forskerne.

Jeg begynte å le, men det skulle jeg ikke ha gjort,

siden mange tok påstandene på alvor og ble

skremt.

Jeg burde ha fått kommentarer fra den parten

som ble angrepet CERN eller fra relevante

forskere, som kunne si: Dere feilinformerer! Det

farligste er å le av redde mennsker, sa Torp.

Dagligtale

Enkelte professorer og forskere ser på

journalister som i beste fall halvstuderte; det er

dem som tok noen eksamener, men ikke ville

eller klarte å ta et hovedfag.

På annen side vil noen medier ikke ansette

personer med hovedfag eller doktorgrad i

journaliststillinger, fordi man da er ødelagt av for

mye akademisk tankegods og tunge

formuleringer og kan ikke gjøre seg forstått.

Det er holdninger som med fordel kan endres, på begge

sider.

Språk og gjensidig respekt er viktig. Språket er nøkkelen,

understreket Bjørn Samset.

Jeg har gått mange år på universitetet for å bli kvitt

dagligspråket. Det er ikke noe kurs på tampen av

studiene som heter: Hvordan lære å bruke dagligtale

igjen.

Tross det, Samset er selv eksempel på en formidler som

kan gjøre LHC og partikkelfysikk forståelig for de fleste

og vise hvorfor eksperimentet ikke er farlig.

Likevel benyttet ikke norske journalister seg av

kunnskapen hans for å legge død de skremmende

påstandene.

Ukritiske journalister

Jeg tror aldri jeg har opplevd et virkelig kritisk intervju,

reflekterte Samset, som ble intervjuet første gangen om

fysikk for ti år siden. Han er blitt riktig sitert, men aldri

fått kritiske spørsmål.

Det kan skyldes frykt og uvitenhet fra journalisten,

mente Torp.

En kanskje ovedreven respekt for forskerens autoritet,

og redsel for å framstå som dum når forskeren gir en

utfyllende forklaring og beskrivelse som kanskje ikke

helt gir mening for en vanlig journalist, er noe Torp også

har erfart.

Dersom forskeren selv klarer å forenkle budskapet og

gjøre tydeligere hva som er det sentrale i en stor

mengde informasjon, er muligheten antagelig mye større

for at det blir videreformidlet riktig.

Det er ikke sånn at journalister skal behøve å ha

realfagsbakgrunn eller mastergrad i fysikk for å kunne

intervjue og forstå forskere, sa Ole Reistad fra Statens

strålevern.

Men journalisten må forstå forskerens rolle. Det betyr å

ha god samfunnsforståelse. Det er et spesielt ansvar

som påligger journalisten som formidler.

Manglende kritiske spørsmål til forskere har også en

annen side, nemlig ukritisk bruk av kilder som sprer

skrekk og frykt, som omtalt innledningsvis. Det gjelder

medisiner, mat og annet dagligdags, som
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mobiltelefoner:

Trådløse nettverk og mobiltelefoner er et håpløst

felt, sa Ole Reistad fra Statens strålevern.

Det er forferdelig vanskelig, fordi vi ikke vet. Det

er ikke påvist at stråling fra mobiltelefon er

skadelig, sa Reistad, som føler seg trygg nok på

at det ikke er skadelig til at han lar sine egne

barn ha mobiltelefon.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/VygwCnlB
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Her tar Dan Brown feil
Side 2. Publisert på nett 21.05.2009 10:59.

Dette kan heldigvis ikke skje i virkeligheten. Men

hvorfor ikke? annonse Dan Browns Engler &

Demoner kom før Da Vinci-koden, men ble ikke

verdenskjent før oppfølgeren var blitt en suksess.

Nå har boka blitt filmatisert av Ron Howard med

Tom Hanks i hovedrollen.

LES ANMELDELSEN: Bedre enn Da Vinci-koden

Kraftig bombe Også denne gangen følger vi

symbolforsker Robert Langdon. Han blir hentet til

Vatikanet kort tid etter pavens død. Fire

kardinaler er kidnappet og en antatt ikke-

eksisterende gruppe truer med å sprenge hele

Vatikanstaten i lufta.

Bomben er en beholder med såkalt antimaterie.

Denne er stjålet fra forskningssenteret CERN i

Sveits, og forsker Vittoria Vetra forteller at

bomben bare kan deaktiveres dersom den

fraktes tilbake til laboratoriet. De har kun få timer

på seg før batteriet går ut og bomben vil

eksplodere. Men hvor er bomben gjemt?

Dan Brown leker seg med virkeligheten i boka.

Han kommer med flere vitenskapelige påstander

som virker fornuftige for folk flest. Men er de

troverdige?

Side2 har deltatt på et foredrag hvor Engler &

Demoner blir sett på med et vitenskapelig

skråblikk.

Tom Hanks og Ayelet Zurer spiller Robert

Langdon og Vittoria Vetra i filmen. Sammen med

regissør Ron Howard har de besøkt CERN-

laboratoriet.

Finnes antimaterie? En av påstandene i boka og

filmen er at det finnes noe som heter

antimaterie. Dette er helt sant.

Alt du ser rundt deg er materie. Både du og alt

annet i naturen er bygd opp av partikler.

Alle disse partiklene har sine motsatser. De

kalles antipartikler og har samme egenskaper

som sine tilsvarende partikler, men med motsatt

ladning. For eksempel har et proton positiv elektrisk

ladning, mens et antiproton har negativ elektrisk ladning.

Antimaterie er dermed det motsatte av materie, fordi det

er bygd opp av antipartikler.

- Det vil si ingenting av det du finner i naturen, sier Bjørn

Samset, post doc. i partikkelfysikk ved Universitet i Oslo

(UiO), som var en av foredragsholderne.

Videre skriver Brown at CERN-laboratoriet kan lage store

mengder antimaterie. Dette er ikke sant. Man kan ikke

lage mye antimaterie, og det lille som blir laget blir

ødelagt med en gang.

Kan bomben lages? Hovedplottet i boka er at

antimaterie kan brukes til å lage en kraftig bombe.

Bomben er laget av et halvt gram antimaterie, og dette

vil kunne utslette et stort område. Kan man lage en slik

bombe?

Samset trekker fram en lang rekke hvis-er som er

avgjørende for å kunne lage en bombe av antimaterie.

- Hvis vi kunne laget omtrent et halvt gram, hvis vi kunne

puttet det i en beholder, hvis vi trygt kunne flyttet rundt

på det, så ville vi hatt en like kraftig bombe som i Engler

& Demoner, sier han.

Handlingen i filmen og boka foregår i Roma.

Men alle disse hvis-ene har negative svar. Det er ikke

mulig å oppbevare antimaterie i en beholder som kan

flyttes rundt. Grunnen er at idet antimaterie kommer

borti veggen i beholderen, vil det forsvinne. Man kan

dessuten ikke lagre antimaterie, fordi bare å lagre ett og

ett atom krever enorme mengder energi. Det er heller

ikke mulig å lage et halvt gram antimaterie.

- En skikkelig jobb Ved CERN-laboratoriet skapes det

materie og antimaterie ved hjelp av protoner som

kolliderer med nesten lysets hastighet. All antimaterie

som produseres på denne måten, forsvinner med en

gang og blir til energi, ifølge Eirik Gramstad, ph.d.-

stipendiat i partikkelfysikk ved UiO.

Hvis forskerne likevel kunne samlet på all antimaterien

som ble produsert, ville det tatt omtrent 10 millioner år

før de hadde et halvt gram antimaterie. Det er derfor

umulig å lage en slik bombe i vår levetid.
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- Dan Brown sier bare: Hva hvis vi likevel kunne

gjort det?, sier Samset.

Men selv om Brown har tatt seg friheter med

tanke på hva som er realistisk, får han skryt for

arbeidet.

- Han har gjort en skikkelig jobb. Han mister

realismen littegrann underveis, men det kan man

i gode filmer, sier Samset.

Eksperimentet ved CERN fikk stor

oppmerksomhet i fjor:

Til høsten setter eksperimentet i gang igjen.

FEIL: Antimaterie kan ikke plasseres i en beholder,

fraktes til Roma og sprenge Vatikanstaten, som noen

forsøker å gjøre i Engler & Demoner. Foto: Zade

Rosenthal/Columbia Pictures Industries Foto: Lionel

Flusin/ Columbia Pictures Industries Foto: Disney

© Side 2

Se webartikkelen på http://ret.nu/q8SYi8L8
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Fysikk og religion: Søken etter det grunnleggende
Forskning.no. Publisert på nett 21.05.2009 06:58.

KRONIKK: Filmen Angels and Demons spiller på

konflikt mellom vitenskap og religion. Katarina

Pajchel mener at det handler om samme

virkelighet, men fra ulike vinkler.

Katarina Pajchel PhD-student, Fysisk institutt,

Universitetet i Oslo

Torsdag 21. mai 2009

Filmen Angels and Demons som har premiere i

disse dager spinner sin action handling både på

spektakulære eksperimenter ved CERN og på

konflikt mellom tro og vitenskap.

Vel er Dan Brown kjent for en noe omtrentlig

omgang med fakta, mens regissøren Ron Howard

er betalt for å underholde. Men likevel, filmen

utfordrer. Er forholdet mellom tro og vitenskap så

sort hvitt, er CERN et skummelt laboratorium?

La det være sagt med en gang; ja, vi lager og

studerer antimaterie ved CERN. Men NEI, det er

overhode ikke teknisk mulig å lage en slik

`bombe` som i filmen er plassert under

Vatikanet.

Vi som er knyttet til CERN-eksperimentene er

derimot opptatt av å fortelle om de spennende

eksperimentene vi er i ferd med å starte, om

naturens ennå uløste gåter og om de

samfunnsnyttige anvendelsene av teknologi og

kunnskap som utvikles på CERN. Og virkeligheten

overgår ofte science fiction.

Hva er det som driver naturvitenskapen?

Hva er det som driver partikkelfysikerne? Mange

vil si at vi søker å forstå naturens dypeste

sammenhenger. Spørsmålene vi stiller er for

eksempel:

Hvordan dannes partikler, hvordan henger de

sammen?

Hvordan får de masse, hvorfor har de så

forskjellige masser?

Per i dag kan vi bare forklare hva 4 prosent av

universet består av, hva utgjør resten?

Hva skjedde i Big Bang? Hvordan ble universet til?

... og hva er naturens dypeste, forenende lover?

Kunnskap om materie og antimaterie, om hvordan energi

blir til partikler, og omvendt, er noe av nøkkelen til å

forstå universets utvikling. Svarene vi finner er med på å

forme vårt verdensbilde, vår selvforståelse - de er en del

av vår kultur.

Dette er store spørsmål og krever et veldig bredt

samarbeid på tvers av ulike faglige disipliner, de tøyer

grensene for teknologi og vår forestillingsevne. Ingen

land kan bære dette foretak alene. I 1954 ble derfor

laboratoriet CERN grunnlagt, et slags høyenergifysikkens

svar på FN. Samarbeidet hadde og har et klart fredelig

og fredsskapende aspekt og knytter kontakter på tvers

av alle grenser.

CERN er et laboratorium som er

multi-nasjonalt

multi-kulturelt

... og multi-religiøst

I CERNs formålsparagraf leser vi at virksomheten skal ha

en rent vitenskapelig og fundamental karakter.

Organisasjonen skal ikke beskjeftige seg med militære

interesser og alle resultater skal være offentlig

tilgjengelig.

De fleste av oss kjenner oss ikke igjen i stereotype

bilder av forskere som livsfjerne og forblindede av fag og

teknologi. Vi drives av undring og fascinasjon. Vi er

speidere inn i et ukjent land, på vegne av vår

sivilisasjon. Fysikken reduserer ikke naturen til partikler,

bølgelengder og formler.

Tvert imot, for selv om naturens bok er skrevet i

matematikkens språk, for å si det med Galilei, så kunne

en si at vi realiserer Platons drøm om å finne de dypeste

forenende prinsippene. Det er helt i tråd med hans tanke

at disse er matematiske og geometriske, at de sanne

teorier også er et uttrykk for skjønnhet - det `ene` og det

`vakre`.

En storslått, flammende solnedgang blir ikke mindre

vakker og romantisk av at en har greie på fysikken som
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beskriver lys, på betingelse av et en ikke faller

for fristelsen til å gi daten en ufrivillig

kvantefysikk forelesning.

Partikkelfysikkens teorier og eksperimenter åpner

forbløffende perspektiver. De er snarere

springbrett og kan utfordre mange til å stille mer

filosofiske, ja til og med religiøse spørsmål. Vi

blir ikke mer vitenskapelige av å fornekte disse,

tvert imot, vi blir bare en menneskelig dimensjon

fattigere. Nils Bohr siterte gjerne Schiller: `Bare

helhet fører til klarhet. Og i dypene bor sannhet`

(Friedrich Schiller, Sprüche des Confucius, min

oversettelse).

Hver til sitt bruk

Katarina Pajchel på jobb i CERN (Foto: privat) Til

tross for naturvitenskapens enorme suksess; én

ting den burde lære oss er ydmykhet og undring,

ja, nærmest ærefrykt i møte med de dype

sammenhenger. Vi må være bevisst

naturvitenskapens begrensninger. Dens

suksessrike metode bygger på å at en kan

studere begrensede, isolerte og idealiserte

systemer.

Filosofiens og religionens perspektiver derimot,

søker å favne helheten. Der er en helt

annerledes metode, annerledes tilnærming. Der

er ulike sannhetskriterier, fordi også

spørsmålene er grunnleggende forskjellige.

Naturvitenskapen kan bare beskjeftige seg med

spørsmål av typen `Hvordan` - med det som kan

plasseres i tid og rom, uttrykkes matematisk.

Religion spør `Hvorfor`. Den spør om alle tings

dypeste mening. Hvor kommer vi fra, hvor går vi

hen? Hva er kjærlighet, hva er moralsk riktig,

godt?

Vitenskap og religion snakker også ulike språk:

vitenskap et eksakt, matematisk språk, mens

religionens språk er mye mer poetisk, et språk

som bruker bilder og metaforer for å beskrive

erfaringer og sannheter som kanskje til syvende

og sist ikke lar seg gripe med ord.

Det er helt avgjørende å kunne skjelne mellom

disse to typer språk og spørsmål, mellom problem og

mysterium. Og det betyr ikke at en skal svekke eller

underkjenne den ene eller den andre. Det er like galt å

komme med religiøse eller metafysiske påstander ut fra

fysikk, som å bygge konkurrerende naturbeskrivende

teorier på Skriften.

Men, kjenner vi ikke igjen her noen av den samme driv?

Religion søker også også de dype sammenhenger, de

samlende, forenende prinsipper som gir tilværelsen og

det vi observerer en mening og retning. Og i en

atmosfære av gjensidig respekt kan vi faktisk finne

berøringspunkter.

Hvordan og hvorfor

Plottet i Angels and Demons fokuserer veldig på et

konfliktbilde, og det mener jeg er noe overdrevet og ikke

helt riktig rent historisk. Slik mange ser det, også

undertegnede, handler forholdet mellom tro og vitenskap

mer om å tilnærme seg den samme virkelighet, men fra

ulike vinkler. Den ene spør hvordan, den andre hvorfor.

Som religiøst menneske kan jeg spørre videre: Hvor

kommer naturlovene fra? Er det en mening, en vilje bak

naturens forbløffende orden, forteller den oss noe om

Skaperen?

Skapelsesberetningen i første Mosebok blir en enda mer

gripende visjon når den kan finne gjenklang i Big Bang

og evolusjonsteorien. Det er kanskje det mest fulle og

sammensatte bildet som er det mest riktige `Og i

dypene bor sannheten`.

La meg derfor få lov til å avslutte med en poetisk tekst

fra den jødisk-kristne visdomslitteratur, fra Siraks bok:

Alt han har skapt er underfullt å skue, like til den minste

synlige gnist! Alt dette lever og består til evig tid; alt

virker slik det er tenkt. Alt forekommer parvis, og det ene

har sin motsetning i det andre. Ikke noe han har skapt

er overflødig, det ene utfyller det gode hos det andre.

Hvem kan se seg mett på hans herlighet! (Sirak 42, 22-

25)

© Forskning.no
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Antimaterie mot kreft
Forskning.no. Publisert på nett 21.05.2009 05:22.

Det er lite trolig at antimaterie vil kunne brukes til

å blåse Vatikanet i lufta, som skissert i filmen

Engler og demoner. Derimot kan den utgjøre en

nådeløs trussel mot kreftceller.

Marianne Nordahl journalist

Torsdag

Kvinne som får ordinær strålebehandling. (Foto:

iStockphoto) Om få tiår kan det bli mulig å

strålebehandle kreft med antimaterie, tror

forskere.

- Dette er en kandidat til å bli neste generasjon

kreftterapi, sier Bjørn Samset, partikkelfysiker

ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Forskere som ham ser for seg at man kan sende

en stråle av den myteomspunne materien inn i

kroppen og styre nøyaktig hvor den treffer.

Men det er når strålen begynner å sakke farten

og treffer kreftcellene, at selve

antimateriemagien starter.

- Det man har vist er at en stråle med antimaterie

ikke bare dunker inn i svulstene som

eksisterende protonbehandling gjør, men

omdanner også protonet der inne til energi, og

dreper cellene rundt, sier Samset.

En slik strålebehandling hvor man skyter

antiprotoner inn i kroppen med stor fart, vil være

mye mer effektiv enn strålebehandlingen man

bruker mot kreft i dag, forteller han.

Minieksplosjon

Strålene man sender inn i kroppen for å ødelegge

kreftceller i dag, er gammastråler, det vil si lys

med veldig høy energi, eller i noen tilfeller

elektroner, som er bitte små partikler med

negativ elektrisk ladning.

I Sverige og enkelte andre land vi liker å

sammenligne oss med har man også begynt så

vidt med protonbehandling.

Dette har vist seg mer effektivt og presist enn

annen strålebehandling, og miljøet i Norge jobber for at

den typen kreftbehandling skal bygges ut også her.

- Forskjellen er at protoner er tyngre, og at vi kan

beregne hvordan de bremses innover i kroppen. De

mister mer og mer fart, helt til det stopper med et

skikkelig dunk i kreftcellene de skal ødelegge.

- Du kan tilpasse slik at de kommer rett inn i svulsten,

og avsette energi der, sier Bjørn Samset.

Tanken er at hvis man så klarer å skyte antiversjoner av

protonet inn i svulsten, vil man straks få en enda bedre

behandling.

Partikkelfysiker Bjørn Samset Når antipartikler møter

partikler, ødelegger de hverandre. Dette kalles

annihilasjon, og frigjør all energien som ligger i massen

til partiklene.

Det er denne energien forskerne jobber for å kunne

utløse i nøyaktig riktige mengder inne i

menneskekroppen for å ødelegge kreftcellene.

- Det oppstår en annihilasjon, som er en minieksplosjon

i det antimaterien treffer materien. Denne terapien har

også vist å avsette fire ganger mer energi enn

protonbehandling, sier Samset.

Eksploderer det ikke ved første kroppskontakt?

Vi finner ikke antimaterie rundt oss, vi må lage det for å

bruke det og studere det. Det dannes for eksempel

antipartikler når partikler kolliderer med enorm hastighet

i partikkelakselleratorer som Large Hadron Collider ved

CERN.

Disse klarer man imidlertid ikke lagre, så hvordan skal

man da klare å bruke det i strålebehandling?

- Her blir det at du har en stråle av vanlige partikler som

du skyter mot en blokk med bly for eksempel, som så

kolliderer så hardt at du har nok energi til å lage et

antiproton.

- Så kan du bruke maskiner videre til å fange opp

antiprotonene, som du igjen kjører mot en svulst. Men

for å få til alt dette må du ha en kjempekraftig, og per i

dag kjempedyr, akselerator, sier Samset.
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- Men hvis antimaterie annihilerer med en gang

det kommer i kontakt med materie, hvordan kan

det da gå gjennom kroppen uten å forsvinne i et

blaff?

- Da må man først forstå hvor små disse

partiklene er. Kroppen er satt sammen av

atomer, men disse består stort sett av tomrom.

- Protonet er en av bestanddelene i atomkjernen,

som er en titusenedel så stor som selve

atomene. Når du skyter protoner eller

antiprotoner mot kroppen, er altså sjansen stor

for at de flyr et godt stykke inn før de kræsjer

med noe.

- De blir allikevel smått bremset av å fly gjennom

atomene på veien, men det er først når strålen

med antiprotoner begynner å gå sakte at de kan

kollidere med noe og annihilere, sier Samset.

Erik Adli har skrevet doktorgrad om

partikkelfysikk på CERN. Her står han foran

testfasilitetene til CLIC-akseleratoren. (Foto:

Henning Huuse) - Resultat av obskur

grunnforskning

Etter hvert som teknologien som lar oss

produsere antimaterie blir bedre og billigere, bør

man etter hvert kunne bruke behandling med

antiprotoner mot kreft, tror forskerne.

Et av de prosjektene som kan føre fram til en brukelig

teknologi, er blant annet den snorrette akseleratoren

CLIC ved atomfysikksenteret CERN, som nå er under

utvikling, mener Samset.

Flere norske forskere jobber i dag med dette prosjektet,

og hvis man får akseleratoren til å fungere, vil den kunne

bruke dataene fra partikkelakseleratoren LHC til å gå

mye mer presist til verks enn den klarer i dag.

Dette er et spennende eksempel på at oppdagelser man

gjorde for eksempel på CERN på 50-tallet, nå kan

komme til stor nytte i for eksempel i helsevesenet,

mener Samset.

- Det er obskur grunnforskning, og man visste ikke hva

man skulle med antimaterie da man først klarte å

produsere det, men uten antimaterie hadde man ikke

kunnet gjort disse tingene her, sier han.

KIlder:

CERNs informasjonssider om antimaterie

© Forskning.no
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Engler, demoner og partikkelfysikere
Forskning.no. Publisert på nett 20.05.2009 05:52.

All PR er som kjent ikke god PR. Men fordi

partikkelfysikk er så vanskelig at selv forskere

innimellom må forenkle for å forstå den, tjener

CERN på å svelge et par kameler - og samarbeide

med Hollywood. Andreas R.

Graven Journalist

Onsdag

Filmatiseringen av Engler og demoner begynner

som en våt drøm for partikkelfysikere, men

fortsetter som konspiratorisk lapskaus. Så

hvorfor samarbeider CERN med Hollywood?

CERN er verdens største laboratorium for

partikkelfysikk, omtrent så fjernt unna

populærkultur som det er mulig å komme.

Professor Robert Langdon spilles av Tom Hanks i

filmen Engler og demoner. Langdon må bedrive

intens kodeknekking i høy hastighet for å unngå

at antimaterie-bomben eksploderer... (Foto: Sony

Pictures)

100 meter under bakken på grensen mellom

Frankrike og Sveits skal forskere gjenskape

hendelser rett etter Big Bang, ved hjelp av

protonkollisjoner i svært høy hastighet. Forskerne

håper blant annet å se partikler som aldri

tidligere er observert. De vil vite mer om

universets mange gåter.

I oktober/november er partikkelakseleratoren

Large Hadron Collider (LHC) igjen klar til innsats,

etter heliumlekkasjen som sørget for å utsette

fysikkeksperimentet - det største i historien.

Gamle reflekser - og nye muligheter

Samarbeidet mellom filmselskapet bak Engler og

demoner og CERN startet for flere år siden. I år

har LHC-stansen gitt forskere ekstra tid til å

popularisere teamet antimaterie, som er sentralt

innledningsvis i Engler og demoner.

CERN lot ikke bare filmskaperne få filme i det

enorme laboratoriet under bakken. Promoteringen

av filmen startet der, med Tom Hanks på plass i

februar. Og ikke nok med det: CERN har Angels and

demons, the science behind the story, som toppsak på

sin nettside i forkant av premieren.

Der kan du klikke deg inn og få vite mer om blant annet

antimaterie - og mye annet forskerne jobber med.

CERN går tilsynelatende ubesværet hånd i hånd med et

Hollywood-produkt. En ryggmargsrefleks fra akademia

ville kanskje være fysj og fy. I stedet har CERN sett en

formidlingsmulighet for partikkelfysikken - et svært lite

salgbart tema i utgangspunktet.

Det går alltids an å innvende at CERN kunne valgt en

annen samarbeidspartner enn en røverfilm med

betydelige doser tullball og tøys. På den annen side:

ingen forventer vel folkeopplysningens nøkterne

dokumentar når man benker seg i kinosalen for å se en

Hollywood-film.

Her handler det om å bruke populærkultur som et

springbrett for å pirre interessen for CERN og fysikken -

ja, kanskje kan noen også finne inspirasjon til å satse

på realfag. Hvis de kan loses gjennom lapskausen, og

videre til den vel så spennende faktaverdenen hos

CERN.

Generaldirektør sier: - Unik mulighet

Poenget er muligheten til å trenge inn i et tilsynelatende

ugjennomtrengelig felt, på en måte som ville vært

vanskelig med pedagogisk-politisk korrekte opplegg,

aviskronikker og trauste informasjonsbrosjyrer.

Nå vil ikke alle former for populærkultur være egnet som

veiviser inn i forskningen, det sier seg selv. All PR er

som kjent ikke god PR. Hadde CERN blitt framstilt i et

svært ufordelaktig lys, ville man muligens betakket seg

og stengt døra for Hollywood.

Når CERN-framstillingen ikke er veldig negativ i Dan

Browns bok, samtidig som partikkelfysikk er så

vanskelig at selv forskere innimellom må forenkle for å

forstå den, vil man faktisk tjene på et samarbeid framfor

selvhøytidelig slakt.

For som CERNs generaldirektør Rolf Dieter Heuer sier til

forskning.no:
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- Det er vår plikt å prøve å gjøre denne

vitenskapen så kjent og forståelig som mulig, og

også å rettferdiggjøre forskningen for

allmennheten, fordi det er de som betaler for

den. Det er mange måter å gjøre det på, men

dette samarbeidet gir oss en unik mulighet til å

kommunisere selve vitenskapen og

forskningsinteresse i blader og magasiner som

vanligvis aldri skriver om slike ting.

Netttopp. Med en smule dristighet, og tro på at

folks evne/vilje til å skille fiksjon og

underholdning fra fakta, åpner helt nye dører seg.

Faksimile av nettsiden til CERN, European

Organization for Nuclear Research. I forkant av

premieren troner en infoside med utgangspunkt i

Angels & Demons på topp. Den sikreste

løsningen (som også er helt umulig å

gjennomføre i praksis) ville vel vært å gjøre som

på den norske pressevisningen av filmen.

Partikkelfysiker Bjørn Samset og kollegene Eirik

Gramstad og Katarina Pajchel holdt et 45

minutters populærvitenskapelig foredrag om

antimaterie og partikkelfysikk. Men da snakker vi

brått om mye mer enn et kinobesøk. Det er i

hvert fall en morsom tanke.

Brown skriver det umulige mulig...

I filmatiseringen av Dan Browns røverhistorie

kommer CERN tidlig i fokus. Labortatoriet

forsvinner ganske raskt ut av handlingens

sentrum, men antimaterien henger med.

Forskere klarer det umulige; å lage store

mengder antimaterie - på kort tid. Ikke nok med

det, jammen klarer de å lagre den også. En

kraftig bombe blir resultatet. Den kommer

selvsagt i hendene på uvedkommende.

I virkeligheten ville det tatt 10 millioner år å lage

et halvt gram antimaterie. Og så var det denne

hersens lagringen. Ikke noe enklere den.

Et litt vel tregt utgangspunkt for en brownsk

`page turner` og en Hollywood-produksjon. Så

ting måtte justeres en smule - science blir fiction.

Hva så med selve filmen?

Engler og demoner er på ingen måte noe must for

filmelskere, det er forsåvidt en helt ok thriller rent

formessig, og det hjelper litt hvis du er komfortabel med

premissene i handlingen.

Filmplakat, Engler og demoner. (Foto: Sony Pictures) Så

er den ellers i overkant heseblesende, men noen annet

er ikke å vente når du er på katolsk speedquiz med

kodeknekker Robert Langdon (Tom Hanks) i Roma.

Under trussel om å sprenge Vatikanet i fillebiter, ser det

ut som om selveste Illuminati inviterer oss med på en

gjettelek og guidet rundtur til kjente plasser i Roma.

På dette tidspunktet kan våt-drøm-stafettpinnen sendes

videre fra partikkelfysikere til konspirasjonsteoretikere.

Magre tider

Professor Langdon flyr til Roma etter å ha blitt oppsøkt

av en mann i sort dress fra Vatikanet, som greier ut om

bombe-problemstillingen.

For hva annet kan kan man gjøre, når en hemmelig

orden truer med bomber og det som verre er...? Nei, nei

og atter nei!

Det begynner ellers å bli svært magre tider for de som

liker å leke med usannsynlige scenarioer på CERN.

Jorden kommer som kjent ikke til å gå under når

partikkelkollisjonene skal starte opp i LHC i november i

år.

Antimaterien kan også skrinlegges som trussel. Det blir

ingen bomber. For å si det som hovedrolleinnehaver Tom

Hanks gjorde, da han besøkte CERN i februar i år:

- Man merker at det ikke er mye sikkerhetsopplegg rundt

CERN. Det er fordi det ikke er noe å stjele her, ikke en

gang en hemmelighet.

Filmen Engler og demoner har norgespremiere 20. mai.

CERN: Angels & Demons, the science behind the movies

Morgenbladet: Vitenskapelig skinn. (Partikkelfysiker

Bjørn Samset sin anmeldelse av filmen, fra 15. mai)

© Forskning.no
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Antimaterie - i virkeligheten
Forskning.no. Publisert på nett 20.05.2009 05:52.

Er bomber av antimaterie en overhengende

trussel, noe vi må passe oss for i framtida, eller

total science fiction? Ingrid Spilde Journalist

Onsdag Filmplakat til Angels and demons - eller

Engler og demoner på norsk.

(Foto: Sony Pictures)

I filmen og boka Engler og demoner trues

Vatikanet av skumlinger som skal sprenge halve

Roma til himmels med antimaterie, brutalt rappet

fra forskningslaboratoriet CERN.

Men er det mulig? Finnes antimaterie? Er den en

trussel for menneskeheten? Og er det sant at

helt vanlige fysikere produserer greiene i

forskningens navn?

Partikkelfysiker Bjørn Samset fra Universitetet i

Oslo oppklarer ett og annet om antimaterie:

Finnes antimaterie?

- Ja. Helt klart. Man begynte å se tegn på at

antimaterie fantes allerede på 1930-tallet og

siden har man funnet ut at den er en vanlig del

av naturen. Vi kan lage den i eksperimenter, men

vi finner den ikke rundt oss til vanlig.

Hva er det for noe?

- Tenker deg at naturen er et legosett med ulike

typer byggeklosser som er byggesteinene i alt

rundt oss. Byggeklossene, og alt som blir bygd av

dem, kalles materie. Men så er det tilfeldigvis

slik at for hver kloss, så finnes det enda en

kloss.

- Denne klossen er helt lik å se på, helt til du

kikker veldig nøye. Da ser du at den på en måte

er speilvendt. Alle egenskaper som kan måles

ved den, for eksempel elektrisk ladning, har

motsatt fortegn. Det er disse speilvendte

klossene som kalles antimaterie.

- Det finnes for eksempel anti-elektroner også

kalt positroner og anti-protoner. De kan bli til anti-

atomer, som antihydrogen, antigull eller antijern.

- Antimaterien er altså byggeklossene i et slags

speilbilde av den naturen vi kjenner. Det eneste tallet

som er likt for både materie og antimaterie, er vekta.

Hvordan ser denne antimaterien ut? Merker vi noen

forskjell på materie og antimaterie?

- Nei. Det ville sett helt likt ut. Hvis du fløy i

verdensrommet, og et ukjent romskip kom mot deg,

kunne du ikke vite om skipet og føreren var av materie

eller antimaterie. Ikke uten ekstremt avanserte

måleinstrumenter.

- Men du ville merket det når dere møttes. Det store

poenget er nemlig at når materie kommer i kontakt med

antimaterie, så opphever de hverandre. De plopper

sammen og slipper fri all energien de har. Det kalles

annihilasjon.

- Materie og antimaterie inneholder enormt mye energi.

Dersom bare ett gram antimaterie annihilerer mot

materie, utløses like mye energi som i en liten

atombombe.

- I teorien kunne alt i verdensrommet vært antimaterie,

med unntak av månen og Mars og et par steder til. Der

har vi jo landet. Dersom de var lagd av antimaterie, ville

landingsfartøyene blitt borte i kjempeeksplosjoner.

- Men vi har ikke landet noe på Pluto. I utgangspunktet

kunne den vært lagd av antimaterie. Men vi vet at den

ikke er det, altså. Hvis det var mye antimaterie i

rommet, ville det vært ei grense mot materie som vi

hadde oppdaget med en gang.

- Frittsvevende partikler og klumper med antimaterie ville

annihilere mot materien der de to sonene møttes. Og

når elektroner og positroner opphever hverandre, blir de

til to gammastråler med helt bestemt energi. Vi ville ha

oppdaget områder med mye slik stråling. Men ingen har

sett noe slikt fenomen, så det ser ut til at universet

består av bare materie.

Men forskerne lager antimaterie på CERN, med den

digre maskinen som vi ser i filmen?

- Ja. Vi lager partikler av både antimaterie og materie i

LHC ved CERN. Det er nemlig slik at partikler kan bli til

energi, og at energi kan bli til partikler. Alle partiklene
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som bygger opp verden i dag, ble en gang dannet

av energi.

- Måten vi kan lage antimaterie på, er å kollidere

partikler veldig hardt. Når vi smeller partikler

sammen med opp mot lyshastigheten, slippes

det fri så mye energi at det popper fram nye

partikler. Men når energi blir til partikler, kommer

det aldri bare én partikkel, det kommer to: én

vanlig partikkel og én tilsvarende antipartikkel.

For eksempel et elektron og et positron.

- Men antipartikkelen forsvinner igjen med en

gang. Den forvandler seg til andre typer partikler

eller møter materiepartikler og annihilerer.

Kan ikke forskerne hente ut antimaterien som

dannes?

- Jo, forskerne har klart å få tak i positroner og

antiprotoner og holde dem i en annen

akselerator-ring en liten stund. De har til og med

klart å sette sammen et antihydrogenatom, altså

speilbildet til hydrogenatomet. Og de har så vidt

har sett en type antihelium.

Betyr det at vi kan bruke maskinen på CERN til å

lage en bombe?

- Nei!

- Det er flere grunner til det. Én av dem er at vi

aldri ville klare å lage nok. I et kvart gram

antimaterie mengden som fantes i bomba i

filmen er det ufattelig mange partikler. Noe i

størrelsesorden 150 000 000 000 000 000 000

000 (150 000 milliarder milliarder) stykker!

- Med det utstyret vi har på CERN, som er det

beste du får i verden, ville vi måtte holde på i

noen millioner år før vi hadde en slik mengde,

som altså kunne hatt sprengkraft som en liten

atombombe.

- Som en illustrasjon kan jeg fortelle at dersom vi

puttet all antimaterien vi lager i CERN ned i en

kopp med kaffe, ville det vært nok til å varme

drikken opp med én grad i timen. I løpet av den

tida ville kaffen så klart kjølnet med ti grader.

- Jeg kan heller ikke se for meg at det skal

komme en nevneverdig mer effektiv måte å lage

det på.

- Det andre problemet er lagring.

- Det er teknologisk håpløst å samle opp nevneverdige

mengder antimaterie, uten at den kommer borti vanlig

materie og forsvinner. Man kan tenke seg at det går an

å bruke elektriske felter til å holde antipartikler med

motsatt ladning svevende i en lufttom konteiner, slik

som i filmen.

- Men det ville være enormt energikrevende og nesten

nytteløst å lage et slikt stabilt system. For at det hele

skulle virke, måtte det dessuten være snakk om en gass

av antipartikler med samme ladning. Partikler med

samme ladning vil frastøte hverandre, og skape et

enormt trykk i beholderen.

Men hvis det virkelig hadde gått an å lage en

antimateriebombe. Hvordan ville det sett ut når den gikk

av?

- Det ville nok arte seg omtrent som en atombombe,

altså som en stor eksplosjon med frislipp av energi.

Dersom det var nok energi ville vi kanskje fått den

karakteristiske røyksoppen. Men det avhenger litt av

hvor raskt antimaterien i klumpen kommer i kontakt med

materie.

Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo.

- Vi ville uansett fått trykkbølger, varme, lys i alle

bølgelengder og gammastråler. Det ville ikke blitt særlig

hyggelig.

- Men nå er det heldigvis ikke mulig heller.

I filmen Star Trek brukes antimaterie til et fredeligere

formål som drivstoff i romskipet U.S.S Enterprise. Vil du

si at det også er umulig?

- Ja, dessverre. Det hadde vært veldig fint hvis det gikk

an, men det gjør ikke det. Både det amerikanske

forsvaret og NASA har utforsket denne muligheten, men

gitt opp.

Hvorfor lager forskerne antimaterie da?

- Motivasjonen for å lage antimaterie på CERN, er ikke å

kunne bruke den til praktiske formål. Det er derimot for

å studere naturen. Det er slikt som har gitt oss teoriene

og kunnskapen vi har i dag.
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- Vi lurer for eksempel på hvorfor universet ser ut

til å være lagd av bare materie. I følge

naturlovene skulle det ha blitt lagd like mengder

antimaterie og mateire da verden ble til i Big

Bang Det store smellet. Partiklene skulle så

kollidere med hverandre og alt skulle blitt til

energi igjen.

- Men slik er det ikke, og vi vet ikke helt hvorfor.

- Vi tror det kan være slik at for hver 10 milliarder

par med partikler og antipartikler som ble dannet,

må det ha vært én partikkel for mye av materie.

Slik ble det en rest av materie igjen. Men hva kan

ha forårsaket dette?

- Nyere forskning tyder på at det kan være litt

forskjell på de to motsatte partiklene, men vi har

fremdeles ikke noe sikkert svar på dette

mysteriet.

Så antimaterie kan altså ikke brukes til annet

enn utforskning av universets dypeste gåter og

sammenhenger?

- Jo, da. Vi bruker det faktisk i dag, til å diagnostisere

kreft.

- Såkalt PET-scanning bruker antimaterie. Teknikken går

ut på at du drikker radioaktivt stoff som sender ut

positroner altså antielektroner. De møter kjapt

elektroner, og annihilerer slik at de spesielle

gammastrålene sendes i hver sin retning.

- Måleutstyr sporer disse strålene tilbake til stedet de

kom fra, og dermed kan du se hvilken del av kroppen

som har tatt opp mest av det radioaktive midlet.

Kreftsvulster tar opp mye av stoffet, og slik kan man

altså bruke antimaterie til å finne kreft i kroppen.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/6ZehT1hP
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Vitenskapelig skinn
Morgenbladet. Publisert på nett 15.05.2009 01:01.

Partikkelfysiker Bjørn Samset avkler den nye

filmen Engler og demoner. Av Bjørn Hallvard

Samset Overdrevet: Engler og demoner

fremstiller det som om fysikere og kardinaler aldri

har tenkt å begrave stridens svijern.

I dag er ikke denne konflikten så betent som

man kan få inntrykk av, skriver fysiker Bjørn H.

Samset.

Den gamle krigen mellom religion og vitenskap

har blusset opp igjen. Denne gangen i størst

mulig Hollywood-format, med brutalt myrdede

forskere og kardinaler, skjending av templer på

begge sider, og trusler om å sprenge hele

Vatikanet i englebiter. Engler og demoner, den

andre filmatiseringen av Dan Browns bøker om

Robert Langdon, fremstår som et actionspekket

sammenstøt mellom hard vitenskap og enda

hardere spiritualitet, der de få pusterommene

fylles med både religiøs og vitenskapelig mystikk,

historie, kunst, og ikke minst Tom Hanks som

tenker. Det er ingen grunn til å kjede seg disse to

timene, Engler og demoner har en historie som

gjør seg godt i filmformat og har gitt regissør Ron

Howard rikelig anledning til å slå på de visuelle

og symbolske stortrommene samtidig.

Riktig grunnidé. Hollywood inspirerer sjelden til

dyp refleksjon, og det er vel heller ikke meningen.

Hvis man likevel tenker litt over innholdet i Engler

og demoner, og kanskje dessuten har noe

forkunnskap om vitenskap, religionshistorie eller

begge deler, dukker det opp et par hint av

bismak. Dan Brown har skrevet en historie som

utgir seg for å være vitenskapelig solid. Med

klare referanser til Manhattan-prosjektet (et

militært forskningsprosjekt som skulle utvikle

atomvåpen under andre verdenskrig) har forskere

nå funnet noe de kaller antimaterie. Ifølge

Browns faktaboks kan dette gjøre stoff om til

energi med 100 prosent effektivitet. Bare et halvt

gram antimaterie er nok til å ødelegge hele

Vatikanstaten. Burde vi være bekymret?

Filmen begynner med en ti minutter lang sekvens

der verdens største fysikkeksperiment, maskinen LHC

ved laboratoriet CERN i Sveits, startes opp. Det er

denne som lager antimaterien som raskt blir

utgangspunkt for resten av filmen. CERN er et reelt

laboratorium, der mer enn 8000 forskere fra over 80

land møtes hvert år for å studere naturens dypeste

hemmeligheter. LHC er også en reell maskin. Etter

planen skal den starte opp i november i år, etter store

reparasjoner som følge av et teknisk uhell sist høst.

Leser man på CERNs hjemmesider eller i en bok om

partikkelfysikk, finner man kapittelvis om antimaterie.

Dette underlige stoffet finnes, og grunnideen bak plottet

i Engler og demoner er også riktig. Hvis antimaterie

møter vanlig stoff, slik vi har overalt rundt oss, går begge

deler over i ren energi. Dan Brown har i Engler og

demoner laget en handling som, i hvert fall

vitenskapelig, er bedre fundert enn mange andre

actionfilmer de senere årene.

Over etter ti minutter. Noen antimateriebombe finnes

likevel ikke. I Engler og demoner tas det to friheter. Den

første er at vi kan produsere et halvt gram antimaterie

innen rimelig tid. I virkeligheten ville dette tatt millioner

av år, selv med de beste maskiner vi kan tenke oss. Den

andre friheten er å anta at antimaterie kan holdes i ro i

en beholder. Nettopp det at antimaterie blir borte hvis

det berører vanlig materie, gjør at det lever veldig kort

med mindre vi går til ekstreme lengder for å ta vare på

det. Ved CERN har man klart å holde noen få atomer

fanget en kort stund, mer enn det får vi ikke til. Alt dette

koster dessuten enormt med penger, og krever enorme

laboratorier. Antimaterie er ikke bombemateriale det

fungerer mye bedre som filmmateriale. I virkeligheten

har det anvendelser innen medisin, spesielt

kreftbehandling.

Vitenskapen i filmen er stort sett over etter de første ti,

fantastisk animerte, minuttene. Bortsett fra antimaterie-

produksjonen, er skildringen av CERN og den intense

aktiviteten når man starter et så stort eksperiment for

første gang, svært så god. De har til og med fått med

internhumor som bare partikkelfysikere vil skjønne.

Setningen La oss håpe at tungione-folket ikke har rotet

det til er hysterisk, men nesten umulig å forklare.

Fysikere og andre nerder er solgt etter denne starten.
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Vitenskap og religion. Flere snev av bismak

melder seg imidlertid. Resten av filmen foregår i

Roma, der hovedpersonene svinger seg fra det

ene grandiose historiske minnesmerke til det

neste, og samtidig avdekker bestialske mord.

Nesten i overkant bestialske, i overkant

symbolske. Nærbilder av rotter som gnager på

ansiktet til en død kardinal, eller folk som

brenner i hjel, er sterke virkemidler på mange

nivåer, og føles unaturlig rå i en film som ellers

egentlig er ganske lett i tonen. Men klippene er

raskt over igjen, og man kan fortsette jakten på

neste høydepunkt.

Så kommer konflikten mellom vitenskap og

religion i fokus. Tanken er at kirken vil forvalte

menneskers tro, sjeler og verdensbilde, og ikke

liker at vitenskapen sier dem imot. Vitenskapen

på sin side ønsker ikke kirkens innblanding i

dens søken etter sannhet, og lar seg lett irritere

av påstander om gud og annen overnaturlighet.

En relativt stereotyp fremstilling av en diskusjon

som har hatt alle mulige nyanser de siste fire

hundre årene, og som her brukes som uuttalt

begrunnelse for folks motivasjon for mord.

I dag er ikke denne konflikten så betent som

man kan få inntrykk av. Filmen gjør for eksempel

et nummer av et enormt populariseringsfeiltrinn

innen partikkelfysikken. Nobelprisvinner i fysikk

Leon Lederman skrev i 1993 en bok med tittelen

The God Particle, eller gudspartikkelen på norsk,

som omhandler en byggesten vi forventer at

finnes i naturen, men ennå ikke har klart å se i

eksperimenter. Boken skulle visstnok ha hett The

Goddamn Particle (Den fordømte partikkelen), et

spill på hvor vanskelig den har vært å finne, men

dette ble for sterk kost for forlaget.

Gudspartikkelen var mediemessig mye bedre, og

det ble stående både som et populært navn på

den såkalte Higgs-partikkelen, og som et bevis

på fysikeres arroganse der de bruker retorikk

som antyder at de kan finne Gud i et

eksperiment.

Forstenet konfliktsyn. Det siste er overhodet ikke

representativt for dagens forskere. I våre rekker har vi

ateister og humanister, men også personlig kristne,

buddhister, nonner og stort sett alle nyanser imellom.

Enkelte miljøer diskuterer hvorvidt man skal kunne kalle

kreasjonismen og dens avarter en alternativ teori til

Darwins naturlige utvalg, men ut over dette er det ingen

reell konflikt mellom vitenskap og religion. Vi studerer

naturen som den er, enten den er blitt slik av seg selv

eller ved en skapelsesakt. Resten er filosofi, og kan

diskuteres andre steder enn i et laboratorium. Det litt

emmene ved Engler og demoner er dermed ikke at den

finner på kreative bomber eller har kreativ omgang med

den katolske kirkes ritualer. Det er snarere at den tar

det for gitt at fysikere og kardinaler fortsatt går og tenker

på Galilei og hans samtidige, og aldri har tenkt å

begrave stridens svijern.

Engler og demoner er hovedsakelig en underholdende

film som trekker det beste ut av en litt overdrevet

historie. Ingen forventer vitenskapelig eller historisk

korrekthet fra Hollywood, og det får vi heller ikke. Filmen

kan likevel skilte med mer kunnskap bak manus enn

mange andre. Se den og la deg gjerne inspirere til selv å

besøke to av vitenskapens og katolisismens høyseter,

CERN og Roma.

Anmeldelse Engler og demoner Regi: Ron Howard.

Basert på Dan Browns roman. USA. 2009 Premiere 20.

mai

Bjørn Hallvard Samset er Post doc. ved gruppen for

elementærpartikkelfysikk ved Universitetet i Oslo og med

i eksperimentet ATLAS ved LHC på CERN i Sveits

Publisert 15. mai 2009

© Morgenbladet
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Forskere utydelige - journalister ukritiske
Norges forskningsråd. Publisert på nett 08.05.2009 18:39.

Når forskning får stor plass i mediene, dreier det

seg ofte om mulige katastrofer.

Sist sommer ble verdens undergang spådd som

følge av et stort eksperiment i Sveits; i det siste

har utbrudd av svineinfluensa skapt frykt for at

tusener kan dø verden over.

Pandemi? Bildet er fra Mexico nylig etter

utbruddet av svineinfluensa. Foto: Shutterstock -

Jeg synes ikke myndighetene har vært bare

heldige med informasjonen om svineinfluensaen.

Men det er også vanskelig å kommunisere om

truende pandemier, sier Harald Hornmoen,

førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i

Oslo.

- Helsemyndighetene er nødt til å fortelle om

potensielle scenarioer. Samtidig bør de ta i

betraktning at mediene gjerne vil slå opp

verstefalls-scenarioer. Slike tjener til å skape

unødig frykt, eller motsatt, at folk blir likegyldige,

advarer Hornmoen.

- Jeg synes myndighetene slo veldig på

stortromma i begynnelsen av svineinfluensa-

utbruddet, ved å sammenligne med

spanskesyken i 1918-1919 og tegne et

verstefalls-scenario med 13.000 døde i Norge og

1,2 millioner syke, uten å ta hensyn til at

situasjonen er totalt annerledes i dag enn den

gangen med hensyn til medisinsk kunnskap og

behandlingsmuligheter. Samtidig advarte Verdens

helseorganisasjon om at `hele menneskeheten

var truet av pandemi`.

- Man er nødt til å advare, men jeg reagerer på

språkbruken, som har dommedagsvalør. Det bør

være mer sobert. Helsemyndighetene bør veie

sine ord, mener han.

Som førsteemanuensis i journalistikk er han

kritisk til kildene, som leverer det mediene

vinkler sine oppslag og innslag på.

Large Hadron Collider (LHC) befinner seg i en

stor, rund bane langt under jorda ved CERN i

Sveits. Forskere skal forsøke å gjenskape

forholdene som var da verden ble til, ved å sende ørsmå

partikler mot hverandre. Foto: CERN - Jeg tror vi må

skjønne at det er flere aktører enn journalistene som

bidrar til overdrevne alarmoppslag, påpeker han.

For en tid tilbake var det mange dystre oppslag rundt

fugleinfluensa, og i så sent som sist sommer brakte

mediene redselsfulle spådommer rundt et stort

forskningseksperiment, da to forskere hevdet at

eksperimentet kunne føre til at Jorda ble sugd inn i

svarte hull og bli tilintetgjort.

Verdens undergang i Sveits Da den 27 kilometer lange

Large Hadron Collider-akselleratoren ble startet opp ved

forskningssenteret CERN i Sveits, ble det

skremselsoppslag også i flere norske medier. Med to

protonstråler skal forskere forsøke å Favoritt-marerittet

til LHC-skeptikerne. Kilde: NatureNetwork gjenskape

forholdene umiddelbart etter the `Big Bang`, jordens

tilblivelse.

I mediene ble eksperimentet altså framstilt som om det

kunne føre rett i undergangen. Disse oppslagene

skremte mange mennesker, ikke minst barn, og forskere

ble oppringt når som helst på døgnet av redde og urolige

personer.

Skremselsoppslag fra forskningens verden kommer

jevnlig. Typisk for slike mediesaker er at det knyttes stor

uvisshet rundt konsekvenser og dermed mulige farer og i

ytterste fall katastrofe. Det ferskeste eksempelet er

altså svineinfluensaen, som man fryktet kunne bli en

pandemi (det vil si at bortimot alle smittes).

Vi har hatt sars-viruset, som for seks år siden spredte

seg i Asia. Videre kommer jevnlig oppslag om medisiners

potensielle farlige (bi-)virkninger, og det advares mot

risiko for skadelig stråling fra mobiltelefoner. Det ble

også spådd at våre moderne samfunn med all sin IT-

teknologi kunne bli fullstendig lammet i det øyeblikket vi

entret år 2000.

Hva er viktigst å formidle? Er det journalistene som er

ukritiske til sine egne vinklinger og overskrifter, eller er

forskerne for dårlige til å formidle? Spekuleres det for

mye rundt ethvert usikkerhetsmoment, framfor å

vektlegge hva man faktisk vet og basere budskapet på
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det? Hva er viktigst å formidle: fakta - eller

usikkerhet?

- All vitenskap er usikker. Journalister kan begå i

hovedsak to typer feil ved å ukritisk lage oppslag.

Den ene er for eksempel å blåse opp usikkerhet

som få forskere støtter. Den andre er å fremstille

forskningen som sikrere enn den er og gi inntrykk

av bred enighet der det ikke er tilfelle, sa Harald

Hornmoen, som også deltok i denne debatten.

I tilfellet CERN klarte ikke norske journalister å

finne norske forskere som ville støtte ragnarok-

påstandene til de to amerikanske som saksøkte

CERN i den hensikt å hindre oppstartingen av

LHC-akselleratoren høsten 2008. Walter Wagner

og Luis Sancho malte fanden på veggen, og det

var alt som skulle til for at norske medier ukritisk

lagde overskrifter og vinklinger av de hysteriske

påstandene.

Flere norske partikkelfysikere kunne ha bestridt

dommedagsprofetiene fra Wagner og Sancho.

Hvorfor vinklet så flere aviser på hypotetiske og

usannsynlige skremsler, framfor selve den

fantastiske forskningen ved CERN og

installasjonene man har klart å utvikle for om

mulig å få mer innsikt i selve opprinnelsen?

Anders Hanneborg innledet om forskning i

mediene. Foto: Ingvil Bjørnæs Prisen å betale for

oppmerksomhet? Problemstillingen ble satt

under debatt i Litteraturhuset i slutten av mars, i

regi av Forskningsrådet og Journaliststudiet ved

Høgskolen i Oslo.

- Er disse overskriftene og vinklingene prisen vi

må betale for at forskning skal få oppslag i

mediene? spurte Anders Hanneborg,

divisjonsdirektør i Forskningsrådet, da han åpnet

debatten med tittelen `Apokalypse nå og da`.

- Både mediene og forskerne tjener på

oppslagene i begynnelsen; forskerne inntil

telefonene fra redde mennsker begynner å

komme, sa postdoktor ved Universitetet i Oslo,

Bjørn Samset, som selv forsker på partikkelfysikk

ved CERN.

Etter hvert orket Samset ikke flere telefoner om

natta fra redde, gråtende småjenter. Hvordan unngå å

skremme? - Må folk lære seg hypotetisk-deduktiv

metode, eller skal forskerne lære seg å omtale

sannsynlighet på en annen og mer forståelig måte?

undret Samset.

Ikke noe å le av Det handler om å være bevisst sin rolle

og sitt oppdrag: Ingrid Synnøve Torp, journalist i A-

magasinet, erkjente at hun `reagerte feil` da hun leste

en pressemelding om søksmålet mot CERN fra de to

amerikanske forskerne. - Jeg begynte å le, men det

skulle jeg ikke ha gjort, siden mange tok påstandene på

alvor og ble skremt.Søksmålet fra to forskere ble blåst

stort opp, Norske medier opptrådte ukritisk. Forskere

ved CERN som kunne imøtegå påstandene (selv norske!)

ble ikke hentet inn som kilder for å få saken ned på

jorda, Jeg burde ha fått kommentarer fra den parten som

ble angrepet - CERN - eller fra relevante forskere,

somkunne si: Dere feilinformerer! Det farligste er å le av

redde mennsker, sa Torp.

- Journalister kan aldri kan så mye om et forskningsfelt

eller problemstillinger som forskeren selv. Vi må finne et

språk som passer begge, mente hun.

Noe som synes å være en viktig faktor med hensyn til

forskningsformidling og -kommunikasjon, er nettopp at

forskeren ikke klarer å gjøre sitt budskap tydelig nok for

journalisten, som på sin side vegrer seg for kreve et

tydeligere og mer forståelig svar, av redsel for å framstå

som `dum`. - Det finnes ingen dumme spørsmål. Men

det kan finnes arrogante mottakere, repliserte ordstyrer,

tidligere Aftenposten-kommentator Kathrine Aspaas.

Dagligtale Det er nok ikke forskere som frekventerer

presseklubben mest. Enkelte professorer og forskere ser

på journalister som i beste fall halvstuderte; det er dem

som tok noen eksamener men ikke ville eller klarte å ta

et hovedfag. På annen side vil noen medier ikke ansette

personer med hovedfag eller doktorgrad i

journaliststillinger, fordi man da er `ødelagt` av for mye

akademisk tankegods og tunge formuleringer og kan

ikke gjøre seg forstått. Journalister og vitenskapsfolk er

som katt og hund, skal en tro myten. Det er holdninger

som med fordel kan endres, på begge sider.

Hjerneforsker Bjørnar Hassel intervjues av OsloTV under

Forskningsdagene. - Språk og gjensidig respekt er viktig.

Språket er nøkkelen, understreket Bjørn Samset. - Jeg
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har gått mange år på universitetet for å bli kvitt

dagligspråket. Det er ikke noe kurs på tampen av

studiene som heter: `Hvordan lære å bruke

dagligtale igjen`.

Tross det, Samset er selv eksempel på nettopp

en glimrende formidler, som kan gjøre LHC og

partikkelfysikk forståelig for alle og vise hvorfor

eksperimentet ikke er farlig. Likevel benyttet ikke

norske journalister seg av kunnskapen hans for å

legge død de skremmende påstandene.

Bortsett fraApollon, som 1. april i år på nett

kjørte en aprilspøk om at et svart hull hadde

slukt deler av Big Bang-eksperimentet ved CERN!

- Ta saken `ned` Journalisten og forskeren møtes

med helt ulike bakgrunner hva gjelder fag og

formidlingsmåte, det er noe av utfordringen. VG-

journalist Anne Lise von der Fehr sa hun ofte

sender hele artikkelen hun har skrevet om et

forskningstema til gjennomlesning hos

intervjuobjekt for å forsikre seg om at alle fakta i

saken er riktige. - Vi er absolutt ikke tjent med at

oppslag er feil, slo hun fast.

Noen ganger ber forskerne selv om

skremselsoverskrifter, mente Hornmoen fra

journalistutdanningen. - Vi har sett at frykt kan

skapes av forskermiljøene selv, for eksempel

hysteriet rundt fugleinfluensa og frykten for

verdensomspennende pandemi, eller

akrylamidsaken før det med frykten for

kreftfremkallende stoffer i produkter som

potetchips og pommes frites.

- Det kritiske medier kunne gjort i sånne tilfeller,

var å `ta saken ned`! sa han. Det vil si, stille

spørsmål og finne troverdige kilder som om mulig

kan dempe eller imøtegå de verste spådommene.

Formidling belønnes ikke En helt annen faktor

som ganske sikkert bidrar til at forskere ikke vil

bruke så mye av sin dyrbare tid på å fortelle om

sine funn og bruke sin kunnskap til å

kommentere aktuelle saker i mediene, er at

denne formidlingen ikke belønnes. - Det er ikke

meriterende å kommunisere med publikum,

påpekte Ole Reistad.

Ikke minst er det mangel på god formidling fra

realfagfeltet der man fremdeles bekymrer seg over altfor

dårlig rekruttering til enkelte fag, ikke minst matematikk.

- Ja, det finnes ingen reelle insentiver i systemet. Det er

ingen konkret meritering. Formidlingen kommer da i

tillegg til alt annet, og belønnes altså ikke, understreket

Samset.

I tillegg er det også selvjustis i de akademiske miljøene,

noe journalist von der Fehr har erfart. Noen tør å uttale

seg, men risikerer kritikk fra eget institutt. Ofte er det

vanskelig for medier å få bredde i forskerkommentarer,

fordi så mange velger å ikke la seg intervjue. - Hvor

mange professorer i statsvitenskap ved Universitetet i

Oslo uttaler seg rundt valg? Holdningen er at du skal

ikke stikke deg fram. Popularisering er ikke populært!

- Man bør ikke undervurdere selvjustisen i de

akademiske miljøene. Men når du går ut av rommet der

dine kolleger er, er du bare nødt til å forenkle, skyter

Samset inn.

- Man kan kritisere journalister for å oppsøke for få

kilder, at når man har funnet en som funker, brukes

denne kilden om og om igjen. Mediene bygger opp

`synsere`, klaget Hornmoen.

- Faktum er at vi forsøker å bruke mange ulike kilder,

men det har vist seg faktisk veldig vanskelig å finne

dem. Bare å søke etter fagfolk på nettstedet til

Universitetet i Oslo, er som å lete etter nåla i

høystakken, kommenterer von der Fehr.

Tidligere Aftenposten-journalist Kathrine Aspaas (t.v.)

styrte samtalen mellom kolleger fra A-magasinet og VG,

forskere og representant for journalistutdanningen ved

Høgskolen i Oslo. Foto: Ingvil Bjørnæs

I tillegg til at fagfolk kan være vanskelig å finne på

universitetenes hjemmesider, kan det altså være

vanskelig å finne noen som vil ta på seg å svare

journalisten som ringer: `Det er det ikke jeg som kan

mest om, du må heller ringe den-og-den...` Forskere er

gode til å holde seg selv nede, sier Torp. Aspaas kaller

det `Bukkene Bruse-taktikk`.

Ukritiske journalister - Jeg tror aldri jeg har opplevd et

virkelig kritisk intervju, reflekterte Samset, som ble

intervjuet første gangen om fysikk for ti år siden. Han er

blitt riktig sitert, men aldri fått kritiske spørsmål. - Det
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kan skyldes frykt og uvitenhet fra journalisten,

mente Torp.

En kanskje ovedreven respekt for forskerens

autoritet, og redsel for å framstå som dum når

forskeren gir en utfyllende forklaring og

beskrivelse som kanskje ikke helt gir mening for

en vanlig journalist, er noe Torp også har erfart.

- Jeg må nok dessverre innrømme at jeg noen

ganger har stått der med klamme hender, sa

hun.

Dersom forskeren selv klarer å forenkle

budskapet og gjøre tydeligere hva som er det

sentrale i en stor mengde informasjon, er

muligheten antagelig mye større for at det blir

videreformidlet riktig. De viktigste forbeholdene

bør med, og ikke druknes i de sekundære og

mindre viktige. Et råd til forskeren fra Bjørn

Samset er: Velg dine forbehold med omhu!

Samtidig er det ikke sånn at journalister skal

behøve å ha realfagsbakgrunn eller mastergrad i

fysikk for å kunne intervjue og forstå forskere, sa

Reistad. - Journalisten må forstå forskerens rolle.

Det betyr å ha god samfunnsforståelse. Det er et

spesielt ansvar som påligger journalisten som

formidler.

Debattstyrer Aspaas trakk, enda en gang

overrasket, en delkonklusjon ut av debatten: -

Det virker som problemstillingen er snudd på

hodet! Hittil har inntrykket vært at journalister er

farlige sjakaler, men nå fremstår vi som en

saueflokk!

- Sudbø-saken gjorde noe positivt med hensyn til

kritisk forskningsjournalistikk, repliserte

Hornmoen (HiO). - Den viste at man bør være

kritisk, og det var også en tendens til mer kritisk

journalistikk. Det avfødte en del saker som ikke

bare handlet om Sudbø som person, men om

forskning.

Manglende kritiske spørsmål til forskere har også

en annen side, nemlig ukritisk bruk av kilder som

sprer skrekk og frykt, som omtalt innledningsvis.

Det gjelder medisiner, mat og annet dagligdags,

som mobiltelefoner:

- Trådløse nettverk og mobiltelefoner er et håpløst felt,

sa Ole Reistad fra Statens strålevern. - Det er forferdelig

vanskelig, fordi vi ikke vet. Det er ikke påvist at stråling

fra mobiltelefon er skadelig, sa Reistad, som føler seg

trygg nok på at det ikke er skadelig til at han lar sine

egne barn ha mobiltelefon.

- Journalister må tilstrebe å i mindre grad være

mikrofinstativ og bli bedre til å hente inn flere, kritiske

røster blant forskerne, var von der Fehrs (VG)

oppsummering.

Kritisk samfunnsjournalistikk Begrepet

forskningsjournalistikk kan kanskje i seg selv

representere en barriére som mediene styrer unna.

Ifølge Hornmoen oppsto forskningsjournalistikken i USA

for å tilfredsstille de vitenskapelige miljøene. - Jeg er

ikke glad i det begrepet, men foretrekker at forskning

oppfattes som integrert del av den kritiske

samfunnsjournalistikken.

Aspaas spurte om forskningsjournalistikken faktisk er

døende - det er en stoffkategori som ikke genererer salg

og inntekter, hevdet Aspaas. Kommer formidling av

forskning og skriving om forskning til å gå mer og mer

over i bloggsfæren? spurte hun.

- Bloggingen har ikke helt nådd Norge ennå, innvendte

Samset. - Men det fins gode utenlandske

forskningsblogger, en behøver ikke surre rundt på norske

nettsteder, svarte Aspaas.

En direkte trussel mot forskningsjournalistikken er

nedbemanning, påpekte von der Fehr. - Jeg er redd for at

nedbemanning vil gå ut over den arbeidskrevende

journalistikken, inkludert forskningsjournalistikken.

Forskerne selv må bli mye bedre til å formidle,

oppfordret Samset: - Vi må slutte å være så redde for

journalistene og kvitte oss med `mediefobien`!

Brita Skuland

© Norges forskningsråd

Se webartikkelen på http://ret.nu/jjqWs8ki

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 280 av 463



Svart hull ødela Big-Bang-eksperiment
Apollon. Publisert på nett 01.04.2009 06:52.

HER SKJEDDE ULYKKEN: - Heldigvis rakk det

svarte hullet bare å spise opp en del av ringen

før den ble borte.

Eksperimentet er snart gjenoppbygget, og vi tror

at vi nå har skjønt hvordan det svarte hullet ble

skapt, forteller postdoktor Bjørn Samset på

Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Bildet er

tatt sommeren 2007 nede i den 27 kilometer

lange akselleratoren. Foto: Yngve Vogt

Et svart hull kom ut av kontroll og slukte deler av

Big-Bang eksperimentet den 19. september i fjor.

Det avsløres i ny CERN-rapport. Partikkelfysiker

Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo prøver å

berolige: Alt var under kontroll siden ingen liv gikk

tapt.

Yngve Vogt

I går la CERN frem en detaljert rapport om

ulykken i det store BigBangeksperimentet 21.

september i fjor.

CERN erkjenner nå at ulykken skyldtes et svart

hull, som kom ut av kontroll.

Rapporten er lite lystelig lesning. Flere hundre

kubikkmeter med instrumenter og tunnel forsvant

på noen millisekunder. Intet er igjen. Det ble

også store skader på en rekke andre

installasjoner. Flere av de mange tonn tunge

instrumentene, ble røsket opp i den 27 kilometer

store tunnelringen, som ligger hundre meter

under bakken i grenseområdet mellom Sveits og

Frankrike, bare noen kilometer fra storbyen

Geneve.

I september i fjor var den offentlige forklaringen

at en rekke instrumenter hadde brutt sammen.

CERN tonet ned ulykken ved å si: Elektriske

ledninger ble ødelagt, magnetfeltet forsvant og

kjølemiddel lekket ut.

Ulykken kom bare noen uker etter de mange

dommedagsprofetiene verden over. CERN ønsket

derfor ikke ytterligere negativ omtale i media,

ifølge gårsdagens rapport.

Britisk forsker: Fryktet katastrofe

En av fjorårets sterkeste kritikere var den anerkjente

astronomen Martin Rees ved Universitetet i Cambridge.

Han fryktet at utforskningen av svarte hull i Big-Bang-

eksperimentet i CERN kunne vokse og sluke hele

jordkloden. Selv om oddsen for katastrofe er uendelig

liten, er den potensielle konsekvensen totalt

utraderende, uttalte han til New York Times. CERN

hevdet at eksperimentet ikke var farligere enn om to

mygg kolliderte med hverandre. Nå viser det seg at den

britiske forskeren likevel hadde grunn til bekymringene

sine.

UNIVERSETS UTVIKLING: Figuren viser universets

utvikling fra Big Bang og frem til i dag, 13,7 milliarder år

senere. Sirklene antyder noen spesielle tidspunkter i

utviklingen. Etter omtrent tre minutter hadde vi fått de

første atomkjernene, og universet holdt en temperatur

på én milliard grader. Etter tre hundre tusen år fikk vi

atomer, og først da ble universet gjennomsiktig. I dag er

temperaturen tre grader over det absolutte nullpunkt, og

vi har fått galakser, svarte hull, planeter og mennesker.

Samtidig fortsetter ekspansjonen, og universet blir

stadig større og kaldere. I dag forstår fysikerne hva som

skjedde så langt tilbake som til 10 opphøyd i minus 10

sekunder etter Big Bang. Det er ikke mer enn et

timilliarddels sekund. Eksperimentene på CERN vil

forhåpentligvis gi fysikerne en forståelse helt tilbake til

én billiontedels sekund etter Big Bang. Nå er

eksperimentet, grunnet ulykken i fjor, blitt betydelig

forsinket.

Norsk forsker: Minimal fare

Det store spørsmålet er om ulykken kunne ha medført

enda større skader. Postdok Bjørn Samset ved Fysisk

institutt på Universitetet i Oslo ønsker å berolige

menigmann. Som partikkelfysiker er han dypt involvert i

det store Big-Bang-eksperimentet på CERN. Han mener

faren var minimal.

Heldigvis rakk det svarte hullet bare å spise opp en del

av ringen før den ble borte. Eksperimentet er snart

gjenoppbygget, og vi tror at vi nå har skjønt hvordan det

svarte hullet ble skapt. Så dette bør nok ikke skje igjen.

Og ingen liv gikk tapt, siden vi har utmerkete
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sikkerhetsrutiner på CERN. Da er vel alt vel,

mener Bjørn Samset.

Takket være ulykken med det svarte hull, kan

forskerne nå få en større forståelse av hva som

skjedde i den første brøkdelen av et sekund etter

Big Bang.

Svarte hull fordamper

Samset arbeider for tiden med en publikasjon

som bekrefter Hawking-stråling. Teorien går ut på

at svarte hull fordamper.

I artikkelen viser vi at hullet først hadde en

inflasjonsfase som varte i om lag fire

mikrosekunder, og i løpet av denne tiden rakk det

å spise 500 kubikkmeter med stoff. Det vil si en

radius på drøye ti meter. Så stabiliserte det seg,

og fordampet helt i et voldsomt utbrudd av

Hawking-stråling. Denne fasen kan ikke ha vart i

mer enn to mikrosekunder, men sto faktisk for

storparten av skaden på utstyret rundt selve

hullsonen. Vi hadde ikke forventet et så sterkt

strålingstrykk.

Det hele var altså over på noen milliontedels sekund.

Dette er konsistent med gjeldende teorier for

galakseformasjon, der sorte hull i galaksekjernene er et

viktig element. Det gir derimot store problemer for en del

kosmologiske teorier som forutsetter såkalte 'primordial

black holes'.

Nye forsøk

CERN har nå bygd en eksperimenthall, der fysikere kan

utføre nye forsøk med svarte hull.

Vi har nå vist at svarte hull fordamper. Det neste steg er

å studere dem i detalj. Det er fantastisk hvor mye slike

svarte hull vil kunne lære oss om universets liv frem til

nå, og ikke minst om fundamental fysikk, forteller Bjørn

Samset ved Universitetet i Oslo.

© Apollon

Se webartikkelen på http://ret.nu/RkGuTbGl
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Jakter på superpartikler
Nysgjerrigper. Publisert på nett 25.03.2009 07:48.

Partikler er legoklossene naturen er bygd opp av.

For å se dem trenger vi hjelp av instrumenter,

som det Bjørn her holder. Det kan lede partikler

inn til et sted der de er lette å måle.

FOTO: LISE FALCH

Bjørn Samset er en av femti nordmenn som

jobber med den store partikkelknuseren ved

CERN. Bjørn er partikkelfysiker altså en som

forsker på de minste byggeklossene i universet.

Han tror det bor en liten partikkelfysiker i de

fleste av oss.

Tenk deg at du finner ut at hele verden er bygd av

små egg. Så oppdager du at de små eggene

lager en merkelig lyd når du rister på dem. Ville

du ikke prøvd å finne ut hva som var inne i

egget? lurer Bjørn på.

Spent forsker

Denne trangen til å finne ut hva ting er lagd av, til

å spørre hvordan ting virker, kaller Bjørn for

`Kinderegg-effekten`. Gjennom historien har

mennesket fjernet både sølvpapiret og

sjokoladen på Kinderegget, bare for å oppdage at

det fremdeles lager lyd når vi rister det. Derfor er

Bjørn veldig spent på hva de kommer til å

oppdage hos CERN.

Uansett hva vi finner, vil lærebøkene måtte

skrives om. Eksperimentene i CERN vil endre vår

kunnskap om universet, mener Bjørn.

Superpartikler

Bjørn har spesialisert seg på noe som kalles

supersymmetri. Supersymmetri er en teori om at alle

partikler vi kjenner i dag, fins i to utgaver: den vi vet om

og et slags tyngre speilbilde. Disse speilbildene kalles

superpartikler. Teorien om superpartikler kan for

eksempel forklare hva den mystiske, mørke materien er

for noe.

Gransker krasjbilder

Bjørn lurer veldig på hva slags byggeklosser de kommer

til å oppdage i CERN. Foto: Lise Falch Sammen med

mange andre partikkelfysikere skal Bjørn granske

krasjbilder fra målestasjonen ATLAS. Det er ingen liten

jobb. ATLAS-stasjonen tar nemlig bilde av to millioner

partikkelkollisjoner i sekundet. Heldigvis har fysikerne

enorme datamaskiner til å hjelpe seg i jakten på den

riktige typen bilder.

Vår oppgave er å lete etter bilder som kan bevise at

supersymmetri finnes, forteller Bjørn. Han legger ikke

skjul på at det hadde vært stas å være den som finner

beviset.

Det er jo utrolig gøy å se hva som skjuler seg i

Kinderegget, smiler forskeren.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-09

© Nysgjerrigper

Se webartikkelen på http://ret.nu/l67ztbmW
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Mens kjempebabyen sover
Forskning.no. Publisert på nett 22.02.2009 06:08.

Trodde du at atomfysikksenteret CERN lå stille og

brakk etter at Large Hadron Collider snublet ni

dager etter oppstart i fjor? Å nei. Her trenes det

hardt med partikkelskrelling og kosmiske stråler.

Marianne Nordahl journalist

Søndag 22. februar 2009

Erik Adli forklarer hvordan partiklene vil bli sendt

ut i LCH fra tanken bak ham (Foto: Marianne

Nordahl). - Dette er på mange måter hjertet av

CERN, sier Erik Adli (33).

Om ikke lenge er han ferdig med sin doktorgrad i

akseleratorfysikk her på laboratoriet ved CERN, i

Sveits.

Han har stoppet vår raske omvisning inne i noe

som viser seg å være enden av en lang tunnel.

Foran oss står en stor ståltank.

Fra denne går et system av rør og ledninger bort

til begynnelsen på et kjemperør som vi ikke ser

ende på når vi titter nedover i tunnelen.

Ordene høyspenning - fare advarer mot nysgjerrig

pilling fra et gult skilt. Ærefrykten for dette

laboratoriet kommer som et stikk.

- Når Large Hadron Collider skal settes i gang, er

dette startstreken til partiklene, sier Adli

- Her får de et lite spark av elektrisk ladning, men

de må gjennom flere akseleratorer før de kjøres

ut i LHC. Det vil ta omtrent en halv time fra de

starter her til de har nådd nær lysets hastighet

nede i Large Hadron Collider, forteller han.

Den flere etasjer høye Atlasdetektoren utfører sitt

oppdrag 100 meter under bakkenivå Kjærlighet til

kjempebabyen

I en gigantisk, drønnende vugge av jern,

ledninger, sensorer og magneter, seks etasjer

under bakkenivå, ligger den store sovende

babyen trygt forvart.

Likevel sitter ingen stille og venter på at den

store partikkelakseleratoren skal gjenopplives til

høsten det er på ingen måte late dager på CERN.

- Babyen hadde et kraftig hikk i høst, men nå håper vi

den våkner frisk i september, sier en hjelmbeslått

sveitser smilende.

Vi står på en slags veranda langt under bakken, og

måper mot det enorme maskineriet i det som kalles

Atlashulen Atlas er den ene av de fire detektorene som

skal følge med når partiklene kollideres mot hverandre i

dundrende fart inne i akseleratoren.

Large Hadron Collider får konstant pleie, oppdragelse og

kjærlighet av tusenvis av fysikere, elektrikere,

teoretikere og anleggsarbeidere fra 20 land i Europa. De

bruker månedene til å oppgradere teknikken slik at så

mange så mange partikler som mulig skal kollidere i

eksperimentet.

Det får man i hvert fall tydelig følelsen av, nesten

uansett hvem man snakker med på forskningssenteret.

Kommunikasjonssjef eller mekaniker når de omtaler

LCH, har de alle det ømme smilet man vanligvis bare ser

hos en stolt mor eller far.

- Man forventer noen barnesykdommer det må man alltid

når man setter i gang et slikt eksperiment, sier Adli.

Avansert galskap i rett linje

Han jobber ikke direkte med LHC eller Atlasdetektoren,

men er med på å teste ut en teknologi som skal munne

ut i en helt ny, fem mil lang, linjalrett akselerator, ved

navn CLIC (Compact Linear Collider).

Teamet som jobber med CLIC-prosjektet har en stor jobb

foran seg før partikler etter planen skal kollideres i Large

Hadron Collider til høsten.

- Det som vil skje er at verden vil vente på LHC sine

resultater. De vil gi oss en indikasjon på hvordan vi må

bygge neste generasjons store partikkelakselerator.

Målet er at når LHC -dataene er klare, så skal vi ha

bevist at CLIC-teknologien er gjennomførbar, sier Adli.

Han fører an gjennom det verkstedliknende laboratoriet,

hvor det er bygget opp en akseleratorbane i fargerike

materialer.
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Erik Adli poserer i laboratoriet hvor CLIC-

teknologien testes og utvikles. (Foto: Henning

Huuse) Adli vil vise stedet hvor CLICs genistrek

ligger, som gjør at den kan være snorrett og

likevel få partikkelstrålene opp i lysets hastighet

uten å kjøre dem rundt i en sirkel til farten er høy

nok.

Partikkelstrålene som skal kræsje på midten av

den planlagte CLIC-akseleratoren, skal nemlig få

energi tilført fra såkalte drivstråler for å frese opp

i bortimot lysets hastighet før kollisjonen.

På testakseleratoren vi har foran oss sitter en

sylinderformet, lang tank med innvendige

skrelleblader. Det er slike som skal skrape

elektronene av drivstrålen når den suser forbi i

CLIC-akseleratoren. Denne energien skal

drivstrålene deretter gi fra seg til hovedstrålene

som skal kollidere sammen.

Når CLIC står ferdig skal den bruke dataene fra

LHC til å gå mye mer presist til verks enn den

sirkelformede partikkelakseleratoren klarer.

Her kan du lese mer om hvordan CLIC virker.

- I desember klarte vi faktisk for første gang i

historien å trekke effekt av elektronene i

drivstrålen ved å skrelle dem av.

- I løpet av sommeren skal vi ha klart å overføre

denne energien til hovedpartikkelstrålen, slik at

den går raskest mulig, sier Adli, mens han viser

med skrellebevegelser utenfor tanken i

testmaskinen.

Kosmisk stråling og en norsk teamleder

På en ti minutters trasketur gjennom området

kan man se en salig blanding av hangarlignende

bygninger, og moderne bygg i glass og stein. I et

slikt bygg sitter Heidi Sandaker (33) ved et

kafébord. Når for tiden har hun liten tid til sånt.

- I hele høst har vi trent Atlasdetektoren med

kosmisk stråling, naturlige stråler som kommer

fra verdensrommet som en skur hele tiden. De

fleste av partiklene er protoner som treffer

atmosfæren med en veldig hastighet.

- Da blir det som kollisjonene vi skaper på CERN,

bortsett fra at de kan ha enda høyere energi enn det vi

klarer å lage. Det er de små partiklene som blir igjen

etter disse kollisjonene vi registrer i Atlas når de

kommer ned gjennom detektoren, sier Heidi Sandaker.

Heidi Sandaker gleder seg til Atlasdetektoren igjen kan

få kollisjonsdata fra LHC. (Foto: Marianne Nordahl). Hun

har doktorgrad i partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo,

og leder i dag et team på 4-9 personer. De jobber med

et softwareprogram som analyserer data fra de tre

detektordelene som blir truffet først når når partiklene

skal kollidere i LHC-røret.

Teamet har den viktige oppgaven å finne ut om datene

er gode nok til å sendes ut til forskere over hele verden.

Sandaker husker godt den niende dagen etter LHC-

eksperimentet startet i fjor høst, da noe i akseleratoren

plutselig snublet.

- Jeg hadde jobbet non stop helt siden oppstarten, og

tok en halv dag fri. Da jeg kom tilbake var det allerede

stans av akseleratoren. Det tok en stund før vi begynte å

forstå omfanget av skadene, men det var relativt klart at

det kom til å ta tid før vi fikk kollisjoner igjen, forteller

Sandaker

Litt Hollywood action til og med

I tillegg til den kosmiske strålingen som har drysset

gjennom Atlasdetektoren, og gitt den noe å jobbe med

den siste tiden, strødde den amerikanske skuespilleren

Tom Hanks også litt stjerneglans over CERN i forrige

uke.

Med et følge av sorte, blanke biler, livvakter og en

underholdningspresse fra hele verden, promoterte han

sin nye film `Angels and demons` i CERNs pressesal - i

filmen skal en gjeng satanister bruke en dose

antimaterie som terroristvåpen.

Men utenfor CERN-området ligger vinmarkene stille. Og

lite merker den grønne oveflaten av CERNs hjertebarn,

Large Hadron Collider, hundre meter nede under

druebuskenes røtter. Det gjenstår å se om babyen

våkner sutrete eller blid i september.

LHC

Large Hadron Collider er en 3,7 mil lang underjordisk

partikkelakselerator på grensa mellom Sveits og
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Frankrike.

Stråler av ørsmå partikler skal sendes i lysets

hastighet mot hverandre, og kollidere på flere

steder i akseleratoren.

Eksperimentet ble forsøkt satt i gang i september

2008, men en heliumlekkasje gjorde at forsøket

måtte stoppes.

I september 2009 skal forskerne igjen forsøke å

sende partikkelstrålene gjennom LHC, og vil

prøve å kollidere dem i oktober.

- Målet er å knuse partiklene slik at de avslører

sine minste byggesteiner. Forskerne vet enda

ikke hva de vil finne, men de håper blant annet å

finne den såkalte Higgspartikkelen, som man

ikke er fullstendig sikker på at finnes enda.

CLIC

Compact Linear Collider

En partikkelakselerator under utvikling, men hvis man

klarer å bevise at teknologien fungerer, vil den bli bygget

som et 5 mil langt rett rør.

Skal utføre presisjonsmålinger av resultatene som

kommer ut av LHC, fordi den vil kunne se egenskaper

ved partiklene som LHC ikke kan påvise.

Hovedstrålen av partikler skal etter planen få fart fra en

drivstråle, som man skreller energifeltet av, for så å

overføre til hovedstrålen.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/P8FsXWMU
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NY! UiBs frihet til å velge
På Høyden. Publisert på nett 09.12.2008 18:32.

Friheten til å velge blant likemenn er nettopp

universitetets styrke. Retten og plikten til å bli

vurdert av likemenn er grunnlaget for akademias

kvalitetssikring.

Universitetet, en institusjon tuftet på

kunnskapsskaping og langsiktighet, trenger

fleksibilitet. Kunnskap og visdom avles ikke

gjennom direktiver.

Trine Eilertsen sier i sin leder torsdag for to uker

siden at `Også eit breiddeuniversitet treng

spisskompetanse for å trekkja til seg dei mest

etterspurde tilsette og dei beste studentane`.

Slik har det alltid vært. Eilertsens oppfatning av

at breddeuniversitetet står i veien for dette er

direkte feil. Verdens ledende universitet er

breddeuniversitet. Eilertsen ser ut til å være villig

til å ofre kulturfag for mer matauk.

Den diskusjonen ved UiB vi kjenner, dreier seg

ikke om å ta fra de andre fakultetene for å styrke

realfag og medisin. Realfagenes selverkjennelse i

dagens komplekse samfunn er at de også

trenger de andre til støtte for sin samfunnsrolle -

og sin egenutvikling, som krever klart de største

ressursene. Breddeuniversitetet er nettopp et

redskap til å verne om og utdype

teknologiutviklingens behov for langsiktighet, og

aksept; Etisk aksept, økonomisk realiserbarhet

og internasjonal markedsrelevans.

Et av hovedpunktene i Det Norske Vitenskaps-

Akademis (DNVA) nyutkomne Walløe-rapport,

`Evne til forskning`, er faktisk forslag til en

korreksjon av kursen, slik at pengemessig

`småforskning` igjen får bedre levekår, med

spesiell Forskningsråds satsing. Her kjenner

også vi oss igjen som teoretiske fysikere,

underfinansierte premissleverandører til store

statlige satsinger som CERN deltakelse. DNVA

foreslår ikke at tiden snus. Rapporten tar også

opp behovet for raske tiltak for verdibevaring

knyttet til det siste tiårets storsatsing, de

tidsbegrensede såkalte `Sentre for fremragende

forskning`.

Det er riktig at det foregår en diskusjon i UiBs

teknologimiljø. Dette er ikke noe nytt. UiBs realfag har

sin egen interne konflikthistorie mellom `de bløte` (nå

blå eller grønne?) fag, og de `harde` teknologirelevante

fag. Et misforhold vi mener å ha lagt bak oss, og neppe

hva Eilertsen sikter til. Urealiserte politiske løfter og

påholdne driftsbevilgninger har påført realfagene

betydelige indre utfordringer. Vår kollega Bjarne Stugu

har i sin BT-kronikk 17.11 gitt et innblikk i `valgets

kvaler` ved det mest sentrale UiB institutt i

teknologisammenheng, Institutt for fysikk og teknologi.

Her har det langt fra vært noe kosmetisk navneskifte.

Instituttet har i de siste tjue år måttet avveie mellom

kjerneaktiviteten og etablering av nye teknologimotiverte

områder, anbefalt av myndighetene, og fremmet

gjennom Forskningsrådets pengemaskin.

Staben har ikke hatt friheten til å velge, men har også

under nye satsingsvalg fulgt opp ansvar for tidligere

vedtatt langsiktig satsing, som ESA og CERN, samlet

kanskje Verdens største teknologimiljø. CERN med en

årlig norsk kontingent på omkring 150 millioner. Det sier

seg selv at dette ikke er lett når Forskningsrådets

`politiske` nysatsinger går foran videreutvikling av

områder hvor Bergen har etablert et internasjonalt navn,

og hvor det internasjonale samfunn fremdeles satser. I

disse dager er det instrumentet UiB har bygget sammen

med Max Planck brakt i bane rundt Månen, og slått på

for observasjon.

Trine Eilertsen, breddeuniversitet i Bergen har faktisk

etterspurt spisskompetanse utfordringen er å ta vare på

den!

Innlegget sto først på trykk i Bergens tidende 7.

desember 2008.

© På Høyden

Se webartikkelen på http://ret.nu/YzjaYKr7
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UIB-KRITIKKEN
Bergens Tidende. Publisert på trykk 07.12.2008.
Av Laszlo P. Csernai og Jan S. Vaagen, professorer ved UiBs Institutt for fysikk og teknologi. Seksjon: DEBATT.
Side: 26.

Universitetet, en institusjon tuftet på

kunnskapsskaping og langsiktighet, trenger

fleksibilitet. Kunnskap og visdom avles ikke

gjennom direktiver. UiBs frihet til å velge

FRIHETEN TIL å velge blant likemenn er

universitetets styrke. Retten og plikten til å bli

vurdert av likemenn er grunnlaget for akademias

kvalitetssikring.

Bergens Tidende sier i sin leder torsdag for to

uker siden at "Også eit breiddeuniversitet treng

spisskompetanse for å trekkja til seg dei mest

etterspurde tilsette og dei beste studentane".

Slik har det alltid vært. BTs oppfatning av at

breddeuniversitetet står i veien for dette er

direkte feil. Verdens ledende universitet er

breddeuniversitet. BT ser ut til å være villig til å

ofre kulturfag for mer matauk.

DEN DISKUSJONEN ved UiB

vi

kjenner, dreier seg ikke om å ta fra "de andre"

fakultetene for å styrke realfag og medisin.

Realfagenes selverkjennelse i dagens komplekse

samfunn er at de også trenger "de andre" til

støtte for sin samfunnsrolle - og sin

egenutvikling, som krever klart de største

ressursene. Breddeuniversitetet er nettopp et

redskap

til å verne om og utdype teknologiutviklingens

behov for langsiktighet, og aksept: Etisk aksept,

økonomisk realiserbarhet og internasjonal

markedsrelevans.

Et av hovedpunktene i Det Norske Vitenskaps-

Akademis (DNVA) nyutkomne Walløe-rapport,

"Evne til forskning", er faktisk forslag til en

korreksjon av kursen, slik at pengemessig

"småforskning" igjen får bedre levekår, med

spesiell forskningsrådssatsing. Her kjenner også

vi oss igjen som teoretiske fysikere, underfinansierte

premissleverandører til store statlige satsinger som

CERN-deltakelse. DNVA foreslår ikke at tiden snus.

Rapporten tar også opp behovet for raske tiltak for

verdibevaring knyttet til det siste tiårets storsatsing, de

tidsbegrensede såkalte Sentre for fremragende

forskning.

DET ER RIKTIG at det foregår en diskusjon i UiBs

teknologimiljø. Dette er ikke noe nytt. UiBs realfag har

sin egen interne konflikthistorie mellom "de bløte" (nå

blå eller grønne?) fag, og de "harde" teknologirelevante

fag. Et misforhold vi mener å ha lagt bak oss, og neppe

hva BT sikter til. Urealiserte politiske løfter og påholdne

driftsbevilgninger har påført realfagene betydelige indre

utfordringer.

Vår kollega Bjarne Stugu har i sin BT-kronikk 17.11. gitt

et innblikk i "valgets kvaler" ved det mest sentrale UiB-

institutt i teknologisammenheng, Institutt for fysikk og

teknologi. Her har det langt fra vært noe kosmetisk

navneskifte. Instituttet har i de siste tjue år måttet

avveie mellom kjerneaktiviteten og etablering av nye

teknologimotiverte områder, anbefalt av myndighetene,

og fremmet gjennom Forskningsrådets pengemaskin.

STABEN HAR IKKE hatt "friheten til å velge", men har

også under nye satsingsvalg fulgt opp ansvar for tidligere

vedtatt langsiktig satsing, som ESA og CERN, samlet

kanskje verdens største teknologimiljø, CERN med en

årlig norsk kontingent på omkring 150 millioner.

Det sier seg selv at dette ikke er lett når

Forskningsrådets "politiske" nysatsinger går foran

videreutvikling av områder hvor Bergen har etablert et

internasjonalt navn, og hvor det internasjonale samfunn

fremdeles satser. I disse dager er det instrumentet UiB

har bygget sammen med Max Planck brakt i bane rundt

Månen, og slått på for observasjon.

Bergens Tidende, breddeuniversitetet i Bergen har

faktisk etterspurt spisskompetanse - utfordringen er å ta

vare på den!

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 288 av 463



Verdens ledende universitet er breddeuniversitet

FORSKNING: Breddeuniversitetet UiB har

etterspurt spisskompetanse - utfordringen er å ta

vare på den! På bildet ser vi Realfagbygget ved

UiB. ARKIVFOTO: KNUT STRAND

FORSKNING: Breddeuniversitetet UiB har

etterspurt spisskompetanse - utfordringen er å ta

vare på den! På bildet ser vi Realfagbygget ved UiB.

ARKIVFOTO: KNUT STRAND

© Bergens Tidende
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Kunsten å være populær
Universitas. Publisert på nett 29.10.2008 15:58.

Zoolog Petter Bøckman mener spissforskere

sjelden er de beste formidlerne. Sammen med

flere forskere og UiO-ansatte etterlyser han en

klarere satsning på formidling fra Matnats side.

KOMMUNISERER: Leder for HFs

kommunikasjonsnettverk, Helene Wilberg, har sju

kommunikatører i staben sin og mener

arbeidsmiljøet tjener på medieomtale.

IKKE NOK: Dekan ved Matnat, Knut Fægri, synes

ikke det brukes nok ressurser på formidling ved

Matnat, men mener dagens budsjettrammer ikke

åpner for en større satsning.

- Jeg er sinnsykt glad jeg ikke er i Ødegaards

støvler nå, sier museumslærer Petter Bøckman

på sitt kontor preget av et slags kreativt kaos på

Geologisk museum. Overalt ligger det knokler,

hodeskaller og dinosaurfigurer. Petter Bøckman

er, som Knut Jørgen Røed Ødegaard, en

medieyngling blant Universitetet i Oslos (UiO)

realister. Han har ingen forskningsstilling, men er

opptatt av formidling og pleier å svare når

journalistene ringer. Det ser han ikke noe

problem med, og han er oppgitt over kritikken

som har kommet mot Røed Ødegaard de siste

ukene.

- Det jeg reagerer mest på er utsagnet fra Pål

Brekke om at stipendet til Ødegaard snart går ut.

Internt i universitetssystemet er sånne ting viktig,

men når en veletablert forsker bruker Ødegaards

usikre stilling som argument mot ham, ser det ut

som ganske stygg mobbing utenfra. Brekke

mener det sikkert ikke sånn, men han er et

resultat av systemet, sier han.

Brekke selv sier han opplever at hovedpoengene

har falt ut av debatten.

- Vi ønsker alle bare en bedre formidling, men

man må selvfølgelig få lov til å uttale seg selv om

man ikke forsker aktivt.

Brekke mener det burde finnes en mer strategisk

plan for hvordan formidlingen gjennomføres ved

enkelte institutter.

-Det burde finnes en informasjonsansvarlig som fungerer

som et sentralbord og finner fram til de rette forskerne

når mediene ringer. Denne personen skal i stor grad

fronte den forskningen eller aktiviteten som utføres ved

instituttet. Og ved å utnytte flere personer vil man få

frem både bredden og ikke minst den høye kvaliteten

blant norske forskere. Det ville virkelig kunne gi et løft

for rekrutteringen til realfag. Videre vil en

informasjonsansvarlig plage også de som ikke er så glad

i formidling og hjelpe dem med å nå ut, sier han.

Formidling er rekruttering

Også tidligere journalist Jonas Lange, som nå jobber

som pressekontakt ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet (Matnat), mener at

formidling må få en mye høyere anseelse. Han mener

det finnes stor interesse blant folk og journalister for

forskningsstoff.

-Verdien av populærformidling i media må synliggjøres,

sier Lange, og viser til at formidling er blant

universitetets hovedoppgaver, sammen med forskning

og undervisning. Han er bekymret for rekrutteringen til

realfagene.

- Det er en sånn grunnholdning om at bare forskning har

verdi, og at alt media driver med er tøys og tull. Horing i

media blir sånn sett det verste man kan bedrive. Jeg tror

at om realfagene hadde jobbet mer målrettet med

populærformidling de siste 15 årene, så hadde vi neppe

hatt noen realfagskrise i dag. Mer språkføre humanister

Ved Det humanistiske fakultet (HF) er situasjonen

ganske annerledes. Der er det opprettet et

kommunikasjonsnettverk med en leder, samt en

representant fra hvert av de syv instituttene. I tillegg til

det finnes det ytterligere to og en halv stilling på

fakultetet som jobber med kommunikasjon.

- Det betyr at vi har personalressurser til å gi støtte til

forskningsformidling og profilering ved alle instituttene

på HF, sier Helene Wilberg, lederen for

kommunikasjonsnettverket. Hun er fornøyd med

organiseringen, og mener den gir gode resultater med

fokus på formidling og kommunikasjon.

- HF har rundt 30 medieoppslag om dagen, så vi er
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absolutt synlige, forteller Wilberg.

- Men en utfordring for oss er at forskerne ofte

framstår som enkeltpersoner og forfattere, vi

kunne ønsket oss at flere passer på å få med

tilknytningen til UiO.

Wilberg forteller at de prøver å få særlig

stipendiater ut i media, og at det oppleves som

bra for hele miljøet med medieomtale.

Også Handelshøyskolen BI jobber aktivt med

formidling. Under opptakten til finanskrisen

sendte de blant annet ut en ekspertliste med

navn på ulike forskere det kunne være aktuelt å

kontakte. Ansvarlig for forskningskommunikasjon

ved BI, Audun Farbrot, forteller at de opplever en

økende etterspørsel etter eksperter, og at de

ønsker å gjøre det lettere for media å finne

forskere med relevant kompetanse.

-Vi er svært opptatt av å motivere og utfordre

våre faglige ansatte til å nå ut i offentligheten.

Det er en måte å leve opp til vårt

samfunnsansvar på, sier han.

Dekan ved matnat, Knut Fægri, synes det blir for

naivt å tro at realfagskrisen ville vært borte om

man hadde jobbet mer målrettet mot

populærformidling, og viser til at realfagskrisen

er universell i den vestlige verden. Han mener det

er forskjell på HF og matnat både organisatorisk,

økonomisk og kulturelt, noe som åpner for en

annen organisering.

- Brukes det etter deres syn nok ressurser til

formidling ved matnat i dag?

- Nei, men innenfor dagens budsjettrammer er

det dette vi klarer, sier Fægri. Etterlyser klarer

strategi

Bøckman er opptatt av forskjellen på

spissforskning og formidling.

- Det å formidle er et fag i seg selv. Mange ser ut

til å ha en klokkertro på at spisskompetanse

automatisk gjør folk til gode formidlere.

Kombinasjonen av gode forskere og gode formidlere

finnes, men den er sjelden.

Bøckmann savner en bredere rolle for undervisere i

dagens system, og mener det beste hadde vært om

Ødegaard kunne blitt værende når stipendet hans går ut.

Da kunne han undervist studenter og fortsatt med det

han gjør best: Ta telefonen når den ringer.

- Universitetet har gått fra å være et smalt

forskningssted til å bli en diger utdanningsinstitusjon. På

et tidspunkt må de innse at det finnes behov for

undervisere, ikke bare forskere, sier Bøckman.

Jonas Lange trekker fram fysiker Bjørn Samset som et

av de største formidlingstalentene til matnat.

- Å måtte tenke ut nye, enkle måter å forklare

kompliserte ting på gjør ham til en bedre forsker, sier

Lange, og er kryptiske forskere å prate mer med barna

sine.

- Å ikke ville forenkle og formidle til deg og meg gjennom

media, det er ikke bare arrogant, det er også

kunnskapsløst, sier Lange.

- Forskere bør ta inn over seg at vi lever i et

mediesamfunn, og at en opptreden på Grosvold har mye

større allmenn formidlingsverdi enn vitenskaplige

publikasjoner, sier han.

- Vi trenger å satse på nye formidlingstalenter, formidling

er tross alt din fordømte forskerplikt. Ellen Engelstad

Stephane Lelarge (foto) Anders Aa. Hagen (foto) Fakta

Artikkelserie

I en serie artikler setter Universitas søkelyset på

forskningsformidling i media.

Tidligere saker: 08.10.2008 Stjernekrig. Om medias

ensidige bruk av kilder i uttalelser om astronomi.
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På jobb for CERN
Hardware.no. Publisert på nett 16.10.2008 15:24.

Vi har pratet med to norske fysikere som jobber

med å tilgjengeliggjøre resultatene fra CERNs

LHC-eksperimenter.

1 Side 1

2 Side 2

3 Side 3

Vi har vært så heldige å få slå av en prat med

Farid Ould-Saada og hans assistent Thomas

Frågåt. Farid og Thomas er fysikere ved

Universitet i Oslo, og to av flere norske forskere

som jobber tett med LHC (Large Hadron Collider)-

eksperimentet, bedre kjent som CERNs

partikkelaksellerator.

Ved å kollidere protoner ved høye energier lar

LHC oss gjenskape forholdene som rådet like

etter universets begynnelse med Big Bang.

Viktige spørsmål er ofte knyttet til store

utfordringer, sier Ould-Saada.

Farid er prosjektleder for det norske bidraget til

det som kalles tidenes største eksperiment, i

tillegg til å være leder for KnowARC-prosjektet.

Hans ansvarsområde er å la forskere fra hele

verden få tilgang til de enorme mengdene

informasjon LHC produserer.

Store mengder data krever store mengder

prosesseringskraft og lagringskapasitet, noe som er

muliggjort gjennom Grid-programvaren KnowARC.

KnowARC benytter seg av flere store nettverk av klustere

og datamaskiner over hele verden, for å tilby rask og god

tilgang til data fra en rekke forskjellige vitenskapelige

eksperimenter.

Istedenfor at hver enkelt forsker skal måtte bruke sin

egen prosessor til å behandle informasjonen og sin egen

harddisk til å lagre den, kan forskeren enkelt benytte

tusenvis av raske datamaskiner, via ARC, til å gjøre sine

kalkulasjoner.

Les intervjuet på neste side!

Neste side Side 1

Annonse:

© Hardware.no
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Mangler kvinnelige rollemodeller
Studvest. Publisert på nett 15.10.2008 00:13.

ANBEFALER FYSIKK. Student Hege Erdal

stortrives på masterstudiet i kjernefysikk og

anbefaler faget for nysgjerrige jenter. FOTO: TINA

BEATE GOA FAGERHEIM Ved Institutt for fysikk og

teknologi ved Universitetet i Bergen

er det kun én kvinnelig professor.

Tekst: Masterstudent i kjernefysikk Hege Erdal

ønsker seg flere kvinnelige rollemodeller.

Om det hadde vært flere kvinnelige professorer i

fysikk, ville jentene se at det å bli professor

faktisk er mulig, sier Erdal.

Anna Lipniacka, Bergens eneste kvinnelige

professor i fysikk, mener også kvinnelige,

akademiske rollefigurer er viktige. Hun deltar i

verdens største fysikk-eksperiment ATLAS ved

CERN, der Norge er representert med 20

forskere, hvorav tre er kvinner.

I Norge liker jenter å gjøre «jenteting» og ikke

»gutteting». De vet ikke at fysikk også er

«jenteting» fordi det ikke finnes noen som kan

vise dem det, sier Lipniacka.

ØNSKER ØREMERKING Ifølge instituttleder ved

Institutt for fysikk og teknologi (IFT) ved UiB, Jan

Petter Hansen, er kun fem av 34 vitenskapelige

ansatte ved instituttet kvinner.

I forhold til andre universiteter i Norge har vi en

sammenlignbar kjønnsbalanse, men dette er ikke

noe å skryte av, sier han.

Anna Lipniacka mener det første som må skje er

at diskriminering av kvinner må stanses, og

kulturen på arbeidsplassen må endres.

Hvis vi kan ta over styringen av bankene i

krisetider, kan vi også introdusere øremerkede

jobber for kvinner i krise, sier Lipniacka.

I en situasjon hvor det ikke er penger til nye

stillinger, er det viktig å utlyse stillingene der det finnes

kvinner å ta av, oppfordrer Jan Petter Hansen.

JENTENE ER REDDE FOR Å FEILE Ifølge Anne Borg,

fysikkprofessor ved NTNU, er det i land som Frankrike og

Italia, som tradisjonelt sett har flere kvinner i

vitenskapelige stillinger, en helt annerledes karrierevei

enn i Norge. Dette kan forklare frafallet som begynner

allerede i ungdomsårene.

Når vi ikke har fått tak i jentene på videregående, har vi

allerede tapt noen. Her har vi en kjempeutfordring, sier

Borg.

Men mangelen på jenter i fag som fysikk er ikke gitt.

Anna Lipniacka nevner Sverige, Frankrike og Italia som

land med dobbelt så mange kvinner på bachelornivå enn

i Norge.

Masterstudent Hege Erdal mener jenter ofte vil mestre

noe med en gang, og at de er reddere for å feile enn

guttene Her har vi en kulturforskjell. I andre land er ikke

fysikk regnet som et maskulint eller spesielt vanskelig

fag, nevner Anne Borg.

PROBLEMATISKE UTENLANDSOPPHOLD Det største

frafallet av jenter skjer etter avlagt doktorgrad. Årsaken

kan være kravet om utenlandsopphold under post.doc,

tror Borg.

I Norge er det forventet at du i løpet av post.doc. skal

dra utenlands som en del av den vitenskapelige

stillingen. Dette kreves i en periode hvor mange kvinner

ønsker å stifte familie. Slik er det ikke ved

universitetene i for eksempel Frankrike og Italia, sier

Borg.

© Studvest
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Lånte smart knep fra maneter
Aftenposten. Publisert på nett 08.10.2008 16:13.

Lysende maneter førte til at to amerikanere og en

japansk forsker fikk nobelprisen i kjemi. FAKTA:

Alt om Fredsprisen De tre får prisen for

oppdagelsen av proteinet GFP.

GFP finnes i maneter, og er i dag blitt ett av

biovitenskapens viktigste verktøy, skriver

Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

Ved hjelp av GFP kan forskere i dag følge tidligere

usynlige biologiske forløp, blant annet hvordan

kreftceller sprer seg eller hvordan nerveceller

vokser i hjernen.

Osamu Shimomura er japansk statsborger og

født i 1929. Han er professor emeritus ved

Marine Biological Laboratory i Woodshole i USA

og Boston University Medical School i USA.

Martin Chalfie er amerikansk statsborger, født i

1947 og professor i biologi ved Columbia

University i New York.

Roger Tsien er amerikansk statsborger, født i

1952 og professor ved University of California i

San Diego.

Teoretisk partikkelfysikk

Årets nobelpris i fysikk gikk tirsdag til

amerikaneren Yoichiro Nambu, og Makoto

Kobayashi og Toshihide Maskawa fra Japan for

banebrytende forskning på teoretisk

partikkelfysikk.

De tre fikk prisen for sitt pionerarbeid på

symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. Nambu får halve prisen,

mens den andre halvdelen deles mellom de to

japanske forskerne.

Den japanskfødte amerikaneren Yoichiro Nambu.

Det er en høyst fortjent pris. Disse tre er sentrale

for partikkelfysikken, sier postdoktor Bjørn H.

Samset ved Fysisk institutt ved Universitetet i

Oslo til NTB.

Årets tildeling er morsom, men ikke spesielt enkel å

forklare for folk som ikke har spesialkunnskaper om

fysikk, konstaterer Samset.

Fysikere er veldig glad i symmetrier, og det er mange

slike symmetrier som ligger til grunn for

standardmodellen for partikkelfysikk, forklarer han.

Man prøvde opprinnelig å lage en modell med bare

symmetrier og kom veldig langt med det. Men en del

symmetrier fungerte ikke, sier Samset.

Derfor har forskere, blant dem årets prisvinnere, lenge

jobbet med hvordan symmetriene kan brytes på kreative

måter.

Nambu jobbet med ideen om spontane symmetribrudd i

partikkelfysikk og matematikken i dette, sier han.

De to andre prisvinnerne, Kobayashi og Maskawa,

brukte ideen symmetribrudd til å forklare hvorfor det er

mer materie enn antimaterie i universet.

Den japanske professoren Toshihide Maskawa.

Ved å gjøre dette, løste de et problem i naturen og

forutså samtidig to nye kvarker, altså byggesteiner, i

naturen. De kvarkene er senere blitt funnet, sier

Samset.

Spiren til universet

Etter Big Bang ble det skapt like mye materie som

antimaterie, og de to burde da ha utradert hverandre.

Men åpenbart skjedde det et symmetribrudd, et lite

brudd med den perfekte symmetrien.

Materien vant over antimaterien og ble dermed spiren til

hele vårt univers, heter det i Nobelkommiteens

begrunnelse for årets pris. Men hva som ligger bak

denne typen symmetribrudd, er fortsatt en stor gåte og

et aktivt forskningsområde, konstateres det videre.

Fysiker Bjørn Samset mener årets pris viser at

Nobelkomiteen hedrer en begrunnelse for ideen om et

symmetribrudd i naturen.
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Det er en høyst fortjent pris. Disse tre er sentrale

for partikkelfysikken. Postdoktor Bjørn H. Samset

ved Fysisk institutt, UiO.

Aidspionerer og kreftforsker

Årets Nobelpris i medisin deles av tre forskere

som har oppdaget to viktige virus: Hiv-viruset, og

et virus som kan føre til livmorhalskreft.Tyskeren

Harald zur Hausen belønnes for sin oppdagelse

av viruset humant papilloma, som kan føre til

livmorskreft.

De to franskmennene Françoise Barré-Sinoussi

og Luc Montagnier deler prisen for sin

aidsforskning og oppdagelsen av hivviruset.

Årets medisinprisvinnere belønnes for

oppdagelsen av to virus som forårsaker alvorlige

sykdommer hos mennesket, skriver den svenske

Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

Livmorhalskreft

Professor emeritus Harald zur Hausen (72) gikk

tidlig imot datidens gjengse oppfatning, og

hevdet at livmorhalskreft forårsakes av de da

ukjente typene av viruset humant papilloma

(HPV).

I 1983 klarte han å påvise kreftframkallende

typer av HPV. Oppdagelsen har ført til nye

metoder for å bekjempe denne typen kreft, den

nest mest vanlige hos kvinner, skriver den

svenske Nobelkomiteen i sin begrunnelse. Blant

annet forskes det nå på effekten av å vaksinere

unge jenter mot viruset.

Professor zur Hausen sier han ble svært

overrasket da den svenske Nobelkomiteen ringte

ham ett kvarter før prisen ble kunngjort i

Stockholm mandag.

Jeg var ikke forberedt på dette. Men nå feirer vi

med et lite glass sprudlende, fortalte han til

journalister etter kunngjøringen.

Årets tre vinnere av Nobel-prisen i medisin:

Professor Harald zur Hausen fra Tyskland (f.v),

professor Luc Motagnier og virolog Francoise

Barre-Sinoussi fra Frankrike. Foto:

Reuters/Scanpix

Oppdaget hivviruset

I 1983 klarte professorene Françoise Barré-Sinoussi

(61) og Luc Montagnier (76) å beskrive et nytt såkalt

retrovirus fra pasienter med hovne lymfekjertler. Det er

dette viruset som nå kalles humant immunsviktvirus,

altså hiv, og som fører til utvikling av aids.

Identifiseringen av viruset har vært en forutsetning for

utvikling av medisiner som bremser utviklingen av aids,

og som på dramatisk sett har redusert dødeligheten av

sykdommen, skriver Nobelkomiteen.

Årets medisinprisvinnere belønnes for oppdagelsen av to

virus som forårsaker alvorlige sykdommer hos

mennesket. Nobelkomiteen Forskerstrid

Montagnier og Barré-Sinoussi påviste antistoffer hos

smittede pasienter. Viruset kunne også overføres til

uinfiserte lymfocytter, en type blodceller.

De fant ut at viruset drepte lymfocyttene, noe som

kunne forklare hvordan immunsvikt oppstår, ettersom

det er lymfocyttene som regulerer menneskets

immunforsvar.

Snart kunne de også påvise at viruset spres gjennom

seksuell kontakt, blodoverføringer, og fra mor til foster.

Kort tid etter oppdagelsen kunne flere forskergrupper

påvise at hiv er årsak til aids. I lang tid var Montagnier i

strid med amerikaneren Robert Gallo om hvem som

hadde æren av å ha oppdaget hiv. For noen år siden ble

de enige om å begrave stridsøksen og heller konsentrere

seg om arbeidet med å studere hvordan man best kan

bekjempe aidsepidemien.

(© NTB)

De tre nobelprisvinnerne i kjemi oppdaget det lysende

proteinet GFP i maneter. Proteinet er blitt et viktig

verktøy innen forskning. FOTO: AFP/SAM YEH

© Aftenposten

Se webartikkelen på http://ret.nu/slTQqIlz

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 295 av 463



Frikjøp av kvinner
Forskerforum. Publisert på nett 08.10.2008 14:51.

Landets universiteter kjøper fri kvinner fra

undervisning for at de skal kvalifisere seg til

professor. Også UiS er nå med på ordningen,

opplyser Studvest. - En amanuensis bruker

mesteparten av tiden sin til undervisning.

Dermed blir det lite tid til den avgjørende

forskningen som skal til for å kvalifisere seg til

professorstillingene, sier Siren Erichsen til

Studvest. Hun er likestillingsrådgiver ved

Universitetet i Stavanger (UiS). UiS ønsker nå å

gjøre som NTNU og Universitetet i Bergen (UiB)

og har innført en stipendordning som skal få

kvinner inn i professorstillinger.

Tid til forskning Et såkalt kvalifiseringsstipend er

penger brukt til å kjøpe kvinner fri fra

undervisning slik at de får tid til å forske.

Pengene går til å lønne en annen til å ta seg av

undervisningen, opplyser Studvest. Avisen viser

til at Nifu Step mener dette er måten å gi

kvinnelige førsteamanuenser tid til kvalifisere seg

til å bli professor på.

Har ikke hjulpet ennå Ved UiB har

kvalifiseringsstipendene ikke ført til at antall

kvinnelige professorer har steget de siste to

årene. - Loven om likestilling sier at vi kan ikke

prioritere kvinner i alle sammenhenger. Vi kan

ikke bytte ut dem som allerede er ansatt. Derfor

kan ikke endringene skje veldig fort, jobben med

en doktorgrad kan jo ta fem år, sier Anne Marit Skarsbø,

likestillingsrådgiver ved UiB, til Studvest. Men målet om

lik fordeling av kjønn kan være innen rekkevidde. Antall

kvinnelige førsteamanuenser utgjør nå 40 prosent. Det

er dobbelt så mye som i 1996, opplyser studentavisen.

Verst på realfag Mangelen på kvinnelige professorer er

størst innenfor realfagene. Ved Det matematisk-

naturvitenskaplige fakultet på UiB er bare åtte prosent

av professorene kvinner, skriver Studvest. I tillegg til

kvalifiseringsstipend satses det derfor på

nettverksbygging. - Det kan være tungt å være eneste

kvinne på en mannsdominert arbeidsplass. Ettkjønnede

arbeidsplasser utgjør en spesiell kultur, og en kan lett

føle seg satt litt på sidelinjen, sier likestillingsrådgiver

Skarsbø til Studvest. I 2003 ble gruppen Realdamer

startet opp ved dette fakultetet. Målet er å få kvinnelige

studenter på alle nivå opp i høyere stillinger i akademia.

- Siden 2003 har kvinneandelen på professornivå vært

stabil, sier Anna Lipniacka, leder i Realdamene, til

Studvest.
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Kjøper kvinner fri fra undervisning
Studvest. Publisert på nett 08.10.2008 00:13.

FOTO: AKADEMISKE STILLINGER

Førsteamanuensis: Høyere vitenskapelig stilling

ved universiteter og høyskoler i Norge. Krever en

doktorgrad, står under professor på rangstigen.

Professor: Den høyeste vitenskapelige

stillingen. Krever en rekke utgivelser av

vitenskapelig karakter.

Universitetene kjøper kvinnelige

førsteamanuenser fri fra undervisning. Slik skal

kvinnene få tid til å bli professorer.

Tekst: og Ingenting kommer av seg selv! Plutselig

møter du det berømte glasstaket kampen for

likestilling er langt fra over, sier Ragnhild Lager,

likestillingsrådgiver ved Universitetet i Agder

(UiA).

Universitetene i Norge har alle handlingsplaner

for økt kjønnsbalanse for de øverste akademiske

stillingene. Per dags dato er mer enn 80 prosent

av alle professorene menn, det til tross for at

kvinner ved studienes start utgjør 60 prosent av

studentene.

IKKE GODT NOK På landsbasis kommer

Universitetet i Stavanger (UiS) verst ut med bare

14 prosent kvinnelige professorer. Universitetet i

Bergen (UiB) ligger på 18 prosent.

Dette er ikke godt nok, sier likestillingsrådgiver

ved UiS Siren Erichsen.

UiS har dermed innført noe blant andre NTNU har

drevet med i ti år allerede, nemlig en

stipendordning for å få kvinner inn i

professorstillinger.

ENDRING TAR TID En amanuensis bruker

mesteparten av tiden sin til undervisning.

Dermed blir det lite tid til den avgjørende

forskningen som skal til for å kvalifisere seg til

professorstillingene, forteller Siren Erichsen.

Et kvalifiseringsstipend er penger fakultetene får

fra universitetet til å kjøpe kvinner fri fra

undervisning slik at de får ro til å forske.

Stipendet brukes til å lønne en annen til å ta seg

av undervisningen.

Slik vil kvinnelige førsteamanuenser få tid til kvalifisere

seg til å bli professor, mener Norsk institutt for studier

av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP).

UiB gir kvinnelige førsteamanuenser

kvalifiseringsstipend, men kvinneandelen av

professorene ved UiB har likevel ikke steget de siste to

årene.

KVINNENE FALLER FRA Loven om likestilling sier at vi

kan ikke prioritere kvinner i alle sammenhenger. Vi kan

ikke bytte ut dem som allerede er ansatt. Derfor kan

ikke endringene skje veldig fort, jobben med en

doktorgrad kan jo ta fem år, sier Anne Marit Skarsbø,

likestillingsrådgiver ved UiB.

Derfor gjelder målene til UiB om 50 prosent

kjønnsbalanse nettopp for nytilsatte. Dette har vist seg i

tallene for førsteamanuenser, hvor kvinnene nå utgjør 40

prosent, dobbelt så mye som i 1996.

Skarsbø forteller at dette er nødvendig ettersom

kvinnene faller av studiene mellom nivåene i større grad

enn menn.

Fra å utgjøre 60 prosent av studiemassen, er forholdet

flyttet til 50 prosent allerede på master, sier Skarsbø.

REALDAMER Hovedutfordringene ligger hos

realfagsfakultetene. Norge har et kjønnsdelt

arbeidsmarkedet, og dette viser seg også i tradisjonelle

«guttefag», realfagene.

Ved UiB er bare åtte prosent av professorene ved Det

matematisk-naturvitenskaplige fakultet kvinner. Som et

ledd i å nå Universitets mål, satses det også på

nettverksbygging.

Det kan være tungt å være eneste kvinne på en

mannsdominert arbeidsplass. Ettkjønnede

arbeidsplasser utgjør en spesiell kultur, og en kan lett

føle seg satt litt på sidelinjen, sier Skarsbø.

Ved Mat.nat ble det i 2003 opprettet en gruppe som

kaller seg «Realdamer». De arrangerer faglige foredrag,

diskusjoner og sosiale arrangementer. Målgruppen er

kvinnelige studenter på alle nivå for å få dem opp i
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høyere stillinger i akademia.

Siden 2003 har kvinneandelen på professornivå

vært stabile, sier Anna Lipniacka, leder i

Realdamene.
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Partikkelfysikk ga nobelpris
Sogn Avis. Publisert på nett 07.10.2008 18:49.

Stockholm/Oslo (ANB-NTB): Banebrytende

forskning på teoretisk partikkelfysikk blir hedret

med årets nobelpris i fysikk. Fakta om vinnerne

Yoichiro Nambu er født 1921 i Japan.

Han tok doktorgraden ved Universitetet i Tokyo

1952, er professor emeritus ved Universitet i

Chicago og amerikansk statsborger. Makoto

Kobayashi er født i 1940. Han tok doktorgraden

ved Universitetet i Ngaoya i 1972 og er professor

emeritus ved Forskningsorganisasjonen for

høyenergiakseleratorer (KEK) i Tsukuba i Japan.

Toshihide Masakawa er født i 1940. Han tok

doktorgraden ved Universitetet i Nagoya i 1967

og er professor emeritus ved Universitetet i

Kyoto. Prisen er på 10 millioner svenske kroner.

Nambu er tildelt halve prisen, mens Kobyashi og

Maskawa deler den andre halvparten. Prisen

deles ut 10. desember, samtidig med de øvrige

nobelprisene.

Prisen deles mellom Yoichiro Nambu fra USA og

Makoto Kobayashi og Toshihide Maskawa fra

Japan.

De tre får prisen for sitt pionerarbeid på

symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. Nambu får halve prisen,

mens den andre halvdelen deles mellom de to

japanske forskerne.

Prisen er på 10 millioner svenske kroner, og den

deles ut i Stockholm 10. desember sammen med

de øvrige nobelprisene bortsett fra fredsprisen.

Det er en høyst fortjent pris. Disse tre er sentrale

for partikkelfysikken, sier postdoktor Bjørn H.

Samset ved Fysisk institutt ved Universitetet i

Oslo til NTB.

Han hadde ikke tippet riktige prisvinnere på

forhånd, men mener de tre utkårede alle var i en

stor gruppe navn som kunne få årets pris.

Vrient å forklare

Årets tildeling er morsom, men ikke spesielt

enkel å forklare for folk som ikke har

spesialkunnskaper om fysikk, konstaterer Samset.

Fysikere er veldig glad i symmetrier, og det er mange

slike symmetrier som ligger til grunn for

standardmodellen for partikkelfysikk, forklarer han.

Man prøvde opprinnelig å lage en modell med bare

symmetrier og kom veldig langt med det. Men en del

symmetrier fungerte ikke, sier Samset.

Derfor har forskere, blant dem årets prisvinnere, lenge

jobbet med hvordan symmetriene kan brytes på kreative

måter.

Nambu jobbet med ideen om spontane symmetribrudd i

partikkelfysikk og matematikken i dette, sier han.

De to andre prisvinnerne, Kobayashi og Maskawa,

brukte ideen symmetribrudd til å forklare hvorfor det er

mer materie enn antimaterie i universet.

Ved å gjøre dette, løste de et problem i naturen og

forutså samtidig to nye kvarker, altså byggesteiner, i

naturen. De kvarkene er senere blitt funnet, sier

Samset.

Andre eksperimenter har senere bekreftet de to

japanernes funn.

Spiren til universet

Etter Big Bang ble det skapt like mye materie som

antimaterie, og de to burde da ha utradert hverandre.

Men åpenbart skjedde det et symmetribrudd, et lite

brudd med den perfekte symmetrien.

Materien vant over antimaterien og ble dermed spiren til

hele vårt univers, heter det i Nobelkommiteens

begrunnelse for årets pris. Men hva som ligger bak

denne typen symmetribrudd, er fortsatt en stor gåte og

et aktivt forskningsområde, konstateres det videre.

Fysiker Bjørn Samset mener årets pris viser at

Nobelkomiteen hedrer en begrunnelse for ideen om et

symmetribrudd i naturen. (ANB-NTB)

Bildet til denne saken er publisert under følgende

lisens(er): Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Foto Betsy Devine Amerikaneren Yoichiro Nambu fikk

halvparten av nobelprisen i fysikk for sitt pionerarbeid på
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symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. To japanske forskere deler

den øvrige halvdelen av prisen mellom seg, også

de for forskning på elementærpartiklene.

© Sogn Avis
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Partikkelfysikk ga nobelpris
Halden Dagblad. Publisert på nett 07.10.2008 18:17.

Stockholm/Oslo (ANB-NTB): Banebrytende

forskning på teoretisk partikkelfysikk blir hedret

med årets nobelpris i fysikk. Prisen deles mellom

Yoichiro Nambu fra USA og Makoto Kobayashi og

Toshihide Maskawa fra Japan.

De tre får prisen for sitt pionerarbeid på

symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. Nambu får halve prisen,

mens den andre halvdelen deles mellom de to

japanske forskerne.

Prisen er på 10 millioner svenske kroner, og den

deles ut i Stockholm 10. desember sammen med

de øvrige nobelprisene bortsett fra fredsprisen.

Det er en høyst fortjent pris. Disse tre er sentrale

for partikkelfysikken, sier postdoktor Bjørn H.

Samset ved Fysisk institutt ved Universitetet i

Oslo til NTB.

Han hadde ikke tippet riktige prisvinnere på

forhånd, men mener de tre utkårede alle var i en

stor gruppe navn som kunne få årets pris.

Vrient å forklare

Årets tildeling er morsom, men ikke spesielt

enkel å forklare for folk som ikke har

spesialkunnskaper om fysikk, konstaterer

Samset.

Fysikere er veldig glad i symmetrier, og det er

mange slike symmetrier som ligger til grunn for

standardmodellen for partikkelfysikk, forklarer

han.

Man prøvde opprinnelig å lage en modell med

bare symmetrier og kom veldig langt med det.

Men en del symmetrier fungerte ikke, sier

Samset.

Derfor har forskere, blant dem årets prisvinnere,

lenge jobbet med hvordan symmetriene kan

brytes på kreative måter.

Nambu jobbet med ideen om spontane symmetribrudd i

partikkelfysikk og matematikken i dette, sier han.

De to andre prisvinnerne, Kobayashi og Maskawa,

brukte ideen symmetribrudd til å forklare hvorfor det er

mer materie enn antimaterie i universet.

Ved å gjøre dette, løste de et problem i naturen og

forutså samtidig to nye kvarker, altså byggesteiner, i

naturen. De kvarkene er senere blitt funnet, sier

Samset.

Andre eksperimenter har senere bekreftet de to

japanernes funn.

Spiren til universet

Etter Big Bang ble det skapt like mye materie som

antimaterie, og de to burde da ha utradert hverandre.

Men åpenbart skjedde det et symmetribrudd, et lite

brudd med den perfekte symmetrien.

Materien vant over antimaterien og ble dermed spiren til

hele vårt univers, heter det i Nobelkommiteens

begrunnelse for årets pris. Men hva som ligger bak

denne typen symmetribrudd, er fortsatt en stor gåte og

et aktivt forskningsområde, konstateres det videre.

Fysiker Bjørn Samset mener årets pris viser at

Nobelkomiteen hedrer en begrunnelse for ideen om et

symmetribrudd i naturen. (ANB-NTB)

Foto Betsy Devine Amerikaneren Yoichiro Nambu fikk

halvparten av nobelprisen i fysikk for sitt pionerarbeid på

symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. To japanske forskere deler den

øvrige halvdelen av prisen mellom seg, også de for

forskning på elementærpartiklene.

© Halden Dagblad
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Fikk nobelpris for teoretisk partikkelfysikk
VG Nett. Publisert på nett 07.10.2008 17:39.

Banebrytende forskning på teoretisk

partikkelfysikk blir hedret med årets nobelpris i

fysikk. VINNERE: Yoichiro Nambu (t.v.), Toshihide

Maskawa (t.h.) og Makoto Kobayashi er tildelt

nobelprisen i fysikk.

Foto: Reuters Prisen deles mellom amerikaneren

Yoichiro Nambu og Makoto Kobayashi og

Toshihide Maskawa fra Japan.

De tre får prisen for sitt pionerarbeid på

symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. Nambu får halve prisen,

mens den andre halvdelen deles mellom de to

japanske forskerne.

Prisen er på 10 millioner svenske kroner, og den

deles ut i Stockholm 10. desember sammen med

de øvrige nobelprisene bortsett fra fredsprisen.

- Det er en høyst fortjent pris. Disse tre er

sentrale for partikkelfysikken, sier postdoktor

Bjørn H. Samset ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo til NTB.

Han hadde ikke tippet riktige prisvinnere på

forhånd, men mener de tre utkårede alle var i en

stor gruppe navn som kunne få årets pris.

Vrient å forklare

Årets tildeling er morsom, men ikke spesielt

enkel å forklare for folk som ikke har

spesialkunnskaper om fysikk, konstaterer

Samset.

Fysikere er veldig glad i symmetrier, og det er

mange slike symmetrier som ligger til grunn for

standardmodellen for partikkelfysikk, forklarer

han.

- Man prøvde opprinnelig å lage en modell med

bare symmetrier og kom veldig langt med det.

Men en del symmetrier fungerte ikke, sier Samset.

Derfor har forskere, blant dem årets prisvinnere, lenge

jobbet med hvordan symmetriene kan brytes på kreative

måter.

- Nambu jobbet med ideen om spontane symmetribrudd i

partikkelfysikk og matematikken i dette, sier han.

De to andre prisvinnerne, Kobayashi og Maskawa,

brukte ideen symmetribrudd til å forklare hvorfor det er

mer materie enn antimaterie i universet.

- Ved å gjøre dette, løste de et problem i naturen og

forutså samtidig to nye kvarker, altså byggesteiner, i

naturen. De kvarkene er senere blitt funnet, sier

Samset.

Andre eksperimenter har senere bekreftet de to

japanernes funn.

Spiren til universet

Etter Big Bang ble det skapt like mye materie som

antimaterie, og de to burde da ha utradert hverandre.

Men åpenbart skjedde det et symmetribrudd, et lite

brudd med den perfekte symmetrien.

Materien vant over antimaterien og ble dermed spiren til

hele vårt univers, heter det i Nobelkommiteens

begrunnelse for årets pris. Men hva som ligger bak

denne typen symmetribrudd, er fortsatt en stor gåte og

et aktivt forskningsområde, konstateres det videre.

Fysiker Bjørn Samset mener årets pris viser at

Nobelkomiteen hedrer en begrunnelse for ideen om et

symmetribrudd i naturen.

© VG Nett
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Fikk nobelpris for teoretisk partikkelfysikk
NTBtekst. Publisert på trykk 07.10.2008.

Stockholm/Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo):

Banebrytende forskning på teoretisk

partikkelfysikk blir hedret med årets nobelpris i

fysikk.

Prisen deles mellom amerikaneren Yoichiro

Nambu og Makoto Kobayashi og Toshihide

Maskawa fra Japan.

De tre får prisen for sitt pionerarbeid på

symmetribrudd hos naturens minste byggestener,

elementærpartiklene. Nambu får halve prisen,

mens den andre halvdelen deles mellom de to

japanske forskerne.

Prisen er på 10 millioner svenske kroner, og den

deles ut i Stockholm 10. desember sammen med

de øvrige nobelprisene bortsett fra fredsprisen.

- Det er en høyst fortjent pris. Disse tre er

sentrale for partikkelfysikken, sier postdoktor

Bjørn H. Samset ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo til NTB.

Han hadde ikke tippet riktige prisvinnere på

forhånd, men mener de tre utkårede alle var i en

stor gruppe navn som kunne få årets pris.

Vrient å forklare

Årets tildeling er morsom, men ikke spesielt

enkel å forklare for folk som ikke har

spesialkunnskaper om fysikk, konstaterer

Samset.

Fysikere er veldig glad i symmetrier, og det er

mange slike symmetrier som ligger til grunn for

standardmodellen for partikkelfysikk, forklarer

han.

- Man prøvde opprinnelig å lage en modell med

bare symmetrier og kom veldig langt med det.

Men en del symmetrier fungerte ikke, sier

Samset.

Derfor har forskere, blant dem årets prisvinnere, lenge

jobbet med hvordan

symmetriene kan brytes på kreative måter.

- Nambu jobbet med ideen om spontane symmetribrudd i

partikkelfysikk og matematikken i dette, sier han.

De to andre prisvinnerne, Kobayashi og Maskawa,

brukte ideen symmetribrudd til å forklare hvorfor det er

mer materie enn antimaterie i universet.

- Ved å gjøre dette, løste de et problem i naturen og

forutså samtidig to nye kvarker, altså byggesteiner, i

naturen. De kvarkene er senere blitt funnet, sier

Samset.

Andre eksperimenter har senere bekreftet de to

japanernes funn.

Spiren til universet

Etter Big Bang ble det skapt like mye materie som

antimaterie, og de to burde da ha utradert hverandre.

Men åpenbart skjedde det et symmetribrudd, et lite

brudd med den perfekte symmetrien.

Materien «vant» over antimaterien og ble dermed spiren

til hele vårt univers, heter det i Nobelkommiteens

begrunnelse for årets pris. Men hva som ligger bak

denne typen symmetribrudd, er fortsatt en stor gåte og

et aktivt forskningsområde, konstateres det videre.

Fysiker Bjørn Samset mener årets pris viser at

Nobelkomiteen hedrer en begrunnelse for ideen om et

symmetribrudd i naturen. (©NTB)

© NTBtekst
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Godt besøkt, stor aktivitet
Norges forskningsråd. Publisert på nett 29.09.2008 16:12.

Årets forskningsdager fant sted mellom 19. og

28. september med over tusen arrangementer

landet rundt. Her er lenker til omtaler av en del

av dem. Fra Forskningstorget i Oslo 2008.

Foto: Arne Langleite Blant aktivitetene er

forskningstorg, som flere steder innledet

forskningsdagene, videre Researchers' Night -

forskernes kveld - som finner sted samtidig i de

fleste europeiske landene, det er

vitenskapscafeer, teater, kunstutstillinger og mye

mer som har til hensikt å bringe det brede

publikum i alle aldre i nærkontakt med

forskernes arbeid og resultater av forskningen.

I sommer og høst har mange blitt kjent med

navnet CERN, et stort laboratorium i Sveits. Bjørn

Samset forsker på partikkelfysikk ved

Universitetet i Oslo og er opptatt av og å vekke

interesse for partikkelfysikk hos barn i alle aldre.

Hovedtema under årets forskningsdager er

miljøvennlig energi, derfor handler mange

arrangementer om akkurat det, og

solcellepaneler begynner mange å bli kjent med.

sier prosjektlederen for Forskningsdagene i

Troms, Else Bottengård ved Universitetet i

Tromsø, til NRK.

Miljø, klima og fornybar energi var tema for flere

arrangementer under og et hovedtema for

Forskningsdagene 2008. Også og var blant årets

utvalgte temaer.

(Demokraten 29.09.)

(Lenvik kommune 29.09.)

(NevroNor 26.09.)

(Østlandets Blad 26.09.)

(forskning.no 25.09.)

(Gemini - NTNU og SINTEF 24.09.)

(Lenvik kommune 24.09.)

(nærnett, Høgskulen i Volda 24.09.)

(Nordlys.no 23.09.)

(NRK Sørlandet 22.09.)

(Altaposten 22.09.)

(Høskolen i Vestfold 22.09.)

(Bergensavisen 21.09.)

(Rana Blad 21.09.)

(Finnmark Dagblad 21.09.)

(Drammens Tidende 19.09.)

(NRK.no 19.09.)

(forskning.no 19.09.)

(Gengangeren)

(forskning.no 19.09.)

(Drammens Tidende 16.09.)

(forskning.no 13.09.)

(Tønsberg Blad 12.09.)

(Folkebladet.no 11.09.)

Brita Skuland

© Norges forskningsråd
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Full stopp for LHC
På Høyden. Publisert på nett 29.09.2008 15:15.

Av Åse Johanne Roti Dahl Forskarane ved CERN

har gått på ein smell. Partikkelakseleratoren LHC

måtte stengast og er ikkje tilbake i drift før i

2009. 10. september gjekk startskotet for verdas

største fysikkeksperiment

av stabelen ved CERN i Sveits. Forskarane sende

dei første partiklane inn i partikkelakseleratoren

Large Hadron Collider (LHC) og etter nokre timar

hadde strålen passert gjennom den sirkelforma

tunnelen. 23. september kom meldinga om at

eksperimentet hadde stoppa opp grunna ein feil i

partikkelakseleratoren.

Svikt i magnetar Sannsynlegvis skuldast svikta

ein feil i ein elektrisk kontakt mellom to magnetar

i sektor 3-4 i partikkelakseleratoren.

Det er vanskeleg å seie noko meir før dei har fått

varma opp att den sektoren der feilen låg. Denne

prosessen vil ta tre til fire veker, seier forskar

Heidi Sandaker til På Høyden i ein epost.

Ho er partikkelfysikar og post doc. ved Institutt

for fysikk og teknologi, UiB, og har orkesterplass

til det storstilte eksperimentet ved CERN.

Ifølge Sandaker vil ikkje LHC vere tilbake i drift

før etter årsskiftet. Det tek lang tid både å varme

opp magnetane og å kjøle dei ned att, og det skal også

setjast av tid til reparasjonar. I tillegg er akseleratorane

ved CERN slått av for å spare straum om vinteren.

Kosmisk stråling Forskarane har store forventningar til

eksperimentet som kanskje kan gje svar på kva som

skjedde i den augneblinken jorda vart til. Når proton

kolliderer inne i LHC skjer det med så mykje energi at

det kan oppstå nye fysiske fenomen.

Og til trass for at eksperimentet nyleg fekk ein uplanlagt

bråstopp, har forskarane allereie fått ei mengd med

informasjon som dei no held på med å analysere.

Det meste vi lærer no er om detektoren slik at vi kan

prøve å forbetre den før vi startar igjen. Vi kjem til å

halde fram med å bruke kosmisk stråling til å teste

detektoren så langt det lèt seg gjere, seier Sandaker.

© På Høyden
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I anledningen: ¬ ¬ Hvem:
Morgenbladet. Publisert på trykk 26.09.2008.
Aslak Bonde Tidligere politisk journalist i NRK og Aftenposten. I dag dekker han norsk politikk som frittstående analytiker.
aslakbonde@politiskanalyse.no. Side: 7.

26. september – 2. oktober 2008  morgenbladet  �

Språklig plage
En nederlandsk samfunnsviten-
skapsprofessor har provosert på 
et møte om EUs språkpolitikk.
 «Språklig 
mangfold er 
ikke i seg selv 
en berikelse. 
Det er tvert imot 
en pest og en 
plage,» hevdet 
Abram de Swaan 
på et debattmøte 
under lansering 
av EU-kom-
misjonens kommuniké om 
språk. De Swaan fremholdt at 
kompleksiteten i europeisk kom-
munikasjon fører til en fattigere 
politisk debatt, og mente det var 
bruken av så mange språk som 
førte til dominansen av engelsk.
 «Det er flerspråkligheten 
som gjør det så vanskelig for 
oss å kommunisere og ha en 
felles offentlighet hvor Euro-
pas innbyggere kan samles og 
utvikle europeisk politikk. Det 
er en uting,» uttalte de Swaan. 

Han hevdet videre at kulturelt 
mangfold ble bedre sikret gjen-
nom fri flyt av møter mellom 
mennesker i språklige samfunn 
hvor de kan argumentere med 
hverandre, enn av det faktum at 
noen mennesker snakker mer 
enn ett språk.
 Leonard Orban, den rumen-
ske kommissæren for flerspråk-
lighet, hevdet på sin side at 
språklig mangfold var en av de 
mest egnede måtene å oppnå 
dialog mellom kulturer på.

SImS

Indisk atomglede
Snart vil USAs kongress 
godkjenne den nylig inngåtte 
kjernefysiske handelsavtalen 
mellom India og USA. Avtalen 
er allerede blitt godkjent av den 
såkalte Nuclear Suppliers Group 
(NSG), en gruppe på 45 land 
som overvåker internasjonal 
handel med atomteknologi. Det-
te medfører at India kan shoppe 
fritt på det globale atommarke-
det, og indiske medier bruker 

tiden til å diskutere landets nye 
rolle som «godkjent» atommakt.
 Tidligere har landet følt seg 
urettmessig plassert i samme 
båt som Pakistan; to alen av 
samme kjernefysiske bad 
boy-stykke. Ingen av disse to 
nabolandene har undertegnet 
ikkespredningsavtalen, men nå 
er India i samme kategori som 
USA, Storbritannia, Frankrike, 
Russland og Kina. De har atom-
våpen, og kan handle teknologi 
og utstyr fritt. Men hva vil dette 
bety?
 Tradisjonelt 
har India hatt 
et svært godt 
forhold til 
Russland, og på 
gatenivå er både 
USA-skepsisen 
og Putin-entusi-
asmen stor. Men 
nå er India og USA en slags 
allierte, samtidig som nasjonen 
verken vil ødelegge sitt gode 
forhold til Russland eller la Kina 
være den eneste supermakten 

i det nærmeste nabolaget. Som 
nyhetsmagasinet Outlook presist 
formulerer det: «Den fremtidige 
diplomatiske tangoen vil være 
verdt å følge med på.»

ml

«Hvis det noen gang har 
vært behov for en kol-

lektiv anstrengelse, et rop 
om et globalt lederskap, så er 
tiden inne.

ban KI-moon, FNs  
geNeralsekretær,  

kommeNterer FiNaNskriseN

Mer forsonlig enn før
CNNs fremste kjendisjourna-
list, Christiane Amanpour, har 
kommentert talen som Irans 
president Mahmoud Ahmadine-
jad holdt til FNs 
generalforsam-
ling i New York 
denne uken. 
Der hevdet han  
at FN er under 
press fra «noen 
få, bøllete land», 
og dermed ute 
av stand til å 
gjøre noe med konflikten mel-
lom Israel og palestinerne. Ja, 
FN «baner til og med vei for å 
støtte de sionistiske morderne», 
ifølge Ahmadinejad. Videre hev-
det han at «sionistregimet er på 
vei nedoverbakke mot kollaps», 
og at «det amerikanske imperiet 
i verden er snart ved veis ende».
 Amanpour sier ifølge CNN at 
onsdagens tale er en av de mest 
forsonende taler han har holdt 
om USA. 

tg

Håp i Kasakhstan?
Kasakhstans autoritære presi-
dent Nursultan Nazarbajev har 
nylig kommet med bemerknin-
ger som tyder på at han er villig 
til å senke sperregrensen slik 
at parlamentet kan få inn flere 
partier enn hans eget. Sperre-
grensen er i dag på syv prosent, 
og hans parti fikk alle plassene 
fordi ingen av de seks utfordrer-
ne nådde opp.
 Men ifølge observatører 

som Institute of War and Peace 
Reporting (IWPR) har snak-
ket med, er det grunn til å ta 
utspillet med flere klyper salt. 
Noen tror dette er en symbolsk 
gest overfor Organisasjonen for 
sikkerhet og samarbeid i Europa 
(OSSE). Andre tror Nazarbajev 
muligens vil åpne for et nytt 
parti, men selv kontrollere opp-
byggingen av det.

SIJ

Neste uke
Fredag 26. september: Første 
presidentdebatt i USA mellom 
John McCain og Barack Obama. 
Temaet er utenrikspolitikk.
Onsdag 1. oktober: Frist for 
utplassering av EU-observatører 
i Georgia og for georgisk tilbake-
trekking av soldater.

ukens tall

Ni dager etter starten 
ble det bråstopp for  
protonstrålene i Cerns 
akselerator.

– Etter 14 års forberedelser, 
hvordan kunne verdens største 
fysikkeksperiment bli stoppet av 
en elektrisk feilkobling?
 – Det var ikke en feilkobling, 
men en svakhet i en elektrisk 
kobling. Vi har ikke vært inne og 
sett på den ennå, så vi vet ikke 
hva som gikk galt. Men det er 
ikke uvanlig at slikt skjer. Det 
uvanlige er at det skjedde i en av 
de siste testene for gjennomkjø-
ring av protonstrålene. Vi hadde 

ventet at det kunne skje tidlige-
re, men så begynte vi å tro at alt 
ville fungere i første forsøk.
 – Hadde dere også ventet en 
heliumlekkasje?
 – Den elektriske feilen forår-
saket lekkasjen av helium, som 
brukes til å kjøle ned akselerato-
ren. Det var litt tilfeldig at feilen 
fikk en slik konsekvens.
 – Hvor alvorlig er en helium-
lekkasje?
 – Ikke veldig alvorlig. Sik-
kerhetssystemet gjør at ingen 
personer var nede i tunnelen 
da lekkasjen skjedde, og gassen 
er fjernet gjennom ventilasjons-
systemet. Men det vil ta tid å 
reparere skaden. Akseleratoren 

er kjølt ned til minus 270 grader 
og må varmes opp til romtempe-
ratur. Så må vi ta ut magnetene, 
reparere dem og kjøle systemet 
ned igjen. Det vil ta minst to må-
neder.
 – Hvordan reagerer de mange 
forskerne på utsettelsen? 
 – De er skuffet, vi var så nær 
ved å starte med protonkollisjo-
nene og hadde kommet langt 
uten å møte problemer. Men i 
den store sammenhengen betyr 
det lite om vi starter senere. 
 – Du sa til Morgenbladet for 
tre uker siden at du regnet med 
protonkollisjoner før jul. Var du 
for optimistisk? 
 – Ja. Vi kunne kanskje ha 

presset inn kollisjoner en uke 
før jul, men det er det ikke verdt. 
Akseleratoren skulle uansett 
være stengt fra desember til mai, 
så nå får vi i stedet en tidlig vin-
terlukking, og så starter vi opp 
igjen i april. 
 – Og da sitter dere og tvinner 
tommeltotter imens?
 – Vi presset på for å få alt 
ferdig før protonstrålene første 
gang skulle gjennom hele aksele-
ratoren på 27 kilometer den 10. 
september. Nå har vi mulighet til 
å dobbeltsjekke Atlas-detektoren, 
der jeg jobber. Vi får mer tid til å 
gjøre detektoren perfekt, og kan 
jobbe under mindre press. 

toVe graVdal

Verdens største fysikkeksperiment utsatt til april

I anledningen:
Fysikkeksperimentet LHC hos 
Cern er utsatt til april 2009 på 
grunn av en heliumlekkasje i 
tunnelen 19. september.

Hvem:
Steinar Stapnes, nestleder i 
LHC-eksperimentet Atlas.

oVerKValIfISerte InnVandrere

39 prosent
Andelen av høyskoleutdan-
nede innvandrere som jobber 
i yrker uten krav til høyskole. 
For den samlede norske befolk-
ningen er 19 prosent av de høy-
skoleutdannede i yrker som de 
er overkvalifisert for.

kilDe: ssb

mIlItæret og homofIle

75 prosent
Andelen amerikanere som støt-
ter at homofile skal få lov til å 
tjenestegjøre i militæret.

kilDe: harper’s iNDex

ValutaKurSer
1 euro................................ 8,25 NOK
1 amerikansk dollar .......... 5,62 NOK
1 britisk pund ................. 10,42 NOK
100 kinesiske yuan ......... 85,64 NOK
100 danske kroner ........ 110,71 NOK
100 svenske kroner ........ 82,39 NOK
kilDe: Norges baNk, 24. september

antall menneSKer I Verden

6 725 948 486
kilDe: Us CeNsUs/ssb 

torsDag 25. september, kl. 09:11:22

ukens bilde    Etter bomben: Et rom på Marriott Hotel, Islamabad, Pakistan, 22. september.  Foto: sCaNpix

Samfunn Globalt
Fysikkeksperimentet LHC hos Cern er utsatt til

april 2009 på grunn av en heliumlekkasje i

tunnelen 19. september.

Steinar Stapnes, nestleder i LHC-eksperimentet

Atlas.

Bildetekst: Etter bomben: Et rom på Marriott

Hotel, Islamabad, Pakistan, 22. september. Foto:

Scanpix
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Lokker barn til realfag
Forskning.no. Publisert på nett 23.09.2008 05:48.

Realfagene er fulle av aha-opplevelser, sier

partikkelfysiker Bjørn Samset. Det vil han bruke

til å lokke til seg nysgjerrige ungdommer. Mari

Brenli frilansjournalist Tirsdag 23.

september 2008 I samarbeid med Universitetet i

Oslo

Bjørn Samset i forskerfabrikkteltet under

Ungforsk. (Foto: Mari Brenli)

Vanligvis lever Bjørn Samset relativt rolige dager

på Universitetet i Oslo, der han på heltid forsker

på partikkelfysikk.

Men hver september kommer det forskeren selv

kaller en tåkeperiode. Han har akkurat lagt bak

seg hundrevis av henvendelser i forbindelse med

CERN.

Nå er det rekruttering til realfagene som opptar

det meste av tiden hans.

Forskningsfabrikkteltet

I forbindelse med Forskningsdagene var Samset

sterkt involvert i Universitetet i Oslos fysikkbod,

der man kunne finne informasjon om blant annet

CERN og partikkelfysikk.

I tillegg hadde han ansvar for Forskerfabrikkteltet,

som var fullt av aktiviteter for barn.

Håpet er å vekke interessen hos barn i alle aldre.

Ved å være detektiver skal de ett sted i teltet

finne en energimaskin som er stjålet. For å

komme fram til løsningen, må de forstå

prinsippene i naturvitenskapen og lære å bruke

dem, forteller Samset.

Ungforsk

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Som en del av Forskningsdagene arrangeres

Ungforsk et arrangement for ungdom hvor

forsknings- og utdanningsmiljøer i

hovedstadsregionen presenterer seg, og hvor

utvikling av fremtidsrettet teknologi står i fokus.

I år er det Universitetet i Oslo som står for

arrangementet, som holdes 23. og 24. september. Også

her er Samset en viktig brikke, som en av to

programledere for åpningsshowet.

Utfordringen blir å holde interessen oppe i en halvtime

blant 500 ungdommer av gangen. Vi håper å inspirere og

vekke interessen til de noe tyngre tingene de skal

gjennom etterpå, sier Samset.

Etter at ungdommene har vært gjennom åpningsshowet,

skal de innom to forskjellige fagmiljøer, der de kan velge

mellom alt fra foredrag om ungdom og doping via

medisinmenn i Mali og norske farmasøyter til biologisk

vandring på Blindern.

Aha-opplevelser

Nærmere 4000 elever fra ungdomsskoler og

videregående skoler fra Oslo og Akershus er ventet til

Ungforsk.

Fysikk, kjemi og de andre realfagene er fulle av aha-

opplevelser. Det er viktig å få fram at realfag er

spennende og utfordrende, sier partikkelfysikeren.

Han håper å kunne by på flere øyeåpnende effekter, og

at flere skal få lyst til å velge realfag.

Forskning fører til utvikling, og påvirker mennesker. Vi

trenger nysgjerrige ungdommer som har lyst til å bruke

realfag til å finne ut av ting, sier Samset.

Han mener det er viktig å ikke gjemme bort forskningen,

men å formidle den. Derfor er han glad for at det nå blir

satt av ressurser til formidling.

Det kan være en terskel for forskere å gå ut med det de

holder på med. Nå har det blitt et apparat for å få det ut

til folket. Dermed kan vi vise at forskere virkelig kan

brukes til noe, og ikke bare holder på med ting i sin

egen verden.

Lenke:

Ungforsk 2008

© Forskning.no
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Feil forsinker The Big Bang-eksperimentet
VG Nett. Publisert på nett 20.09.2008 12:56.

VG Nett) Overoppheting kan forsinke The Big

Bang-eksperimentet ved laboratoriet til

organisasjonen Cern i Sveits med opptil en uke.

FEIL FORSINKER: En magnetfeil som forårsaket

overoppheting forsinker partikkelkollisjonen i

Large Hadron Collider (LHC) hos

forskerorganisasjonen Cern i Sveits. Foto: AP

Dermed ser det ikke ut til at verden kommer til å

gå under med det første, likevel.

Bare én dag etter at partikkelakseleratoren Large

Hadron Collider (LHC) ble slått på med brask og

bram 10. september, skapte en magnetfeil en

voldsom overoppheting i den 17 kilometer lange

tunnelen under jorda på grensen mellom

Frankrike og Sveits, ifølge telegraph.co.uk.

Feilen gjorde at rundt 100 magneter i den sterkt

avkjølede LHC nådde rundt 100 varmegrader, og

forskerorganisasjonen The European

Organisation for Nuclear Research (Cern) måtte

skru den av.

I tillegg ble brannvesenet tilkalt etter at et tonn

av flytende helium lekket ut i tunnelen ved Cern-

laboratoriet, ikke langt fra Genève, melder BBC.

Partikkelstrålen i LHC vil være slått av gjennom

helgen mens forskerne undersøker hvor alvorlig

feilen er.

- Dårlig nytt

En talsmann for Cern sa til BBC at det er usikkert

når de kan fortsette eksperimentet, og at feilen,

uten tvil, var dårlig nytt.

Ifølge den norske forskeren Steinar Stapnes var

planen var at de første kollisjonene muligens

kunne gjøres søndag eller mandag, men nå ser

det ut til at det er helt uaktuelt. Trolig vil

forskerne først en gang i neste uke kunne starte

forberedelsene til første kollisjonene.

- Dette er uten tvil den største maskinen som er

bygget av mennesker, den er ekstremt kompleks

og involverer komponenter fra forskjellige tider og

opprinnelse, så jeg er ikke overrasket over å høre at noe

svikter, sier Steve Giddings, fysikkprofessor ved

University of California, Santa Barbara til

telegraph.co.uk.

Gjenskaper The Big Bang

Målet med gigantprosjektet er å forstå universets

oppbygging ved å gjenskape øyeblikkene like etter The

Big Bang.

Enkelt forklart betyr det at forskerne skal sende ørsmå

protoner i en fart tilnærmet lysets hastighet gjennom en

gigantisk underjordisk tunnel - en såkalt

partikkelakselerator eller en Large Hadron Collider (LHC).

Partiklene som oppstår når protonene krasjer skal

forhåpentligvis gi oss flere svar på hvordan universet er

skrudd sammen.

20 millarder

Prosjektet er organisert av Cerns 20 medlemsland, og

det har tiltrukket seg forskere fra 80 land, blant annet

Norge.

Byggingen av kollisjonsmaskinen LHC ble startet i 2003

og den har kostet 3,8 milliarder dollar - eller over 20

milliarder kroner. Blant de største bidragsyterne er USA

og Japan.

Målet er at LHC skal kjøre protonene rundt i en hastighet

som nærmer seg lysets, det vil si 11.000 turer rundt

tunnelen i sekundet.

Tidligere ble det antatt at nøytroner og protoner var de

minste bestanddelene i en atomkjerne, men siden har

eksperimenter vist at de består av enda mindre

byggesteiner. Det er disse partiklene forskerne håper på

å få vite mer om.

Foto: Tom Byermoen

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/JxsWROmB

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 308 av 463



Cern venter på den store kollisjonen
Dagbladet. Publisert på nett 12.09.2008 14:26.

- Bra oppstart, sier norsk forsker. LINE BRUSTAD

(Dagbladet.no): Nordmennene Steinar Stapnes

og Heidi Sandaker har vært ved laboratoriet i

Cern, et stykke utenfor Genève i Sveits, siden

oppstarten av Large Hadron Colliderr (LHC), den

10.

september.

FORSKER: Cern har 2600 ansatte, samt om lag

6500 forskere på heltid eller deltid fra 500

universiteter og forskningsinstitutter over hele

verden. Foto: REUTERS/FABRICE

COFFRINI/SCANPIX

LHC: Dette er maskinen LHC. Den er verdens

kraftigste partikkelakselerator. Den produserer

stråler med sju ganger høyere energi enn tidligere

konstruerte akseleratorer. Foto:

AP/MARTIALTREZZINI/SCANPIX

CERN: Laboratoriet i Cern ligger et stykke utenfor

Genève i Sveits. Foto:

AP/MARTIALTREZZINI/SCANPIX

Dette er LHC LHC er verdens kraftigste

partikkelakselerator.

LHC står for Large Hadron Collider.

Den produserer stråler med sju ganger høyere

energi enn tidligere konstruerte akseleratorer, og

er designet for å kunne nå en intensitet 30

ganger sterkere, sannsynligvis i 2010.

Når partiklene smeller sammen, dyttes det mer

energi inn på et lite område enn det noen sinne

tidligere har blitt gjort i et laboratorium.

Emneord

Cern, Sveits

- Oppstarten har gått veldig bra. Vi kjører nå

tester av LHC daglig, og alt ser ut til å fungere,

forteller Stapnes til Dagbladet.no.

Venter i spenning LHC er en 27 kilometer lang,

ringformet tunnel som ligger om lag 100 meter under

bakken. I tunnelen ledes stråler av partikler som

etterhvert vil smelle sammen i kollisjoner.

Forskerne venter nå spent på hva som vil skje når

partiklene krasjer.

- Vi forventer at den første store kollisjonen vil inntreffe

om en til to måneder, men de virkelige resultatene vil vi

nok ikke få før i 2009. Arbeidet fram til det går ut på å

samle mest mulig data, forteller Sandaker til

Dagbladet.no.

- Nå gjør vi maskinen klar slik at vi kan få så gode

kollisjoner som mulig. Vi tester de forskjellige delene av

akseleratoren, og sender en del partikler rundt i ring,

legger hun til.

Tre hovedmål Forskerne har tre hovedmål ved

eksperimentet.

De ønsker å finne ut hvor masse kommer fra, hvor det

har blitt av stoffet antimaterie - og de ønsker å finne ut

mer om ukjent materie.

- Vi har som mål å få bekreftet og avkreftet en rekke

teorier, forteller Sandaker.

Oppdagelsesferd

- I dag kjenner vi bare til 4 prosent av all materien i

verdensrommet. Det er med andre ord 96 prosent igjen

å utforske. På en måte føles det å være her l itt som å

delta på en oppdagelsesferd. På samme måte som da

menneskene en gang oppdaget verden, skal vi nå

oppdage verdensrommet, sier Sandaker.

Er det stås å få delta?

- Enhver fysiker vil nok oppleve det å være her akkurat

nå som en drøm som går i oppfyllelse. Stemningen er

veldig høy her, og personlig har jeg det kjempebra,

forteller Sandaker.

Norsk engasjement Omtrent 80 nordmenn arbeider ved

Cern. Femten av disse er ansatt ved Cern, de øvrige er
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studenter og forskere fra Norge.

Norge er et av 20 medlemsland og har vært med

siden laboratoriet ble etablert i 1954.

Årlig betaler Norge medlemskontingent på hundre

millioner kroner, to prosent av Cerns budsjett.

Cern har 2600 ansatte, samt om lag 6500

forskere på heltid eller deltid fra 500

universiteter og forskningsinstitutter over hele

verden.

GÅR BRA: Professor Steinar Stapnes, som nå befinner

seg i laboratoriet i Cern, forteller til Dagbladet.no at alt

har gått bra etter oppstarten av LHC den 10. september.

Foto: AP/MARTIALTREZZINI/SCANPIX

© Dagbladet
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Det store eksperimentet
Dagbladet. Publisert på nett 12.09.2008 06:16.

Partikkelforsker Heidi Sandaker svarte på db.nos

lesere fra kontrollrommet i CERN i går. På en

skala fra en til ti, hvor spent tror du einstein ville

vært hvis han kunne være på cern? Leiv. A 10!

Heidi

Jeg har hørt et sted at energien til en av disse

protongreiene i LHC er som en mygg i toppfart.

Hadde det ikke vart lettere å bare trene en

masse mygg til å kollidere med hverandre mens

de holder en veldig spiss nål? For eller siden

treffer de vel nål mot nål...

erA

Alle forsøk vi har gjort så langt med å trene opp

mygg har dessverre ikke vært vellykket:-)

Heidi

Synes du det er forsvarlig dette eksperimentet?

Jeg skjønner at dere ikke kan stå for all omtalen

og spekulasjonene, men rent objektivt - det er jo

enkelte faremomenter med svarte hull her, og

man kan ikke sannsynlighetsberegne seg frem til

noe som helst egentlig, i praksis. Skjønner likevel at

dette er et viktig prosjekt. Men er det nødvendig å

gjennomføre, når man tar i betraktning at

konsekvensene blir en offentlighet rammet av frykt - som

kunne vært unngått, dersom eksperimentene ikke var av

så store dimensjoner?

Espen L

Ja, eksperimentet er helt trygt! Det er ingenting vi gjør

som ikke naturen og universet rundt oss gjør hele tiden.

Den eneste forskjellen er at vi gjør det kontrollert i et

laboratorium. Dette er ikke første gang spekulasjoner

kommer i gang ved start av et stort eksperiment, det har

skjedd ved flere eksperimenter tidligere og kommer

sikkert til å skje igjen ved neste anledning.

Heidi

© Dagbladet
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Det store eksperimentet
Dagbladet. Publisert på trykk 12.09.2008. Seksjon: RETT FRA NETT.
Side: 38.
Del: 1.

FREDAG 12. SEPTEMBER 200838 K U LT U R

D E B AT T

DA NORSKÆTTEDE
Walter F. Mondale valg-
te Geraldine A. Ferraro
som sin visepresident-
kandidat i 1984, måtte
han stri med mer enn dyp skepsis blant amerikanske velgere
til en mulig kvinnelig president. Han måtte også trå svært
varsomt i sin fysiske omgang med den kontroversielle politiske
partneren. Det ble valgt en fingrene-av-fatet-strategi der
Mondale aldri skulle legge så mye som en liten lillefinger på
Ferraro.

«Noe mer enn det var utelukket fordi vi var engstelige for at
det skulle se ut som vi hadde et forhold», forklarte Ferraro i et
intervju med The New York Times nylig.

TIDENE HAR TYDELIGVIS forandret seg. For selv om Trond
Giske bittert har fått erfare at offentlige kjærtegn mellom
menn fremdeles er litt avantgardistisk, er det mer enn
lillefingre som rører seg i forholdet mellom John McCain og
Sarah Palin. Helt ukontroversielt er det likevel ikke når den
republikanske presidentkandidaten klemmer i vei på sin nye
makker.

«Han klemmer henne for å vise at han står bak henne og for
å beskytte henne. Men hun trenger ikke det», hevder skikk-og-
bruk-eksperten Letitia Baldridge til The New York Times. Hun
var i sin tid Jacqueline Kennedys personlige sekretær i Det
hvite hus. Baldridge anbefaler et realt håndtrykk, også mellom
mann og kvinne.

SPALTISTEN SARAH QUINN i Washington Post advarte nylig
på CBS om at for entusiastiske klemmer ikke appellerer til folk,
spesielt ikke McCains kone. Etter at han klemte Palin for første
gang under landsmøtet, har senatoren siden vært påpasselig
med å kysse kona først. Så langt har likevel knipene mellom
McCain og Palin vært noe stive og korte. Noen skylder på at
den tidligere krigsfangen har vanskelig for å løfte armene på
grunn av skader han fikk i Vietnam. Andre, som satirikeren
Christopher Buckley, hevder å se en skepsis i kroppsspråket til
Palin:

«Det ser ut som hun er seg bevisst at hun er på vei inn i en
faresone. Det er litt som hva nonnene pleide å si til jenter før
skoledansen: Hold av plass til Den hellige ånd!»

KOZ: Er det greit å klemme? 

Kyss, klapp eller klem?
Det er det nye spørsmålet i den
amerikanske valgkampen.

VALGKAMPEN: John McCain og Sarah Palin. Foto: Scanpix

M I D T  I  D E B AT T E N

Ulrik 
Eriksen
debatt@dagbladet.no

ASYLPOLITIKK 1: I et intervju ny-
lig sier statssekretær Libe Rieber-
Mohn (AP) at det tar bare et par ti-
mer fra Norge strammer inn asyl-
politikken til alt er kjent i gatene i
Mogadishu.

Det jeg undres over, som jeg
gjerne skulle spørre statssekretæ-
ren om, er hvilke gater i Mogadishu
hun sikter til. De fleste i verden har
de siste årene vært klar over at byen
på et par millioner for det meste er
en spøkelsesby. Byen består av 17
bydeler og 6 av dem er fullstendig
tømt for folk. I følge UNCHR ut-
gjør de internfordrevne flyktnin-
gene i Somalia ca. 750.000 i 2008
(en økning på 350.000 fra året før)
400.000 av dem er fra Mogadishu.
Grunnet sikkerheten er den huma-
nitære tilstedeværelsen og aktivite-
tene begrenset til sporadisk inn-
sats, når og hvor det er mulig.

I TILLEGG TIL DE menneskeskapte
krisene, opplever Somalia flom og
tørke, som på en drastisk måte re-

duserer avlinger og husdyrpro-
duksjon. FNs organisasjon for
ernæring og landbruk (FAO)
anslår at mer en 1,5 millioner
mennesker i sør- og sentral-So-
malia har akutte behov for mat-
varehjelp. Kartlegging som er
blitt gjort av FN indikerer at
hjelpen til alle sektorene er mye
lavere enn internasjonal huma-
nitær standard.

De hardest rammede regio-
nene er i sør- og sentral-Soma-
lia, mens situasjonen på stede-
ne bebodd av de internt for-
drevne er verre enn til og med
minstestandarden for flykt-
ningsleire. Betaling til jordeiere
er ofte en betingelse for å kunne
slå seg ned på trygge steder, og
de sanitære forholdene er svært
dårlige. Helsefasilitetene er fra-

værende på grunn av mangel på hel-
sepersonale og medisiner.

JEG ER OVERRASKET at statssekre-
tæren har valgt å bruke en slik by, og
et land i en slik tilstand, som et ek-
sempel i forsøket på å rettferdiggjøre
de strenge tiltakene som er blitt ved-
tatt i regjering av Ap og Sp. Det folk i
Mogadishu trenger er nødhjelp for å
avhjelpe den situasjonen som er be-
skrevet ovenfor av FN og internasjo-
nale hjelpeorganisasjoner. Det mest
urettferdige man kan utsette dem
for er at de blir brukt i en politisk
maktkamp i verdens rikeste land,
mens de sitter i teltene sine (de hel-
digste som får noen form for husly)
utenfor byen sin og venter på å høre
hvor mange av deres kjære som har
blitt arrestert, kidnappet, skadet,
voldtatt eller drept.

Hvilke gater i Mogadishu?

ØDE:
Hovedstaden i
Somalia er blitt
en spøkelsesby. 
Foto: Scanpix

Hamsa Mohamed
Nestleder internasjonalt
utvalg i SV. Varamedlem
i Bystyret i Oslo

ASYLPOLITIKK 2: Marie Simon-
sen tar feil når hun i Dagbladet 6/9
hevder at regjeringens innstram-
ming i asylpolitikken tar sikte på å
avskrekke alle flyktninger som
kommer hit. Regjeringens tiltak
retter seg ikke mot mennesker som
har et beskyttelsesbehov. Hensik-
ten med tiltakene er å begrense
asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

DET STEMMER IKKE, som Simon-
sen skriver, at «flyktninger som får
oppholdstillatelse må jobbe fire år
her i landet før de kan bli gjenforent
med ektefelle og barn». Regelen om
fire års arbeid eller studier for å få
familien til Norge, gjelder ikke
flyktninger, men personer som har
fått opphold på humanitært
grunnlag. Forskjellen er vesentlig.
En flyktning er forfulgt og kan ikke
vende tilbake til hjemlandet og fa-
milien. For disse er gjenforening
med familien i Norge eneste alter-
nativ. Deres rett til familieliv er
ivaretatt også etter innstrammin-
gen. For de andre skal spørsmålet
om familiegjenforening vurderes
individuelt. Det betyr at utlen-
dingsmyndighetene kan gjøre
unntak fra fireårsregelen i konkrete
tilfeller.

Det samme gjelder 16-18 åringe-

ne som kan får midleritid opp-
hold. Regelen gjelder verken søke-
re som har et beskyttelsesbehov
eller som får opphold på humani-
tært grunnlag. Innskjerpingen
gjelder bare der manglende om-
sorgsperson i hjemlandet er enes-
te grunn til oppholdstillatelse.
Målet med endringen er å stoppe
ungdom som ikke har et beskytt-
elsesbehov fra å reise til Norge.

MANGE KOMMER til Norge som
asylsøkere uten å ha behov for be-
skyttelse, og andelen som får av-
slag på asylsøknaden, er økende.
Mens fire av ti fikk avslag av UDI i
fjor, gjelder det nå seks av ti.

Å begrense antallet søkere uten
beskyttelsesbehov er viktig av fire
grunner. For det første av hensyn
til søkerne selv. Det er tragisk å se
hvordan mange asylsøkere ender
opp med å returnere til hjemlan-
det med mindre enn de hadde da
de reiste. For det andre for å sikre
en effektiv saksbehandling. Be-
handling av søknader er ressur-
skrevende, og faren er at reelle sø-
kere får forlenget sin søknadspro-
sess. For det tredje mener jeg et
høyt antall søkere uten beskyttel-
sesbehov kan undergrave befolk-
ningens oppslutning om asylin-
stituttet, fordi de bidrar til å så tvil
om flyktningers reelle beskyttel-
sesbehov. Vi må slå tilbake mot de
som begynner å betegne asylsøke-
re som kriminelle eller lykkejege-

re. Lang søknadsprosess og lav
oppslutning i befolkningen er for
det fjerde et hinder for rask og god
integrering i det norske samfun-
net for de som får opphold.

SIMONSEN KONKLUDERER med
at regjeringen har latt seg styre av
folkemeningen. At folk er med på
å diskutere og påvirke er helt na-
turlig. Også i asylpolitikken. Men
regjeringen har forholdt seg til at
antall ankomster er mer enn dob-
let på et år, og at andelen avslag har
økt. Dette betyr ikke at regjerin-
gen har løpt fra sine løfter i Soria
Moria om å føre en politikk som i
større grad tar hensyn til anbefa-
lingene fra FNs høykommissær. I
forbindelse med ny utlendingslov
i fjor fremmet vi en rekke forslag
som styrker flyktningers rettighe-
ter. Vi er blant de land i verden
som tar mest hensyn til høykom-
missærens anbefalinger. Men
norsk asylpolitikk skal avgjøres av
norske myndigheter, ikke av høy-
kommissæren. Det har vært regje-
ringens standpunkt hele veien.

Hvem er flyktninger?
Dag Terje 
Andersen
Arbeids- og
inkluderingsminister

R E T T  F R A  N E T T

Det store eksperimentet

Partikkelforsker Heidi Sandaker
svarte på db.nos lesere fra kont-
rollrommet i CERN i går.

« På en skala fra en til ti, hvor
spent tror du einstein ville

vært hvis han kunne være på
cern? Leiv. A

10! Heidi
> > > S i  d i n  m e n i n g  p å  d b . n o /d e b a t t Heidi

Sandaker.

LES LØRDAGSKOMMENTAREN!
Lørdager skriver fire skribenter kommentarer i Dagbladet:
Cathrine Sandnes, Knut Nærum, Haddy N’Jie
og Kjetil Rolness.

« Et høyt antall
søkere uten
beskyttelses-

behov kan undergrave
befolkningens opp-
slutning om 
asylinstituttet.

Partikkelforsker Heidi Sandaker svarte på db.nos

lesere fra kontrollrommet i CERN i går. «På en

skala fra en til ti, hvor spent tror du einstein ville

vært hvis han kunne være på cern? Leiv. A 10!

Heidi «Jeg har hørt et sted at energien til en av

disse protongreiene i LHC er som en mygg i

toppfart. Hadde det ikke vart lettere å bare trene

en masse mygg til å kollidere med hverandre

mens de holder en veldig spiss nål? For eller

siden treffer de vel nål mot nål... erA Alle forsøk

vi har gjort så langt med å trene opp mygg har

dessverre ikke vært vellykket :-) Heidi «Synes du

det er forsvarlig dette eksperimentet? Jeg

skjønner at dere ikke kan stå for all omtalen og

spekulasjonene, men rent objektivt - det er jo

enkelte faremomenter med svarte hull her, og

man kan ikke sannsynlighetsberegne seg frem til

noe som helst egentlig, i praksis. Skjønner likevel

at dette er et viktig prosjekt. Men er det

nødvendig å gjennomføre, når man tar i

betraktning at konsekvensene blir en offentlighet

rammet av frykt - som kunne vært unngått,

dersom eksperimentene ikke var av så store

dimensjoner?

Espen L

Ja, eksperimentet er helt trygt! Det er ingenting vi

gjør som ikke naturen og universet rundt oss gjør

hele tiden. Den eneste forskjellen er at vi gjør det

kontrollert i et laboratorium. Dette er ikke første

gang spekulasjoner kommer i gang ved start av

et stort eksperiment, det har skjedd ved flere

eksperimenter tidligere og kommer sikkert til å

skje igjen ved neste anledning.

Heidi

Bildetekst: Heidi Sandaker.

© Dagbladet

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 312 av 463



Egersunder i gigantisk prosjekt
Byggaktuelt. Publisert på nett 12.09.2008 02:01.

Medier over hele verden rapporterer i disse dager

fra forskningsforsøkene ved CERN i Sveits. Der er

Steinar Stapnes en sentral person i verdens

største fysikkprosjekt.

Denne uka ble den store partikkelakseleratoren

ved forskningsinstitusjonen CERN ved Genève

testet. Små, små partikler sendes i enorm

hastighet rundt i en 27 kilometer lang tunnel. I

neste del av forsøkene skal forskerne få partikler

til å kollidere. Det er da den viktige

informasjonen skal samles. Håpet er at det skal

gi grunnleggende kunnskap om universet og hvordan det

er bygget opp og skapt. Kilde: http://www.dalane-

tidende.no/index.php?option=com_content&task=view&i

d=4191&Itemid=1.

© Byggaktuelt

Se webartikkelen på http://ret.nu/utrQiOjP
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Egersunder i gigantisk prosjekt
Dalane Tidende. Publisert på nett 12.09.2008 01:11.

Travelt og spennende, sier Steinar Stapnes når

han ringer fra Genève. Medier over hele verden

rapporterer i disse dager fra forskningsforsøkene

ved CERN i Sveits. Der er Steinar Stapnes en

sentral person i verdens største fysikkprosjekt.

Denne uka ble den store partikkelakseleratoren

ved forskningsinstitusjonen CERN ved Genève

testet. Små, små partikler sendes i enorm

hastighet rundt i en 27 kilometer lang tunnel. I

neste del av forsøkene skal forskerne få partikler

til å kollidere. Det er da den viktige

informasjonen skal samles. Håpet er at det skal

gi grunnleggende kunnskap om universet og

hvordan det er bygget opp og skapt.

BIG BANG: Enkelte personer og medier har laget

skremmebilder omkring prosjektet ved CERN.

Noen hevder at det kan føre til en katastrofe og i

verste fall til verdens undergang. Det avvises

med et smil av forskerne som deltar i prosjektet.

En av dem er fysikkprofessor Steinar Stapnes fra

Egersund.

Nei, det blir ingen katastrofe av dette. Det er et

komplisert, men kontrollert prosjekt, sier Steinar

Stapnes.

KREVENDE: Det er veldig motiverende og

spennende, men prosjektet har pågått lenge og

skal fortsette i mange år. Det er litt spesielt med all

medioppmerksomheten vi får nå. Jeg registrerer også at

mediene skriver mye feil, og det er ikke alltid samsvar

mellom titler og innhold i artiklene, sier Steinar Stapnes.

Han forteller om lange arbeidsdager, og at arbeidet ofte

fortsetter når han har kommet hjem.

Arbeid og hobby glir over i hverandre, sier han.

LANGVARIG: Hvor lenge skal du være ved CERN?

Jeg er nå nestleder ved Atlas, en av de fire detektorene

vi bruker i dette store prosjektet. Det er en funksjon jeg

skal ha ut februar 2009. Jeg har allerede inngått avtale

om å lede en gruppe som skal utlede strategier for

europeisk partikkelforskning. Det er et arbeid som

startet i juli i år. Kontrakten er i første omgang på tre år

med mulighet for forlengelse. Det innebærer at jeg

kommer til å være mye i Genève de neste åra, avslutter

en travel Steinar Stapnes, som hadde to nye møter på

programmet torsdag kveld.

© Dalane Tidende

Se webartikkelen på http://ret.nu/4WqmpOUf
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Da det umulige ble mulig
Forskning.no. Publisert på nett 11.09.2008 06:16.

- Mange sa det aldri ville gå å bygge en slik

akselerator, men de tok feil. Det sier norsk

fysikkprofessor, etter gårsdagens pangstart av

LHC. Espen Eggen journalist Torsdag 11.

september 2008

Foran oppstarten av verdens største

partikkelakselerator, gikk CERN (den europeiske

organisasjonen for kjerneforskning), svært dristig

ut.

For første gang ble pressen invitert til å bivåne et

slikt eksperiment, og over tre hundre pressefolk

svermet rundt forskningssenteret utenfor

Geneve. - Noe av det unike med LHC er

samarbeidet mellom mer enn åtti nasjoner. Det vi

finner av ny viten vil tilfalle hele menneskeheten,

sier professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i

Oslo. Vi møtte ham på den hektiske

åpningsdagen av LHC, verdens kraftigste

partikkelakselerator. (Foto: Espen Eggen)

Alt som skjedde i kontrollrommet ble kringkastet

på direkten, og en fiasko ville blitt vist direkte i

alle verdenshjørner.

- I stedet ble det en stor suksess, oppsummerer

Farid Ould-Saada, som er professor i fysikk ved

Universitetet i Oslo.

Bestemt tolvåring

På langt kortere tid enn forventet, og nesten uten

tekniske problemer, klarte nemlig forskerne ved

CERN det de håpet på:

Å sende bunter med protonpartikler gjennom den

27 kilometer lange partikkelbanen, hundre meter

under bakken på grensen mellom Sveits og

Frankrike.

- Det var fantasisk å være vitne, og det slår meg

hvor privilegert jeg er. Som tolvåring sa jeg til

moren min at jeg skulle bli fysiker. I dag deltar

jeg i det mest spennende prosjektet som finnes,

sier Ould-Saada.

Professoren har i lang tid jobbet med

gigantprosjektet, og er prosjektleder for den norske

CERN-relaterte forskningen.

Garanterer problemer

De mange tusen forskerne fra alle verdens kanter,

mange av dem garantert uten særlig nattesøvn den siste

tiden, kunne altså puste lettet ut i går.

Men de kan ikke hvile lenge på laurbærene, for det

gigantiske prosjektet er på ingen måte kommet i mål.

Tvert i mot er det først nå det virkelig begynner.

- På åpningsdagen ble partiklene bare sendt noen få

runder i partikkelbanen. Nå skal det testes at LHC tåler

å gå i timevis, og med stadig økende tilførsel av energi.

LHC er en ufattelig kompleks maskin, og det kommer

garantert til å dukke opp tekniske problemer, forklarer

Ould-Sada.

Forskerne ved CERN kunne slippe jubelen løs etter en

svært vellykket oppstart av akseleratoren. På dag én

klarte de å få partikler gjennom begge de to 27

kilometer lange partikkelbanene, noe som oversteg alle

forventninger på forhånd. (Foto: CERN)

Rolig start

De første dagene og ukene framover kommer LHC til å

bli kjørt med forholdsvis lav intensitet.

Det betyr at selv om CERN beslutter å begynne å

kollidere protonpartiklene nå, vil de neppe gjøre særlige

interessante funn.

- Nå i starten er fokuset å kalibrere akseleratoren og

detektorene, og forstå hvordan maskinen fungerer. Så vil

energinivået gradvis øke, til det virkelig begynner å bli

spennende, forklarer professoren ved Universitetet i

Oslo.

Universets opprinnelse

Ved full intensitet, det vil si tilførsel av sju terra

elektronvolt i hver bane, vil akseleratoren også være sju

ganger kraftigere enn noen annen akselerator som er

bygget.

Når protonpartiklene da smeller inn i hverandre i nær

lysets hastighet, håper forskerne at de vil dele seg opp i
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enda mindre og hittil ukjente partikler.

Da kan maskinen, med en prislapp på rundt 50

milliarder kroner, kanskje begynne å betale for

seg i form av ny viten om universet og dets

opprinnelse for knapt 14 milliarder år siden.

- Som en tidsmaskin

- Man kan se på LHC som en slags tidsmaskin,

som lar oss gjenskape forholdene som rådet like

etter universets begynnelse. Faktisk produserer

akseleratoren nok energi til å simulere hvordan

det var bare noen tusen milliarddelers sekund

etter selve Big Bang, sier Ould-Sada.

Det kan hjelpe forskerne til å løse en rekke

fundamentale gåter om universet vårt, blant

annet hvorfor det i det hele tatt finnes materie.

Om universets skapelse er det nemlig anerkjent

teori at det fantes like store mengder materie og

antimaterie.

Dermed var universet mildt sagt lite håndfast,

siden materie ikke kan eksistere i et symmetrisk

forhold med antimaterie. I stedet var det nyfødte

universet en såkalt ursuppe.

Stjerner og planeter

Men, heldigvis for oss, begynte antimaterien å

forsvinne raskere enn materien. Dette var

utgangspunktet for at det kunne dannes gasser,

stjerner og planeter.

- Ved studere hvordan materie og antimaterie

oppfører seg i LHC, kommer vi kanskje nærmere

et svar på hvordan universet henger sammen,

sier professoren ved Universitetet i Oslo. Slik

artet den første partikkelstrålen seg på

dataskjermene til ATLAS, den største av de fire

detektorene som er knyttet til LHC. I ukene og

månedene framover skal akseleratoren kjøre med stadig

høyere energi, noe som vil skape mer å tygge på for

ATLAS og de tre andre hoveddetektorene ved LHC. (Foto:

CERN)

Dommedagsmaskin?

Large Hadron Collider har fått mye oppmerksomhet langt

utenfor forskerkretser. Partikkelakseleratoren utenfor

Geneve er egnet til å inspirere - men også til å skape

frykt.

De siste dagene har deler av norsk presse drøftet om

LHC er en slags dommedagsmaskin, som kan føre til

jordens undergang. Blant annet har det blitt advart om

mulige sorte hull, som på grusomt vis kan komme til å

sluke planeten vår, og alt som hører til.

- Komiske påstander

- I utgangspunket er jeg tilhenger av alt som skaper

nysgjerrighet rundt LHC, og synes dommedagsprofetiene

bare er litt komiske. Problemet er hvis noen virkelig

begynner å tro at akseleratoren faktisk er farlig, og blir

urolige, sier professor Ould-Saada.

Derfor forsøker han, i likhet med andre forskere ved

CERN, å informere menigmann så godt som mulig.

- Den naturlige, kosmiske strålingen bombarderer hele

tiden jordens atmosfære med partikler. Disse treffer

med langt høyere energi enn det LHC klarer å produsere.

Dermed er det lite som tyder på at akseleratoren utgjør

noen akutt fare, sier professoren med et beroligende

smil.

© Forskning.no
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Vil gjenskape «big bang»
Stavanger Aftenblad Aftenbladet. Publisert på trykk 11.09.2008.
Marie Rein Bore tekst. Seksjon: Nyheter.
Side: 14.
Del: A.

Vil gjenskape «big bang»
– Det viktigste med
første forsøk var å se
om alt fungerte. Slik
sett var det vellykket,
sier Steinar Stapnes. 

Marie Rein Bore tekst

BIG BANG: Verdens største
fysikkforsøk begynte i går i
den store forskningstitu-
sjonen Cern utenfor Genè-
ve etter mange år med for-
beredelse. Vitenskapsfolk
håper å finne naturens
minste byggeklosser når
maskinen skal gjenskape
«big bang», det store smel-
let der man tror universet
oppsto. 

Maskinen LHC, Large Ha-
dron Collider, som skal
gjenskape «big bang», er i
gang. Man skal forsøke å
gjenskape energieksplosjo-
ner av den typen man tror
var ved universets begyn-
nelse. De første protonene
er skutt gjennom en 27 ki-
lometer lang tunnel. 

PROTONKOLLISJONER: – Pro-
tonstrålen ble sendt rundt,
og alle de fire detektorene
har oppfanget spor etter
strålen, og likeledes små
protonkollisjoner allerede
sier, Steinar Stapnes til Af-

tenbladet på telefonen fra
forskningsinstitusjonen
Cern utenfor Genève.

Fysikkprofessor Steinar
Stapnes fra Stapnes uten-
for Egersund er nestleder
ved Atlas, en av de fire sto-
re detektorene som er byg-
get og skal fange opp hva
som skjer med protoner
når de kolliderer. Han har
jobbet ved Cern de siste
årene, og hovedsakelig

med det som nå er verdens
største fysikkeksperiment.

Det første forsøket var
vellykket. Nå i ettermiddag
skal de slappe av litt, for-
talte han i går. Men så er
det i gang igjen, for dette er
starten på en lang rekke
forsøk, som etter planen
skal vare helt til 2016.

OM TO UKER: – Allerede ved
dette første forsøket kunne

detektorene fange opp små
protonkollisjoner. Men
først om to uker vil hoved-
forsøkene begynne, der
man sender protonstråler
rundt den 27 kilometer
lange tunnelen på en slik
måte at stråler kolliderer
og utløser eksplosjoner. Til
å begynne med vil vi gjøre
dette med en lav intensitet,
som så vil øke, forteller
Stapnes.

Han sier til Aftenbladet
at først neste år vil analyser
av hva detektorene skal
fange opp, kunne begynne
å komme.

IKKE FARLIG: Han sier også
at protoneksplosjoner
skjer rundt om hele tiden,
det er ikke farlig. Verden
går ikke under, slik noen
har fryktet i forkant av
dette verdens største fysik-

keksperiment. Det viktige
med eksperimentet er at
man kontrollere, fange
opp, måle og analysere kol-
lisjonene.

– Du er oppvokst i nær-
heten av Egersund, tykkes-
te Bibel-beltet i Rogaland.
Nå er du sentral i å forsøke
å gjenskape og finne ut
hvordan Big Bang skjedde.
Forsøker dere forskere å le-
ke Gud?

FORSTÅ UNIVERSET BEDRE:
– Nei, på ingen måte. Det vi
gjør er grunnforskning ut
fra et ønske om å forstå
universet bedre. For meg
ble den type forskning til-
trekkende fordi det er en
så logisk vitenskap der
man forsøker å finne ut
mer om grunnpartiklene i
universet. Derfor kom jeg
til Cern. Dessuten er det
spennende å jobbe her for-
di det er et så stort og inter-
nasjonalt forskningsmiljø,
sier Steinar Stapnes.

© GRAPHIC NEWS, BROKEN YELLOW

• Ideen til prosjektet startet på 80-tallet.

• Ca. 50.000 tonn utstyr er løftet ned i ringen.

• De 1.600 magnetene kjøles ned av 96 tonn 
flytende helium til minus 271 grader Celisius.

• 10. september skal de første protonstrålene 
ha unnagjort de første 27-kilometerene.

• Etter ca. ett år vil LHC være trimmet til å 
kunne utføre de første eksperimentene.

• To-tre år senere vil vi få vite om 
Higgispartikkelen finnes.

• I 2020 er det tid for å planlegge neste 
generasjon partikkelaksellerator, VLHC, 
Very Large Hadron Collider.

Årevis av forskning vil kreves i etterkant av 
eksperimentet for å tolke hvilke elementpartikler 

som har etterlat de forskjellige sporene i detektorene. 
Skulle noen forskergruppe finne Higgspartikkelen kan 
de trygt regne med å få Nobelprisen i fysikk.

KILDER: CERN/sydsvenskan.se/Particle Physics og Astronomy Research Council

ALICE
LHC står for Large Hadron
Collider. Den er verdens største 
partikkel-akselerator.

START:
Proton
kilden

ATLAS

CMS

LHCb

LHC

Atlas

CMS

1
Mennesker i naturlig 
størrelse

Mennesker i naturlig størrelse

Onsdag 10. september startet forskningsinstituttet CERN i Sveits jakten på Higgspartikkelen*. 
Den skal kunne gi svaret på hvordan universet ble til, tror forskerne. Hele eksperimentet går ut på 
å kollidere protoner i fire forskjellige detektorer 
Alice, Atlas, CMS og LHCb.

LHC-banen er bygget 100 m 
under jorda og ligger i både 
Sveits og Frankrike.

B

C
A

Tunnelen er 
3,8 m bred og
er 27 km lang.

Protoner fra 
hydrogenatomer skytes inn 

ved hjelp av en aksellerator i mindre 
startringer (A, B, C). Startringene løfter 
protonene til høyerer energinivåer og 
gir dem høyere fart. Fra den siste 
ringen slippes flere milliarder 
protoner i løpet 20 minutter ut i 
LHC-ringen. Den ene halvparten mot 
høyre, den andre mot venstre. 1.600 
magneter holder protonstrålene på 
plass i ringen. Hastigheten skal 

komme opp i 99,99 % av lysets 
hastighet. 

2 Protonene kolliderer i 
Atlas- eller CMS-detektor-

en. Millioner av kollisjoner skjer 
hvert sekund. Disse kollisjonene 
har en energi på 14 tusen 
milliarder elektronvolt, sju ganger 
mer enn dagens verdensrekord.
Den totale energien tilsvarer
sprengkraften til 173 kg 
TNT og har en kinetisk 
energi (bevegelse) omtrent 
like hurtig som et fransk TGV-tog 
(222 km/t). Kollisjonene skaper 
skurer med knuste partikler som 
spores av partikkeldetektorene 
(Atlas, Alice osv.)

Utskyting

Kollisjoner

3 Detektorene (Alice, Atlas 
osv.) sender ut ufattelige 

mengder data. LHC produserer 
ca. to gigabyte per sekund. 
Tidligere ville dette ha knust de 
fleste servere. Takket være grid- 
teknikken, som ved hjelp av 
tusentalls datamaskiner 
behandler og lagrer 
informasjon, greier man å ta 
imot de enorme mengdene 
data som produseres.

Enorme datamengder
4

Nobelpris

Flere år til resultatene er klare

Genève

S V E I T S
F R A N K -

R I K E

10 km

CERN Meyrin

LHC

ca. 1.000 forskere leter etter quark gluon
plasma, materien som oppstod10-25 sekunder 

etter Big Bang for 14 mill. år siden. 

Ca. 1.700 forskere skal lete etter
Higgspartikkelen.

Ca. 650
forskere
vil studere
partikler
som kalles
B mesons. 
Og se etter
forskjellen 
mellom 
materie og 
antimaterie.

Ca. 2.000 forskere. Vil lete 
   etter nye partikler med 
         magnetiske felter, 100.000
           ganger sterkere 
             enn jordens eget.

46 meter bred

Jakten på materiens hemmeligheter

Compact Muon Solenoid

PARTIKKELDETEKTOR: 
Skal avsløre størrelse, masse 
og oppførselen til partikklene.
600 millioner kollisjoner vil
registreres hvert sekund.

25 m høy

Vekt: ca. 7.000 tonn

Verden går ikke 
under, slik noen har
fryktet i forkant av
dette verdens største
fysikkeksperiment. 

EKSPERIMENT: Steinar Stapnes er av de ledende forskerne ved verdens største fysikkeksperiment. (Foto: Scanpix) 

14 Nyheter Stavanger Aftenblad
Torsdag 11. september 2008- Det viktigste med første forsøk var å se om alt

fungerte. Slik sett var det vellykket, sier Steinar

Stapnes.

Verdens største fysikkeksperiment er i gang i

Cern

Fysikkprofessor Steinar Stapnes fra Egersund har

en sentral rolle

Marie Rein Bore tekst

Big Bang: Verdens største fysikkforsøk begynte i

går i den store forskningstitusjonen Cern utenfor

Genève etter mange år med forberedelse.

Vitenskapsfolk håper å finne naturens minste

byggeklosser når maskinen skal gjenskape «big

bang», det store smellet der man tror universet

oppsto.

Maskinen LHC, Large Hadron Collider, som skal

gjenskape «big bang», er i gang. Man skal

forsøke å gjenskape energieksplosjoner av den

typen man tror var ved universets begynnelse. De

første protonene er skutt gjennom en 27

kilometer lang tunnel.

PROTONKOLLISJONER: - Protonstrålen ble sendt

rundt, og alle de fire detektorene har oppfanget

spor etter strålen, og likeledes små

protonkollisjoner allerede sier, Steinar Stapnes til

Aftenbladet på telefonen fra

forskningsinstitusjonen Cern utenfor Genève.

Fysikkprofessor Steinar Stapnes fra Stapnes

utenfor Egersund er nestleder ved Atlas, en av de

fire store detektorene som er bygget og skal

fange opp hva som skjer med protoner når de

kolliderer. Han har jobbet ved Cern de siste

årene, og hovedsakelig med det som nå er

verdens største fysikkeksperiment.

Det første forsøket var vellykket. Nå i ettermiddag

skal de slappe av litt, fortalte han i går. Men så

er det i gang igjen, for dette er starten på en lang

rekke forsøk, som etter planen skal vare helt til

2016.

OM TO UKER: - Allerede ved dette første forsøket kunne

detektorene fange opp små protonkollisjoner. Men først

om to uker vil hovedforsøkene begynne, der man sender

protonstråler rundt den 27 kilometer lange tunnelen på

en slik måte at stråler kolliderer og utløser eksplosjoner.

Til å begynne med vil vi gjøre dette med en lav intensitet,

som så vil øke, forteller Stapnes.

Han sier til Aftenbladet at først neste år vil analyser av

hva detektorene skal fange opp, kunne begynne å

komme.

IKKE FARLIG: Han sier også at protoneksplosjoner skjer

rundt om hele tiden, det er ikke farlig. Verden går ikke

under, slik noen har fryktet i forkant av dette verdens

største fysikkeksperiment. Det viktige med

eksperimentet er at man kontrollere, fange opp, måle og

analysere kollisjonene.

- Du er oppvokst i nærheten av Egersund, tykkeste Bibel-
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beltet i Rogaland. Nå er du sentral i å forsøke å

gjenskape og finne ut hvordan Big Bang skjedde.

Forsøker dere forskere å leke Gud?

FORSTÅ UNIVERSET BEDRE:

- Nei, på ingen måte. Det vi gjør er grunnforskning

ut fra et ønske om å forstå universet bedre. For

meg ble den type forskning tiltrekkende fordi det

er en så logisk vitenskap der man forsøker å

finne ut mer om grunnpartiklene i universet.

Derfor kom jeg til Cern. Dessuten er det spennende å

jobbe her fordi det er et så stort og internasjonalt

forskningsmiljø, sier Steinar Stapnes.

Faktaramme:

EKSPERIMENT

CERN: En stor internasjonal forskningsinstitusjon i

Sveits.

PROTON: Positiv elementærpartikkel,

hydrogenatomkjerne.
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LHC: Large Hadron Collider, en ring på 27

kilometer under jorden i nærheten av Genève.

ATLAS: Navnet på en av detektorene som skal

fange opp hva som skjer når protonene kolliderer

i LHC.

BIG BANG: Et forsøk på å beskrive universets

skapelse.

Bildetekst:

Eksperiment: Steinar Stapnes er av de ledende

forskerne ved verdens største fysikkeksperiment.

(Foto: Scanpix) Utdrag:

Verden går ikke under, slik noen har fryktet i forkant av

dette verdens største fysikkeksperiment.

© Stavanger Aftenblad
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DAGENS TALL

LARSONS GALE VERDEN

2,8 millioner overnattinger var det
ved norske campingplasser 
i juli 2008, en økning på 

5 prosent fra i fjor. Tyske turister sto for 
30 prosent av utenlandske overnattingene. 
(Kilde: SSB). 

Hjemme 
hos Ilse
Jacobsen

Rotter 
på eplejakt
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til hver
anledning

Skal du se Point of Peace-forestillingen
på Torget i Stavanger fredag?

Ja: 14%

Nei: 86%
Antall stemmer: 1232

spør i dag:

Bør SFO være en offentlig oppgave?

SVAR PÅ NETTET

Flere tegneserier i del 2 side 49

I MORGEN

Gartnere så spor etter graving
Fredag 31. august i fjor klippet to gartnere
hekken til tiltalte Mirza Ghulam Hussains
nabo. De så at noen hadde gravd der Zahid
M. Butt senere ble funnet drept og partert.
I går var retten på befaring.

NYHETER 1. DEL side 4

– Mye dyrere SFO med Frp
Ap hevder foreldrebetalingen for SFO 
i Rogaland vil stige gjennomsnittlig med
40 prosent dersom Frp kommer til 
makten. 

NYHETER 1. DEL side 13

Egersunder sentral i fysikkprosjekt
Verdens største fysikkeksperiment er 
i gang ved forskningsinstitusjonen Cern
utenfor Genève. Steinar Stapnes er 
fornøyd med oppstarten. 

NYHETER 1. DEL side 14

Full bompengesjau i Høyre
Sandnes Høyres snuoperasjon skuffer 
partiets gruppeleder i Stavanger. Christine
Sagen Helgø sier enkeltkommuner ikke
kan melde seg ut av samferdsels-
samarbeidet. 

POLITIKK 1. DEL side 18 og 19

Boligbyggingen 
har bremset kraftig
Nedgangen merkes godt av aktører 
i anleggsbransjen. Men enkelte
firma har klart mer enn å
kompensere tapet med opp-
drag på næringsbygg, offentli-
ge bygg og veibygging. 

ØKONOMI
1. DEL side 26 og 27

117.554 turister på Preikestolen
I et fallende turistmarked fortsetter 
Preikestolen og de andre kjempene 
i Lysefjorden å vokse.

LOKAL 2. DEL side 2 og 3

Galtung fikk opp temperaturen
Det måtte en frekk fredsprofessor til for å
skape applaus på Point of Peace-topp- 
møtets første dag. Johan Galtung døpte
om StatoilHydro til StatWindWater. 

STAVANGER 2. DEL side 4 og 5

Skolestrid på Lura
Foreldre, elever og Ingolf Magne Idsø, 
til venstre, og Per Olav Bjelland i FAU 
reagerer på forslaget om å gjør Porsholen 
barneskole om til ungdomsskole. 

SANDNES 2. DEL side 8

Ikke bjørn, ikke ulv, men jerv
Ekspert forstår at lokale rovdyrkontakter
ble villedet. – Jerven i Lyseheiene drepte
lammene på en atypisk måte.

RYFYLKE 2. DEL side 13

Andreas Cappelen gravlagt
– Han var en av våre beste, sa partisekre-
tær Martin Kolberg (Ap) i Domkirken i går.

FOLK 2. DEL side 17
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FEMDAGERSVARSEL

Gartnere så spor etter graving Fredag 31. august

i fjor klippet to gartnere hekken til tiltalte Mirza

Ghulam Hussains nabo. De så at noen hadde

gravd der Zahid M. Butt senere ble funnet drept

og partert. I går var retten på befaring. NYHETER

1.

DEL side 4

- Mye dyrere SFO med Frp

Ap hevder foreldrebetalingen for SFO i Rogaland

vil stige gjennomsnittlig med 40 prosent dersom

Frp kommer til makten.

NYHETER 1. DEL side 13

Egersunder sentral i fysikkprosjekt

Verdens største fysikkeksperiment er i gang ved

forskningsinstitusjonen Cern utenfor Genève.

Steinar Stapnes er fornøyd med oppstarten.

NYHETER 1. DEL side 14

Full bompengesjau i Høyre

Sandnes Høyres snuoperasjon skuffer partiets

gruppeleder i Stavanger. Christine Sagen Helgø

sier enkeltkommuner ikke kan melde seg ut av

samferdsels- samarbeidet.

POLITIKK 1. DEL side 18 og 19

Boligbyggingen har bremset kraftig

Nedgangen merkes godt av aktører i

anleggsbransjen. Men enkelte firma har klart mer

enn å kompensere tapet med oppdrag på

næringsbygg, offentlige bygg og veibygging.

ØKONOMI 1. DEL side 26 og 27

117.554 turister på Preikestolen

I et fallende turistmarked fortsetter Preikestolen

og de andre kjempene i Lysefjorden å vokse.

LOKAL 2. DEL side 2 og 3

Galtung fikk opp temperaturen

Det måtte en frekk fredsprofessor til for å skape

applaus på Point of Peace-topp- møtets første

dag. Johan Galtung døpte om StatoilHydro til

StatWindWater.

STAVANGER 2. DEL side 4 og 5

Skolestrid på Lura

Foreldre, elever og Ingolf Magne Idsø, til venstre, og Per

Olav Bjelland i FAU reagerer på forslaget om å gjør

Porsholen barneskole om til ungdomsskole.

SANDNES 2. DEL side 8

Ikke bjørn, ikke ulv, men jerv

Ekspert forstår at lokale rovdyrkontakter ble villedet. -

Jerven i Lyseheiene drepte lammene på en atypisk måte.

RYFYLKE 2. DEL side 13

Andreas Cappelen gravlagt

- Han var en av våre beste, sa partisekretær Martin

Kolberg (Ap) i Domkirken i går.

FOLK 2. DEL side 17
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- Overgår alle forventninger
Dagbladet. Publisert på nett 10.09.2008 22:03.

Partikkelforsker Heidi Sandaker svarer deg fra

kontrollrommet i CERN. KRISTOFFER EGEBERG

Genève, Sveits Se større kart Emneord Send inn

ditt spørsmål til nettmøtet nederst i artikkelen!

(Dagbladet.no): Forskere fra hele verden jubler

over den tilsynelatende knirkefrie starten på

verdens største partikkeleksperiment i CERNs

gigantiske partikkelakselerator LHC (Large

Hadron Collider) på grensa mellom Sveits og

Frankrike.

- Dette har vært en stor suksess. Det har vært

veldig vellykket. Jeg tror ingen her hadde trodd

det ville gå så bra i dag, sier forsker Heidi

Sandaker (33) fra kontrollrommet til Atlas, selve

kollisjonssensorene i LHC.

Raskere enn forventet Forskeren forteller at

dagens oppstart har gått over all forventning.

- Ikke bare har vi fått i gang det ene røret, der

partikkelen går rundt. Men også den andre veien

går det nå rundt, og vi starter nå kalibreringen av

magnetene som fokuserer partiklene slik at vi får

en best mulig kollisjon, forteller hun.

Farten på partiklene holdes foreløpig lav, men vil

gradvis økes i dagene fremover. Ved full styrke vil

de til slutt ha opp mot lysets hastighet.

Mye kunne gått galt Sandaker forsker på

partikkelfysikk og er postdoc ved Universitetet i

Bergen. I flere år har hun vært med på utviklingen

av akseleratoren og prosjektet ved CERN.

Forskere ved universitetet har blant annet utviklet

et program for analyse av data fra selve

protonkollisjonene.

Nå starter eksamen for flere tiår med

planlegging, forskning, utvikling og bygging. Det

som skal gjøres ved CERN er aldri gjort før. Og

brorparten av utstyret har aldri vært testet på ordentlig.

- Ingen har bygget en så stor akselerator før, og alt den

består av er derfor ikke utprøvd. Vi har selvfølgelig

forsket og testet hele veien under utviklingen. Men vi var

engstelige da vi startet opp i dag. Det var så mange ting

som kunne gå galt, sier Sandaker til Dagbladet.no.

Begivenhetenes sentrum Forskeren legger ikke skjul på

sin begeistring over å sitte i rommet der noen av vår tids

største gåter kanskje vil løses de nærmeste månedene.

- Jeg er utrolig heldig som får være en del av dette. Det

er en unik begivenhet, og det er her ting vil skje i tiden

fremover, sier hun til Dagbladet.no.

Hvis kalibreringen og den videre testingen går bra, vil de

første partikkelkollisjonene finne sted om en til to uker,

forteller hun.

- Spådommene om sorte hull og jordens undergang

skremmer deg altså ikke?

- Hehe. Jeg er overhodet ikke engstelig. Dette skjer i

naturen hele tiden, mangfoldige ganger om dagen.

Forskjellen her er at det skjer i kontrollerte omgivelser,

der vi får muligheten til å studere det, sier hun.

Publisert onsdag 10.09.2008 kl., oppdatert Send inn

spørsmål til nettmøtet her! Torsdag 11. september

klokka svarer Heidi Sandaker på spørsmål fra deg. Tittel:

Spørsmål: Navn: Epost:

SPENT: Forsker Heidi Sandaker sitter i LHCs kontrollrom

og svarer på dine spørsmål om eksperimentene som har

startet. Foto: Privat/Scanpix

© Dagbladet
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- Jeg er sikker på at de vil lykkes
VG Nett. Publisert på nett 10.09.2008 20:31.

HOLMENKOLLEN(VG Nett) Knut Jørgen Røed

Ødegaard tror Big Bang-prosjektet blir en

suksess. - Men hva som kommer ut av det, er jeg

skikkelig spent på, sier Ødegaard.

- Denne historiske hendelsen er avgjørende for å

forstå hvordan universet ble til i sin aller første

fase, sier Ødegaard til VG Nett.

Astrofysikeren tilbragte dagen på konferanse på

Soria Moria hotell i Holmenkollen, men fikk

likevel anledning til å følge det historiske

eksperimentet ved CERN-laboratoriet i Sveits.

- Jeg har fulgt begivenheten via nett, og har

egentlig vært trygg på at dette skulle gå greit. Jeg

er sikker på at de vil lykkes, fordi de har

forberedt dette i veldig lang tid. For meg er det

store spenningsøyeblikket når man begynner å

smelle strålene mot hverandre og kan se

småbitene av disse partiklene og kan begynne å

teste fysikken, sier Ødegaard.

VGTV: Her jubler de for atomknuserens første

runde

Diskuter saken her og se hva forskeren Steinar

Stapnes som er med på prosjektet, svarte her.

Ødegaard forteller at dette er den eneste måten

vi kan undersøke hva som skjedde i starten av

Big Bang.

I løpet av noen måneder vil de første resultatene

komme, men alle resultatene vil det ta flere år å få.

(Saken fortsetter under bildet). FØLGER MED: En forsker

bivåner de første protoninjenksjonene på en dataskjerm

på A European Center for Nuclear Research (CERN)i

Sveits. Foto: AP - Jeg er veldig spent på hva de vil vise

og om vi vil få en bekreftelse på de teoriene vi har, eller

om man vil oppleve noe som er sært og uventet, fastslår

Ødegaard.

Han sammenligner smellet med to mygg som kolliderer,

og beroliger de som frykter at eksperimentet skal skape

sorte hull som vil spise opp jorden.

- Det er ingen grunn til å være redd. Dette er faktisk et

eksperiment som naturen utfører hver eneste dag,

påpeker Røed Ødegaard.

LES ASTROBLOGGEN HER!

© VG Nett
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Vellykket start på big bang-maskinen
VG Nett. Publisert på nett 10.09.2008 19:56.

Til tross for dystre spådommer forsvant ikke

verden da atomknuseren LHL ble slått på

onsdag. Maskinen, som heter Large Hadron

Collider, hadde små elektriske problemer i løpet

av natten, men forsøket ble startet som planlagt

onsdag formiddag.

Etter å ha jobbet med prosjektet i over 19 år,

kunne forskerne endelig sprette champagnen og

ta på seg papirhatter i CERNs laboratorium i

Genève i Sveits.

Den norske forskeren Steinar Stapnes deltar

under forsøkene: Les hva han svarte VG Netts

lesere her

Vitenskapsfolk håper å finne naturens minste

byggeklosser når maskinen skal gjenskape big

bang, det store smellet der universet oppsto.

Enkelte skeptikere mener at forsøket er et farlig

spill med jordklodens framtid. De frykter at

kollisjonene vil skape svarte hull som kan suge til

seg planeter og stjerner.

- Det er sprøyt, sier James Gillies, talsmann for

Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk

forskning, CERN.

- Helt trygt

Før prosjektet startet avviste anerkjente fysikere

som britiske Stephen Hawking at det var grunn til

bekymring.

Det farligste som kan skje, er ifølge Gillies at en

stråle kommer ut av kontroll, men det vil bare

ødelegge maskinen og steinen rundt tunnelen.

Dessuten vil ikke maskinen gå på full styrke før

om ett år.

- Onsdag starter vi i det små. Det vi putter inn i

begynnelsen er én enkelt lavintensiv mengde

med lav energi og vi kjører dette rundt. Vi får

erfaring med ting med lav energi, og deretter

trapper vi opp når vi blir bedre kjent med

maskinen, sa Gillies rett før eksperimentet startet

onsdag.

Den første mengden med protoner skal kjøres rundt i

kun én retning. Hvis dette fungerer, vil forskerne kjøre

inn en ny mengde, men denne gangen fra motsatt hold.

Idet de greier å få protonene til å gå rundt i begge

retninger samtidig, vet de at maskinen virker.

Selvmord

Noen var riktignok reddere enn andre. I India tok en 16-

årig jente livet av seg etter hun hadde hørt

dommedagsspådommene om CERN-prosjektet.

Etter et nyhetsinnslag om big bang-prosjektet på TV, ble

jenta så redd at hun spiste en dødelig dose gift.

- Vi prøvde å fortelle henne at dette ikke var så farlig,

men hun ville ikke høre på oss, fortalte den fortvilte

faren hennes til indisk presse.

Kostbart

Prosjektet er organisert av CERNs 20 medlemsland, og

det har tiltrukket seg forskere fra i alt 80 land, også

Norge. Byggingen av kollisjonsmaskinen LHC ble

påbegynt i 2003, og den har kostet 3,8 milliarder dollar -

eller over 20 milliarder kroner. Blant de største

bidragsyterne er USA og Japan.

Målet er at LHC skal kjøre protonene rundt i en hastighet

som nærmer seg lysets, det vil si 11.000 turer rundt

tunnelen i sekundet.

Tidligere ble det antatt at nøytroner og protoner var de

minste bestanddelene i en atomkjerne, men siden har

eksperimenter vist at de består av enda mindre

byggesteiner. Det er disse partiklene forskerne håper på

å få vite mer om.

© VG Nett
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Mini Big Bang er i gang
Uniforum. Publisert på nett 10.09.2008 17:13.

Protonstrålen har nå gjort noen runder i verdens

kraftigste partikkelakselerator Large Hadron

Collider ved forskningsenteret CERN i Génève i

Sveits. UiO-professor i fysikk, Steinar Stapnes er

en av ti norske forskere

som deltar i prosjektet. Han forteller til VG Nett

at starten på «The Big Bang»-eksperimentet har

gått over all forventning.

Publiseringsdato: 10.09.2008 16:19 - Det er

faktisk 9.000 magneter som kontrollerer strålen

og alt har fungert som det skal. Alle de fire

detektorene har sett partikkelstrålen da den ble

sendt rundt og har sendt data om det, forteller

Stapnes til VG Nett.

Han er en av forskerne som deltar i det historiske

prosjektet under bakken ved Cern-laboratoriet på

grensen mellom Frankrike og Sveits, der forskerne skal

forsøke å gjenskape øyeblikkene like etter «The Big

Bang».

Relevant stoff:

© Uniforum
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Verdens største
På Høyden. Publisert på nett 10.09.2008 15:12.

Av Farid Ould-Saada, professor ved Universitetet i

Oslo og Dieter Röhrich, professor ved Institutt for

fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

HVORFOR ER naturen som den er? Hva skjedde

ved universets begynnelse?

Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige, og slike

spørsmål har opptatt oss gjennom hele vår

historie. I dag starter tidenes største

eksperiment, og vi er nær ved å få tilfredsstilt

denne nysgjerrigheten enda litt mer. Ser vi

annerledes på naturlovene om noen få år?

Tusenvis av forskere og ingeniører har i mer enn

ti år planlagt og utviklet, forsket og samarbeidet

på tvers av alle kultur- og landegrenser. Målet har

vært å sette sammen verdens mest avanserte

maskin.

I løpet av de neste ti åra vil denne maskinen

forhåpentligvis gi oss svar på noen av naturens

dypeste mysterier.

Maskinen heter LHC - Large Hadron Collider - og

befinner seg ved laboratoriet CERN, et stykke

utenfor Genève i Sveits. I en 27 kilometer lang,

ringformet tunnel, som ligger om lag 100 meter

under bakken, går det to rør. I disse rørene skal

det ledes stråler av partikler: protoner (kjernen i

hydrogenatomet) og tunge blykjerner.

Partiklene vil oppnå mer enn 99.9999 % av

lyshastigheten, for deretter å smelle sammen i

små kollisjoner. Disse kollisjonene vil vi så se på

med gigantiske digitalkameraer kalt detektorer.

MÅLET MED eksperimentet er å finne ut hvordan

naturen har blitt slik den er, og å lære mer om

naturkreftene. Når partiklene snart smeller

sammen, dytter vi mer energi inn på et lite

område enn vi noen gang før har kunnet gjøre i et

laboratorium, og for naturen betyr mer energi

flere muligheter.

Energi kan omdannes til stoff, og håpet er at vi

skal ha nok energi til å danne partikler ingen før

har sett på jorda. Vi tror at slike partikler var

viktige i universets aller første sekund, og

detektorene våre lar oss dermed se tilbake i tid helt til

universets begynnelse. Et annet mål er at vi skal få

dannet nye former for stoff, som vil fortelle oss mer om

hvordan naturkreftene virker.

Norge er et av om lag 80 land som bidrar til CERN-

samarbeidet. Flere enn 50 forskere og studenter fra

landets universiteter og høyskoler er med og yter viktige

bidrag til ALICE og ATLAS, to av LHCs fire store

eksperimenter. Norske forskere har vært, og er, aktive

innen både bygging og utvikling av teknologi til bruk ved

CERN, installasjon og testing av eksperimentene,

registrering av informasjon fra kollisjonene, og

behandling av data i etterkant.

I åra som kommer vil Norge også bidra til letingen etter

ny fysikk i de enorme mengdene av informasjon som

kommer til å bli laget ved LHC.

EN MASKIN SOM LHC er ikke noe man kjøper på Clas

Ohlson. Ny teknologi må utvikles for å gi den ytelsen vi

trenger. Eksempler er kjølesystemer og

vakuumteknologi, siden det indre av maskinen må

holdes kaldere og tommere enn det ytre rom. Norge har

bidratt tungt til utviklingen av nye nettverksløsninger,

såkalt GRID-teknologi.

Disse kan om ikke lenge komme i allmenn bruk sammen

med de teknologiene som i dag er ryggraden i Internett.

CERN og LHC er dermed ikke bare et sted hvor ny fysikk

kan avsløres, men også et teknologilaboratorium i

verdensklasse.

Målet med all forskning er å få ny kunnskap. Når vi

kolliderer partikler med syv ganger mer energi enn det

som har vært gjort i laboratorier tidligere, så vet vi ikke

nøyaktig hva som vil skje. Alt vil være spennende, enten

vi bare ser det vi forventer eller oppdager noe stort og

nytt, siden vi nå kommer inn i et ukjent område av

fysikken.

Hva er det så vi venter å finne? Partikkelfysikere har

utviklet en matematisk teori for hvordan naturen er satt

sammen. Delene i denne teorien er blant de best

testede fysiske teorier noensinne, men den har likevel et

stort problem. Teorien forutsier at det må finnes en

partikkel, den såkalte Higgspartikkelen, som vi ennå
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ikke har sett. Higgspartikkelen er med på å

forklare hvorfor ting i naturen har masse.

LHC vil enten oppdage denne partikkelen, eller

bevise at masse må ha en annen, uventet

forklaring. Slik sett vil eksperimentene ved CERN

bety enormt mye for fysikken, uansett utfall.

Enten bekreftes den nå 40 år gamle teorien på

en fantastisk måte, eller så må forståelsen vår

av naturen revideres grundig.

NOE ANNET som skal studeres er hvordan

universet oppførte seg bare et brøkdels sekund

etter Big Bang - universets fødsel - for om lag

13,7 milliarder år siden. Vi vet at hele universet

da var veldig varmt og tett, og ved å kollidere

tunge atomkjerner etteraper vi disse forholdene.

Målet er både å se hvilke partikler som

eksisterte så tidlig i universets historie og

hvordan de reagerte med hverandre.

Kanskje får vi også de kolliderende partiklene til

å smelte, slik is smelter til vann. Til sammen vil

dette være det nærmeste vi har vært å

gjenskape Big Bang, i miniatyr, i et laboratorium.

Astrofysikere vet at de bare har sett en brøkdel

av stoffet i universet. Vi vil gjerne finne ut hva

resten, den såkalte mørke materien, består av. Vi

vet også at det en gang har vært både stoff og

antistoff i universet. Antistoffet er i dag borte.

Hvor har det blitt av? ALICE, ATLAS og de andre

eksperimentene ved LHC vil studere begge disse

spørsmålene.

Vi vil også se etter bitte små svarte hull. De vil rett nok

fordampe før vi vil kunne se dem, men restene etter

dem setter karakteristiske spor i detektoren og hvis de

er der vil de fortelle oss at naturen har flere enn tre

dimensjoner. De vil også lære oss mer om tyngdekraften

mellom ting som er veldig nær hverandre, som er nok et

ukjent område innen fysikk.

LHC HAR OGSÅ sider utover fysikk og teknologi. CERN

huser et av verdens største samarbeidsprosjekter. 8000

forskere og ingeniører fra mer enn 80 land jobber

sammen om et felles mål, på tvers av alle verdens

kulturer. Å fremme felles viten om naturen angår og

interesserer oss alle. At vi er i stand til å samarbeide om

dette er et viktig og positivt resultat i seg selv. Maskinen

som i dag starter utenfor Genève handler mest om

fysikk, men også om teknologi og samarbeid. Hva vi i

fellesskap vil kunne avsløre i løpet av de neste ti åra vet

vi ikke ennå, men vi er sikre på at det vil bli spennende.

Vi gleder oss til å fortelle mer når resultatene kommer.

Kronikken sto først på trykk i Dagbladet 10. september

2008.

© På Høyden

Se webartikkelen på http://ret.nu/alPfvtDr
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Første forsøket gikk fint
Stavanger Aftenblad. Publisert på nett 10.09.2008 12:29.

Egersund-karen Steinar Stapnes er med på big

bang-forsøket i Geneve. Han mener det ser

lovende ut til nå. Marie Rein Bore Det viktigste

med dagens forsøk var å se om alt fungerte. Slik

sett var det vellykket.

Protonstrålen ble sendt rundt, og alle de fire

detektorene har oppfanget spor etter strålen, og

likeledes små protonkollisjoner allerede sier,

Steinar Stapnes til Aftenbladet på telefonen fra

forskningsinstitusjonen CERN utenfor Geneve.

Maskinen LHC, Large Hadron Collider, som skal

gjenskape big bang, er i gang. Man skal forsøke

å gjenskape energieksplosjoner av den typen

man tror var ved universets begynnelse.De første

protonene er skutt gjennom en 27 kilometer lang

tunnel. Vitenskapsfolk håper å finne naturens

minste byggeklosser når maskinen skal

gjenskape big bang, det store smellet der man

tror universet oppsto.

Nestleder

Fysikkprofessor Steinar Stapnes fra Stapnes

utenfor Egersund er nestleder ved Atlas, en av de

fire store dektektorene som er bygget og skal

fange opp hva som skjer med protoner når de

kolliderer. Han har jobbet ved CERN de siste

årene, og hovedsaklig med det som nå verdens

største fysikkeksperiment.

Det første forsøket var vellykket. Nå i ettermiddag

skal de slappe av litt, forteller han. Men så er det

i gang igjen, for dette er starten på en lang rekke

forsøk, som etter planen skal vare helt til 2016.

Allerede ved dette første forsøket kunne

dektektorene fange opp små protonkollisjoner.

Men først om to uker vil hovedforsøkene begynne, der

man sender protonstråler rundt den 27 kilometer lange

tunnelen på en slik måte at stråler kolliderer. Til å

begynne med vil vi gjøre dette med en lav intensitet,

som så vil øke, forteller Stapnes.

Analyser

Han sier til Aftenbladet at først neste år vil analyser av

hva dektektorene skal fange opp, kunne begynne å

komme.

Han sier også at protoneksplosjoner skjer rundt om hele

tiden, det er ikke farlig. Verden går ikke under, slik noen

har fryktet i forkant av dette verdens største

fysikkeksperiment. Det viktige med eksperimentet er at

man kontrollere, fange opp, måle og analysere

kollisjonene.

Du er oppvokst i nærheten av Egersund, tykkeste Bibel-

beltet i Rogaland. Nå er du sentral i å forsøke å

gjenskape og finne ut hvordan Big Bang skjedde.

Forsøker dere forskere å leke Gud?

Nei, på ingen måte. Det vi gjør er grunnforskning ut fra et

ønske om å forstå universet bedre. For meg ble den type

forskning tiltrekkende fordi det er en så logisk vitenskap

der man forsøker å finne ut mer om grunnpartiklene i

universet. Derfor kom jeg til CERN. Dessuten er det

spennende å jobbe her fordi det er et så stort og

internasjonalt forskningsmiljø, sier Steinar Stapnes.

© Stavanger Aftenblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/0ZoYk5xC
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- Alt har gått over all forventning
VG Nett. Publisert på nett 10.09.2008 12:11.

VG Nett) Protonstrålen har nå gjort noen runder i

LHC. Steinar Stapnes forteller at starten på The

Big Bang-eksperimentet har gått over all

forventning.

APPLAUS: Cern-forskerne applauderte da den

første protonstrålen ble sendt inn i

partikkelakseleratoren LHC onsdag. Den norske

forskeren, Steinar Stapnes (innfelt) deltar i

prosjektet og sier at de første forsøkene var

vellykket. Foto: AFP/Privat - Det er faktisk 9.000

magneter som kontrollerer strålen og alt har

fungert som det skal. Alle de fire detektorene har

sett partikkelstrålen da den ble sendt rundt og

har sendt data om det, forteller Stapnes til VG

Nett.

Han er en av forskerne som deltar i det

historiske prosjektet ved Cern-laboratoriet i

Sveits, der forskerne skal forsøke å gjenskape

øyeblikkene like etter The Big Bang.

- Stemningen på topp

Stapnes forteller at stemningen nå er på topp i

lokalene til Cern.

- Alle er glade for at det hele gikk så hurtig og

uten problemer. Det gikk så fort at mediene her

knapt nok klarte å følge med på framgangen. Jeg

satt like ved siden av BBC World Service og så at de slet

med å følge med, sier han til VG Nett.

Er du redd for at verden skal gå under eller vil du vite

mer om LHC? Still spørsmål til den norske Big Bang-

forskeren på VG Nett klokken 16.00 onsdag.

Utover dagen vil man trolig sende inn den andre

protonstrålen, som skal gå i motsatt retning inne i

partikkelakseleratoren. Stapenes sier at de nok ikke

kommer til å sende den strålen helt rundt.

Kolliderer om to uker

Det er imidlertid for tidlig at de to protonstrålene skal

kollidere. Først om rundt to uker vil man kunne

- Kollisjonene vi har sett så langt i dag er altså fra en

stråle som har kollidert med elementer som er satt inn i

strålen eller med glassmolekyler i stråleroret, sier

Stapnes.

Foto: Tom Byermoen

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/wwTwUtHQ
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Nonne gjenskaper Bigbang
TV2. Publisert på nett 10.09.2008 11:47.

Katarina Pajchel er nonne og en av de norske

fysikerne i CERN. Nå prøver hun å nærme seg Big

bang i laboratoriet.

Guds skaperverk

- For meg er det ikke bare snakk om å studere

naturen, men også Guds skaperverk,sa Katarina

Pajchel da Lørdagsmagasinet besøkte de norske

forskerne i CERN i fjor.

Katarina er en av de de norske fysikerne som er

med når partikkelakseleratoren nå skal

gjennskape øyeblikket etter big bang. Big bang er

navnet på øyeblikket da gjorda ble til - eller skapt.

Forsøkene skal gi noen svar på jordas tilblivelse,

og kanskje vi får noen hint om hvem som gjorde

det?

Er i tvil

Bjørn Samset er usikker på om noen står bak Big

bang. Foto: Stig Jarvik/ TV 2 Forskerkollega Bjørn

Samset er usikker på om det står en Gud bak.

- Det er lett å si at det må være skapt av noe eller noen,

når en ser hvor kompleks naturen er. Samtidig er det

ikke så rart, når en ser hvor kompleks fysikk vi kan få til,

bare ved å få fire fem kuler til å kræsje med hverandre.

Endelig i gang

Oppstarten av partikkelakselleratoren er forsinket, men

startet endelig i dag, onsdag 10. september. Det norske

bidraget er ett hundre millioner kroner årlig i tillegg til at

norske forskere for følge prosjektet. Et 80-talls

nordmenn deltar i gigantprosjektet.

Se Lørdagsmagasinets innslaget fra CERN i fjor øverst i

artikkelen.

© TV2
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- Et utrolig øyeblikk
Bergens Tidende. Publisert på nett 10.09.2008 11:17.

Maskinen som skal gjenskape big bang, er i

gang. De første protonene er skutt gjennom en

27 kilometer lang tunnel. om denne saken

SAMARBEID: Forskere arbeidet på spreng før

partikkelakselleratoren startet i dag morges.

Forskere fra hele verden deltar i prosjektet. Foto:

CHRISTIAN HARTMANN

SPENT: - Disse kollisjonene kan fortelle oss mer

om verdens begynnelse, og kanskje til og med

avsløre hva mørk materie er, sier Heidi Sandaker

ved UiB til forskning.no. Hun er til stede på

CERN. Foto: M. Jaekel, CERN

STORT OMRÅDE: Den røde ringen viser hvor

partikkelakselleratoren ligger begravet. Banen er

27 kilometer lang, og akselleratoren kan slynge

protonene rundt 11.245 ganger i sekundet.

Fakta/ CERN og LHC

Verdens største partikkellaboratorium ble startet

i 1954.

CERNs nåværende prosjekt, LHC (Large Hadron

Collider), har vært under planlegging og bygging i

15 år. Partikkelkrasjeren blir satt i drift sent i

2007 eller i tidlig 2008.

Forskerne regner med å få svar på noen av de

største mysteriene i fysikken, blant annet om

hvorfor ting har masse.

Forskningen ved CERN er grunnforskning, der

man ikke vet hvilken nytteverdi resultatene får.

1.800 ulike magnetsystemer, flere av dem

verdens største i sitt slag, holder

protonstrømmen i partikkelkrasjeren på plass.

For å oppnå supervakuum og minus 271 grader

inne i partikkelrøret er 27.000 tonn masse kjølt

ned.

I en av de fire detektorene (CMS) er det like mye

metall i magneten som det er jern i Eiffeltårnet

(10.000 tonn.)

I hver av de fire detektorene skjer det cirka 1 millioner

kollisjoner per sekund.

Datamengden som produseres ved LHC tilsvarer årlig en

20 kilometer høy stabel med CD-er, dobbelt så høy som

der ruteflyene flyr. Walter N. Wehus

`10.25. 10 September 2008. Historic moment. The LHC

first beam has just circulated. Amazing moment.`

Dette kunne verden lese på CERN sin Twitter-logg, der

de oppdaterer informasjon om eksperimentet minutt for

minutt. Maskinen LHC, Large Hadron Collider, hadde

små elektriske problemer i løpet av natten, men forsøket

ble i dag gjennomført som planlagt.

- Dette er startskuddet for noe som kan bli en ny æra

innenfor fysikken, sier Heidi Sandaker, som er forsker

ved Universitetet i Bergen til forskning.no.

Hun er en av flere norske forskere som er på plass ved

CERN utenfor Geneve i Sveits.

Nær lysets hastighet Akseleratoren kan slynge

mikroskopiske protoner rundt den 27 km lange banen

utrolige 11.245 ganger i sekundet. Gjennom

frontkollisjoner i 99,9999991 prosent av lysets

hastighet vil nye og hittil ukjente egenskaper ved

universet kunne bli oppdaget.

Denne kollisjonsmaskinen har to partikkelbaner der

protonene vil fare i hver sin retning. De 800 millioner

partikkelkollisjonene hvert sekund vil produsere den

høyeste energi som noen gang er blitt fremskaffet i et

laboratorium. Hver stråle vil ha en energi som tilsvarer et

hurtigtog som kjører med en fart på 200 km i timen.

Mikroskopisk fare for dommedag - Det å få partiklene til

å sirkulere er selve startskuddet for å kunne begynne å

akselerere protonene, og deretter starte med kollisjoner.

Det er disse kollisjonene som kan fortelle oss mer om

verdens begynnelse, og kanskje til og med avsløre hva

mørk materie er, sier Heidi Sandaker.
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Det har kommet bekymringsmeldinger fra flere

hold om at LHC kan danne små svarte hull som

kan sluke jorden. Media har ikke akkurat gjort

denne frykten mindre med flere

dommedagsoppslag de siste månedene. Frykten

er sannsynligvis sterkt overdrevet. Ifølge nerdene

på nettsiden BoingBoing, er sjansen større for at

man plutselig skal fordampe mens man barberer

seg, enn at LHC skal ødelegge jorden.

Ingen resultater ennå Men på tross av all

interessen rundt oppstarten i dag, forventer ikke

forskerne noen interessante resultater med én

gang.

- Jeg tror de nærmeste ukene vil by på større og

mindre problemer av ymse art.

Selve fysikkutbyttet vil nok være begrenset.

Derimot tror jeg vi kan vente oss enorme bidrag

fra LHC de neste årene, sier Phd-student Per Thomas

Hille, som er tilknyttet Universitetet i Oslo, til

forskning.no.

Han er også stasjonert ved CERN, der han jobber med

Alice, en av fire enorme detektorerer som skal registrere

utfallet av partikkelkollisjonene.

Klokken 10.28 i morges ble det meldt at den første

partikkelstrålen ble styrt rundt LHC med stor suksess.

Dermed er det klart for resten av eventyret.

For en mer lettbeint forklaring av hva LCH egentlig gjør,

er vi denne videoen:

© Bergens Tidende

Se webartikkelen på http://ret.nu/SIUW371C
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Tilbake til the Big Bang
På Høyden. Publisert på nett 10.09.2008 11:11.

Forsker Heidi Sandaker sitter med macen sin klar

på CERN nå for å følge med på de første dataene

som dukker opp når partikkelakseleratoren

settes i gang i dag. (Foto: M. Jaekel, CERN)

Relevante lenker I formiddag ble

den nye superakseleratoren på CERN slått på.

Den kan gi oss ny innsikt om verdens

opprinnelse. Forsker Heidi Sandaker fra UiB er i

CERN, og mener vi står på terskelen til en ny æra

innen fysikken.

Av Guri Gunnes Oppegård I morgentimene i dag

ble akseleratoren Large Hadron Collider (LHC)

startet ved CERN. I formiddag var strålen på vei

rundt ringen i akseleratoren.

Det tar noen timer timer før strålen kommer

rundt. Men den er allerede forbi første sektor,

sier forsker Heidi Sandaker fra UiB.

I flere år har hun vært med på å virkeliggjøre

prosjektet. Nå sitter hun spent på

partikkelfysikklaboratoriet utenfor Geneve i Sveits

og følger med på dataene som etterhvert skal

strømme ut fra akseleratoren.

Dette er veldig stort. Hvis eksperimentet går bra

er det noe for historiebøkene, spesielt for

fysikkbøkene. Er vi heldige står vi på terskelen til

en ny æra i fysikken, sier Sandaker til På

Høyden.

Hun forsker på partikkelfysikk og er postdoc ved

UiB. Sammen med Alex Kastanas, Arshak

Tonoyan og Thomas Burgess fra Institutt for

fysikk og teknologi (IFT)skal hun følge starten av

prosjektet i Sveits.

Tidsmaskinen Allerede i 1995 startet prosjektet

med å bygge verdens kraftigste

partikkelakselerator. Den er sju ganger kraftigere

enn noen annen akselerator. I realiteten er det

en tidsmaskin forskerne har bygget.

Siden akseleratoren er så kraftig får vi mye høyere enn

energi på partiklene enn hva som har vært mulig

tidligere, og vi kan lete etter fysikk i et nytt

energiområde. Dermed kommer vi tilbake til tilstander

like etter Big Bang, forklarer Sandaker.

Forskerne skal sirkulere protoner, som er partiklene i

kjernen til grunnstoffet hydrogen. Partiklene skal opp i

nær lysets hastighet. Når protonene kolliderer med så

mye energi, håper forskerne å oppdage nye fenomener.

Det som skjer under kollisjonen er at energien kan

omformes til nesten hva som helst. Vi kan få dannet

tyngre partikler eller nye partikler. Det spennende at vi

kan få laget nye partikler som kan beskrive fenomener vi

ikke kan forklare i dag, sier Sandaker.

Kollisjonen vil tidligst starte om to uker. I dag er målet å

få protonene til å gå i ring rundt i den ene partikkelbanen

i akseleratoren. Banen er 27 kilometer lang og

partiklene sendes ved hjelp av magneter. Diameteren på

banen er ikke større enn et hårstrå.

Utviklet dataprogram Budsjettet for akseleratoren har

vært på 50 milliarder kroner, og tusenvis av forskere fra

hele verden har samarbeidet om prosjektet. I dag

startes akseleratoren.

Vi fra UiB er veldig spente, fordi vi har utviklet et

program for analyse av data fra selve proton

kollisjonene. Det vi gjør er å se på partiklene som går

gjennom detektoren, og sjekker kvaliteten på materialet

før dataen blir tilgjengelig for forskere fra hele verden,

sier Heidi Sandaker.

Ca halv elleve tikker det inn en melding fra Heidi

Sandaker: `Dette gikk bedre enn forventet, partiklene er

rundt en gang allerede! Nå kommer de til å prøve å

sende partikler i den andre retningen.`

© På Høyden
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UTEN TITTEL
Dagbladet. Publisert på nett 10.09.2008 09:35.

RALF LOFSTAD (Dagbladet.no): Klokka 09.30 i

dag kulminerer 30 års forberedelser når den

gigantiske partikkelakseleratoren LHC (Large

Hadron Collider) settes i full drift for første gang.

Forskerne bak prosjektet håper på intet mindre

enn svar om universets beskaffenhet og

tilblivelse. FØLGER EKSPERIMENTET MED

ARGUSØYNE: Fysikerlegenden Stephen Hawking

har stor tro på LHC og mener selve

menneskeheten vil dra nytte av prosjektet. Foto:

LAWRENCE JACKSON/AP/SCANPIX

Emneord

- Dette er startskuddet for noe som kan bli en ny

æra innenfor fysikken, sier en oppglødd forsker

Heidi Sandaker ved Universitetet i Bergen til

Forskning.no.

50 milliarder kroner Sammen med en horde

andre forskere fra hele verden er hun på plass i

Sveits for å bivåne det revolusjonerende

øyeblikket når innretningen til over 50 milliarder

kroner settes i gang klokka 09.30 norsk tid.

Selve anlegget er en 27 km lang tunnel 100 m

under jorda som ligger på begge sider av grensa

mellom Sveits og Frankrike i nærheten av

Genève. Tunnelen er utstyrt med 1000

sylindriske kjempemagneter som er essensielle

for å styre to stråler med proton

(hydrogenkjerner) som skytes ut i motsatt

retning.

Protonstrålene vil etter hvert komme opp i nær

lysets hastighet (og fullføre imponerende 11 000

runder i sekundet) og vil kollidere med hverandre

med enorm kraft på enkelte punkter i tunnelen -

der sensorer vil fange opp hva som skjer i

etterkant av kollisjonen.

Selv om de to strålene ikke er tykkere enn et

hårstrå, vil de med denne hastigheten inneholde

like mye bevegelsesenergi som et 400 tonns tog

som kjører i 150 km/t.

Forsker på Big Bang Det er selve hendelsesforløpet i

mikrosekundene etter kollisjonen som er i fokus, og hele

prosjektet er et eksperiment for å etterlikne hva som

skjedde ved Big Bang - universets begynnelse, da selve

universets utvikling ble fastslått, blant annet gjennom

partiklene som ble dannet i kjempeeksplosjonen.

Spesielt interessert er forskerne i et eventuelt svar på

hvorfor vanlig (observerbar) materie bare utgjør 4

prosent av universets masse - resten fordeler seg på

såkalt mørk materie og mørk energi. Hovedformålet er

altså å finne ut hva disse usynlige bestanddelene i

universet består av.

Den dominerende teorien - den såkalte

standardmodellen - går ut på at en hittil usett partikkel -

kalt Higgs-bosonet eller gudepartikkelen - bærer med

seg et felt som gir de i utgangspunktet masseløse

elementærpartiklene masse når bosonet samvirker med

dem.

Går prosjektet som planlagt, vil protonkollisjonen føre til

dannelsen av en mengde nye partikler - og Higgs-

bosonteorien kan eventuelt bekreftes eller avkreftes.

Sårbart Det er imidlertid mye som kan gå galt; spesielt

er kretsene som driver LHCs magneter, sårbare, og det

kreves bare en liten feil i én av de 2000 magnetkretsene

for at strålene ikke vil gå rundt.

I tillegg kommer dem som frykter at partikkelkollisjonene

vil generere små svarte hull som potensielt kan sluke

jorda, og det er blitt anlagt søksmål mot Cern for å få

dem til å stoppe prosjektet.

En mengde forskere, med legendariske Stephen

Hawking i spissen, beroliger imidlertid de bekymrede

med at slike partikkelkollisjoner hver dag forekommer

aldeles naturlig, og at de så langt ikke har ført til noe

slikt skrekkscenario.

Hawking mener sågar at prosjektet er essensielt for

selve menneskehetens overlevelse, ved at vi kan få
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uvurderlig kunnskap om universets beskaffenhet

og skjebne.

- Hvis menneskerasen ikke ser seg råd til dette,

fortjener den ikke å bli kalt menneske, sier

Hawking til Telegraph.co.uk.

KLAR TIL OPPSTART: Large Hadron Collider (LHC)

settes endelig i gang i dag, etter 30 års

forberedelser. Prosjektet har så langt kostet over

50 milliarder kroner. Foto: MARTIAL

TREZZINI/EPA/SCANPIX

© Dagbladet
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Forskere vil sende Big Bang-eksperiment live
VG Nett. Publisert på nett 10.09.2008 08:16.

VG Nett) Onsdag starter kjernefysikere i Sveits

opp maskinen som skal rekonstruere Big Bang.

Forsøkene skal du kunne følge live på deres egne

nettsider. En rekke kritikere har hevdet at

forsøkene kan komme til å sluke hele jordkloden.

Flere har til og med gått rettens vei for å stanse

eksperimentet. Så langt har klagene vært

forgjeves, og i dag starter eksperimentene det

har tatt over ti år å forberede.

Ved Den europeiske organisasjonen for

kjernefysisk forskning (CERN) håper

vitenskapsfolk at de snart skal kunne reise langt

tilbake i tiden, til noen få millisekunder etter Big

Bang - megaeksplosjonen der universet ble til.

Maskinen Large Hadron Collider (LHC), er

verdens største partikkelakselerator og skal nå

tas i bruk av CERN.

Forskningsorganisasjonen har varlset at

forsøkene skal sendes live på denne nettsiden

fra klokken 08.30.

(VG Nett er ikke ansvarlig for innhold på eksterne

sider!)

Er du redd for at verden skal gå under eller vil du

vite mer om LHC? Still spørsmål til den norske

Big Bang-forskeren på VG Nett klokken 16.00

onsdag.

Kjernefysiske reaksjoner

Enkelt forklart går forsøkene ut på at forskerne

skal sende ørsmå protoner i en fart tilnærmet

lysets hastighet gjennom en gigantisk

underjordisk tunnel - en såkalt partikkelakselerator.

Partiklene beveger seg i begge retninger inne i en

sirkelformet tunnel, rundt 100 meter under bakken. Når

partiklene kolliderer, oppstår kjernefysiske reaksjoner

som forskerne vil studere.

- Ikke farlig

DELTAR: Den norske forskeren Steinar Stapnes er en av

om lag ti norske forskere som har bidratt til prosjektet.

Foto: Privat - Onsdag sender vi de første protonstrålene

gjennom partikkelakseleratoren. Det betyr igjen at vi for

første gang vil å svar på om vi klarer å skape noen

kollisjoner nær detektorene våre, sier den norske

forskeren Steinar Stapnes, som har vært med på

prosjektet.

Han understreker at eksperimentene er totalt ufarlige.

De eventuelle resultatene må vi imidlertid vente lenge

på. Først i 2009 vil protonkollisjonene ha kommet så

langt at forskerne kan begynne å analysere resultatene i

detalj.

Forskere fra 80 ulike land deltar i prosjektet, som fram

til nå har kostet rundt 22 milliarder kroner.

SLIK SKAL ØYEBLIKK FRA BIG BANG GJENSKAPES Foto:

Grafikk/Tom Byermoen

© VG Nett
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Pangstarter partiklene i dag
Forskning.no. Publisert på nett 10.09.2008 06:16.

Det kalles verdens største eksperiment, og

starter i dag. Endelig skal den første strålen

sendes gjennom partikkelakseleratoren LHC.

Espen Eggen journalist Onsdag 10.

september 2008

- Dette er startskuddet for noe som kan bli en ny

æra innenfor fysikken, sier Heidi Sandaker, som

er forsker ved Universitetet i Bergen.

Sammen med flere andre norske forskerkolleger

er hun på plass ved CERN utenfor Geneve i

Sveits, der hun har bidratt til å virkeliggjøre

drømmen om Large Hadron Collidor (LHC). Den

27 kilometer lange partikkelbanen er gravd ned

100 meter under i bakken, på grensen mellom

Frankrike og Sveits. Testene i august av de

viktige synkroniseringssystemene var vellykket,

og dermed ble det bestemt at den første bunten

med partikler skulle sendes gjennom hele

partikkelbanen i dag, den 10. september 2008.

(Illustrasjon: CERN)

Millioner av arbeidstimer

Beslutningen om å bygge verdens kraftigste

partikkelakselerator, sju ganger kraftigere enn

noen annen, ble tatt allerede i 1995.

Siden har tusenvis av forskere fra hele verden,

med et budsjett på 50 milliarder kroner, lagt ned

millioner av arbeidstimer for å bygge den enorme

maskinen.

I dag, onsdag 10. september, trykkes det endelig

på startknappen.

Startskudd for kollisjoner

Det som skjer i dag er at ørsmå proton-partikler

(kjernene i hydrogen) for første gang skal sendes

hele veien rundt i den ene 27 kilometer lange

partikkelbanen. - Tiden framover kommer til å by

på mye spenning, mye moro og mye hardt arbeid.

Norske forskere har en unik mulighet til å være

med på det fremste innen fysikk ved å delta i

arbeidet på CERN, sier postdoktor Heidi

Sandaker ved Universitetet i Bergen. (Foto: M.

Jaekel, CERN).

- Det å få partiklene til å sirkulere er selve startskuddet

for å kunne begynne å akselerere protonene, og deretter

starte med kollisjoner. Det er disse kollisjonene som

kan fortelle oss mer om verdens begynnelse, og kanskje

til og med avsløre hva mørk materie er, sier Heidi

Sandaker.

Mørk materie er det mystiske stoffet som forskere

mener utgjør hoveddelen av materien i universet, men

som ingen vet hva er.

Nesten lysets hastighet

LHC har fått en formidabel oppgave, nemlig å gjenskape

noen av forholdene som eksisterte, like etter Big Bang

(universets begynnelse).

For å få til dette, må protonene i de to partikkelbanene

akselereres opp i hele 99,9999991 prosent av lysets

hastighet.

De to partikkelbanene, der partiklene beveger seg i hver

sin retning, er ikke tykkere enn et hårstrå. Likevel vil de

inneholde like mye bevegelsesenergi som et 400 tonns

tog som kjører i 150 kilometer i timen.

Fronkolliderer

På visse punkter krysser banene hverandre, slik at

partiklene frontkolliderer med stor kraft.

Håpet er at de knøttsmå protonene da vil dele seg opp i

enda mindre og hittil ukjente partikler, og dermed

avsløre noen av universets aller minste byggestener.

- Dette er fundamentalforskning, det er ingen som har

laget en tilsvarende akselerator før. I dag vil bare det at

vi får partikler til å komme rundt være viktig. Neste skritt

vil bli å få partiklene til å gå i begge banene, slik at vi

kan få dem til å kollidere, forklarer Heidi Sandaker.

Fortsatt ventetid

Selv om startskuddet for det internasjonale prosjektet

går i dag, vil det ta mange måneder før de virkelig

interessante funnene begynner å tikke inn til forskere

over hele verden. Under konstruksjonen av LHC, måtte

forskerne og ingeniørene bruke forskjellige
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fremkomstmidler for å ta seg fram. Selve

partikkelbanene er bare på tykkelse med et

hårstrå. (Foto: CERN)

- Personlig er jeg mer opptatt av det som kommer

til å skje de nærmeste årene, enn det som skjer i

løpet av startdagen, sier Phd-student Per Thomas

Hille, som er tilknyttet Universitetet i Oslo.

Også han har arbeidsplassen sin ved CERN, der

han jobber med ALICE, en av de fire, enorme

detektorene som skal registrere selve utfallet av

kollisjonene.

- Jeg tror de nærmeste ukene vil by på større og

mindre problemer av ymse art. Selve

fysikkutbyttet vil nok være begrenset. Derimot

tror jeg vi kan vente oss enorme bidra fra LHC de

neste årene, sier Per Thomas Hille.

- Stressa og opprømte

Han forteller at de tusenvis av forskerne ved

CERN har kjempet en hard kamp mot klokken og

tekniske utfordringer, for å være klar til

oppstarten i dag.

- Når man setter sammen en så komplisert detektor som

ALICE, så begynner den på ett tidspunkt å leve sitt eget

liv. Det vil trolig ta flere år å forstå den helt, og få

kalibrert den riktig, sier Per Thomas Hille.

Til tross for lange netter og mye slit de siste månedene,

vil nok de fleste partikkelfysikere verden rundt misunne

dem som får være til stede på CERN. Og det kribler

ekstra når det nå nærmer seg igangkjøringen.

- Det er en veldig spesiell stemning her nå. Folk er veldig

stressa, men samtidig veldig opprømte. Det begynner å

gå opp for oss at det vil være kollisjoner her hvert

øyeblikk, sier Per Thomas Hille til forskning.no.

© Forskning.no
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D E B AT T
I D A G B L A D E T

HVORFOR ER naturen som den er? Hva
skjedde ved universets begynnelse? Vi
mennesker har alltid vært nysgjerrige, og
slike spørsmål har opptatt oss gjennom he-
le vår historie. I dag starter tidenes største
eksperiment, og vi er nær ved å få tilfreds-
stilt denne nysgjerrigheten enda litt mer.
Ser vi annerledes på naturlovene om noen
få år?

Tusenvis av forskere og ingeniører har i
mer enn ti år planlagt og utviklet, forsket
og samarbeidet på tvers av alle kultur- og
landegrenser. Målet har vært å sette sam-
men verdens mest avanserte maskin. I lø-
pet av de neste ti åra vil denne maskinen
forhåpentligvis gi oss svar på noen av natu-
rens dypeste mysterier.

Maskinen heter LHC – Large Hadron
Collider – og befinner seg ved laboratoriet
CERN, et stykke utenfor Genève i Sveits. I
en 27 kilometer lang, ringformet tunnel,
som ligger om lag 100 meter under bakken,
går det to rør. I disse rørene skal det ledes
stråler av partikler: protoner (kjernen i
hydrogenatomet) og tunge blykjerner. Par-
tiklene vil oppnå mer enn 99.9999 % av
lyshastigheten, for deretter å smelle sam-
men i små kollisjoner. Disse kollisjonene
vil vi så se på med gigantiske digitalkame-
raer kalt detektorer.

MÅLET MED eksperimentet er å finne ut
hvordan naturen har blitt slik den er, og å
lære mer om naturkreftene. Når partiklene
snart smeller sammen, dytter vi mer energi
inn på et lite område enn vi noen gang før
har kunnet gjøre i et laboratorium, og for
naturen betyr mer energi flere muligheter.
Energi kan omdannes til stoff, og håpet er
at vi skal ha nok energi til å danne partikler
ingen før har sett på jorda. Vi tror at slike
partikler var viktige i universets aller første
sekund, og detektorene våre lar oss dermed
se tilbake i tid helt til universets begynnel-
se. Et annet mål er at vi skal få dannet nye
former for stoff, som vil fortelle oss mer
om hvordan naturkreftene virker.

Norge er et av om lag 80 land som bidrar
til CERN-samarbeidet. Flere enn 50 fors-
kere og studenter fra landets universiteter
og høyskoler er med og yter viktige bidrag
til ALICE og ATLAS, to av LHCs fire store
eksperimenter. Norske forskere har vært,
og er, aktive innen både bygging og utvik-
ling av teknologi til bruk ved CERN, instal-
lasjon og testing av eksperimentene, re-
gistrering av informasjon fra kollisjonene,
og behandling av data i etterkant. I åra som
kommer vil Norge også bidra til letingen
etter ny fysikk i de enorme mengdene av
informasjon som kommer til å bli laget ved
LHC.

EN MASKIN SOM LHC er ikke noe man
kjøper på Clas Ohlson. Ny teknologi må
utvikles for å gi den ytelsen vi trenger. Ek-

sempler er kjølesystemer og vakuumte-
knologi, siden det indre av maskinen må
holdes kaldere og tommere enn det ytre
rom. Norge har bidratt tungt til utviklin-
gen av nye nettverksløsninger, såkalt
GRID-teknologi. Disse kan om ikke lenge
komme i allmenn bruk sammen med de
teknologiene som i dag er ryggraden i In-
ternett. CERN og LHC er dermed ikke bare
et sted hvor ny fysikk kan avsløres, men
også et teknologilaboratorium i verdens-
klasse.

Målet med all forskning er å få ny kunn-
skap. Når vi kolliderer partikler med syv
ganger mer energi enn det som har vært
gjort i laboratorier tidligere, så vet vi ikke
nøyaktig hva som vil skje. Alt vil være
spennende, enten vi bare ser det vi forven-
ter eller oppdager noe stort og nytt, siden
vi nå kommer inn i et ukjent område av fy-
sikken.

Hva er det så vi venter å finne? Partikkel-
fysikere har utviklet en matematisk teori
for hvordan naturen er satt sammen. Dele-
ne i denne teorien er blant de best testede
fysiske teorier noensinne, men den har li-
kevel et stort problem. Teorien forutsier at

det må finnes en partikkel, den såkalte
Higgspartikkelen, som vi ennå ikke har
sett. Higgspartikkelen er med på å forklare
hvorfor ting i naturen har masse. LHC vil
enten oppdage denne partikkelen, eller be-
vise at masse må ha en annen, uventet for-
klaring. Slik sett vil eksperimentene ved
CERN bety enormt mye for fysikken, uan-
sett utfall. Enten bekreftes den nå 40 år
gamle teorien på en fantastisk måte, eller så
må forståelsen vår av naturen revideres
grundig.

NOE ANNET som skal studeres er hvordan
universet oppførte seg bare et brøkdels se-
kund etter Big Bang – universets fødsel –
for om lag 13,7 milliarder år siden. Vi vet at
hele universet da var veldig varmt og tett,
og ved å kollidere tunge atomkjerner etter-
aper vi disse forholdene. Målet er både å se
hvilke partikler som eksisterte så tidlig i
universets historie og hvordan de reagerte
med hverandre. Kanskje får vi også de kol-
liderende partiklene til å smelte, slik is
smelter til vann. Til sammen vil dette være
det nærmeste vi har vært å gjenskape Big
Bang, i miniatyr, i et laboratorium.

Astrofysikere vet at de bare har sett en
brøkdel av stoffet i universet. Vi vil gjerne
finne ut hva resten, den såkalte mørke ma-
terien, består av. Vi vet også at det en gang
har vært både stoff og antistoff i universet.
Antistoffet er i dag borte. Hvor har det blitt
av? ALICE, ATLAS og de andre eksperi-
mentene ved LHC vil studere begge disse
spørsmålene. Vi vil også se etter bitte små
svarte hull. De vil rett nok fordampe før vi
vil kunne se dem, men restene etter dem
setter karakteristiske spor i detektoren og
hvis de er der vil de fortelle oss at naturen
har flere enn tre dimensjoner. De vil også
lære oss mer om tyngdekraften mellom
ting som er veldig nær hverandre, som er
nok et ukjent område innen fysikk.

LHC HAR OGSÅ sider utover fysikk og tek-
nologi. CERN huser et av verdens største
samarbeidsprosjekter. 8000 forskere og in-
geniører fra mer enn 80 land jobber sam-
men om et felles mål, på tvers av alle ver-
dens kulturer. Å fremme felles viten om
naturen angår og interesserer oss alle. At vi
er i stand til å samarbeide om dette er et
viktig og positivt resultat i seg selv.

Maskinen som i dag starter utenfor Ge-
nève handler mest om fysikk, men også
om teknologi og samarbeid. Hva vi i felles-
skap vil kunne avsløre i løpet av de neste ti
åra vet vi ikke ennå, men vi er sikre på at det
vil bli spennende. Vi gleder oss til å fortelle
mer når resultatene kommer.

K R O N I K K
PARTIKKELFYSIKK: Eksperimentet som starter ved CERN i dag,
kan forandre vårt syn på naturlovene, skriver kronikkforfatterne.

STOR DINGS: LHC-maskinen vil enten bekrefte en nå 40 år gamle teori på en fantastisk måte, eller så må forståelsen vår av na-
turen revideres grundig, skriver kronikkforfatterne. Foto: Scanpix

Verdens største
Farid Ould-
Saada
Professor, 
Universitetet i Oslo

« 8000 forskere og ingeniører fra mer
enn 80 land jobber sammen om et 

felles mål, på tvers av alle verdens kulturer.

Dieter
Röhrich
Professor, 
Universitetet i Bergen

PARTIKKELFYSIKK: Eksperimentet som starter

ved CERN i dag, kan forandre vårt syn på

naturlovene, skriver kronikkforfatterne.

Hvorfor er naturen som den er? Hva skjedde ved

universets begynnelse? Vi mennesker har alltid

vært nysgjerrige, og slike spørsmål har opptatt

oss gjennom hele vår historie. I dag starter

tidenes største eksperiment, og vi er nær ved å

få tilfredsstilt denne nysgjerrigheten enda litt

mer. Ser vi annerledes på naturlovene om noen

få år? Tusenvis av forskere og ingeniører har i

mer enn ti år planlagt og utviklet, forsket og

samarbeidet på tvers av alle kultur- og

landegrenser. Målet har vært å sette sammen

verdens mest avanserte maskin. I løpet av de

neste ti åra vil denne maskinen forhåpentligvis gi

oss svar på noen av naturens dypeste mysterier.

Maskinen heter LHC - Large Hadron Collider - og

befinner seg ved laboratoriet CERN, et stykke

utenfor Genève i Sveits. I en 27 kilometer lang,

ringformet tunnel, som ligger om lag 100 meter

under bakken, går det to rør. I disse rørene skal

det ledes stråler av partikler: protoner (kjernen i

hydrogenatomet) og tunge blykjerner. Partiklene

vil oppnå mer enn 99.9999 % av lyshastigheten,

for deretter å smelle sammen i små kollisjoner.

Disse kollisjonene vil vi så se på med gigantiske

digitalkameraer kalt detektorer. Målet med

eksperimentet er å finne ut hvordan naturen har

blitt slik den er, og å lære mer om naturkreftene.

Når partiklene snart smeller sammen, dytter vi

mer energi inn på et lite område enn vi noen

gang før har kunnet gjøre i et laboratorium, og for

naturen betyr mer energi flere muligheter. Energi

kan omdannes til stoff, og håpet er at vi skal ha

nok energi til å danne partikler ingen før har sett

på jorda. Vi tror at slike partikler var viktige i

universets aller første sekund, og detektorene

våre lar oss dermed se tilbake i tid helt til

universets begynnelse. Et annet mål er at vi skal få

dannet nye former for stoff, som vil fortelle oss mer om

hvordan naturkreftene virker. Norge er et av om lag 80

land som bidrar til CERN-samarbeidet. Flere enn 50

forskere og studenter fra landets universiteter og

høyskoler er med og yter viktige bidrag til ALICE og

ATLAS, to av LHCs fire store eksperimenter. Norske

forskere har vært, og er, aktive innen både bygging og

utvikling av teknologi til bruk ved CERN, installasjon og

testing av eksperimentene, registrering av informasjon

fra kollisjonene, og behandling av data i etterkant. I åra

som kommer vil Norge også bidra til letingen etter ny

fysikk i de enorme mengdene av informasjon som

kommer til å bli laget ved LHC. En maskin som LHC er

ikke noe man kjøper på Clas Ohlson. Ny teknologi må

utvikles for å gi den ytelsen vi trenger. Eksempler er
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kjølesystemer og vakuumteknologi, siden det

indre av maskinen må holdes kaldere og

tommere enn det ytre rom. Norge har bidratt

tungt til utviklingen av nye nettverksløsninger,

såkalt GRID-teknologi. Disse kan om ikke lenge

komme i allmenn bruk sammen med de

teknologiene som i dag er ryggraden i Internett.

CERN og LHC er dermed ikke bare et sted hvor ny

fysikk kan avsløres, men også et

teknologilaboratorium i verdensklasse. Målet

med all forskning er å få ny kunnskap. Når vi

kolliderer partikler med syv ganger mer energi

enn det som har vært gjort i laboratorier tidligere,

så vet vi ikke nøyaktig hva som vil skje. Alt vil

være spennende, enten vi bare ser det vi

forventer eller oppdager noe stort og nytt, siden

vi nå kommer inn i et ukjent område av fysikken.

Hva er det så vi venter å finne? Partikkelfysikere

har utviklet en matematisk teori for hvordan

naturen er satt sammen. Delene i denne teorien

er blant de best testede fysiske teorier

noensinne, men den har likevel et stort problem.

Teorien forutsier at det må finnes en partikkel,

den såkalte Higgspartikkelen, som vi ennå ikke

har sett. Higgspartikkelen er med på å forklare

hvorfor ting i naturen har masse. LHC vil enten

oppdage denne partikkelen, eller bevise at

masse må ha en annen, uventet forklaring. Slik

sett vil eksperimentene ved CERN bety enormt

mye for fysikken, uansett utfall. Enten bekreftes

den nå 40 år gamle teorien på en fantastisk

måte, eller så må forståelsen vår av naturen

revideres grundig. Noe annet som skal studeres er

hvordan universet oppførte seg bare et brøkdels sekund

etter Big Bang - universets fødsel - for om lag 13,7

milliarder år siden. Vi vet at hele universet da var veldig

varmt og tett, og ved å kollidere tunge atomkjerner

etteraper vi disse forholdene. Målet er både å se hvilke

partikler som eksisterte så tidlig i universets historie og

hvordan de reagerte med hverandre. Kanskje får vi også

de kolliderende partiklene til å smelte, slik is smelter til

vann. Til sammen vil dette være det nærmeste vi har

vært å gjenskape Big Bang, i miniatyr, i et laboratorium.

Astrofysikere vet at de bare har sett en brøkdel av

stoffet i universet. Vi vil gjerne finne ut hva resten, den

såkalte mørke materien, består av. Vi vet også at det en

gang har vært både stoff og antistoff i universet.

Antistoffet er i dag borte. Hvor har det blitt av? ALICE,

ATLAS og de andre eksperimentene ved LHC vil studere

begge disse spørsmålene. Vi vil også se etter bitte små

svarte hull. De vil rett nok fordampe før vi vil kunne se

dem, men restene etter dem setter karakteristiske spor i

detektoren og hvis de er der vil de fortelle oss at naturen

har flere enn tre dimensjoner. De vil også lære oss mer

om tyngdekraften mellom ting som er veldig nær

hverandre, som er nok et ukjent område innen fysikk.

LHC har også sider utover fysikk og teknologi. CERN

huser et av verdens største samarbeidsprosjekter. 8000

forskere og ingeniører fra mer enn 80 land jobber

sammen om et felles mål, på tvers av alle verdens

kulturer. Å fremme felles viten om naturen angår og

interesserer oss alle. At vi er i stand til å samarbeide om

dette er et viktig og positivt resultat i seg selv. Maskinen

som i dag starter utenfor Genève handler mest om
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fysikk, men også om teknologi og samarbeid.

Hva vi i fellesskap vil kunne avsløre i løpet av de

neste ti åra vet vi ikke ennå, men vi er sikre på at

det vil bli spennende. Vi gleder oss til å fortelle

mer når resultatene kommer.

8000 forskere og ingeniører fra mer enn 80 land

jobber sammen om et felles mål, på tvers av alle

verdens kulturer.

Bildetekst: Stor dings: LHC-maskinen vil enten

bekrefte en nå 40 år gamle teori på en fantastisk

måte, eller så må forståelsen vår av naturen revideres

grundig, skriver kronikkforfatterne. Foto: Scanpix

© Dagbladet
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Norsk forsker: - Dette er ikke farlig!
VG Nett. Publisert på nett 09.09.2008 22:52.

VG Nett) Kritikerne hevder jorda kan gå under når

et av verdens største eksperimenter starter

onsdag. Den norske forskeren Steinar Stapnes

forsikrer om at forsøket på å gjenskape øyeblikk

fra The Big Bang er helt trygt.

Stapnes deltar selv under det historiske

prosjektet som ser dagens lys i morgen tidlig.

Eksperimentene ved Cern-laboratoriet på grensa

mellom Sveits og Frankrike har skapt dystre

overskrifter verden over.

Les mer om prosjektet på Cerns hjemmesider

VGTV: Se forskernes elleville Protonrap om

gigantprosjektet her

Se detaljer grafikk over eksperimentet nederst i

saken

En rekke kritikere har hevdet at forsøkene kan

komme til å sluke hele jordkloden. Flere har til og

med gått rettens vei for å stanse eksperimentet.

Så langt har klagene vært forgjeves, og tidlig

onsdag morgen starter eksperimentene det har

tatt over ti år å forberede.

Målet med gigantprosjektet er å forstå universets

oppbygging ved å gjenskape øyeblikk fra

øyeblikkene like etter The Big Bang.

Komplisert

Enkelt forklart betyr det at forskerne skal sende

ørsmå protoner i en fart tilnærmet lysets

hastighet gjennom en gigantisk underjordisk

tunnel - en såkalt partikkelakselerator eller en

Large Hadron Collider (LHC).

Ifølge Steinar Stapnes finnes det ingen garantier

for at forsøket i morgen lykkes. Protonstrålene

må først kollidere slik at det oppstår reaksjoner

lik dem som fant sted mindre enn et milliondels

sekund etter The Big Bang.

Partiklene som oppstår når protonene krasjer

skal forhåpentligvis gi oss flere svar på hvordan

universet er skrudd sammen.

- Men kan du garantere at dette er helt trygt Stapnes?

- Ja. Uansett om vi lager små svarte hull vil de forsvinne

øyeblikkelig. Folk assosierer svarte hull med gigantiske

hull som suger inn store ting, men det trenger de ikke. Vi

eksisterer - og vårt univers ha eksistert i milliarder av år,

selv om denne typen mye kraftigere kollisjoner skjer i

naturen hele tiden, påpeker Stapnes.

Er du redd for at verden skal gå under eller vil du vite

mer om LHC? Still spørsmål til den norske Big Bang-

forskeren på VG Nett klokken 16.00 i morgen.

Må vente på resultatene

De eventuelle resultatene må vi vente lenge på skal vi

tro Stapnes. Først i 2009 vil protonkollisjonene ha

kommet så langt at forskerne kan begynne å analysere

resultatene i detalj.

- I morgen sender vi de første protonstrålene gjennom

partikkelakseleratoren. Det betyr igjen at vi for første

gang vil å svar på om vi klarer å skape noen kollisjoner

nær detektorene våre, sier Stapnes.

Han og flere andre forskere har fått henvendelser fra folk

som lar seg skremme av eksperimentet.

- Jeg har fått en del e-poster, ja. Folk blir lettet når jeg

svarer og forklarer at dette er helt ufarlig.

Skaper frykt

Ikke bare mannen i gata, men også flere fysikere og

vitenskapsmenn har det rekordstore eksperimentet

skapt uro. Flere kritikere har tatt saken til

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og krever

forsøket stanset.

To menn fra Hawaii har gått til rettssak mot det de

hevder kan være slutten vår moderne sivilisasjonen.

Argumentet deres er at prosjektet kan skape såkalte

svarte hull, som senere kan vokse og sluke hele

jordkloden.

Men ifølge Stapnes skal forskerne bare konstruere et

fenomen som oppstår naturlig hele tiden.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 341 av 463



DELTAR: Den norske forskeren Steinar Stapnes

er en av om lag ti norske forskere som har bidratt

til prosjektet. Foto: Privat - Dette er helt trygt. Det

skjer i naturen hele tiden, men er svært vanskelig

å studere. Det forekommer én million millioner

LHC-eksperimenter hvert sekund i vårt univers,

sier Stapnes.

- Prestasjonsangst

Den erfarne forskeren innrømmer at

medieoppmerksomheten rundt prosjektet har

vekket prestasjonsangsten blant forskerne.

- Det har jo blitt en stor begivenhet. Vi begynner i

hvert fall å føle presset etter hvert. Det er veldig

mye oppstyr. Jeg håper virkelig at dette går og at

partikkelstrålene går rundt, sier Stapnes.

PS: Cern har varslet at de kommer til å sende LIVE fra

forsøkene onsdag. Sjekk ut Cerns hjemmesider for mer

informasjon.

(VG Nett er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne

nettsider)

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/CYbmhA48
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FORSKERFRYKT for jordens undergang
VG. Publisert på trykk 08.09.2008.
Av HEDDA SØDAL. Side: 6.

6 6 Mandag8.september2008

Den utroskapsdømte T5PC-styreformannen
Jørn Ronnie Tagge må i dag møte i retten
igjen, tiltalt for aksjemanipulasjon og doku-
mentforfalskning. Den tidligere styreforman-
nen i pyramideselskapet T5PC Invest AS (The
5 Percent Community) ble i fjor dømt til to års
fengsel for grov økonomisk utroskap. Mandag
står han tiltalt på ny for sin rolle i selskapet som
kostet flere titalls tusen nordmenn sparepen-
gene. Jørn Ronnie Tagge nekter straffskyld på
samtlige tiltalepunkter. (NTB)

Ny T5PC-rettssak

Av HEDDA SØDAL

I det gigantiske laboratoriet
Cern starter forskere onsdag
eksperimenter som skal gjen-
skape øyeblikk fra Big Bang.
Kritikerne frykter eksperimentet
kan utslette Jorden.
Målet med eksperimentet er å forstå universets opp-
bygging, ved å gjenskape øyeblikk fra «The Big
Bang». Men de ekstremt avanserte forsøkene
skremmer også. Noen er så bekymret at de har
gått rettens vei for å hindre det de mener kan føre
til verdens undergang.

Det er to menn fra Hawaii som har startet
bølgen av frykt for at vår sivilisasjon skal ta
slutt. De gikk til rettssak for å få stoppet eks-
perimentet. Argumentene deres er at eks-
perimentet kan skape såkalte svarte hull.
Det er så store mengder energi samlet på
lite område at det tiltrekker seg, og holder
på all annen energi, også lys. Kritikerne me-
ner Cern-eksperimentet kan skape så store
svarte hull at de kan sluke hele jordkloden.

Ufarlige
En rekke fysikere og vitenskapsmenn har
nå tatt saken til Menneskerettighetsdomsto-
len i Strasbourg for å stanse det som er et
av verdens største, dyreste, og – etter kriti-
kernes oppfatning – farligste eksperimenter.

Partikkelfysikklaboratoriet Cern ligger
langt under bakken ved Genève på grensen
mellom Sveits og Frankrike. Den norske
forskeren Steinar Stapnes skal delta i forsø-
ket som starter onsdag 10. september. Han
avviser på det sterkeste at det kan føre til at
Jorden forsvinner.

– Det er riktig at det kan oppstå små svarte hull,
men disse vil dø øyeblikkelig, og er derfor ufarlige.
Så de som spår verdens undergang, vil nok få seg
en skuffelse, humrer Stapnes.

Det har tatt Cern-forskerne over ti år å forberede
det gigantiske eksperimentet. I en 27 kilometer lang
underjordisk tunnel skal partikler akselerere til de
nærmer seg lysets hastighet. Deretter skal de kolli-
dere, og skape reaksjoner lik dem som oppsto en
milliondels sekund etter «The Big Bang».

Avgjørende
– Men hva har dette med «The Big Bang» å
gjøre?

– Grunnlaget for universet ble lagt veldig
tidlig. Reaksjoner like etter «The Big
Bang» er avgjørende for hvordan uni-
verset ser ut i dag, sier Stapnes.

For å fremkalle protonkollisjonene i
den store kollisjonsmaskinen LHC,
må det lange røret kjøles ned mot mi-
nus 271 grader, og tømmes for luft.
Slik skal LHC bli kaldere og tommere
enn verdensrommet.

Om de to bekymrede mennene fra
Hawaii får rett i sine spådommer, får
vi ikke vite helt ennå. Selv om den
første protonstrålen skal sendes gjen-
nom tunnelen på onsdag, skal ikke
kollisjonene fremkalles før i slutten av
september.

Og enda lenger må vi vente før vi
eventuelt får svaret på universets gåter.
Det tar tid for forskerne å studere kollisjo-
nene, og Stapnes tror ikke de vil komme
frem til noen svar før tidligst i 2009.

E-post: hedda.birgitte.tveit.sodal@vg.no

Fire arbeidere akutt syke i natt
Av FRANK ERTESVÅG 

og ESPEN BRAATA (foto)
Fire arbeidere ble i natt akutt
syke etter å ha arbeidet på
et garasjeanlegg i Oslo. 
Brannvesenet mener de kan
ha blitt kullosforgiftet fra et ben-
sinaggregat som ble brukt
innendørs. Litt før midnatt fikk
Oslo Brannvesen melding om

at fire arbeidere var blitt syke
under arbeid i garasjeanlegget.

– De skal trolig ha blitt utsatt
for eksos fra et aggregat. Arbei-
derne ble kjørt til legevakten,
opplyser vaktkommandør Jan
Vestli i Oslo brann og rednings-
etat til VG i natt.

Et stort område på St. Hans-
haugen ble sperret av etter
hendelsen. Brannvesenet fore-

tok undersøkelser på stedet for
å lokalisere og stoppe en even-
tuell lekkasje fra aggregatet. De
hadde skaffet seg opplysninger
som kunne tyde på at arbeider-
ne var rammet av kullosforgift-
ning. Alle arbeiderne ble sendt
videre til Ullevål universitetssy-
kehus. Sykehuset kunne ikke si
noe om arbeidernes tilstand da
VG gikk i trykken i natt.

I det gigantiske laboratoriet Cern starter forskere

onsdag eksperimenter som skal gjenskape

øyeblikk fra Big Bang. Kritikerne frykter

eksperimentet kan utslette Jorden.

Målet med eksperimentet er å forstå universets

oppbygging, ved å gjenskape øyeblikk fra «The

Big Bang». Men de ekstremt avanserte forsøkene

skremmer også. Noen er så bekymret at de har

gått rettens vei for å hindre det de mener kan

føre til verdens undergang.

Det er to menn fra Hawaii som har startet bølgen

av frykt for at vår sivilisasjon skal ta slutt. De

gikk til rettssak for å få stoppet eksperimentet.

Argumentene deres er at eksperimentet kan

skape såkalte svarte hull. Det er så store

mengder energi samlet på lite område at det

tiltrekker seg, og holder på all annen energi, også

lys. Kritikerne mener Cern-eksperimentet kan

skape så store svarte hull at de kan sluke hele

jordkloden.

Ufarlige

En rekke fysikere og vitenskapsmenn har nå tatt

saken til Menneskerettighetsdomstolen i

Strasbourg for å stanse det som er et av verdens

største, dyreste, og - etter kritikernes oppfatning -

farligste eksperimenter.

Partikkelfysikklaboratoriet Cern ligger langt under

bakken ved Genève på grensen mellom Sveits og

Frankrike. Den norske forskeren Steinar Stapnes

skal delta i forsøket som starter onsdag 10.

september. Han avviser på det sterkeste at det

kan føre til at Jorden forsvinner.

- Det er riktig at det kan oppstå små svarte hull,

men disse vil dø øyeblikkelig, og er derfor

ufarlige. Så de som spår verdens undergang, vil

nok få seg en skuffelse, humrer Stapnes.

Det har tatt Cern-forskerne over ti år å forberede

det gigantiske eksperimentet. I en 27 kilometer

lang underjordisk tunnel skal partikler akselerere

til de nærmer seg lysets hastighet. Deretter skal de

kollidere, og skape reaksjoner lik dem som oppsto en

milliondels sekund etter «The Big Bang».

Avgjørende

- Men hva har dette med «The Big Bang» å gjøre?

- Grunnlaget for universet ble lagt veldig tidlig.

Reaksjoner like etter «The Big Bang» er avgjørende for

hvordan universet ser ut i dag, sier Stapnes.

For å fremkalle protonkollisjonene i den store

kollisjonsmaskinen LHC, må det lange røret kjøles ned

mot minus 271 grader, og tømmes for luft. Slik skal LHC

bli kaldere og tommere enn verdensrommet.

Om de to bekymrede mennene fra Hawaii får rett i sine

spådommer, får vi ikke vite helt ennå. Selv om den

første protonstrålen skal sendes gjennom tunnelen på

onsdag, skal ikke kollisjonene fremkalles før i slutten av

september.
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Og enda lenger må vi vente før vi eventuelt får

svaret på universets gåter. Det tar tid for

forskerne å studere kollisjonene, og Stapnes tror

ikke de vil komme frem til noen svar før tidligst i

2009.

© VG
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Back to Big Bang
Østlands-Posten. Publisert på nett 05.09.2008 10:14.

Dommedag kan være rett rundt hjørnet. Neida,

jeg sikter ikke til klimaendringer og ekstremvær i

nord og sør. Fra issmelting på Grønland til køen

med mannevonde manne- og kvinneorkaner som

står klar i Karibia for å rasere good old US.

Ei heller sikter jeg til religiøse apokalyptikere som

mener Armageddon startet i det øyeblikk jorden

ble skapt.

Det jeg sikter til, er gigaeksperimentet som

starter opp under jorden i Sveits førstkommende

onsdag, den 10. september. Nærmere bestemt

ved det halvt myteomspunne forskningssenteret

for partikkelfysikk og kjernefysikk, CERN, nær

flyplassen i Genève.

Her fins verdens største maskin kalt The Large

Hadron Collider (LHC). Den ligger i en 27

kilometer lang slynge 100 meter under jorden,

har tatt ti år å bygge og kostet et titalls milliarder.

Over 6000 forskere fra 80 land - herunder ca. 80

forskere fra Norge - er nå engasjert for å skru på

monstermaskinen og delta i et

kjempeeksperiment, som jeg personlig ikke

skjønner et partikkelfnugg av.

Men det jeg skjønner, er at fagområdet er

partikkelfysikk - som jeg heller ikke aner hva er -

og at maskinen er en partikkelakselerator som

skal forsøke å simulere selve universets fødsel,

The Big Bang. Derved håper glupingene å finne

en ukjent partikkel som kan forklare massens

opprinnelse. LHC skal skape energisituasjoner

som ikke finnes på jordkloden i dag, men som

engang fantes ved universets begynnelse - ca. 14

milliarder år bakover i tid.

Onsdag er vi altså i gang, og første utfordring for

forskerne blir å skape stabile strømmer av

partikler som skal kjøres mot hverandre med

lysets hastighet og avstedkomme en veritabel

kollisjon. Partikkelkollisjonen utløser konsentrert

energi på et lite område som fanges opp av

kjempedetektorer, hvorav den ene lyder navnet

Atlas. Prosjektlederen for Atlas er for øvrig den

norske professoren i partikkelfysikk, Steinar

Stapnes. Og selve igangsettingen av Mr. LHC kan

selvsagt følges live på nettet.

Muligens vil eksperimentet også gi svar på spørsmål

som: Hvordan ble alle ting til? Hvordan ble energi til

masse? Hva består mørket i verdensrommet av? Og

hvilke krefter holde alle ting sammen - fra det minste

atom til den største galakse? Ja, kanskje finner

forskerne altså denne ukjente partikkelen som kan

bevise at det er en eneste stor urkraft bak alt.

Alle vet at universet utvider seg, og at det utvider seg i

stadig økende takt. Men ingen vet hvorfor. Og det er

disse kreftene bak utvidelsen, massen og materien,

forskerne nå jakter på, og som de håper å få glimt av

når partikkelspruten står til himmels under jorden.

Akkurat når selve eksplosjonen inntrer, vet man ikke,

eksperimentene vil foregå ti år framover i tid, men man

håper på de første svarene før jul.

Og hvor kommer så dommedag inn i bildet? Jo, i

forbindelse med partikkelkollisjonen håper forskerne å

gjenskape sorte hull, som det også fins mange av i

universet. Et sort hull er et objekt eller et område med

så stor tyngdekraft at ingenting, ikke engang lyset,

slipper ut av det. Det kan rent teoretisk ha hvilken som

helst størrelse, men verre er at ting også kan forsvinne i

dem.

Akkurat dét frykter to amerikanske forskere på Hawaii

skal skje i forbindelse med CERN-eksperimentet. At

kollisjonen vil produsere sorte hull som er langt større

enn noen har regnet med. Ja, sågar av en slik størrelse

at de vil sluke hele jorden og mer til. Nå er amerikanerne

spesialister på frykt, men forskerne Walter L. Wagner og

Luis Sancho er såpass engstelige at de har forsøkt å gå

rettens vei for å stanse hele eksperimentet.

Dét lykkes de ikke med, og forskermiljøene beroliger

dessuten verden med at det ikke er noen som helst fare

forbundet med kjempesmellen i Sveits. Helt sikre kan

man imidlertid aldri være i denne beste av alle mulige

verdener, og som den pessimistiske nevrosependleren

jeg er, ser jeg stadig oftere sorte skyer og tunge tegn

overalt nå. Ikke minst i det faktum at denne

partikkelfysiske skapelseskollisjonen utspiller seg i

undergrunnen i det landet som på latin bærer navnet
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Helvetica eller Helvetia. Et navn som minner

påfallende om vårt norske Helvete.

God helg, og nyt livet og lyset i fulle drag i

kommende dager: Onsdag begynner

eksperimentet som kan bety The End Of The

World As We Know It.

© Østlands-Posten

Se webartikkelen på http://ret.nu/xIKHHaiv
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	 Jo	mer	vi	vet	om	materien,	desto	
nyttigere	kan	den	være	for	menneskehe-
ten,	mener	forskerne.	
	 –	Vi	legger	et	puslespill.	Mye	mangler	
før	alle	bitene	om	vår	tilværelse	er	på	
plass,	sier	Farid	Ould-Saada,	professor	
ved	UiO.
	 – Men er denne grunnforskningen verdt 
alle milliardene som brukes?
 –	Hvis	du	sammenligner	med	hvor	
mye	som	er	brukt	til	krig	i	Irak,	er	det	vel	
ingen	tvil	om	at	pengene	er	vel	anvendt.	
Mye	ny	og	nyttig	teknologi	er	allerede	
laget	under	utviklingen	av	LHC.	For	ek-
sempel	er	software	produsert	til	Grid	tatt	
i	bruk	av	bilindustrien,	sier	Ould-Saada.

Norge og Cern.	De	tre	professorene,	
opprinnelig	fra	USA,	Polen	og	Algerie,	er	
ikke	imponert	over	grunnforskningens	
status	i	Norge.	
	 –	Den	er	mye	lavere	enn	i	Sverige,	sier	
Lipniacka,	som	før	Bergen	jobbet	i	Stock-
holm.	Hun	peker	på	at	det	er	gjevest	å	
drive	med	petroleumsforskning	i	Norge.	
Grunnforskning	uten	klare,	profittinn-
bringende	mål,	har	dårligere	kår.	Ould-
Saada	mener	Norge	heller	ikke	utnytter	
sitt	engasjement	i	Cern	godt	nok.
	 –	Norges	bidrag	er	større	enn	det	vi	

får	tilbake	i	form	av	studenter	og	nye	
forskere,	sier	Ould-Saada.
	 Bare	15	av	Cerns	2544	fast	ansatte	er	
norske.	Det	er	så	urovekkende	få	at	en	
norsk	komité	er	nedsatt	for	å	se	på	saken,	
forteller	Jens	Vigen,	en	av	de	15.	Han	er	
sjef	for	bibliotek	og	arkiv,	og	har	jobbet	
for	Cern	i	14	år.
	 –	De	nordmennene	som	gjør	det	bra	
i	partikkelfysikk,	blir	ikke	kjent	i	Norge.	
Tradisjonen	i	Italia	er	for	eksempel	helt	
annerledes.	Der	har	de	fysikkprogram-
mer	på	tv,	og	italienerne	kjemper	om	
jobber	på	Cern,	sier	Vigen.

Mangler forbilder.	Steinar	Stapnes	er	en	
av	Europas	mest	talentfulle	partikkelfysi-
kere,	har	Cerns	forskningsdirektør	sagt	
til	Vigen.	Men	han	er	altså	ingen	kjendis	
i	Norge.	Det	var	heller	ikke	Odd	Dahl	
(1898-1994),	enda	han	var	med	Roald	
Amundsen	på	Nordpol-ekspedisjon	i	1918	
som	flyger	og	mekaniker.
	 Ekspedisjonens	fartøy	Maud	frøs	fast	
i	isen,	og	det	gjorde	Dahl	til	fysiker.	I	to	
vintere	i	isødet	gikk	han	i	lære	hos	ekspe-
disjonens	geofysiker,	professor	Harald	
Ulrik	Sverdrup.	Opplæringen	må	ha	vært	
grundig.	
	 –	Dahl	fikk	tilbud	om	å	bli	Cerns	

første	generaldirektør	i	1954.	Men	han	
takket	nei,	han	ville	ikke	flytte	fra	Bergen,	
forteller	Vigen.	Norge	kunne	for	øvrig	
både	hatt	Cerns	første	sjef	og	hele	labora-
toriet	på	norsk	jord.
	 –	Rådet	som	forberedte	etableringen	
av	Cern	tilbød	i	1952	å	plassere	det	i	
Norge.	Men	siden	Stortinget	var	på	ferie,	
kunne	ikke	Utenriksdepartementet	fore-
slå	et	sted,	ler	Vigen.	
	 Også	Stapnes	mener	Norge	bruker	
Cern	for	lite.	Hvis	man	satset	mer	på	
naturvitenskap	i	Norge,	kunne	utbyttet	
fra	medlemskapet	vært	større.	
	 –	Vi	bruker	ressurser	på	toppidrett	i	
Norge	for	å	gjøre	folk	gode,	og	vi	kunne	
gjort	det	samme	i	forskning.	Vi	kunne	
hatt	veldig	sterke	miljøer	i	partikkelfysikk	
på	norske	universiteter,	men	det	er	ikke	
politisk	vilje	til	å	skape	slike	miljøer,	sier	
Stapnes.	

Big Bang.	Atlas-nestsjefen	må	av	gårde	
for	å	fly	til	Hamburg,	hvor	han	skal	
presentere	den	europeiske	strategien	
for	fremtidens	partikkelfysikk.	Cern	har	
utpekt	Stapnes	til	å	lede	strategiarbeidet.	
Sandaker	har	avtalt	møte	med	en	annen	
nordmann,	Gaute	Øvrebekk	(29).	Han	
jobber	på	fransk	side	av	grensen	med	

Alice,	det	andre	LHC-eksperimentet	
Norge	er	med	på.
	 –	Jeg	er	eksperimentell	kjernefysiker.	
Min	kone	er	meteorolog,	og	når	hun	
sier	det	i	et	selskap,	vil	alle	snakke	med	
henne.	Når	jeg	forteller	hva	jeg	gjør,	blir	
det	stille,	ler	Øvrebekk.	
	 – Hva gjør du da?
  –	På	Alice	skal	vi	finne	ut	hvor	vi	
kommer	fra.	Vi	rekonstruerer	det	som	
skjedde	så	kort	etter	Big	Bang	som	over-
hodet	mulig,	ved	å	la	blykjerner	kollidere	
i	LHC.	Det	lager	et	mini-Big	Bang	som	
gjør	at	vi	kan	finne	ut	mer	om	partiklenes	
egenskaper	ved	starten	av	universet,	sier	
Øvrebekk.

Sorte hull.	Han	er	doktorgradsstipendiat	
ved	UiB	og	pendler,	som	Sandaker,	mel-
lom	Bergen	og	Cern.	Blykjernene	skal	
fare	gjennom	LHC	når	protonsvermene	
tar	pause	utpå	nyåret	en	gang.	I	kontroll-
rommet	for	Alice	pågår	allerede	hektiske	
forberedelser.
	 –	Vi	får	færre	kollisjoner,	men	de	er	
mer	komplekse	enn	i	Atlas,	sier	Øvre-
bekk.
	 Det	eksperimentelle	i	tittelen	hans	
handler	om	at	han	gjør	eksperimenter,	
mens	andre	tar	seg	av	teoriene.	Men	er	
ikke	kjernefysikk	farlig?	Det	minner	om	
atombombe	og	død.
	 –	Kjernefysikk	er	nødvendig	for	å	
utvikle	maskinene	som	brukes	til	MR-
undersøkelser	på	sykehus	og	til	den	
nye	PET-teknologien	i	kreftbehandling,	
påpeker	Øvrebekk.
	 Han	ler	av	dem	som	har	anklaget	Cern	
for	å	sette	kloden	i	fare	ved	å	produsere	
sorte	hull	i	eksperimentene.	Kritikerne	
frykter	at	et	sort	hull	skal	vokse	og	sluke	
Jorden.
	 –	De	sorte	hullene	vi	lager	er	mikrosko-
piske.	Enkelte	av	de	naturlige,	kosmiske	
strålene	vi	er	utsatt	for,	har	mer	energi	
enn	det	vi	lager	i	LHC,	og	de	lager	an-
tagelig	sorte	hull.	Men	vi	er	jo	ikke	blitt	
slukt	av	dem	ennå,	sier	Øvrebekk.		
	
Tidsmaskin.	Sandaker	og	Øvrebekk	er	
unge	og	briljante.	De	er	langt	fra	fore-
stillingen	om	åndsfraværende	nerder	
fordypet	i	en	tidsmaskin	som	skal	bringe	
menneskene	tilbake	til	et	mikroskopisk	
øyeblikk	for	13,7	milliarder	år	siden.	
	 –	Vi	steller	med	grunnleggende	filoso-
fiske	spørsmål.	Vi	har	teorier.	Men	blir	de	
ikke	bevist,	forblir	de	bare	teorier.	Og	kan	
vi	ikke	bevise	en	teori,	må	vi	forkaste	den	
og	begynne	på	nytt,	sier	Heidi	Sandaker.	
	 Risikoen	er	der.	Kanskje	Higgs-par-
tikkelen	ikke	finnes,	den	som	ifølge	
Standardmodellen	gir	de	andre	partiklene	
masse.	Kanskje	Standardmodellen	må	
revurderes	og	teorien	om	supersymmetri	
er	et	bomskudd.
	 Forskere	ved	hundrevis	av	universi-
teter	verden	rundt	kommer	til	å	granske	
dataene	fra	LHC-kollisjonene.	Jakten	på	
Higgs	blir	intens,	og	den	kan	lykkes	i	
2010,	mener	Steinar	Stapnes.	
	 –	Frem	til	da	blir	det	en	heksegryte	av	
rykter,	fastslår	professoren.

tg@morgenbladet.no

Samfunn	Forskning

Tar doktorgrad: Stipendiat Gaute Øvrebekk fra UiB forbereder blykjernekollisjoner på Alice-detektoren.Eksperiment: Protonkollisjon simulert av Cern. 

Sjefsforskeren: Professor Steinar Stapnes fra UiO 
er nestleder for Atlas-prosjektet og en av Europas 
ledende fysikere. 

Alle regner med at vi  
finner noe helt nytt.
alex read, professor ved Uio og Cern

Forbildet: Europas fysikere lærte seg dansk for å studere hos Niels Bohr, forteller Cerns biblioteksjef Jens 
Vigen ved bysten av forskeren som døde i 1962.

 ▶▶▶

Med protoner på kollisjonskurs vil klodens

skarpeste hjerner revolusjonere kunnskapen om

universets begynnelse og menneskets fremtid.

- Dette er et vakkert bilde, sier fysikeren Heidi

Sandaker foran en gul prikk mot blå bakgrunn på

dataskjermen.

Prikken er en sverm av tusen milliarder protoner,

kjernen i hydrogenatomet. Svermen er like bred

som en tredjedels hårstrå. Den var på sin første

prøvetur i verdens kraftigste partikkelakselerator

da bildet ble tatt i august.

Onsdag i neste uke skal strålen av

protonsvermer for første gang sendes gjennom

hele den 27 kilometer lange akseleratoren, som

heter Large Hadron Collider (LHC). Greier strålen

å gå helt rundt uten problemer, kan

protonsvermene begynne å kollidere med

hverandre.

Kollisjonene gjenskaper mikroøyeblikkene etter

Big Bang, universets begynnelse. Rundt 8000

forskere fra 80 land har forberedt

sammenstøtene i 14 år. Prosjektet har kostet

over 50 milliarder kroner. Målet er ny viten av like

grunnleggende betydning som den Sir Isaac

Newton, Niels Bohr og Albert Einstein forsket seg

frem til.

Kanskje har protonkollisjonene ved foten av

Alpene nøkkelen til aidsvaksinen og helbredende

kreftmedisin. En gang i fremtiden.

Samarbeid. Forskerne utgjør et slags nerdenes

FN, et globalt samarbeidsprosjekt med hovedsete

i Cern utenfor den sveitsiske byen Genève. Cern

er verdens største laboratorium for

partikkelfysikk, vitenskapen om materiens

grunnleggende bestanddeler.

Under den kalde krigen møttes forskere fra øst

og vest på Cern. I dag møtes fysikere fra Iran og

Israel, eller Pakistan og India, uten at Cern

snakker så mye om det. De har et felles mål:

mer kunnskap. Bare fire prosent av materien i

universet er kjent. Hensikten med LHC-prosjektet

er å flytte grensene for menneskets viten.

- Vi er på oppdagelsesreise inn i det ukjente, sier

Sandaker.

Hektisk før start. Den 33 år unge fysikeren fra

Universitetet i Bergen (UiB) er guide når Morgenbladet

besøker Cern-landskapet. Det er overraskende åpent,

fritt for sikkerhetssluser og kameraforbud. Ingen

forskning på Cern er hemmelig. Ingen resultater blir

patentert, noe milliarder av mennesker har glede av.

Cern-forskeren Tim Berners-Lee oppfant for eksempel

verdensveven i 1990 og gjorde informasjonshenting på

internett mulig for alle og enhver.

Tunnelen 100 meter ned i bakken er stengt for besøk nå

rett før protonreisens start. Det skyldes strålingsfaren.

På bakkenivå sitter kloke hoder klistret til dataskjermene

for å teste at magnetfelt, kjølesystemer og detektorer i

undergrunnen fungerer som de skal. Stemningen er

opprømt og selvsikker.

- Jeg har aldri vært med på et eksperiment som har vært

bedre planlagt. Gjennomkjøringen 10. september

kommer til å gå bra, og vi vil få protonkollisjoner i år, sier

professor Steinar Stapnes (47), som kom til Cern første
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gang som hovedfagsstudent i 1984.

Protonbunter. Nå er Stapnes nestleder for Atlas,

det største av de fire eksperimentene i LHC-

prosjektet. 2000 fysikere fra 170

universitetsmiljøer i 37 land deltar i Atlas. De har

konstruert en gigantisk sylinderformet maskin på

størrelse med en åtteetasjers bygård nede i LHC-

tunnelen. Protonstrålene møter hverandre og

kolliderer inne i maskinen.

- 40 millioner protonbunter kommer inn i

detektoren hvert sekund og kolliderer. Detektoren

er som et stort digitalt kamera med en

oppløsning på 100 megapiksler som tar bilder av

partiklenes bevegelser. Du kan tenke deg hvilke

enorme mengder data som blir samlet opp fra

kollisjonene, sier Sandaker.

Eksistensielt. Det er ikke lett å fatte

dimensjonene på LHC-prosjektet.

Partikkelfysikerne beveger seg på den ytterste

grensen av det vi kaller vitenskap. Det forskerne

kan dokumentere og etterprøve. Deres mål er å

tøye grensen.

På Atlas leter de etter partikkelfysikkens «missing

link» - Higgs-partikkelen. Den er tyngre enn de

fleste av de 16 hittil kjente elementærpartiklene

og vanskelig å lage.

Mer energi og flere kollisjoner enn noen gang før

er nødvendig for å oppdage den. LHC-

akseleratoren har syv ganger mer energi enn

akseleratoren som ble brukt til å oppdage en

partikkel som heter top-kvark i 1995. Blir Higgs

funnet, styrker det Standardmodellen, som

forklarer hvordan materiens krefter og partikler

fungerer sammen.

Utopisk mål. Kostnaden ved slik høyteknologisk,

energikrevende og grenseoverskridende

grunnforskning er mer enn nasjonale budsjetter

kan bære. Derfor er Cern et ideal for

internasjonalt samarbeid.

- Vi har et felles, litt utopisk mål, og vi ønsker å

samle data med størst mulig effektivitet fra den

best mulige detektoren for å nå målet. Det er helt

umulig å få til det uten å samarbeide om ny

teknologi. Men målet er jo ikke detektoren i seg

selv, målet er ny fysikk, sier Stapnes.

Når dataene skal analyseres, starter nobelprisjakten.

Stapnes er bekymret for at det gode samarbeidet på

tvers av kulturer i LHC forvitrer.

- Nå går vi inn i en ny fase hvor nasjonale

konstellasjoner sier at de ikke trenger å samarbeide

lenger. Nå blir det mer konkurranse. Jeg håper vi greier å

bevare den gode samarbeidsånden, sier Stapnes.

Den nye veven. Heidi Sandaker skal videre fra Atlas

kontrollrom for å forelese om «the Solenoid Field in

Atlas», et av magnetfeltene i detektoren. Alt går på

engelsk, det er bare i Cerns kantine at arbeidsspråket er

fransk.

Kantinen myldrer. Her møtes fysikerforeldre og barna fra

Cerns egen barnehage til lunsj. Her møtes studenter og

nobelprisvinnere. Morgenbladet møter noen av fysikerne

som pendler mellom Cern og Bergen eller Oslo. De

forklarer hvorfor LHC-prosjektet er viktig.

- Alle regner med at vi finner noe helt nytt, fastslår Alex

Read, professor ved Universitetet i Oslo (UiO). Hans

ansvar er å lage simulerte data for å teste ut

verdensvevens andre generasjon, Grid. Så mye data vil

komme fra LHC-prosjektene at Cern-forskerne har funnet

opp Grid, en ny teknologi for å håndtere de massive

informasjonsmengdene på internett.

Read forklarer at simulering bygger på teorier som er

nettopp det - teorier. Det kan hende teoriene ikke

stemmer med terrenget når fysikerne får gransket LHC-

dataene.

- Det er som å bestige et fjell. Det kan hende det ikke er

der lenger når du har kommet over en bakketopp, sier

Read.

Supersymmetri. Den mest populære teorien om det

ukjente kalles supersymmetri. Den handler om partikler

vi ikke kjenner, og er ment å forklare det fysikerne nå

kaller mørk materie.

- Galaksene ville ikke ha holdt sammen og liv ville ha

vært umulig uten mørk materie. Jeg vil vite mer om nye

partikler og mørk materie. Det er trist at vi bare kjenner

fire prosent av materien rundt oss, sier Anna Lipniacka,

professor ved UiB.

- De fleste av oss lever godt uten kunnskap om mørk

materie. Hvorfor er dette viktig?

- Vi vet vi kommer til å oppdage noe og at det blir brukt,

men vi vet ikke til hva. Dette er grunnforskning som er

helt nødvendig for å drive annen forskning videre. Ny

partikkelfysikk vil komme medisinen til gode, men det vil
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ta 10-15 år, sier Lipniacka.

Jo mer vi vet om materien, desto nyttigere kan

den være for menneskeheten, mener forskerne.

- Vi legger et puslespill. Mye mangler før alle

bitene om vår tilværelse er på plass, sier Farid

Ould-Saada, professor ved UiO.

- Men er denne grunnforskningen verdt alle

milliardene som brukes?

- Hvis du sammenligner med hvor mye som er

brukt til krig i Irak, er det vel ingen tvil om at

pengene er vel anvendt. Mye ny og nyttig

teknologi er allerede laget under utviklingen av

LHC. For eksempel er software produsert til Grid

tatt i bruk av bilindustrien, sier Ould-Saada.

Norge og Cern. De tre professorene, opprinnelig

fra USA, Polen og Algerie, er ikke imponert over

grunnforskningens status i Norge.

- Den er mye lavere enn i Sverige, sier Lipniacka,

som før Bergen jobbet i Stockholm. Hun peker på

at det er gjevest å drive med petroleumsforskning

i Norge. Grunnforskning uten klare,

profittinnbringende mål, har dårligere kår. Ould-

Saada mener Norge heller ikke utnytter sitt

engasjement i Cern godt nok.

- Norges bidrag er større enn det vi får tilbake i

form av studenter og nye forskere, sier Ould-

Saada.

Bare 15 av Cerns 2544 fast ansatte er norske.

Det er så urovekkende få at en norsk komité er

nedsatt for å se på saken, forteller Jens Vigen,

en av de 15. Han er sjef for bibliotek og arkiv, og

har jobbet for Cern i 14 år.

- De nordmennene som gjør det bra i

partikkelfysikk, blir ikke kjent i Norge. Tradisjonen

i Italia er for eksempel helt annerledes. Der har

de fysikkprogrammer på tv, og italienerne

kjemper om jobber på Cern, sier Vigen.

Mangler forbilder. Steinar Stapnes er en av

Europas mest talentfulle partikkelfysikere, har

Cerns forskningsdirektør sagt til Vigen. Men han

er altså ingen kjendis i Norge. Det var heller ikke

Odd Dahl (1898-1994), enda han var med Roald

Amundsen på Nordpol-ekspedisjon i 1918 som

flyger og mekaniker.

Ekspedisjonens fartøy Maud frøs fast i isen, og

det gjorde Dahl til fysiker. I to vintere i isødet gikk han i

lære hos ekspedisjonens geofysiker, professor Harald

Ulrik Sverdrup. Opplæringen må ha vært grundig.

- Dahl fikk tilbud om å bli Cerns første generaldirektør i

1954. Men han takket nei, han ville ikke flytte fra

Bergen, forteller Vigen. Norge kunne for øvrig både hatt

Cerns første sjef og hele laboratoriet på norsk jord.

- Rådet som forberedte etableringen av Cern tilbød i

1952 å plassere det i Norge. Men siden Stortinget var

på ferie, kunne ikke Utenriksdepartementet foreslå et

sted, ler Vigen.

Også Stapnes mener Norge bruker Cern for lite. Hvis

man satset mer på naturvitenskap i Norge, kunne

utbyttet fra medlemskapet vært større.

- Vi bruker ressurser på toppidrett i Norge for å gjøre folk

gode, og vi kunne gjort det samme i forskning. Vi kunne

hatt veldig sterke miljøer i partikkelfysikk på norske

universiteter, men det er ikke politisk vilje til å skape

slike miljøer, sier Stapnes.

Big Bang. Atlas-nestsjefen må av gårde for å fly til

Hamburg, hvor han skal presentere den europeiske

strategien for fremtidens partikkelfysikk. Cern har utpekt

Stapnes til å lede strategiarbeidet. Sandaker har avtalt

møte med en annen nordmann, Gaute Øvrebekk (29).

Han jobber på fransk side av grensen med Alice, det

andre LHC-eksperimentet Norge er med på.

- Jeg er eksperimentell kjernefysiker. Min kone er

meteorolog, og når hun sier det i et selskap, vil alle

snakke med henne. Når jeg forteller hva jeg gjør, blir det

stille, ler Øvrebekk.

- Hva gjør du da?

- På Alice skal vi finne ut hvor vi kommer fra. Vi

rekonstruerer det som skjedde så kort etter Big Bang

som overhodet mulig, ved å la blykjerner kollidere i LHC.

Det lager et mini-Big Bang som gjør at vi kan finne ut

mer om partiklenes egenskaper ved starten av universet,

sier Øvrebekk.

Sorte hull. Han er doktorgradsstipendiat ved UiB og

pendler, som Sandaker, mellom Bergen og Cern.

Blykjernene skal fare gjennom LHC når protonsvermene

tar pause utpå nyåret en gang. I kontrollrommet for Alice

pågår allerede hektiske forberedelser.

- Vi får færre kollisjoner, men de er mer komplekse enn i

Atlas, sier Øvrebekk.

Det eksperimentelle i tittelen hans handler om at han

gjør eksperimenter, mens andre tar seg av teoriene. Men
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er ikke kjernefysikk farlig? Det minner om

atombombe og død.

- Kjernefysikk er nødvendig for å utvikle

maskinene som brukes til MR-undersøkelser på

sykehus og til den nye PET-teknologien i

kreftbehandling, påpeker Øvrebekk.

Han ler av dem som har anklaget Cern for å sette

kloden i fare ved å produsere sorte hull i

eksperimentene. Kritikerne frykter at et sort hull

skal vokse og sluke Jorden.

- De sorte hullene vi lager er mikroskopiske.

Enkelte av de naturlige, kosmiske strålene vi er

utsatt for, har mer energi enn det vi lager i LHC,

og de lager antagelig sorte hull. Men vi er jo ikke

blitt slukt av dem ennå, sier Øvrebekk.

Tidsmaskin. Sandaker og Øvrebekk er unge og

briljante. De er langt fra forestillingen om

åndsfraværende nerder fordypet i en tidsmaskin

som skal bringe menneskene tilbake til et

mikroskopisk øyeblikk for 13,7 milliarder år

siden.

- Vi steller med grunnleggende filosofiske

spørsmål. Vi har teorier. Men blir de ikke bevist,

forblir de bare teorier. Og kan vi ikke bevise en teori, må

vi forkaste den og begynne på nytt, sier Heidi Sandaker.

Risikoen er der. Kanskje Higgs-partikkelen ikke finnes,

den som ifølge Standardmodellen gir de andre partiklene

masse. Kanskje Standardmodellen må revurderes og

teorien om supersymmetri er et bomskudd.

Forskere ved hundrevis av universiteter verden rundt

kommer til å granske dataene fra LHC-kollisjonene.

Jakten på Higgs blir intens, og den kan lykkes i 2010,

mener Steinar Stapnes.

- Frem til da blir det en heksegryte av rykter, fastslår

professoren.

tg@morgenbladet.no

Bildetekst: Protest: Regimekritiske thailandske

demonstranter forbereder gatekamp i Bangkok.

© MorgenbladetPublisert: 16.12.2011.Publisert:

10.12.2011.Publisert: 07.10.2011.Publisert: 03.12.2010.
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Tilbake til Big Bang
Morgenbladet. Publisert på nett 05.09.2008 01:04.

Til uken starter tidens største fysikkeksperiment.

Det står om menneskehetens fremtid. Av Tove

Gravdal, Genève (tekst og foto) Sjefsforskeren:

Professor Steinar Stapnes fra UiO er nestleder

for Atlas-prosjektet og en av Europas ledende

fysikere.

- Dette er et vakkert bilde, sier fysikeren Heidi

Sandaker foran en gul prikk mot blå bakgrunn på

dataskjermen.

Prikken er en sverm av tusen milliarder protoner,

kjernen i hydrogenatomet. Svermen er like bred

som en tredjedels hårstrå. Den var på sin første

prøvetur i verdens kraftigste partikkelakselerator

da bildet ble tatt i august.

Onsdag i neste uke skal strålen av

protonsvermer for første gang sendes gjennom

hele den 27 kilometer lange akseleratoren, som

heter Large Hadron Collider (LHC). Greier strålen

å gå helt rundt uten problemer, kan

protonsvermene begynne å kollidere med

hverandre.

Kollisjonene gjenskaper mikroøyeblikkene etter

Big Bang, universets begynnelse. Rundt 8000

forskere fra 80 land har forberedt

sammenstøtene i 14 år. Prosjektet har kostet

over 50 milliarder kroner. Målet er ny viten av like

grunnleggende betydning som den Sir Isaac

Newton, Niels Bohr og Albert Einstein forsket seg

frem til.

Kanskje har protonkollisjonene ved foten av

Alpene nøkkelen til aidsvaksinen og helbredende

kreftmedisin. En gang i fremtiden.

Samarbeid. Forskerne utgjør et slags nerdenes

FN, et globalt samarbeidsprosjekt med hovedsete

i Cern utenfor den sveitsiske byen Genève. Cern

er verdens største laboratorium for

partikkelfysikk, vitenskapen om materiens

grunnleggende bestanddeler.

Under den kalde krigen møttes forskere fra øst

og vest på Cern. I dag møtes fysikere fra Iran og

Israel, eller Pakistan og India, uten at Cern

snakker så mye om det. De har et felles mål: mer

kunnskap. Bare fire prosent av materien i universet er

kjent. Hensikten med LHC-prosjektet er å flytte grensene

for menneskets viten.

- Vi er på oppdagelsesreise inn i det ukjente, sier

Sandaker.

Hektisk før start. Den 33 år unge fysikeren fra

Universitetet i Bergen (UiB) er guide når Morgenbladet

besøker Cern-landskapet. Det er overraskende åpent,

fritt for sikkerhetssluser og kameraforbud. Ingen

forskning på Cern er hemmelig. Ingen resultater blir

patentert, noe milliarder av mennesker har glede av.

Cern-forskeren Tim Berners-Lee oppfant for eksempel

verdensveven i 1990 og gjorde informasjonshenting på

internett mulig for alle og enhver.

Tunnelen 100 meter ned i bakken er stengt for besøk nå

rett før protonreisens start. Det skyldes strålingsfaren.

På bakkenivå sitter kloke hoder klistret til dataskjermene

for å teste at magnetfelt, kjølesystemer og detektorer i

undergrunnen fungerer som de skal. Stemningen er

opprømt og selvsikker.

- Jeg har aldri vært med på et eksperiment som har vært

bedre planlagt. Gjennomkjøringen 10. september

kommer til å gå bra, og vi vil få protonkollisjoner i år, sier

professor Steinar Stapnes (47), som kom til Cern første

gang som hovedfagsstudent i 1984.

Protonbunter. Nå er Stapnes nestleder for Atlas, det

største av de fire eksperimentene i LHC-prosjektet.

2000 fysikere fra 170 universitetsmiljøer i 37 land deltar

i Atlas. De har konstruert en gigantisk sylinderformet

maskin på størrelse med en åtteetasjers bygård nede i

LHC-tunnelen. Protonstrålene møter hverandre og

kolliderer inne i maskinen.

- 40 millioner protonbunter kommer inn i detektoren

hvert sekund og kolliderer. Detektoren er som et stort

digitalt kamera med en oppløsning på 100 megapiksler

som tar bilder av partiklenes bevegelser. Du kan tenke

deg hvilke enorme mengder data som blir samlet opp fra

kollisjonene, sier Sandaker.

Eksistensielt. Det er ikke lett å fatte dimensjonene på

LHC-prosjektet. Partikkelfysikerne beveger seg på den
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ytterste grensen av det vi kaller vitenskap. Det

forskerne kan dokumentere og etterprøve. Deres

mål er å tøye grensen.

På Atlas leter de etter partikkelfysikkens missing

link - Higgs-partikkelen. Den er tyngre enn de

fleste av de 16 hittil kjente elementærpartiklene

og vanskelig å lage.

Mer energi og flere kollisjoner enn noen gang før

er nødvendig for å oppdage den. LHC-

akseleratoren har syv ganger mer energi enn

akseleratoren som ble brukt til å oppdage en

partikkel som heter top-kvark i 1995. Blir Higgs

funnet, styrker det Standardmodellen, som

forklarer hvordan materiens krefter og partikler

fungerer sammen.

Utopisk mål. Kostnaden ved slik høyteknologisk,

energikrevende og grenseoverskridende

grunnforskning er mer enn nasjonale budsjetter

kan bære. Derfor er Cern et ideal for

internasjonalt samarbeid.

- Vi har et felles, litt utopisk mål, og vi ønsker å

samle data med størst mulig effektivitet fra den

best mulige detektoren for å nå målet. Det er helt

umulig å få til det uten å samarbeide om ny

teknologi. Men målet er jo ikke detektoren i seg

selv, målet er ny fysikk, sier Stapnes.

Når dataene skal analyseres, starter

nobelprisjakten. Stapnes er bekymret for at det

gode samarbeidet på tvers av kulturer i LHC

forvitrer.

- Nå går vi inn i en ny fase hvor nasjonale

konstellasjoner sier at de ikke trenger å

samarbeide lenger. Nå blir det mer konkurranse.

Jeg håper vi greier å bevare den gode

samarbeidsånden, sier Stapnes.

Den nye veven. Heidi Sandaker skal videre fra

Atlas kontrollrom for å forelese om the Solenoid

Field in Atlas, et av magnetfeltene i detektoren.

Alt går på engelsk, det er bare i Cerns kantine at

arbeidsspråket er fransk.

Kantinen myldrer. Her møtes fysikerforeldre og

barna fra Cerns egen barnehage til lunsj. Her

møtes studenter og nobelprisvinnere.

Morgenbladet møter noen av fysikerne som pendler

mellom Cern og Bergen eller Oslo. De forklarer hvorfor

LHC-prosjektet er viktig.

- Alle regner med at vi finner noe helt nytt, fastslår Alex

Read, professor ved Universitetet i Oslo (UiO). Hans

ansvar er å lage simulerte data for å teste ut

verdensvevens andre generasjon, Grid. Så mye data vil

komme fra LHC-prosjektene at Cern-forskerne har funnet

opp Grid, en ny teknologi for å håndtere de massive

informasjonsmengdene på internett.

Read forklarer at simulering bygger på teorier som er

nettopp det - teorier. Det kan hende teoriene ikke

stemmer med terrenget når fysikerne får gransket LHC-

dataene.

- Det er som å bestige et fjell. Det kan hende det ikke er

der lenger når du har kommet over en bakketopp, sier

Read.

Supersymmetri. Den mest populære teorien om det

ukjente kalles supersymmetri. Den handler om partikler

vi ikke kjenner, og er ment å forklare det fysikerne nå

kaller mørk materie.

- Galaksene ville ikke ha holdt sammen og liv ville ha

vært umulig uten mørk materie. Jeg vil vite mer om nye

partikler og mørk materie. Det er trist at vi bare kjenner

fire prosent av materien rundt oss, sier Anna Lipniacka,

professor ved UiB.

- De fleste av oss lever godt uten kunnskap om mørk

materie. Hvorfor er dette viktig?

- Vi vet vi kommer til å oppdage noe og at det blir brukt,

men vi vet ikke til hva. Dette er grunnforskning som er

helt nødvendig for å drive annen forskning videre. Ny

partikkelfysikk vil komme medisinen til gode, men det vil

ta 10-15 år, sier Lipniacka.

Jo mer vi vet om materien, desto nyttigere kan den være

for menneskeheten, mener forskerne.

- Vi legger et puslespill. Mye mangler før alle bitene om

vår tilværelse er på plass, sier Farid Ould-Saada,

professor ved UiO.

- Men er denne grunnforskningen verdt alle milliardene

som brukes?

- Hvis du sammenligner med hvor mye som er brukt til
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krig i Irak, er det vel ingen tvil om at pengene er

vel anvendt. Mye ny og nyttig teknologi er

allerede laget under utviklingen av LHC. For

eksempel er software produsert til Grid tatt i bruk

av bilindustrien, sier Ould-Saada.

Norge og Cern. De tre professorene, opprinnelig

fra USA, Polen og Algerie, er ikke imponert over

grunnforskningens status i Norge.

- Den er mye lavere enn i Sverige, sier Lipniacka,

som før Bergen jobbet i Stockholm. Hun peker på

at det er gjevest å drive med petroleumsforskning

i Norge. Grunnforskning uten klare,

profittinnbringende mål, har dårligere kår. Ould-

Saada mener Norge heller ikke utnytter sitt

engasjement i Cern godt nok.

- Norges bidrag er større enn det vi får tilbake i

form av studenter og nye forskere, sier Ould-

Saada.

Bare 15 av Cerns 2544 fast ansatte er norske.

Det er så urovekkende få at en norsk komité er

nedsatt for å se på saken, forteller Jens Vigen,

en av de 15. Han er sjef for bibliotek og arkiv, og

har jobbet for Cern i 14 år.

- De nordmennene som gjør det bra i

partikkelfysikk, blir ikke kjent i Norge. Tradisjonen

i Italia er for eksempel helt annerledes. Der har

de fysikkprogrammer på tv, og italienerne

kjemper om jobber på Cern, sier Vigen.

Mangler forbilder. Steinar Stapnes er en av

Europas mest talentfulle partikkelfysikere, har

Cerns forskningsdirektør sagt til Vigen. Men han

er altså ingen kjendis i Norge. Det var heller ikke

Odd Dahl (1898-1994), enda han var med Roald

Amundsen på Nordpol-ekspedisjon i 1918 som

flyger og mekaniker.

Ekspedisjonens fartøy Maud frøs fast i isen, og

det gjorde Dahl til fysiker. I to vintere i isødet gikk

han i lære hos ekspedisjonens geofysiker,

professor Harald Ulrik Sverdrup. Opplæringen må

ha vært grundig.

- Dahl fikk tilbud om å bli Cerns første

generaldirektør i 1954. Men han takket nei, han

ville ikke flytte fra Bergen, forteller Vigen. Norge

kunne for øvrig både hatt Cerns første sjef og hele

laboratoriet på norsk jord.

- Rådet som forberedte etableringen av Cern tilbød i

1952 å plassere det i Norge. Men siden Stortinget var

på ferie, kunne ikke Utenriksdepartementet foreslå et

sted, ler Vigen.

Også Stapnes mener Norge bruker Cern for lite. Hvis

man satset mer på naturvitenskap i Norge, kunne

utbyttet fra medlemskapet vært større.

- Vi bruker ressurser på toppidrett i Norge for å gjøre folk

gode, og vi kunne gjort det samme i forskning. Vi kunne

hatt veldig sterke miljøer i partikkelfysikk på norske

universiteter, men det er ikke politisk vilje til å skape

slike miljøer, sier Stapnes.

Big Bang. Atlas-nestsjefen må av gårde for å fly til

Hamburg, hvor han skal presentere den europeiske

strategien for fremtidens partikkelfysikk. Cern har utpekt

Stapnes til å lede strategiarbeidet. Sandaker har avtalt

møte med en annen nordmann, Gaute Øvrebekk (29).

Han jobber på fransk side av grensen med Alice, det

andre LHC-eksperimentet Norge er med på.

- Jeg er eksperimentell kjernefysiker. Min kone er

meteorolog, og når hun sier det i et selskap, vil alle

snakke med henne. Når jeg forteller hva jeg gjør, blir det

stille, ler Øvrebekk.

- Hva gjør du da?

- På Alice skal vi finne ut hvor vi kommer fra. Vi

rekonstruerer det som skjedde så kort etter Big Bang

som overhodet mulig, ved å la blykjerner kollidere i LHC.

Det lager et mini-Big Bang som gjør at vi kan finne ut

mer om partiklenes egenskaper ved starten av universet,

sier Øvrebekk.

Sorte hull. Han er doktorgradsstipendiat ved UiB og

pendler, som Sandaker, mellom Bergen og Cern.

Blykjernene skal fare gjennom LHC når protonsvermene

tar pause utpå nyåret en gang. I kontrollrommet for Alice

pågår allerede hektiske forberedelser.

- Vi får færre kollisjoner, men de er mer komplekse enn i

Atlas, sier Øvrebekk.

Det eksperimentelle i tittelen hans handler om at han

gjør eksperimenter, mens andre tar seg av teoriene. Men

er ikke kjernefysikk farlig? Det minner om atombombe

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 353 av 463



og død.

- Kjernefysikk er nødvendig for å utvikle

maskinene som brukes til MR-undersøkelser på

sykehus og til den nye PET-teknologien i

kreftbehandling, påpeker Øvrebekk.

Han ler av dem som har anklaget Cern for å sette

kloden i fare ved å produsere sorte hull i

eksperimentene. Kritikerne frykter at et sort hull

skal vokse og sluke Jorden.

- De sorte hullene vi lager er mikroskopiske.

Enkelte av de naturlige, kosmiske strålene vi er

utsatt for, har mer energi enn det vi lager i LHC,

og de lager antagelig sorte hull. Men vi er jo ikke

blitt slukt av dem ennå, sier Øvrebekk.

Tidsmaskin. Sandaker og Øvrebekk er unge og

briljante. De er langt fra forestillingen om

åndsfraværende nerder fordypet i en tidsmaskin

som skal bringe menneskene tilbake til et

mikroskopisk øyeblikk for 13,7 milliarder år

siden.

- Vi steller med grunnleggende filosofiske

spørsmål. Vi har teorier. Men blir de ikke bevist, forblir

de bare teorier. Og kan vi ikke bevise en teori, må vi

forkaste den og begynne på nytt, sier Heidi Sandaker.

Risikoen er der. Kanskje Higgs-partikkelen ikke finnes,

den som ifølge Standardmodellen gir de andre partiklene

masse. Kanskje Standardmodellen må revurderes og

teorien om supersymmetri er et bomskudd.

Forskere ved hundrevis av universiteter verden rundt

kommer til å granske dataene fra LHC-kollisjonene.

Jakten på Higgs blir intens, og den kan lykkes i 2010,

mener Steinar Stapnes.

- Frem til da blir det en heksegryte av rykter, fastslår

professoren. Publisert 05. september 2008

© Morgenbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/xCjuDjNl
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Klar for kjempesmell
ABC Nyheter. Publisert på nett 12.07.2008 11:19.

Norske forskere er med når virkelighetens natur

skal avdekkes. Nyheter Tekst: Ole Peder Giæver -

Vi vil vite hva verden består av, sier Bjørn

Samset.

Han er ansatt ved Institutt for Fysikk ved

Universitetet i Oslo, og en av omkring 50 norske

forskere som arbeider med The Large Hadron

Collider-prosjektet i Sveits.

The Large Hadron Collider (LHC) er den kraftigste

partikkelakseleratoren som noensinne har blitt

bygget. Maskinmonsteret har en bane på 27

kilometer, og befinner seg under både fransk og

sveitsisk territorium. Noen av de norske

forskerne har vært med på å bygge maskinen,

andre har hatt administrative stillinger, og atter

andre vil jobbe med databehandling under og i

etterkant av eksperimentene.

Mega-magnet: Gigantmagneten Compact Muon

Solenoid monteres. Foto: Scanpix/AP.

Partikkelakseleratoren skal brukes til å, nettopp,

akselerere partikler. Universets minste

bestanddeler, som protoner, kvarker og

atomkjerner, skal dundres sammen i en rasende

fart. Formålet er å lære mer om hvordan

virkeligheten er bygget opp.

- Det er som å smelle sammen to biler for å finne

ut hva bilen består av når det kommer flygende

en gasspedal her og et speedometer der, sier

Samset.

Bonusmateriale: Se Bjørn fortelle om tidsreiser,

teleportering og fremtidens datanettverk!

Varmere enn sola

Vi stapper inn energi, og håper å få ut masse

3000 forskere, teknikere og andre ansatte jobber

med prosjektet, og 6500 partikkelfysikere fra

minst 80 land besøker Cern hvert år.

For at maskinen skal fungere optimalt har den

siden januar blitt kjølt ned til 1,9 grader over det

absolutte nullpunkt, -273,15 grader Celcius (til

sammenligning er temperaturen i det ytre rom tre

grader over det absolutte nullpunkt). Maskinen må også

ha et mer perfekt vakuum enn man finner ute i

verdensrommet. I de største kollisjonene vil

temperaturen komme opp mot hundre tusen ganger den

som er i solas kjerne.

- Så er spørsmålet hva som skjer når disse protonene

krasjer sammen. Det vi vet er at E=MC2. Energi er lik

masse. Vi stapper inn energi, og håper å få ut masse,

sier Samset.

Atlas: Det siste elementet til partikkeldetektoren Atlas

kom på plass i februar. Maskinen skal fotografere

proton-sammenstøtene. Foto:

- Skaper man noe ut av ingenting, da?

- Nei, det er ikke ut av ingenting, det er ut av energi. En

av de mest grunnleggende naturlovene vi har er at energi

er bevart. Vi skaper ingenting. Vi putter energi inn, og får

like mye energi ut. Om den går over til masse, så er det

energi det også, sier Samset.

- Vi er energi.

Jordas undergang

Skeptikere og dommedagsprofeter har uttrykt bekymring

for om det kanskje kan være litt skummelt å gjenskape

forholdene ved universets tilblivelse under Sveits. I

verste fall kan man risikere å utslette jorden, eller

universet, mener de. Samset garanterer på sin side, på

samme måte som en fersk rapport fra det europeiske

forskningssenteret Cern, som bygger akseleratoren, at

maskinen ikke utgjør noen fare for menneskeheten.

Det er en fair sjanse for at eksperimentene vil produsere

små, svarte hull Det er en fair sjanse for at

eksperimentene vil produsere små, svarte hull, noe som

begeistrer Samset og hans kolleger, men disse vil være

kortlivede, mikroskopiske affærer uten mulighet til å

svelge jorden. Ifølge forfatteren av en fersk rapport om

sikkerheten ved LHC vil de kun eksistere et nano-nano-

nanosekund, og det er ikke særlig lenge.

I USA har to personer gått til sak for å få

eksperimentene stanset, nettopp av frykt for disse sorte

hullene, men Cern avviser at det finnes noen som helst

risiko knyttet til eksperimentene, som antakelig skal
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starte i løpet av august eller september.

LHC er resultat av et internasjonalt samarbeid

over 14 år, og herligheten koster 51 milliarder

kroner. I en verden med matvarekrise, krig og

annen elendighet kan man sikkert spørre seg om

dette er noe det er verdt å bruke

skattebetalernes penger på. Svaret er et

rungende ja, mener forskerne. For det første

utgjør ikke dette mer enn for eksempel ti prosent

av det årlige budsjettet til det amerikanske

forsvarsdepartementet. For det andre vil

innsiktene vi kan få fra partikkeleksperimentene

kunne gi et kvantesprang i teknologisk og

vitenskapelig utvikling. Altså et kvantesprang i

den metaforiske, muntlige forstand, ikke i

bokstavelig forstand. For et kvantesprang i

virkeligheten er jo bitte lite. Men her snakker vi

altså om noe stort.

Innsikt i mysteriene

Kanslervisitt: Tysklands forbundskansler Angela

Merkel inspiserer LHC. Foto: Scanpix/AP.

Ingen kan på forhånd vite nøyaktig hva som vil bli

resultatet av eksperimentene, men i beste fall vil

erfaringene med LHC både kunne sikre oss svar

på spørsmål om universet menneskeheten har

balet med siden de gamle grekere og vel så det,

men også gi helt konkret utvikling i for eksempel

internett- og datateknologi.

- Partikkelakseleratorene er et verktøy for å forstå

naturen, sier Samset.

- Men hva er vitsen?

- Vitsen er å stille nysgjerrigheten vår. Det er vår

natur å forsøke å forstå naturen. I tillegg vet vi

ikke hvilke forskningsfunn som kan lede til teknologisk

utvikling i fremtiden. Forskningsfyrstene for 150 år siden

skjønte ikke vitsen med elektromagnetisme, men det er

kunnskapen om denne som har gitt oss elektrisk strøm.

Og det har jo folk glede av, kan man si.

- Hva slags konkrete resultater vil komme ut av disse

eksperimentene?

Jeg lover å ikke ødelegge Universet. - Innen

databehandlingen vil vi for det første se en overgang fra

Internett og World Wide Web til noe som kalles Grid-

teknologi. Vi lager en måte å få maskiner til å dele hele

seg. Ikke bare webområdet, men hele maskinen. Slik at

hvis naboen din ikke bruker skjermkortet sitt, så kan du

bruke det til å spille Quake, for å ta et eksempel.

- En annen hovedutfordring for fysikerne i dag er å få til

en forening av de to store teoriene om naturens

oppbygging, den generelle relativitetsteorien og

kvantefysikken. Observasjonene fra eksperimentene

med partikkelakseleratoren kan kanskje bidra til dette

arbeidet.

- I tillegg vil vi altså kanskje kunne lage små, svarte hull.

Det vil i så fall bevise at naturen har mer enn tre

dimensjoner. Og det er ikke science-fiction engang.

- Og du lover å ikke ødelegge Universet?

- Jeg lover å ikke ødelegge Universet.

Se mer av intervjuet på ABC TV!

© ABC Nyheter

Se webartikkelen på http://ret.nu/xTfeapeR
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- Jorden kan bli slukt
TV2. Publisert på nett 06.06.2008 20:54.

Amerikanere til retten for å stanse det de frykter

kan bety slutten på Jorden og kanskje universet. I

USA, nærmere bestemt Hawaii har to menn

forsøkt å gå rettens vei for å stanse

eksperimentene med CERNs

partikkelakselerator, LHC.

De mener eksperimentet vil produsere små sorte

hull som kan bli større enn fysikerne har regnet

med. I verste fall så store at de vil bli et gigantisk

hull som sluker både jorden og i verste fall kan

sette punktum for hele universet.

For retten CERN-eksperimentet går ut på å

kollidere partikler i nær lysets hastighet. Etter

kollisjonen kan forskerne studere universet, slik

det var like etter Big bang.

Walter L. Wagner og Luis Sancho frykter for hva

som vil skje, og at det skal dannes sorte hull

som kan sluke jorden, eller enda mer.

I følge New York Times har de to mennene sendt

en stevning til den føderale distiktsdomstolen i

Honolulu med krav om en midlertidig forføyning

mot at eksperimentet gjennomføres.

- Ufarlig Professor i fysikk, Steinar Stapnes ved

Universitetet i Oslo og CERN beroliger de som er

bekymret.

- Vi må ta bekymringene fra disse gruppene

alvorlig så vi kan forklare hvorfor dette ikke er

farlig. Sorte hull oppstår i naturen og i universet

hele tiden, de som oppstår i LHC er så

mikroskopiske og forsvinner så fort at de ikke

representerer noen fare, sier Stapnes til TV 2 Nyhetene.

Mer om sorte hull og bekymringene i videovinduet.

Artikkelen fortsetter under.

Den enorme partikkelakseleratoren er et samarbeid

mellom en lang rekke land og over 6000 forskere deltar i

eksperimentet som starter opp i juli. Steinar Stapnes er

nestleder for det såkalte ATLAS eksperimentet, et av

flere deleksperimenter knyttet til LHC.

Mer om omfanget av prosjektet i videovinduet. Artikkelen

fortsetter under.

Om de to saksøkerne, Walter Wagner og Luis Sancho,

har de også tidligere forsøkt å stanse lignende

eksperimenter andre steder i verden. Men verden består

som kjent fortsatt.

Her kan du lese mer om partikkelakseleratoren Large

Hadron Collider(LHC):

Her kan du lese mer om CERN:

Her kan du lese mer om ATLAS eksperimentet:

© TV2

Se webartikkelen på http://ret.nu/1PaDLmFV
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Tilbake til Big Bang
TV2. Publisert på nett 06.06.2008 20:54.

I sommer er det klart for et av historiens største

eksperiment, når forskere gjenskaper universet,

slik det var like etter the Big Bang.

Eksperimentet skal skje ved verdens største

partikkelakselerator som startes opp ved CERN-

senteret i Sveits og Frankrike kommende

sommer.

Kaldest Steinar Stapnes er professor i fysikk og

har ventet over 10 år på å finne svaret på noen

av universets mest grunnleggende spørsmål

- De sier dette er det kaldeste stedet i universet,

sier Stapnes til TV 2 Nyhetene da vi møter han

utenfor senteret. Snart skal verdens største

fysikkeksperiment kjøles ned til minus 270

grader, og for fysikkprofessoren skal 10 års

ventetid snart forløses.

Små ting Det enorme byggverket under bakken i

Sveits og Frankrike er konstruert for å finne ut

mer om universets aller minste bestanddeler.

- Partikler, fundamentale byggesteiner og kreftene

mellom de er det vi studerer, sier Stapnes.

Jorden kan bli slukt

Kollisjoner Over 6000 forskere fra hele verden er

involvert i det gigantiske eksperimentet som har

tatt over 10 å bygge og kostet titalls milliarder

kroner.

Partikkelakseleratoren er en 27 kilometer lang tunnel,

100 meter under bakken og i sommer skal de første

strålene med protoner sendes mot hverandre i nesten

lysets hastighet for å kollidere.

Les også: Stort og smått.

Svar - Vi prøver å studere universet sånn som det var

noen milliontedels sekunder Big Bang. For å få det til,

må vi ha avansert apparatur, sier fysikeren.

Forskerne vet ikke sikkert hva de kommer til finne når de

bittesmå partiklene kolliderer, men i løpet av dette året

vil trolig svarene begynne å komme.

Skriver historie - Det er veldig fundamentale spørsmål

om naturen og hvor alt sammen kommer fra.

- Det forandrer vitenskapen, det er det ingen tvil om.

Hvis vi lykkes med å etablere noen av modellene og

teoriene, vil det forandre lærebøker over alt, slår

Stapnes fast.

© TV2

Se webartikkelen på http://ret.nu/qZGy2SYh
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Får sjå verda bli til
På Høyden. Publisert på nett 10.04.2008 07:13.

ATLAS-detektoren er sett saman av avansert

teknologisk utstyr. (Foto: CERN) Heidi Sandaker

(bak) er post doktor ved Institutt for fysikk og

teknologi, og tilbruinger mykje tid i CERN sine

laboratorium.

Her er ho på jobb saman med kollegaer frå

Universitetet i Oslo. (Foto: Alessandra Ciocio)

Hilde Skjerdal, masterdtudent ved Institutt for

fysikk og teknologi, har jobba både nattskift og

på dagtid med overvaking av ATLAS-detektoren.

(Foto: Heidi Sandaker) LHC ligg under bakken.

Den raude sirkelen viser omkretsen av

partikkelakselaratoren, som ligg i nærleiken av

Genève. (Foto: CERN) Forskarar og studentar frå

UiB har orkesterplass når verda skal oppstå på

ny i CERN sine laboratorium. Natt og dag

overvakar dei no dei avanserte instrumenta som

skal gje svar på nokre av universet sine uløyste

gåter.

Av Åse Johanne Roti Dahl Forskarane på CERN

nærmar seg oppstart av den enorme

partikkelakseleratoren LHC (Large Hadron

Collider) som skal gjenskape the Big Bang. Fire

detektorar skal avdekke kva som skjedde i

pikosekunda etter at verda vart til. Ein av desse

detektorane er ATLAS, og rett før påske nådde

forskarane ved denne detektoren nok ein

milepæl, då dei for første gong fekk testa at

detektoren verkar som den skal og at

kommunikasjonen mellom dei ulike delane

fungerer.

Kvar detektor består av fleire lag med mindre

detektorar, og det har vore ei utfordring både å få

dei til å verke kvar for seg og å få dei til å

fungere i eit samspel. Teknologien er pusha til

det aller ytterste, seier Heidi Sandaker, post

doktor ved Institutt for fysikk og teknologi.

Saman med masterstudentane Kristine Helle,

Alex Kastanas og Hilde Skjerdal har ho den siste

tida jobba på skift for å overvake den avanserte

ATLAS-detektoren, ein av dei to detektorane som

skal gje forskarane eit meir generelt bilete av kva

som skjer når partiklane kolliderer inne i LHC.

Konstant overvaking På CERN får studentane tidleg eit

stort ansvar for dei avanserte detektorane, og under

testane før påske hadde UiB-studentar ansvar for

tryggleiken til SCT-detektoren i ATLAS, som måler spor

av ladde partiklar frå kollisjonspunktet. Detektoren treng

døgnkontinuerleg overvaking når den er i drift, og både

forskarar og studentar må vere på pletten natt som dag

for å sjå til at mellom anna straumtilføring og kjøling

fungerer som det skal. Dei stirrar på dataskjermane som

formidlar bilete frå detektorane for å avdekke eventuelt

uhumske i systemet eller datastraumen. Også fysikk på

toppnivå krev litt rutinearbeid.

Vi får i alle fall mykje arbeidsro på CERN, ler Hilde

Skjerdal, masterstudent i fysikk.

Både ho og Alex Kastanas har vore på CERN i korte

periodar fleire gonger, medan Kristine Helle var på sitt

første besøk i det enorme fysikklaboratoriet i mars. Til

saman har om lag 10 studentar frå Institutt for fysikk og

teknologi pendla fram og tilbake, og særskilt store delar

av sommaren har gått med for mange. Turen til Sveits

tek dei imidlertid gjerne fleire gonger.

Vi lærer mykje av å sjå på det som går føre seg, og

forskarane deler gjerne på den kunnskapen dei sit inne

med, seier Kristine Helle, masterstudent ved Institutt for

fysikk og teknologi.

Studentane har bite seg merke i eit sterkt engasjement

hjå dei involverte på CERN, og dei kjenner seg priviligerte

som får høve til å delta i eit eksperiment som vonleg vil

avdekke heilt ny kunnskap om verda omkring oss.

Testar med kosmisk stråling Under testane har

forskarane førebels gjort seg nytte av kosmisk stråling.

Kvart sekund vert vi bombarderte av naturlege partiklar

frå det ytre verdsrommet. Når desse treff atmosfæra,

vert det laga ei skur av partiklar som treff jorda si

overflate. Nokre av desse partiklane er så energirike at

dei går gjennom jorda og treff ATLAS som ligg om lag

100 meter under bakken. Før påske såg vi for første

gong riktige partiklar gå tvers gjennom heile ATLAS. Det

var eit stort høgdepunkt og eit viktig resultat av testinga,

seier Sandaker.
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Når det endelege eksperimentet skal setjast i

gong, vil forskarane sjølve føre partiklar

produserte ved andre instrument på CERN inn i

partikkelakseleratoren. Partikkelakseleratoren er

ein 27 km lang sirkelforma tunnel, og består av

to røyr, eller partikkelbaner, som går i kvar si

retning. Når partiklane så er på plass inne i LHC,

vil 1600 store supraleiande magnetar sørge for

at dei bøyer av og går i sirkel. Elektromagnetiske

felt skaper ei bølgje som får fart på partiklane, og

i dei fire detektorane, skal partiklane i dei to

motgåande banene kollidere.

Under kollisjonen blir energien til partiklane

frigjeven. Akkurat kva som skjer med energien er

eit ope spørsmål. Noko av det kan bli til nye

partiklar som ingen har sett før med eigenskapar

vi aldri har studert, seier ho.

Detektoren fungerer som eit digitalt kamera, og

forsyner forskarane med eit bilete av partiklane

som oppstår i kollisjonen. Kva slags partiklar

forskarane kjem til å få syne på, er det førebels

ingen som veit.

Verdsrommet vi ikkje ser I dag veit forskarane at

den delen av universet som er synleg for oss,

utgjer berre 4 prosent. Den resterande delen

består av mørk materie og mørk energi. Håpet er

at kollisjonane inne i LHC mellom anna kan

avdekke kva slags partiklar denne mørke

materien består av. Lukkast forskarane i det, har

dei samstundes løyst ei av dei største gåtene i

verda, gåta om kva som hindrar vår galakse i å

gå i oppløysing.

ATLAS-detektoren kan kanskje også avdekke Higgs-

partiklane, dei partiklane forskarane meiner gjev

partiklar ulik masse. Desse signala kan vere blant dei

første til å bli oppdaga etter oppstarten av LHC.

ATLAS eldast Når LHC er starta opp, vil forskarar over

heile verda kunne hente ut data frå eksperimentet

gjennom datasystemet Grid. Alt er dermed lagt til rette

for diskusjon og analyse av funna på tvers av

landregrensene. I juni er det klart for nok ein testrunde

ved ATLAS, og då skal forskarane ved UiB få sjekka om

Grid fungerer optimalt med deira analysar. Heidi

Sandaker håper på sterk interesse og engasjement frå

fagmiljøet.

Det hadde vore flott dersom vi i Bergen kan vere aktivt

med i dette arbeidet frå starten. Då kan vi vere blant dei

første til å analysere data frå LHC, seier ho.

Håpet er at forskarane kan sette i gong verdas største

vitskaplege eksperiment på seinsommaren. Etter den tid

må forskarane nytte tida godt. LHC, som fleire tusen

forskarar har vore involverte i å planlegge og bygge over

fleire år, har eit forventa livsløp på berre ti år.

Dette er bestemt av levetida til detektorane.

Partikkelkollisjonane gjev konstant stråling, og det gjer

at detektorane eldast, seier Sandaker.

For mange kan nok ti år verke som ei æve, men når det

er snakk om å avsløre fysikken sine best bevarte

løyndomar, er det ikkje meir enn påkrevd.

© På Høyden

Se webartikkelen på http://ret.nu/5mpgwc1F
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ATLAS er i rute
Forskning.no. Publisert på nett 25.03.2008 06:10.

Den kjempemessige partikkeldetektoren ATLAS

følger tidsskjemaet, viser de siste testene.

Kanskje vil det gigantiske `digitalkameraet` løse

noen av universets største gåter. ATLAS er en

7000 tonn tung sylinderformet

konstruksjon, som står i bunnen av et hundre

meter dypt hull i Sveits.

Partikkeldetektoren, som du kan lese mer om i,

er en svært viktig brikke i det som kalles verdens

største eksperiment.

Det skal foregå ved CERN (European Organization

for Nuclear Research), utenfor Geneve, der

forskere fra hele verden har bygget en 27

kilometer lang sirkulær partikkelakselerator.

Akseleratoren kalles, og skal etter planen settes

i drift fra i sommer.

Ved å smelle ørsmå protonpartikler mot

hverandre i nær lysets hastighet, håper

partikkelfysikerne å etterligne noen av forholdene

ved Big Bang, da universet ble skapt.

ATLAS skal brukes til å registrere og analysere

kollisjonene. Alt tyder nå på at detektoren er i

rute.

Dette bildet av ATLAS er tatt tidligere i

byggeprosessen, men viser de enorme

dimensjonene. Her monteres den såkalte muon-

detektoren. De fleste detektorene i ATLAS er nå

på plass, og neste skritt er å forsegle detektoren.

FOTO: CERN (Foto: CERN) Tester hele kjeden

Testene som ble foretatt rett før påske var den

sjette store milepæl-testen for ATLAS.

- `Milestone runs` er først og fremst en øvelse i å

operere hele ATLAS som et integrert system. Vi

tester både detektorenes evne til å hente data

sammen, og resten av kjeden, fra detektor til

dataprosessering, forklarer post.doc Ole Røhne

fra Universitetet i Oslo.

Han har jobbet med ATLAS-prosjektet siden

1998, og var til stede på CERN også under

Milestone 6.

Som et digitalkamera Forsøket gikk ut på å operere

ATLAS `live`, på samme måte som når partiklene skal

kollidere mot hverandre i LHC, når eksperimentet

kommer i gang.

Forenklet kan man si at ATLAS sin oppgave da blir å

registrere og ta bilder av partikkelkollisjonene, og

forskerne sammenligner faktisk den 46 meter lange

konstruksjonen med et digitalkamera.

Men til forskjell fra utgaven man putter i lommen, har

dette `kameraet` en oppløsning på 100 megapixler, og

kan 40 millioner bilder per sekund.

Enorm datamengde Med så mange bilder i sekundet blir

datamengden enorm. En viktig del av disse testene var

derfor å sjekke hvordan mekanismene for å håndtere

datastrømmen fungerte.

- Ved LHC kolliderer partiklene 40 millioner ganger i

sekundet. Men de fleste av disse kollisjonene er

uinteressante, og viser bare fysikk som allerede er godt

kjent, forklarer Ole Røhne.

Partikkelakseleratoren LHC er bygget i en 27 kilometer

lang, sirkulær tunnel i Sveits. Partiklene skal få en fart

nær lysets hastighet, før de smeller i hverandre. ATLAS

er en av flere detektorer som skal fange opp hva som

skjer i kollisjonstidspunktet. ILLUSTRASJON: CERN (Foto:

CERN) Derfor er datasystemene bygget for å filtrere bort

de uinteressante kollisjonene, og bare ta vare på de

som kan gi forskerne ny svar.

Siler dataene - Detektoren er konstruert for å

mellomlagre hvert `bilde` i 3.2 mikrosekunder, mens det

foretas en vurdering om et `bilde` kan inneholde noe

interessant. I så fall sendes det et signal til detektoren

om å lese ut dette `bildet`, i motsatt fall overskrives

`bildet` av nye data, forklarer Ole Røhne.

Når systemene avgjør at en partikkelkollisjon gir en

interessant hendelse, kalles dette en positiv trigger-

avgjørelse.

- Et viktig resultat av testene var at `hele` ATLAS var i

stand til å ta data sammenhengende i en 7-timers

kjøring, uten alvorlige problemer, sier Røhne til

Forskning.no.
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Døgnet rundt Han forklarer at testene like før

påske ble kjørt som om eksperimentet allerede

var i gang.

- Hele ATLAS ble operert `live`, på samme måte

som når vi får kolliderende stråler i LHC. Flere

titals fysikere bemannet skift døgnet rundt, både

med sentrale oppgaver og i underdetektorene,

sier Røhne.

Kosmisk stråling I mangel på faktiske

partikkelkollisjoner i partikkelbanen, utnyttet

forskerne partikler i den naturlige, kosmiske

strålingen, som hele tiden bombarderer jorden.

Noe det knytter seg stor spenning til, er om

detektorene knyttet til LHC vil klare å finne den

såkalte Higgs-partikkelen. Den kan være med å

forklare hvorfor det finnes masse i universet.

ILLUSTRASJON: CERN (Foto: CERN) - Å se

kosmiske partikler, spesielt å registrere spor

som krysser hele ATLAS fra de ytterste

muonsystemene til de innerste spordetektorene,

var en bekreftelse på at de forskjellige

systemene er synkronisert, sier Ole Røhne.

Forsegler detektoren Viktigheten av testene er

stor, fordi det vil være svært tidkrevende og

komplisert å reparere ting når eksperimentet

endelig er i gang.

- Neste skritt er at detektoren lukkes, delvis også

forsegles. Dermed er det helt nødvendig å sjekke

ut systemer som ikke lenger blir tilgjengelige.

Optimistisk sett ønsker vi ikke å se disse

systemene igjen før om 3-10 år, forklarer Røhne.

Foreløpig tyder det altså på at ATLAS vil fungere

som forskerne håper.

Norske bidrag Partikkeleksperimentet ved CERN

er et kjempemessig, internasjonalt

milliardprosjekt, der også Norge deltar.

ATLAS ledes blant annet av den norske

partikkelfysikeren Steinar Stapnes, og universitetene i

Oslo (UiO) og Bergen (UiB) står for viktige bidrag.

Sammen med universitetet i Uppsala har de levert omlag

en sjettedel av enkelte detektormoduler (SCT Barrel) i

ATLAS, til en verdi av drøyt ti millioner kroner.

Dette er småtteri i forhold til den totale

kostnadsrammen på rundt 50 milliarder kroner, men

likevel et viktig prosjekt for de norske fagmiljøene.

- Det er antakelig den tyngste investeringen noen sinne

innen vårt fagområde. Og ved å levere moduler til SCT,

har vi også en del av ansvaret for å sette systemet i

drift, sier Ole Røhne.

Under den siste milepæl-testingen deltok flere norske

forskere på post.doc- og Phd-nivå, samt

mastergradstudenter. Også på den måten får de norske

universitetene utbytte av investeringene som er gjort.

Stor glede - På detektorområdene der Norge har bidratt,

var dette både den første realistiske testen i ATLAS, og

en av de siste mulighetene vi har til å oppdage alvorlige

feil før detektoren forsegles, sier Ole Røhne.

Derfor var smilene desto større da testene viste seg å

være positive.

- Det var glede og lettelse over at systemene fungerte.

Og deretter full konsentrasjon om neste steg, sier han.

Fra sommeren 2008 starter forhåpentlig verdens største

eksperiment opp. Det vil skal vare i rundt ti år, og kan gi

menneskeheten helt ny innsikt.
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Siste brikke på plass
Norges forskningsråd. Publisert på nett 03.03.2008 15:15.

Fredag 29. februar ble det siste store

detektorelementet til ATLAS-eksperimentet firt

ned og montert. Dette er storskala

forskningsinfrastruktur som forutsetter

internasjonalt samarbeid. Her senkes det 100

tonn tunge `Small Wheel`.

Foto: CERN

Den første delen av ATLAS, verdens største

partikkeldetektor, ble installert i 2003. Siden da

er mange detektorelementer blitt firt ned den

100 meter lange sjakten til detektoren. Med

dette siste elementet ble puslespillet ferdig 29.

februar 2008.

ATLAS er 46 meter lang, 25 meter i diameter,

veier 7000 tonn og består av 100 millioner

sensorer som skal registrere partikler som

oppstår i proton-proton-kollisjonene i CERNs

Large Hadron Collider (LHC).

Professor Steinar Stapnes (UiO) er nestleder for

ATLAS-eksperimentet, som involverer over 2000

forskere og ingeniører fra 167 institusjoner i 37

land.

Forskningsinfrastruktur CERN er et eksempel på

forskningsinfrastruktur av et slikt omfang at

internasjonalt samarbeid er en forutsetning.

Norge er et av CERNs 20 medlemsland, og er

også med i ca ti andre, tilsvarende internsajonale

organisasjoner, innenfor alt fra molekylærbiologi

til materialfysikk. Disse er alle omtalt i `Verktøy

for forskning - nasjonal strategi for

forskningsinfrastruktur 2008-2017` som nylig er

lagt frem.

Professor Steinar Stapnes - Forskningsgrupper i

Bergen og Oslo har bidratt til konstruksjonen av

ATLAS med avanserte silisiumstripemoduler som

er montert i den krevende innerste delen av

detektoren, nær punktet der partiklene skal

kollidere. Dessuten har SB-verksted i Drammen,

med støtte fra forskere ved NTNU, levert tanker

for flytende argon og nitrogen til kjølesystemene,

kan Stapnes fortelle.

- Det er helt spesielt å se at alle delene nå er på plass,

legger han til.

Når avslutningsfasen er nådd for installasjonen, kan

fysikerne fokusere mot den fysikken som skal utforskes.

Med fem centimeter klaring Muonspektrometeret som

nå kommer på plass omtales som `the small wheel`.

Det er lite sammenlignet med resten av ATLAS-

detektoren, men måler 9,3 meter i diameter og veier

100 tonn, inkludert massive skjermingselementer. De er

dekket av følsomme detektorer som skal identifisere og

måle energien på partikler som vil skapes i LHC-

kollisjonene.

- En av de store utfordringene er å senke `the small

wheel` langsomt ned gjennom sjakten, med bare fem cm

klaring til sidene, og å plassere detektoren på rett sted i

forhold til de detektorene som allerede er plassert der

nede, innenfor en millimeters presisjon, forklarer Ariella

Cattai, leder for Small Wheel Team.

Snart oppstart ATLAS-samarbeidet fokuserer nå mot

oppstarten av LHC til sommeren. Eksperimenter ved LHC

vil bringe fysikere et langt skritt videre i prosessen som

startet med Newtons beskrivelse av tyngdekraften i

1687.

Siden tyngdekraften virker på masse omgir den oss på

alle kanter hele tiden. Likevel har vitenskapen så langt

ikke funnet svar på hvorfor partikler har masse.

Eksperimenter som ATLAS kan gi svaret.

Det norske engasjementet i ATLAS

Fysikkforskning: De teoriene vi har i dag ventes å være

utilstrekkelige når resultatene av eksperimentene

kommer. Forskere ved UiO og UiB deltar i letingen etter

ny fysikk. Instrumentering: UiO, UiB og SINTEF har vært

involvert i utvikling, konstruksjon og bygging av

silisiumdetektorer til ATLAS. Databehandling: Enorme

datamengder fra eksperimentene krever nye måter å

behandle data på. UiO og UiB deltar i utvikling og drift av

neste generasjons datanettverk - GRID. Skrevet av: Ingvil

Bjørnæs
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Siste brikke i verdens største puslespill på plass
Uniforum. Publisert på nett 02.03.2008 17:18.

Fredag 29. februar ble det markert at det siste

store detektorelementet til ATLAS-eksperimentet

ble firt ned og montert. Den første delen av

ATLAS, verdens største partikkeldetektor, ble

installert i 2003.

Siden da er mange detektorelementer blitt firt

ned den 100 meter lange sjakten til detektoren.

Med dette siste elementet er puslespillet ferdig,

melder Forskningsrådet.

Publiseringsdato: 02.03.2008 15:13 ATLAS er

46 meter lang, 25 meter i diameter, veier 7000

tonn og består av 100 millioner sensorer som

skal registrere partikler som oppstår i proton-

proton-kollisjonene i CERNs Large Hadron Collider

(LHC). Professor Steinar Stapnes er nestleder for

ATLAS-eksperimentet, som involverer over 2000

forskere og ingeniører fra 167 institusjoner i 37

land.

Norske bidrag Dessuten har SB-verksted i

Drammen, med støtte fra forskere ved NTNU,

levert tanker for flytende argon og nitrogen til

kjølesystemene, kan Stapnes fortelle. - Det er

helt spesielt å se at alle delene nå er på plass,

legger han til.

- Dette er en spennende dag for oss, supplerer

Marzio Nessi, teknisk koordinator for ATLAS. Når

avslutningsfasen er nådd for installasjonen, kan

vi fokusere mot den fysikken som skal utforskes.

Med fem cm klaring Muonspektrometeret som nå

kommer på plass, omtales som the small wheel.

Det er lite sammenlignet med resten av ATLAS-

detektoren, men måler 9,3 meter i diameter og

veier 100 tonn, inkludert massive

skjermingselementer.

De er dekket av følsomme detektorer som skal

identifisere og måle energien på partikler som vil skapes

i LHC-kollisjonene. Hele muonspektrometeret inneholder

et areal tilsvarende tre fotballbaner og 1,2 millioner

uavhengige elektroniske kanaler. Når partikler passerer

gjennom et magnetisk felt produsert av superledende

magneter, vil denne detektoren kunne spore dem

nøyaktig, innenfor tykkelsen av et hårstrå.

- En av de store utfordringene er å senke the small

wheel langsomt ned gjennom sjakten, med bare fem cm

klaring til sidene, og å plassere detektoren på rett sted i

forhold til de detektorene som allerede er plassert der

nede, innenfor en millimeters presisjon, forklarer Ariella

Cattai, leder for Small Wheel Team.

Snart oppstart ATLAS-samarbeidet fokuserer nå mot

oppstarten av LHC til sommeren. Eksperimenter ved LHC

vil bringe fysikere et langt skritt videre i prosessen som

startet med Newtons beskrivelse av tyngdekraften i

1687. Siden tyngdekraften virker på masse, omgir den

oss på alle kanter hele tiden. Likevel har vitenskapen så

langt ikke funnet svar på hvorfor partikler har masse.

Eksperimenter som ATLAS kan gi svaret.

LHC-eksperimentene vil også utforske mørk materie og

energi i universet, materie og antimaterie, forholdene

som eksisterte umiddelbart etter universets opprinnelse

og lete etter nye dimensjoner i rom og tid.

Det norske engasjementet på CERN 16 nordmenn er

ansatt på CERN og bor i området. Rundt 80 personer fra

miljøer ved UiB og UiO utfører sin forskning ved CERN.

Dette er tekniske studenter, masterstudenter,

stipendiater og forskere.
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Siste brikke i puslespillet
Forskning.no. Publisert på nett 29.02.2008 16:42.

I dag ble det siste store detektorelementet til

ATLAS-eksperimentet i CERN firt ned og montert.

Det siste elementet til ATLAS-detektoren veier

100 tonn og er 9,6 meter i diameter. 'The small

wheel' omtales

Muonspektrometeret som. Det er to slike små

hjul i ATLAS-detektoren i CERN. Foto: CERN.

Den første delen av ATLAS, verdens største

partikkeldetektor, ble installert i 2003. Siden da

er mange detektorelementer blitt firt ned den

100 meter lange sjakten til detektoren.

Multimedia Se multimedia fra CERN, verdens

råeste byggeplass.

Med dette siste elementet, `the small wheel`, er

puslespillet ferdig.

ATLAS-detektoren i CERN ATLAS er 46 meter

lang, 25 meter i diameter, veier 7000 tonn og

består av 100 millioner sensorer som skal

registrere partikler som oppstår i proton-proton-

kollisjonene i CERNs Large Hadron Collider (LHC).

LHC er en partikkelaksellerator som vil bli

verdens største og mest komplekse

vitenskapelige instrument når startes opp,

sommeren 2008.

Steinar Stapnes. (Foto: Espen Eggen) Professor

Steinar Stapnes er nestleder for ATLAS-

eksperimentet, som involverer over 2000

forskere og ingeniører fra 167 institusjoner i 37

land.

Norske bidrag Forskningsgrupper i Bergen og

Oslo har bidratt til konstruksjonen av ATLAS med

avanserte silisiumstripemoduler som er montert i

den krevende innerste delen av detektoren, nær

punktet der partiklene skal kollidere.

- Dessuten har SB-verksted i Drammen, med

støtte fra forskere ved NTNU, levert kryogeniske

tanker, kan Stapnes fortelle.

Det gir en spesiell følelse å se at alle delene nå

er på plass, legger han til.

Norge og CERN Omkring 15 nordmenn er ansatt på

CERN og bor i området. Rundt 70 personer fra miljøer

ved UiB og UiO utfører sin forskning ved CERN. Dette

inkluderer tekniske studenter, masterstudenter,

stipendiater og forskere.

Professor Farid Ould-Saada (UiO) er prosjektleder for

norsk forskning ved ATLAS-detektoren.

Professor Dieter Rörich (UiB) er prosjektleder for norsk

forskning ved ALICE-detektoren.

Professor Steinar Stapnes (UiO) er i en sentral stilling

ved CERN, som nestleder for ATLAS-detektoren.

Dette er en spennende dag for oss, supplerer Marzio

Nessi, teknisk koordinator for ATLAS.

Når avslutningsfasen er nådd for installasjonen, kan vi

fokusere mot den fysikken som skal utforskes.

Med fem cm klaring Muonspektrometeret som nå er

kommet på plass, omtales som the small wheel.

Det er lite sammenlignet med resten av ATLAS-

detektoren, men måler 9,3 meter i diameter og veier

100 tonn, inkludert massive skjermingselementer.

Det er to slike `små hjul`, og de er dekket av følsomme

detektorer som skal identifisere og måle momentet på

partikler som vil skapes i LHC-kollisjonene.

Hele muonspektrometeret inneholder et areal

tilsvarende tre fotballbaner og 1,2 millioner uavhengige

elektroniske kanaler.

Når partikler passerer gjennom et magnetisk felt

produsert av superledende magneter, vil denne

detektoren kunne spore dem nøyaktig, innenfor

tykkelsen av et hårstrå.

Området i Frankrike og Sveits hvor LHC ligger under

bakken.

En av de store utfordringene er å senke the small wheel

langsomt ned gjennom sjakten, med bare fem cm klaring

til sidene, og å plassere detektoren på rett sted i forhold

til de detektorene som allerede er plassert der nede,

innenfor en millimeters presisjon, forklarer Ariella Cattai,

leder for small wheel -teamet.
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Snart oppstart ATLAS-samarbeidet fokuserer nå

mot oppstarten av LHC til sommeren.

Eksperimenter ved LHC vil bringe fysikere en

langt skritt videre i prosessen som startet med

Newtons beskrivelse av tyngdekraften.

Mer informasjon: Lenke til andre saker: Siden

tyngdekraften virker på masse omgir oss på alle

kanter hele tiden. Likevel har vitenskapen så

langt ikke funnet svar på hvorfor partikler har

masse.

Eksperimenter som ATLAS kan gi svaret. LHC-

eksperimenetene vil også utforske den mystiske mørke

materien slik den så ut umiddelbart etter universets

opprinnelse, og lete etter flere dimensjoner i rom og tid.
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HiG størst på Cern
Oppland Arbeiderblad. Publisert på nett 25.02.2008 06:05.

Ingen andre høgskoler i Norge har så mange

studenter på forskningsinstitusjonen Cern som

Høgskolen i Gjøvik.

Av Tor Erik Pettersen

HiG-rektor Jørn Wroldsen, som selv har jobbet

ved Cern tidligere, sier han er både stolt og glad

for å ha studenter ved forskningsinstitusjonen.

- HiG er den skolen i Norge som har flest

studenter på Cern, og de gjør en meget god jobb.

Det er et kvalitetsstempel for høgskolen, og viser

at vi har toppstudenter, påpeker Wroldsen.

På besøk

Enkelte hevder at det som skjer under bakken på

grensa mellom Sveits og Frankrike er det

viktigste innen naturvitenskap i verden i dag.

Høgskolen i Gjøvik har gjennom sin avtale med

Cern sendt studenter til institusjonen de to siste

årene.

Sist uke kombinerte styret ved Høgskolen i Gjøvik

styreseminar og styremøte med en titt på hvilket

tilbud studentene de sender til Cern får, og

styremedlemmene fikk på nært hold et innblikk i

hvilken forskning og prosjekter som gjennomføres

ved Cern.

To kull

Så langt har HiG sendt to kull med studenter til den

prestisjetunge forskningsinstitusjonen. Det første året

kom fire HiG-studenter inn, mens tre nye studenter

reiste til Genève nå på nyåret.

- Av de fire fra det første kullet, jobber to fortsatt ved

Cern. De to som er ferdige, gikk begge rett til jobber i

Norge, henholdsvis hos Veritas og Mustad, forteller

førsteamanuensis Are Strandlie.

PDF-avisen

HYGGELIG MØTE: Rektor Jørn Wroldsen og direktør Inge

Øystein Moen ved Høgskolen i Gjøvik fikk endelig møte

studentene de har sendt til Cern for å fullføre

utdannelsen. Fra venstre John-Andrè Bjørkhaug,

professor Steinar Stapnes, Andreas Bråthen, Line

Günther, Inge Øystein Moen, Anja Bekkelien, Jo Inge

Buskenes og Jørn Wroldsen. Foto: Tor Erik Pettersen
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Møte med ATLAS
Forskning.no. Publisert på nett 22.11.2007 06:11.

Hundre meter under bakken, på CERN utenfor

Geneve, ligger ATLAS. Partikkeldetektoren som

kanskje kan gi oss svaret på hvordan universet

henger sammen. Professor i eksperimentell

partikkelfysikk Steinar Stapnes (46) er

nestleder for ATLAS-prosjektet, der flere enn

tusen forskere er involvert. (Foto: Espen Eggen) -

En partikkeldetektor kan i prinsippet

sammenlignes med et digitalkamera. Men vårt

kamera har 100 millioner bildesensorer, og kan

ta 40 millioner bilder per sekund, konstaterer

Steinar Stapnes tørt, mens han plasserer en hvit

anleggshjelm på hodet og spenner plaststroppen

rundt haka med to-dagers skjegg.

Til et gjenkjennende nikk fra vakten har

professoren i partikkelfysikk nettopp skrevet oss

inn i besøksboka til ATLAS. Vi skal endelig ned til

selve detektoren, i bunnen av kjempehullet som

er gravet ut i bakken ved CERN.

- Det er strenge sikkerhetsregler der nede for å

beskytte forskere og utstyr, forklarer Stapnes,

mens den store vareheisen beveger seg nedover

den 100 meter dype sjakten.

- Vi bruker for eksempel argon-gass i detektoren

vår. Skulle vi få en lekkasje, vil området bli et

svært farlig sted å oppholde seg, fordi den

usynlige gassen blir liggende langs bakken. Men

heisen er konstruert som en trygg rømningsvei.

Her er det alltid overtrykk og tilførsel av frisk luft,

beroliger han.

Den innerste detektoren i ATLAS monteres. Til

denne brukes det argon- gass. (Foto: CERN) Møte

med ATLAS Endelig åpner heisdøren seg, og vi

kommer ut i en diger, underjordisk hall, opplyst

av rekker med lysstoffrør i taket.

Vi passerer noen merkelige konstruksjoner som

viser seg å være deler av det enorme

`kjøleskapet` til LHC, før Stapnes viser vei

gjennom en dør. Og så står vi ansikt til ansikt

med ATLAS.

I forhold til partiklene er detektoren nesten latterlig stor.

Legg merke til arbeidsfolkene omtrent midt på bildet.

(Foto: CERN) I forhold til de ørsmå partiklene som skal

fanges opp, er den sylinderformede detektoren nesten

latterlig stor. ATLAS veier rundt 7000 tonn, og er 46

meter lang og 25 meter høy.

Fra kjernen, som bare er noen centimeter tykk, har

forskerne bygget opp lag på lag med detektorer i

forskjellige materialer.

- Bare byggematerialene tilsvarer en kostnad på tre

milliarder norske kroner. I tillegg kommer titusenvis av

arbeidstimer, både her på detektoren og fra forskere ved

de 165 samarbeidende universitetene over hele verden,

sier Steinar Stapnes.

Tekniske feil Detektoren representerer høyteknologi av

høyeste format, grublet fram av noen av de skarpeste

hjernene i verden.

Men for et utrent øye ligner ATLAS mer på en vill fantasi,

signert av Reodor Felgen. Rør, kabler og `dingser` av

ymse slag tyter ut overalt, mens datakort, metallplater

og monitorer nærmest slåss om plassen.

Så kommer da også det tekniske utstyret fra over tusen

forskjellige leverandører og fabrikanter.

- Veldig mye av det vi jobber med er laget for første gang,

og vi må hele tiden finne løsninger når nye problemer

dukker opp. Det er slett ikke alt som kommer fra

industrien som faktisk holder mål, sier Stapnes Han

forteller at tekniske feil og problemer hører til dagens

orden. Ja, faktisk blir han urolig hvis det går for lang tid

uten at noe går galt.

- Da lurer vi på hva det er vi har oversett denne gangen,

sier forskeren.

Montering av en av detektorene til ATLAS. (Foto: CERN)

Påvirker banen Fordi forskerne ikke helt vet hva slags

partikler LHC vil frembringe, er ATLAS konstruert for å

fange opp et så vidt partikkelspekter som mulig. Steinar

Stapnes og teamene hans har altså hatt den

paradoksale oppgaven med å konstruere en maskin som

skal analysere noe ingen aner hva er.
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I likhet med selve akseleratoren er også ATLAS

utstyrt med svært kraftige superledende

magnetsystemer. Disse skal påvirke fluktbanen

de knøttsmå partiklene tar når de farer ut fra

kollisjonspunktet.

- Magnetene skal tilføres strøm på godt over

20.000 ampere, og dermed må selv de mest

stivnakkete partiklene bøye av, sier Stapnes.

Måten magnetfeltet påvirker partiklenes bane på

vil fortelle forskerne om den elektriske ladningen

til partikkelen, mens krumningen vil røpe hvilket

bevegelsemengde partikkelen har.

- Egentlig ser vi ikke partiklene i det hele tatt,

bare sporet av dem. Og noen partikler klarer vi

ikke å stanse, de kommer til å fare gjennom

detektoren og videre ut i omgivelsene, sier

Stapnes.

De tre lagene med detektorer som går ut fra

kjernen er konstruert som et stadig mer

finmasket nett. Det innerste laget registrerer

nøyaktig bevegelsene til ladde partikler i et

magnetisk felt.

Det neste laget kalles calorimeter, og registrerer

som navnet antyder partiklenes energi. Det siste

detektorlaget måler muoner, partikler som ikke

lar seg stanse av de to første lagene.

`Nordic grid` Når LHC kjører for full maskin, vil

det skje rundt 1 milliard protonkollisjoner per

sekund. Av disse vil bare omlag et par hundre

være interessante å analysere videre.

Detektoren er derfor bygget slik at bare data fra

de potensielt interessante kollisjonene mates

videre inn i de omlag 2800 datamaskinene som

er koblet til detektorene.

Noen av de 2.800 datamaskinene som skal

brukes til å analysere kollisjonene. (Foto: CERN)

Likevel blir det en enorm datamengde, omtrent

200 megabyte med data per sekund bare fra

ATLAS.

- Hvis den samlede datamengden fra LHC hadde

blitt lagret på CD-ROM, ville LHC ha produsert et

tårn med 20 kilometer CD-plater i året,

kommenterer Steinar Stapnes.

For å kunne analysere en så voldsom mengde med

informasjon, er det bygget kraftige datanett som forbiner

CERN med resten av verden. Et av nettene er `Nordic

Grid Facility`, som blant annet er koblet til Oslo og

Bergen.

Dermed vil også norske forskere få tilgang til ferske

data, direkte fra partikkelkollisjonene som foregår 100

meter under bakken i Sveits.

Kosmisk stråling I tiden framover vil den viktigste

oppgaven ved ATLAS være å montere og sjekke selve

detektorene. I begynnelsen av november var 80 prosent

av dem på plass, og omtrent halvparten av dem var

testet.

I påvente av at LHC kan produsere egne partikler,

utnytter forskerne den naturlige kosmiske strålingen.

Denne strålingen bombarderer hele tiden jorden, og

sender blant annet en muon-partikkel gjennom

håndflaten til oss mennesker omtrent én gang i

sekundet. Når disse muon-partiklene også registreres av

detektorene, vet ATLAS-teamene at de fungerer.

Det er ikke småtteri som skal til for å registrere muoner.

Her monteres den delen detektoren som skal registrere

disse partiklene. (Foto: CERN) - Hver sjette uke kjører vi

også tester på blant annet datainnsamling og

dataanalyse. Dette gjør vi også for å sveise sammen og

kvalifisere de teamene som skal håndtere de mest

kritiske delene av eksperimenter når vi får virkelige data,

forklarer Steinar Stapnes.

Verste scenario For tiden jobber rundt 150 personer på

selve detektoren. I tillegg er rundt tusen personer

involvert i selve prosjektet.

- Når alle detektorene er på plass og testet en gang til

vinteren, vil presset gradvis bli mindre på oss som

jobber med ATLAS. Fram mot selve oppstarten i sommer

vil nok de som jobber med selve akseleratoren få det vel

så hektisk, sier Stapnes.

Han tror også at det er i selve akseleratoren, altså i den

27 kilometer lange tunnelen, at faren er størst for

forsinkelser.

- Det verste scenariet vil være omfattende

vakuumlekkasjer eller problemer med elektriske
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forbindelser. Slike feil kan ta lang tid å rette opp,

særlig hvis akseleratoren må varmes opp og så

kjøles ned igjen, sier Stapnes.

Han tror likevel at CERN skal være klare til

oppstart neste sommer.

- Men det er mye usikkerhet i et prosjekt som er

like mye en prototype som det i sin tid var å

sende folk rundt månen, fastslår Steinar

Stapnes.

Bedriftsleder Derfor konsentrerer 46-åringen seg

nå om de tingene han selv har innflytelse over.

Og når han forteller om den kompliserte

tidsplanleggingen, organiseringen av eksterne

leverandører og oppfølgingen av medarbeidere,

høres nordmannen mer ut som en bedriftsleder, enn

som en professor i eksperimentell fysikk.

- I løpet av disse årene har jeg mer og mer blitt en

`manager`, og jeg kunne sikkert startet mitt eget firma i

morgen. Men etterspørselen etter fysikkekseperimenter i

denne skalaen er svært begrenset. Salgsavdelingen ville

nok fått en vanskelig jobb, sier Steinar Stapnes med et

stort smil under hjelmen.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/6kc3PRJM
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Stø kollisjonskurs på CERN
Forskning.no. Publisert på nett 22.11.2007 06:11.

Snart skal milliarder av ørsmå partikler kollidere

på CERN, i verdens største eksperiment. Men

først må en mann fra Egersund-traktene få båten

sin på vannet. Bildet viser hullet som er gravd ut

til ATLAS-deketoren, 100

meter under bakkenivået. (Foto: CERN) - De

nesten månedene blir utrolig spennende. I

februar eller mars vet vi om båten flyter. Så vil vi

bruke tiden fram mot sommeren til den siste

finpussen, sier Steinar Stapnes.

At den 46-år gamle professoren henter sine

metaforer fra det maritime miljøet er på ingen

måte logisk.

`Båten` han snakker om er nemlig en

partikkeldetektor på størrelse med en bygård,

som står i bunnen av et digert hull i bakken,

hundre meter under jordens overflate.

Svaret på alt Steinar Stapnes. Steinar Stapnes,

fra det lille stedet Stapnes sør for Egersund, er

en av rundt 5000 forskere verden over som nå er

midt i innspurten før verdens største eksperiment

kan begynne.

Etter planen skal noen trykke på startknappen en

gang mellom mai og juli neste år, og håpet er at

menneskeheten skal få svaret på et ikke

ubetydelig spørsmål: Hvorfor vi, jorden og

universet eksisterer.

- Det er klart jeg føler meg privilegert over å få

jobbe med dette, sier nordmannen om prosjektet

som hittil har tatt 12 år og kostet 50 milliarder

forskningskroner.

Spent atmosfære Vi sitter i kantina på CERN

(European Organization for Nuclear Research),

like utenfor Geneve. Det er lunsjtid, og rundt oss

hiver forskerne i seg maten på rekordtid, mens

praten går høylytt mellom bordene.

Muligens er det alltid like hektisk på CERN, der

det jobber rundt 2 500 personer. Eller kanskje

kantinelokalet med den dårlige akustikken bare

forsterker en ekstra spent atmosfære, bare

måneder før kjempeeksperimentet endelig kan starte.

- Jeg merker i hvert fall at folk begynner å bli skikkelig

slitne. Mange har gitt mer enn ti år av sine liv for å få

dette på plass. Nå jobbes det både 60- og 80-timers

uker for å komme i mål, sier Steinar Stapnes.

Grafisk framstilling av tunnelen som brukes i verdens

største partikkeleksperiment. (Foto: CERN) Dypt under

bakken Den endelige beslutningen om å bygge Large

Hadron Collidor ble tatt allerede i 1995.

Hadroner er et samlenavn på partikler som er bygget opp

av kvarker, for eksempel protoner, og forkortelsen som

til daglig brukes for partikkelakseleratoren er LHC.

Fortsatt blir man slått av de ufattelige dimensjonene og

kompleksiteten i prosjektet.

Hundre meter under bakken, på grensen mellom Sveits

og Frankrike, ligger den 27 kilometer sirkulære tunnelen,

der partiklene skal få sitt livs fartsopplevelse. Men før

kjøreturen kan begynne må tunnelen tømmes for luft, for

å skape best mulig vakuum.

Kaldest i universet Deretter skal tunnelen kjøles ned til

minus 271,25 grader, mindre enn to grader over det

absolutte nullpunktet. Dette må til for at superlederne i

magnetene som er montert i tunnelen skal tåle all

elektrisiteten de skal tilføres.

Når strømmen skrus på blir magnetfeltet så kraftig at

hvis forskerne glemmer igjen en skrue på gulvet, vil den

fare mot magnetene med hastigheten og kraften til et

prosjektil.

Nedkjølingen av LHC-magnetene er nå igang, og heliumet

som brukes til nedkjølingen må transporteres til CERN i

hundrevis av lasterbiler over de neste månedene.

Forskerne bruker både sykler og el-mopeder for å ta seg

fram i den 27 kilometer lange tunnelen. (Foto: CERN) Til

Neptun Inne i tunnelen vil det være to partikkelbaner.

Ved hjelp av den elektromagnetiske kraften vil protoner

(partikler mindre enn et atom) bli sendt rundt i en fart

som er 99,9999991 prosent av lysets hastighet.

Med en slik hastighet suser partiklene 11 000 ganger

gjennom den 27 kilometer lange tunnelen i løpet av ett

sekund, eller tilsvarende avstanden fram og tilbake til
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Neptun i løpet av ti timer.

Partikkelbanen har omtrent samme tykkelse som

et hårstrå, men vil inneholde like mye

bevegelsesenergi som et 400 tonns tog som

kjører i 150 kilometer i timen.

- Energien i LHC vil være sju ganger større enn i

noen annen partikkelakselerator som hittil har

vært konstruert, forklarer Steinar Stapnes.

Frontkollisjon Men på fire punkter tvinges

protonene til å krysse `kjøreretningen`, og der vil

de frontkollidere med protoner som kommer

farende i like stor hastighet i den motsatte

retningen.

Fordi protonene er så knøttsmå og farten så

ekstremt høy, kommer protonene til å kollidere

med en energitetthet som tilsvarer forholdene

like etter Big Bang, altså da universet oppstod.

I følge teorien vil kollisjonene kunne lage nye

partikler som hittil aldri har vært observert.

- Ingen vet helt hva vi kommer til å få se. Men jeg

føler meg sikker på at LHC kommer til å åpne et

nytt vindu i vår forståelse av hvordan universet

henger sammen.

- Og kanskje vil hele synet på kvantemekanikken,

relativitetsteorien og standardmodellen bli

endret, sier professoren i eksperimentell

partikkelfysikk.

Noen av de 2.800 datamaskinene som skal

brukes til å analysere kollisjonene. (Foto: CERN)

Sommerstudent Selv dukket han opp på CERN

første gang i 1984, som 24 år gammel

hovedfagstudent.

Han ble umiddelbart tiltrukket av det kreative og

frie forskermiljøet, selv om han sier at

organisasjonen har blitt mye mer

strømlinjeformet siden den gang.

- Etter å ha vært sommerstudent ved CERN var

jeg solgt. Jeg bestemte meg for å bli

partikkelfysiker, forklarer han.

Han og familien har bodd i Geneve siden 1999,

og Stapnes er i dag nestleder for ATLAS, et av de

største prosjektene ved LHC.

Mørk materie ATLAS er navnet på én av de fire

partikkeldetektorer i LHC-eksperimentet, som skal fange

opp partiklene som frigjøres når protonene kolliderer.

Detektorene er nøklene som skal åpne forskernes

forståelse av hvordan universet vårt er skrudd sammen.

Og det er utrolig hvor store hemmeligheter de ørsmå

partiklene kan avsløre.

- For eksempel vet vi at all synlig materie, altså planeter

og stjerner, bare utgjør rundt fire prosent av den massen

og energien som må være der ute, for å forklare

universets ekspansjon. Kanskje klarer LHC å lære oss

mer om dette ukjente, som kalles `mørk materie` og

`mørk energi`, sier Steinar Stapnes.

Når man får et innblikk i en vaskeekte partikkelfysikers

arbeidsdag, er inntrykket at det meste handler om svært

kompliserte teorier, anvendt på en bitte liten skala i

naturen. Men der tar man egentlig feil.

Det som driver forskerne ved CERN til å bygge verdens

største laboratorium, er nemlig ønsket om å finne en så

enkel oppskrift som mulig, som kan brukes på den

største av alle skalaer selve universet.

`Teorien om alt` Helt siden Newton forstod at kraften

som får et eple til å falle er den samme som får

planetene til å bevege seg, har vitenskapen forsøkt å

finne én modell, som kan forklare alle fysiske

egenskaper ved verden.

Et skritt mot en slik `teori om alt` er den såkalte

standardmodellen, som med stor nøyaktighet beskriver

de minste bestanddelene i naturen, og kreftene som

virker mellom dem.

Men dessverre hopper standardmodellen elegant over

en aldri så liten detalj nemlig hvorfor de fundamentale

byggesteinene som utgjør atomer, mennesker og

stjerner har masse!

Higgspartikkelen For drøyt førti år siden lanserte en

skotsk fysiker ved navn Peter Higgs en mulig forklaring

på problemet.

Simulasjon av hvordan det kan se ut hvis Higgs-

partikkelet viser seg. (Foto: CERN) Han mente at hele

universet bader i en slags kosmisk suppe, et usynlig felt

som omgir oss, slik magnetfeltet rundt jorden gjør. Higgs
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mente at partikler i dette feltet `klistrer` seg til

de andre partiklene, og gir dem masse.

Helt siden teorien ble framsatt har forskere

forsøkt å finne den såkalte Higgs-partikkelen,

men så langt har ingen lykkes.

Nå stiger imidlertid spenningen, fordi man mener

at hvis Higgs-partikkelen faktisk eksisterer, så

bør akseleratoren utenfor Geneve være kraftig

nok til å avsløre den.

Kappløp med amerikanerne - Faktisk foregår det

akkurat nå et uformelt race mellom CERN og

forskere ved en akselerator i USA om å finne

Higgs-partikkelet, sier Stapnes.

- Jeg er ikke så opptatt av hvem som eventuelt

kommer først, fordi jeg tror at LHC uansett vil

avsløre ut mye mer om partikkelen enn den

amerikanske akseleratoren. Men jeg vet at

kappløpet virker motiverende på noen av

kollegene mine.

Mye tyder imidlertid på at den langt svakere Fermi

National Accelerator (Fermilab) utenfor Chicago ikke har

nok energi og intensitet til å snyte det europeiske

prosjektet for en eventuell `seier`.

Hvis CERN ved hjelp av ATLAS og de andre detektorene

klarer å påvise Higgs-partikkelen, vil det være et stort

fremskritt for partikkelfysiskken. Forskerne vil i så fall ha

påvist en viktig brikke som for øyeblikket mangler i det

store puslespillet om universet vårt.

Svaret får vi hvis alt går etter planen, og verdens største

eksperiment starter en gang mellom mai og juli i 2008.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/AxBlUHKg
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Hår mellom brystene
Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 21.11.2007.
URI HELENE. Seksjon:  Kultur.
Side: 10.
Del: 3.

«Få meg på, for faen» også til våren
C Bare halvannen uke etter
premièren er det klart at det
blir det ryddet plass til nye fo-
restillinger av «Få meg på, for
faen» til våren. Oppsetningen
har ny rekord: Aldri før har det
vært så godt forhåndssalg på
en bisceneproduksjon på Det
Norske Teatret. Allerede før
premièren var 80 prosent av
billettene revet bort. I dag er
6142 av 6500 billetter til høs-
tens forestillinger solgt, men
fra 20. mai blir det nye mulig-
heter for å se Olaug Nilssens
dramatisering av egen roman
med Pia Tjelta, Charlotte
Frogner og Marianne Krogh i
de største rollene.

Charlotte Frogner som 15 år gam-
le Alma. FOTO: TOR G. STENERSEN

10 KULTUR Onsdag 21. november 2007

Hår mellom

FORSTØRRER SKJEVHETER.Det er hele skoger av beslipsede
menn i Dagsrevyen, på radioen debatterer mannmot
mann, alvorlige mennmener mye om det meste i avisene.

FORRIGEUKEHADDE religi-
onshistoriker Geir Levi Nilsen
følgende betraktning på trykk i
Aftenposten: «Interessant er det
da at i Valla-saken er de fleste
aktørene kvinner. Er kvinne-
makt så skjørt? Hvis Valla har
rett i at Yssen var en fullstendig
talentløs rotekopp, så er spørs-
målet: Hvordan komhun seg da
så høyt opp i hierarkiet? Kjønns-
kvotering er nok svaret, en del av
et system som venstresiden støt-
ter, sikkert også Valla selv. I
mange tiår i Norge har vi gjen-
nom feministisk retorikk fått de-
finert kvinnemakt som noe posi-
tivt. Men i Valla-saken åpenba-
rer det seg en hel haug av sut-
rende gråtekoner. Vi har en kvin-
nelig forsvarsminister. Vi får hå-
pe hun ikke springer gråtende
inn på kontoret sitt hvis Norge
blir invadert av en fremmed
makt.» Selv håper jeg at det var
flere ennmeg som syntes det var
noe pussig å trekke inn kjønnet
til forsvarsministeren.
I Bergens Tidende leste jeg

dette: «Det ermyemer lønn-
somt å gå ned i stilling enn å an-
sette hjelp i huset. [. . .] – Når
nær halvparten av norske kvin-
ner jobber deltid, er det et ut-
trykk for at de er økonomisk ra-
sjonelle. Lønnsomheten ved å
gjøre husarbeidet selv er uslåe-
lig, sier økonomiprofessor Kjell
Erik Lommerud». Lameg nøye
megmed å fastslå at det tydelig-
vis er en nær og naturlig for-
bindelsemellom husarbeid og
kvinner, mens det ikke forutset-
tes tilsvarende naturgitte for-

bindelsemellom husarbeid og
menn.

Kvinnen fremheves. «Kvinne
kan bli sjef på National» var
overskriften i Aftenposten, artik-
kelen handlet om aktuelle kan-
didater for jobben som sjef på
Nationaltheatret. De tillitsvalg-
tes representant fikk spørsmå-
let: «Hva sier du til en kvinne
som sjef denne gangen?»
Jeg stiller dette spørsmålet:

Gir detmening å stille det sam-
me spørsmålet hvis man bytter
ut ordet kvinnemedmann? Og
daHanne Tømta fikk stillingen,
kunne vi lese at teatrets styrele-
der, Jan Vincents Johannessen,
«fastslo at det enstemmige val-
get av Tømta ikke skyldes kjønn,
men at hun var den klart beste
av de 35 kandidatene fra Norden
som ble vurdert». Trengte vi den
informasjonen, er ikke det en
selvfølge uansett hvilket kjønn
teatersjefen nå enn hadde hatt?
Jeg lurer på om ikke en slik

vinkling bare bidrar til en eksoti-
sering av kvinner sommulige
teatersjefer. Og særlig sjeldne og

eksotiske er kvinnelige teatersje-
fer ikke. Ingjerd Egeberg, tidli-
gere sjef for Rogaland Teater,
nevnes i artikkelen. Det gjør og-
så Catrine Telle, tidligere sjef ved
Trøndelag Teater. Tømta var sjef
ved Rogaland Teater før hun ble
det ved Nationaltheatret. Ellen
Horn intervjues i egenskap av
sjef for Riksteatret, og hun var
sjef for Nationaltheatret i en år-
rekke.
På sammemåte er ikke jeg

ubetinget begeistret for over-
skrifter som disse to, klippet fra
Aftenposten: «Sterke Cannes-
kvinner» og «Kvinnefestivalen i
Cannes». Jeg forstår at dette er
gjort i aller bestemening, for å
løfte kvinnene frem, for å hylle
dem. Likevel foretrekker jeg
dekningen i Dagbladet fra sam-
me festival: Her handler det om
kvinnelige ogmannlige skuespil-
lere, om kvinnelige ogmannlige
regissører – det er fotografier av
syvmennesker: fire kvinner og
tremenn. Det er også enmåte å
vise frem kvinner på, og kvinne-
ne blir en selvfølgelig del av
bransjen, på like linjemed
menn, ikke sommennesker som
trenger ekstra oppbacking i
form av egne avisartikler.

Leger og kvinnelige leger.
Jo Nesbø er forfatter. Det er Jan
Kjærstad også. Jeg er kvinnelig
forfatter, en subkategori av ho-
vedkategorien. Ordstrengen
«kvinnelige forfattere» har over
11000 treff på nettet, mens
«mannlige forfattere» bare har
omtrent 900. Og det betyr slett
ikke at det er flere kvinnelige
ennmannlige forfattere som er
omtalt!
På sammemåte er fremdeles

leger i manges bevissthetmenn.
Da jeg søkte på «kvinnelige le-
ger», fikk jeg nesten 15 000 treff.
Men åpenbart føles det nokså
sjelden nødvendig å spesifisere
kjønnet hvis det gjeldermenn:
Det er bare 641 treff på «mann-
lige leger». Da Per Egil Hegge i
sin språkspalte skulle forklare

HELENE URI, forfatter og språkviter

Språk og kjønn

«Jeg stiller dette spørsmålet: Gir det mening
å stille det samme spørsmålet hvis man
bytter ut ordet kvinne med mann?»

Helene Uri
Språkviter og forfatter. Ar-
beidet tidligere som første-
amanuensis ved Institutt for
lingvistikk ved Universitetet i
Oslo.
Har blant annet utgitt «Den
store faktaboka om språk»
(1998) og «Hva er språk»
(2004)
Av skjønnlitterære bøker
blant andre «Anna på fre-
dag», (1995), «Dyp rød 315»
(2001), «Honningtunger»,
(2002) og «De beste blant
oss» (2006). Oversatt til ni
språk.
I høst har hun utgitt
«Kroppsspråk. Om ord og
kropp».
Sitter i Aftenpostens språk-
utvalg og holder også språk-
kurs for avisens journalister.

«LesMisérables»
i Bergen neste år
Musikalen «Les
Misérables» blir den
største satsingen på Den
Nationale Scene (DNS) i
Bjarte Hjelmelands første
år som teatersjef.

– Dette blir et kjempeløft for
oss, kanskje det største teatret
har gjort, sa den nye teatersje-
fen da han presenterte neste
års program i går. Skuespillere,
ansatte og presse var samlet
på DNS og fikk se smakebiter
fra forestillingen som har pre-
mière i september og skal gå
hele høsten 2008.
AndersBaasmoChristiansen

og Helge Jordal har hovedrol-
ler i stykket. Tirsdag ga Helge
Jordal en prøve på hva publi-

kum skal få se da han framfør-
te litt av sin rolle somvertshus-
holder.
Bjarte Hjelmeland kunne el-

lers fortelle at DNS neste år
satser på både kjente klassike-
re og mer ukjente stykker. De
to populære barneforestillin-
gene «Karius og Baktus» og
«Dyrene i Hakkebakkesko-
gen» skal trekke barna til teat-
ret. Blant de andre gruppene
somteatersjefener opptatt av å
få kontakt med, er unge under
30 og fremmedspråklige. Beg-
ge grupper er underrepresen-
tert blant teaterpublikumet i
dag.
– Vi har lagt opp til et reper-

toar som skal favne mange –
også dem som ennå ikke vet at
de skal gå i teatret i 2008, sier
Hjelmeland. (NTB)

One-woman show
om kvinners vagina
C Monna Tandberg og Toralv Maur-
stad gjentar suksessen fra 2000. 22. janu-
ar kommer «Vaginamonologene» tilbake
til Torshovteatret i Anne B. Ragdes over-
settelse. Tandberg er eneste aktør på sce-
nen, mens Maurstad er regissør. «Vagina-
monologene» av Eva Ensler bygger på in-
tervjuer med ulike kvinner om deres vagi-
na, en forestilling som påkaller både latter
og smerte.

Alene på scenen:
Monna Tandberg.
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Forbered helgens gallerirunde
Hver fredag kan du lese om hva
som rører seg innen kunst i Oslo.

FORSTØRRER SKJEVHETER. Det er hele skoger

av beslipsede menn i Dagsrevyen, på radioen

debatterer mann mot mann, alvorlige menn

mener mye om det meste i avisene.På mange

måter speiler mediene samfunnet. Bare én av ti

norske toppledere er kvinner.

Men mediespråket anno 2007 forstørrer ofte

skjevhetene, skriver Helene Uri.

Helene Uri,

forfatter og språkviter

FORRIGE UKE HADDE religionshistoriker Geir Levi

Nilsen følgende betraktning på trykk i

Aftenposten: «Interessant er det da at i Valla-

saken er de fleste aktørene kvinner. Er

kvinnemakt så skjørt? Hvis Valla har rett i at

Yssen var en fullstendig talentløs rotekopp, så er

spørsmålet: Hvordan kom hun seg da så høyt

opp i hierarkiet? Kjønnskvotering er nok svaret,

en del av et system som venstresiden støtter,

sikkert også Valla selv. I mange tiår i Norge har vi

gjennom feministisk retorikk fått definert

kvinnemakt som noe positivt. Men i Valla-saken

åpenbarer det seg en hel haug av sutrende

gråtekoner. Vi har en kvinnelig forsvarsminister.

Vi får håpe hun ikke springer gråtende inn på

kontoret sitt hvis Norge blir invadert av en

fremmed makt.» Selv håper jeg at det var flere

enn meg som syntes det var noe pussig å trekke

inn kjønnet til forsvarsministeren.

I Bergens Tidende leste jeg dette: «Det er mye

mer lønnsomt å gå ned i stilling enn å ansette

hjelp i huset. [. . .] - Når nær halvparten av

norske kvinner jobber deltid, er det et uttrykk for

at de er økonomisk rasjonelle. Lønnsomheten

ved å gjøre husarbeidet selv er uslåelig, sier

økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud». La meg

nøye meg med å fastslå at det tydeligvis er en

nær og naturlig forbindelse mellom husarbeid og

kvinner, mens det ikke forutsettes tilsvarende naturgitte

forbindelse mellom husarbeid og menn.

Kvinnen fremheves.

«Kvinne kan bli sjef på National» var overskriften i

Aftenposten, artikkelen handlet om aktuelle kandidater

for jobben som sjef på Nationaltheatret. De tillitsvalgtes

representant fikk spørsmålet: «Hva sier du til en kvinne

som sjef denne gangen?»

Jeg stiller dette spørsmålet: Gir det mening å stille det

samme spørsmålet hvis man bytter ut ordet kvinne med

mann? Og da Hanne Tømta fikk stillingen, kunne vi lese

at teatrets styreleder, Jan Vincents Johannessen,

«fastslo at det enstemmige valget av Tømta ikke skyldes

kjønn, men at hun var den klart beste av de 35

kandidatene fra Norden som ble vurdert». Trengte vi den

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 374 av 463



informasjonen, er ikke det en selvfølge uansett

hvilket kjønn teatersjefen nå enn hadde hatt?

Jeg lurer på om ikke en slik vinkling bare bidrar til

en eksotisering av kvinner som mulige

teatersjefer. Og særlig sjeldne og eksotiske er

kvinnelige teatersjefer ikke. Ingjerd Egeberg,

tidligere sjef for Rogaland Teater, nevnes i

artikkelen. Det gjør også Catrine Telle, tidligere

sjef ved Trøndelag Teater. Tømta var sjef ved

Rogaland Teater før hun ble det ved

Nationaltheatret. Ellen Horn intervjues i egenskap

av sjef for Riksteatret, og hun var sjef for

Nationaltheatret i en årrekke.

På samme måte er ikke jeg ubetinget begeistret

for overskrifter som disse to, klippet fra

Aftenposten: «Sterke Cannes-kvinner» og

«Kvinnefestivalen i Cannes». Jeg forstår at dette

er gjort i aller beste mening, for å løfte kvinnene

frem, for å hylle dem. Likevel foretrekker jeg

dekningen i Dagbladet fra samme festival: Her

handler det om kvinnelige og mannlige

skuespillere, om kvinnelige og mannlige

regissører - det er fotografier av syv mennesker:

fire kvinner og tre menn. Det er også en måte å

vise frem kvinner på, og kvinnene blir en

selvfølgelig del av bransjen, på like linje med

menn, ikke som mennesker som trenger ekstra

oppbacking i form av egne avisartikler.

Leger og kvinnelige leger.

Jo Nesbø er forfatter. Det er Jan Kjærstad også.

Jeg er kvinnelig forfatter, en subkategori av

hovedkategorien. Ordstrengen «kvinnelige

forfattere» har over 11000 treff på nettet, mens

«mannlige forfattere» bare har omtrent 900. Og

det betyr slett ikke at det er flere kvinnelige enn

mannlige forfattere som er omtalt!

På samme måte er fremdeles leger i manges

bevissthet menn. Da jeg søkte på «kvinnelige

leger», fikk jeg nesten 15 000 treff. Men

åpenbart føles det nokså sjelden nødvendig å

spesifisere kjønnet hvis det gjelder menn: Det er

bare 641 treff på «mannlige leger». Da Per Egil

Hegge i sin språkspalte skulle forklare forskjellen

mellom verbene foreskrive og forskrive, spurte

han: «Hvis en lege skriver en resept, hva gjør han da?»

Jo, svarte Hegge, legen «forskriver en slankemedisin,

men han foreskriver en slankekur». Hegges lege er altså

en mann. Ikke noe merkelig med det, mange leger er jo

menn. Lenger ned i spalten handlet det om de like

vanskelige verbene forholde og foreholde. «Hvis

sekretæren forholdt sjefen opplysningene, betyr det at

hun holdt dem unna ham.» Sjefen er en mann,

sekretæren er en kvinne.

I Aftenposten var to mistenkte i en bedragerisak omtalt

som «en allmennlege og en psykologiutdannet kvinne»,

og det dreide seg altså om en mann og en kvinne.

Hvorfor har journalisten valgt en slik merkelig

asymmetrisk uttrykksmåte? Kan det komme av at det

sier seg selv at legen er en mann, men at skribenten har

følt at psykologen må tildeles kjønn, siden det heller

ikke er et prototypisk kvinneyrke?

Fravær av kvinner.

I forbindelse med Tinius Nagell-Erichsens død var det et

dobbeltoppslag i Aftenposten, fullstendig

mannsdominert, fra journalist og fotograf til de omtalte i

artikkelen (én kvinne og tretten menn). Nagell-Erichsen

levde og virket i en mannsdominert verden, og det kan jo

ikke journalisten lastes for. Men er det ikke grunn til å

stusse over enkéten med spørsmålet «Hva har Tinius

betydd for norsk presse?»? Fem menn er spurt. Det

finnes vel en og annen kvinne som også kunne ha gitt et

interessant svar?

NRK lagde for noen år siden, i samarbeid med andre

statskanaler, en rapport om kvinners og menns

deltagelse på fjernsyn. I NRK er 31 prosent av

deltagerne i TV-programmer kvinner. «Først og sist» ble

kritisert for å ha for mange mannlige gjester. Til

redaksjonens forsvar kan det sies at prosentandelen

kvinner vel var omtrent den samme som i andre TV-

programmer. Men ikke alltid. I det aller siste

programmet var disse med: Jonas Gahr Støre, Torbjørn

Røe Isaksen, Trond Birkedal, Bjørn Samset, Kjell

Askildsen, Håkon Bleken. Og Anette Trettebergstuen.

«Først og sist» generelt og dette siste programmet

spesielt ble kommentert i mange aviser, blant annet i

VG, Dagbladet, Dagsavisen og Aftenposten. Ingen

kommenterte kjønnssammensetningen. Det var altså

ikke oppsiktsvekkende med syv menn og én kvinne.

Aftenposten fastslo bare at «Skavlans finale skjedde
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uten de store overraskelser»; Dagsavisen roste

«Skavlans geniale valg av gjester».

Baller og hår.

Jeg ble glad da Linn Ullmann fikk Gullpennen,

men litt nedstemt da hun uttalte at skal man

«skrive kommentarer, må man skrive med baller.

Enten man er kvinne eller mann». Jeg liker ikke at

modige og tøffe kvinner, tildeles mannlige

dinglende vedheng. Eller maskulin

kroppsbehåring: «Wow, du har virkelig hår på

brøstet!» Jeg klarer meg utmerket uten hår

mellom puppene. Jeg er lei av at mot skal være

en mannlig egenskap. Jeg er lei av at jentete er

et synonym til pysete.

Og neste gang jeg skal rose en mann, skal jeg si:

«Så dyktig og modig du er, skulle nesten tro du

hadde bryster!»

Helene Uri

Språkviter og forfatter. Arbeidet tidligere som

førsteamanuensis ved Institutt for lingvistikk ved

Universitetet i Oslo.

Har blant annet utgitt «Den store faktaboka om

språk» (1998) og «Hva er språk» (2004)

Av skjønnlitterære bøker blant andre «Anna på fredag»,

(1995), «Dyp rød 315» (2001), «Honningtunger», (2002)

og «De beste blant oss» (2006). Oversatt til ni språk.

I høst har hun utgitt «Kroppsspråk. Om ord og kropp».

Sitter i Aftenpostens språkutvalg og holder også

språkkurs for avisens journalister.

Nett debatt

Har vi et mannespråk og et kvinnespråk? Bidrar mediene

til å forsterke stereotypier, eller til å bryte dem ned? Si

din mening og diskuter på aftenposten.no

«Jeg stiller dette spørsmålet: Gir det mening å stille det

samme spørsmålet hvis man bytter ut ordet kvinne med

mann?»

«Jeg liker ikke at modige og tøffe kvinner, tildeles

mannlige dinglende vedheng»

Bildetekst: Hva villle skjedd hvis ordet kvinne ble byttet

ut med ordet mann i disse titlene?

© Aftenposten
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Hår mellom brystene
Aftenposten. Publisert på nett 21.11.2007 00:06.

Det er hele skoger av beslipsede menn i

Dagsrevyen, på radioen debatterer mann mot

mann, alvorlige menn mener mye om det meste i

avisene. HELENE URI, forfatter og språkviter

Helene Uri Språkviter og forfatter.

Arbeidet tidligere som førsteamanuensis ved

Institutt for lingvistikk ved Universitetet i Oslo.

Har blant annet utgitt `Den store faktaboka om

språk` (1998) og `Hva er språk` (2004)

Av skjønnlitterære bøker blant andre `Anna på

fredag`, (1995), `Dyp rød 315` (2001),

`Honningtunger`, (2002) og `De beste blant oss`

(2006). Oversatt til ni språk.

I høst har hun utgitt `Kroppsspråk. Om ord og

kropp`.

Sitter i Aftenpostens språkutvalg og holder også

språkkurs for avisens journalister.

FORRIGE UKE HADDE religionshistoriker Geir Levi

Nilsen følgende betraktning på trykk i

Aftenposten: `Interessant er det da at i Valla-

saken er de fleste aktørene kvinner. Er

kvinnemakt så skjørt? Hvis Valla har rett i at

Yssen var en fullstendig talentløs rotekopp, så er

spørsmålet: Hvordan kom hun seg da så høyt

opp i hierarkiet? Kjønnskvotering er nok svaret,

en del av et system som venstresiden støtter,

sikkert også Valla selv. I mange tiår i Norge har vi

gjennom feministisk retorikk fått definert

kvinnemakt som noe positivt. Men i Valla-saken

åpenbarer det seg en hel haug av sutrende

gråtekoner. Vi har en kvinnelig forsvarsminister.

Vi får håpe hun ikke springer gråtende inn på

kontoret sitt hvis Norge blir invadert av en

fremmed makt.` Selv håper jeg at det var flere

enn meg som syntes det var noe pussig å trekke

inn kjønnet til forsvarsministeren.

I Bergens Tidende leste jeg dette: `Det er mye

mer lønnsomt å gå ned i stilling enn å ansette

hjelp i huset Når nær halvparten av norske kvinner

jobber deltid, er det et uttrykk for at de er økonomisk

rasjonelle. Lønnsomheten ved å gjøre husarbeidet selv

er uslåelig, sier økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud`.

La meg nøye meg med å fastslå at det tydeligvis er en

nær og naturlig forbindelse mellom husarbeid og

kvinner, mens det ikke forutsettes tilsvarende naturgitte

forbindelse mellom husarbeid og menn.

Kvinnen fremheves.

`Kvinne kan bli sjef på National` var overskriften i

Aftenposten, artikkelen handlet om aktuelle kandidater

for jobben som sjef på Nationaltheatret. De tillitsvalgtes

representant fikk spørsmålet: `Hva sier du til en kvinne

som sjef denne gangen?`

Jeg stiller dette spørsmålet: Gir det mening å stille det

samme spørsmålet hvis man bytter ut ordet kvinne med

mann? Og da Hanne Tømta fikk stillingen, kunne vi lese

at teatrets styreleder, Jan Vincents Johannessen,

`fastslo at det enstemmige valget av Tømta ikke skyldes

kjønn, men at hun var den klart beste av de 35

kandidatene fra Norden som ble vurdert`. Trengte vi den

informasjonen, er ikke det en selvfølge uansett hvilket

kjønn teatersjefen nå enn hadde hatt?

Jeg lurer på om ikke en slik vinkling bare bidrar til en

eksotisering av kvinner som mulige teatersjefer. Og

særlig sjeldne og eksotiske er kvinnelige teatersjefer

ikke. Ingjerd Egeberg, tidligere sjef for Rogaland Teater,

nevnes i artikkelen. Det gjør også Catrine Telle, tidligere

sjef ved Trøndelag Teater. Tømta var sjef ved Rogaland

Teater før hun ble det ved Nationaltheatret. Ellen Horn

intervjues i egenskap av sjef for Riksteatret, og hun var

sjef for Nationaltheatret i en årrekke.

På samme måte er ikke jeg ubetinget begeistret for

overskrifter som disse to, klippet fra Aftenposten:

`Sterke Cannes-kvinner` og `Kvinnefestivalen i Cannes`.

Jeg forstår at dette er gjort i aller beste mening, for å

løfte kvinnene frem, for å hylle dem. Likevel foretrekker

jeg dekningen i Dagbladet fra samme festival: Her

handler det om kvinnelige og mannlige skuespillere, om
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kvinnelige og mannlige regissører - det er

fotografier av syv mennesker: fire kvinner og tre

menn. Det er også en måte å vise frem kvinner

på, og kvinnene blir en selvfølgelig del av

bransjen, på like linje med menn, ikke som

mennesker som trenger ekstra oppbacking i form

av egne avisartikler.

Leger og kvinnelige leger.

Jo Nesbø er forfatter. Det er Jan Kjærstad også.

Jeg er kvinnelig forfatter, en subkategori av

hovedkategorien. Ordstrengen `kvinnelige

forfattere` har over 11000 treff på nettet, mens

`mannlige forfattere` bare har omtrent 900. Og

det betyr slett ikke at det er flere kvinnelige enn

mannlige forfattere som er omtalt!

På samme måte er fremdeles leger i manges

bevissthet menn. Da jeg søkte på `kvinnelige

leger`, fikk jeg nesten 15 000 treff. Men

åpenbart føles det nokså sjelden nødvendig å

spesifisere kjønnet hvis det gjelder menn: Det er

bare 641 treff på `mannlige leger`. Da Per Egil

Hegge i sin språkspalte skulle forklare forskjellen

mellom verbene foreskrive og forskrive, spurte

han: `Hvis en lege skriver en resept, hva gjør han

da?` Jo, svarte Hegge, legen `forskriver en

slankemedisin, men han foreskriver en

slankekur`. Hegges lege er altså en mann. Ikke

noe merkelig med det, mange leger er jo menn.

Lenger ned i spalten handlet det om de like

vanskelige verbene forholde og foreholde. `Hvis

sekretæren forholdt sjefen opplysningene, betyr

det at hun holdt dem unna ham.` Sjefen er en

mann, sekretæren er en kvinne.

I Aftenposten var to mistenkte i en bedragerisak

omtalt som `en allmennlege og en

psykologiutdannet kvinne`, og det dreide seg

altså om en mann og en kvinne. Hvorfor har

journalisten valgt en slik merkelig asymmetrisk

uttrykksmåte? Kan det komme av at det sier seg

selv at legen er en mann, men at skribenten har

følt at psykologen må tildeles kjønn, siden det

heller ikke er et prototypisk kvinneyrke?

Fravær av kvinner.

I forbindelse med Tinius Nagell-Erichsens død var det et

dobbeltoppslag i Aftenposten, fullstendig

mannsdominert, fra journalist og fotograf til de omtalte i

artikkelen (én kvinne og tretten menn). Nagell-Erichsen

levde og virket i en mannsdominert verden, og det kan jo

ikke journalisten lastes for. Men er det ikke grunn til å

stusse over enkéten med spørsmålet `Hva har Tinius

betydd for norsk presse?`? Fem menn er spurt. Det

finnes vel en og annen kvinne som også kunne ha gitt et

interessant svar?

NRK lagde for noen år siden, i samarbeid med andre

statskanaler, en rapport om kvinners og menns

deltagelse på fjernsyn. I NRK er 31 prosent av

deltagerne i TV-programmer kvinner. `Først og sist` ble

kritisert for å ha for mange mannlige gjester. Til

redaksjonens forsvar kan det sies at prosentandelen

kvinner vel var omtrent den samme som i andre TV-

programmer. Men ikke alltid. I det aller siste

programmet var disse med: Jonas Gahr Støre, Torbjørn

Røe Isaksen, Trond Birkedal, Bjørn Samset, Kjell

Askildsen, Håkon Bleken. Og Anette Trettebergstuen.

`Først og sist` generelt og dette siste programmet

spesielt ble kommentert i mange aviser, blant annet i

VG, Dagbladet, Dagsavisen og Aftenposten. Ingen

kommenterte kjønnssammensetningen. Det var altså

ikke oppsiktsvekkende med syv menn og én kvinne.

Aftenposten fastslo bare at `Skavlans finale skjedde

uten de store overraskelser`; Dagsavisen roste

`Skavlans geniale valg av gjester`.

Baller og hår.

Jeg ble glad da Linn Ullmann fikk Gullpennen, men litt

nedstemt da hun uttalte at skal man `skrive

kommentarer, må man skrive med baller. Enten man er

kvinne eller mann`. Jeg liker ikke at modige og tøffe

kvinner, tildeles mannlige dinglende vedheng. Eller

maskulin kroppsbehåring: `Wow, du har virkelig hår på

brøstet!` Jeg klarer meg utmerket uten hår mellom

puppene. Jeg er lei av at mot skal være en mannlig

egenskap. Jeg er lei av at jentete er et synonym til

pysete.

Og neste gang jeg skal rose en mann, skal jeg si: `Så

dyktig og modig du er, skulle nesten tro du hadde

bryster!`

Helene Uri, forfatter og språkviter (Foto: TROND
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SOLBERG, VG)

© Aftenposten

Se webartikkelen på http://ret.nu/tjf9QpCW
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Den globale datamaskinen
Bergens Tidende. Publisert på trykk 20.10.2007. Seksjon: MAGASIN.
Side: 42.

Forskarane ved fysikklaboratoriet i CERN skapte

verdsveven. No er ein ny nettrevolusjon under

utvikling. HAR DU HØYRT OM World Wide Grid?

Ikkje?

For 15 år sidan var det ikkje så mange som

hadde høyrt om World Wide Web, verdsveven,

heller. Ingen forstod omveltingane fenomenet

skulle føre med seg.

Grid er det nye nettet under utvikling med

utgangspunkt i det gigantiske

partikkelfysikklaboratoriet i CERN, på grensa

mellom Sveits og Frankrike. Rettare sagt, nettet

har vi allereie, men no skal det brukast på ein ny

måte. Det skal brukast til å kople ikkje berre

brukarar og informasjon - men data

kraft.

Millionar av datamaskiner spreidde utover heile

kloden skal samarbeide.

Til saman skal det fungere som ein einaste

enorm datamaskin med kraft og lagringskapasitet

i science fiction-klassen.

Denne datamaskinen kan du i framtida få tilgang

til, like lett som du stikk kontakten i støpselet for

å få elektrisitet.

- NÅR DU SKRUR PÅ datamaskinen din, vil du få

direkte tilgang til program, prosessor- og

lagringskapasitet og kunnskap frå datamaskiner

over heile verda, seier Farid Ould-Saada,

professor i eksperimentell partikkel-fysikk ved

Universitetet i Oslo. Han er leiar for den nordiske

delen av Grid, NorduGrid og forskar ved CERN.

Medan verdsveven leverer informasjon, vil Grid

setje saman informasjon og hente opp

programvare frå maskiner ein eller annan stad i

verda som kan setje saman akkurat den

informasjonen du etterspør.

Tenk deg at du har vondt ein stad. Du loggar deg på

Grid, matar maskinen med informasjon om problema

dine. Deretter vil Grid hente fram, sortere og setje

saman den medisinske informasjonen som finst i

fragmentert form der ute for å gi deg eit svar på kva som

feilar deg.

- Med Grid vil det finnast eit program ein eller annan

stad som er i stand til å produsere den informasjonen

du etterspør, seier Ould-Saada.

Det er vanskeleg å spå om korleis Grid vil påverke

informasjonskvardagen vår. I dette feltet blir vegen til

medan vi går.

- Vi kan for eksempel tenkje oss at distribusjon av film

og musikk vil få eit heilt anna omfang enn i dag, seier

Ould-Saada.

I FØRSTE OMGANG er Grid eit nettverk for vitskapen.

Ved CERN er fysikarar frå heile verda i full gang med å

førebu dei største eksperimenta i partikkelfysikken si

historie. Ørsmå partiklar skal skytast mot kvarandre i ei

fart nesten lik den lyset har i eit 27 kilometer langt rør

100 meter under bakken, for så å kollidere i fire enorme

detektorar. Målet er å imitere Big Bang, for å forstå meir

om korleis alt blei til. Partikkelkollisjonane vil forsyne

forskarane med så store mengder informasjon at det vil

ta 15 år å analysere.

Til arbeidet trengst meir datakraft og lagringskapasitet

enn nokon datamaskin eller samling av datamaskiner

kan by på.

Slik oppstod behovet for Grid, på same måte som World

Wide Web blei oppfunne fordi forskarane hadde behov

for å dele informasjon.

- Brukarar og data er spreidde utover heile verda.

Ressursane er knytt saman til ein virtuell

superdatamaskin, forklarer Ould-Saada.

Også andre fagfelt kan få nytte av Grid. Biologar kan få

fart i arbeidet med å kartleggje dei tre milliardar

einingane i det menneskelege arveanlegget.
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Klimaforskarar kan samkøyre dei enorme

mengdene informasjon som skal til for å seie

noko om klimautvikling i framtida. Meteorologar

kan varsle vêret langt meir presist enn før.

MEN DET ER eit godt stykke fram før Grid blir

kvardagen for folk flest. Store tekniske,

økonomiske og ikkje minst juridiske utfordringar

står i kø, og nye vil dukke opp før Grid kan

fungere globalt.

Verdsveven blei oppfunne av CERN-forskaren Tim

Berners-Lee i 1989. Ti år etter var ei verd utan

utenkjeleg.

Kor lang tid vil det ta med Grid?

- Det er umogleg å vite. Det blir som å spørje

kven som kjem til å score i det 75. minutt i ein

fotballkamp, seier Ould-Saada.

Men at det vil kome, er han sikker på.

- Verdsveven var ein revolusjon. Det kan Grid

også bli.

fakta

nysgjerrig

Grid tilbyr brukarar med konto ulike

operativsystem, programvare og svært stor

lagringskapasitet og prosesseringskraft.

Det store Grid består av fleire mindre einingar

drivne av forskingsgrupper som arbeider med å

utvikle tekniske løysingar for systemet. Både forskarar

frå akademiske miljø og industrien er med.

Verdsveven (World Wide Web) er eit nettverk av websider

på internett og den mest brukte tenesta på internett.

NETT PÅ NYTT: I to kjellarrom i CERN på til saman 1000

kvadratmeter står like mange datamaskiner stabla fire i

høgda i lange rekkjer. Til saman skal 7000 PC-ar vere på

plass i partikkelfysikklaboratoriet i løpet av 2008. Det er

nok til å levere ein liten del av kapasiteten forskarane

har bruk for. Derfor utviklar dei no World Wide Grid.

NETT PÅ NYTT: I to kjellarrom i CERN på til saman 1000

kvadratmeter står like mange datamaskiner stabla fire i

høgda i lange rekkjer. Til saman skal 7000 PC-ar vere på

plass i partikkelfysikklaboratoriet i løpet av 2008. Det er

nok til å levere ein liten del av kapasiteten forskarane

har bruk for. Derfor utviklar dei no World Wide Grid.

fakta

nysgjerrig

njord.svendsen@bt.no
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Krisen over
Universitas. Publisert på nett 10.10.2007 18:56.

ØKONOM: Jusprofessor Don Johnson FOTO: Brian

Olguin KREATIV: Barnet Hodne FOTO: Damir

Cvetojevic Det kan se ut som om

økonomiproblemene på Det juridiske fakultet

endelig er løst. Dekan Don Johnson kunne

forleden dag

offentliggjøre at de nå opererer etter den nye

østeuropeiske finansieringsmodellen. Færre faste

rammer og prestasjonsbaserte

professorlønninger vil prege studiehverdagen i

tiden fremover.

- Vil du ha eksamen i går? I dag? I morra? Pay

up, bitch, sier Johnson entusiastisk.

Flerbruksuniversitetet Auditoriet på

Universitetsbiblioteket var fylt til randen da den

nyutdannede pedagogen Geri Ellingsrud holdt sitt

epokegjørende foredrag «Studenter: Hvem trenger

dem?» - Vi har sett oss blinde på universitetet

som et sted for studenter, og da gjør vi oss selv

en bjørnetjeneste, sa Ellingsrud, som ønsker seg

større fokus på mangfoldsuniversitetet.

- Glad i standup? Glad i sopp? Eller simpelthen

hypp på studentrabatt på Dagens? Da er du i

målgruppen for fremtidens universitet, sa

pedagogen.

Kom med forslag!

Forskerforbundet har utlyst slagordkonkurranse i

forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

- Vi har fått tilbakemeldinger om at «hvileskjæret»

begynner å bli litt forslitt. Nå vurderer vi navnekandidater

som «Den store forsovelsen», «Dødsskyggens Djupedal»

og min personlige favoritt «Sviket», sier Barnet Hodne.

Universitas om 25 år Universitetet i Oslo har fått sin

tredje nobelprisvinner i økonomi! Men det var nok noe

uventet for de mange svenske tilhørerne da

jussprofessor Don Johnson ble ropt opp.

- Fagmann eller ei, det var nå en gang han som

demonstrerte at det fint går an å bruke penger man ikke

har, så lenge man behandler kundene sine kjipt nok til

at de betaler for å slippe, sa juryformann Svante Vogel.

Hentet fra saken «Fikk inkassobrev og pris på samme

dag!» Universitas om 50 år Alle tre lyttere hadde gledet

seg i månedsvis da Nova-programmet «Particularily

funny» med tidligere fysiker Bjørn Samset markerte 50-

årsjubileum.

- Hadde det ikke vært for tverrfaglige arrangementer som

«Forsker-standup», hadde mitt talent forblitt uoppdaget,

y'all. Yo, hvem skulle spøkt om kåte kvarker og

slapstickversjoner av the big bang da, spør humoristen.

Hentet fra saken «- Bank Bank. - Hvem der? - H³Q ±

He²Fy 0»

© Universitas

Se webartikkelen på http://ret.nu/iZFwdcpP
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Snart smeller det!
Universitetet sentralt i tidenes største vitenskapelige eksperiment
Aftenposten Aften. Publisert på trykk 04.10.2007.
JAPPÉE GJERMUND. Seksjon:  Nyheter.
Side: 4.
Del: 1.

Er du kreativ? Glad i å lage ting? Hadde du bare

fulgt med litt bedre i fysikktimene på skolen,

kunne du fått være med og gjenskape the Big

Bang. GJERMUND JAPPÉE Det vil si, ikke hele

universet. Men starten på det.

Det er nemlig det 30 fysikere på Universitetet i

Oslo (UiO) nå holder på med på det kjernefysiske

laboratoriet CERN i Sveits.

- Vi vet hvordan universet ble til, bortsett fra hva

som skjedde det første sekundet etter at det

smalt. Det vil vi finne nærmere ut av nå, forteller

én av UiOs 30 utsendte, postdoktor Bjørn

Samset.

Miniatyrversjon

Før Big Bang var all masse, og alt rom samlet i

ett punkt. Energien i dette punktet var enorm.

Disse forholdene skal gjenskapes i miniatyr i en

27 kilometer lang tunnel 100 meter under

bakken. I en akselerator, som ligger inne i

tunnelen, får milliarder av partikler fart og

kolliderer. Mer skal det ikke til før forskerne

nærmer seg det endelige svaret på universets

opphav.

- Tenk på partikler som legoklosser. I dette

eksperimentet får vi ikke bare svar på hvilke

legoklosser som var der til å begynne med. Vi får

også vite hvilke klosser som finnes og hvordan

de passer sammen.

Samsets del i eksperimentet er å analysere

partiklenes kollisjoner. Resultatene får han fra

den såkalte Atlas-detektoren, som fungerer som

et kamera, og tar bilder av kollisjonene.

UiO sentral

UiO har vært sentral i utviklingen av denne

detektoren. Professor Steinar Stapnes er nestleder på

prosjektet.

Også i utviklingen av et helt nytt datasystem har UiO

ledet an. Akseleratoren produserer én gigabyte data pr.

sekund. Kun en nyutviklet nettverkstype gjør prosjektet

mulig.

På tross av disse bidragene liker ikke dekan Knut Fægri

på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet å snakke

om prestisje på Oslos vegne.

- Vi ligger helt i front i denne typen forskning, og det er

klart at bidragene våre har vært betydelige. Samarbeidet

i CERN gir mange gode ringvirkninger for universitetet.

Blant annet søker mange gode internasjonale forskere

seg hit til Oslo, sier Fægri.

gjermund.jappee@aftenposten.no

Det store smellet

CERN er det europeiske senteret for kjernefysisk

forskning. Her skal man gjenskape the Big Bang i

miniatyr.

Eksperimentet skjer i en 27

kilometer lang akselerator 100

meter under bakken i grenseområdet mellom Sveits og

Frankrike.

I akseleratoren skal flere mrd.

partikler skytes ut, kollidere med hverandre og gi

forskerne bedre svar på hvordan alt kan ha startet.

Prosjekt ble startet for over 10 år siden og har en

prislapp på 15 mrd. kroner. Testfasen er nå påbegynt.

Akseleratoren startes i mai neste år og skal gå til 2018.

8000 vitenskapsmenn fra 80 land er involvert i

prosjektet, deriblant 30 fysikere fra Universitetet i Oslo.

Bildetekst: I denne åpningen skal Atlas-detektoren som
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Universitetet i Oslo har vært med å utvikle,

plasseres.Miniatyren viser Atlas-detektoren, som

fungerer som et kamera. Den fotograferer

kollisjonene mellom partiklene i akseleratoren.

Postdoktor Bjørn Samset ved UiO skal analysere

fotografiene. - Oppdagelsen er viktig for vår

forståelse av universet, sier han. FOTO:

GJERMUND JAPPÉE

I denne åpningen skal Atlas-detektoren som

Universitetet i Oslo har vært med å utvikle,

plasseres.Miniatyren viser Atlas-detektoren, som

fungerer som et kamera. Den fotograferer kollisjonene

mellom partiklene i akseleratoren. Postdoktor Bjørn

Samset ved UiO skal analysere fotografiene. -

Oppdagelsen er viktig for vår forståelse av universet, sier

han. FOTO: GJERMUND JAPPÉE

© Aftenposten
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Reis deg, forsker
Universitas. Publisert på nett 03.10.2007 18:56.

Mange stand up-artister bruker flere måneder på

å få en vits til å fungere. Disse fikk ti minutter til

å fortelle underholdende om forskningen sin.

BLODIG MORO: Hilde Grindvik Nilsen fra

Forskningsrådet forteller om

antioksidanter og blodtapping.

FORSKNING: Bjørn Samset, partikkelfysiker ved

Universitetet i Oslo, står på en scene og forklarer

hvordan han og andre fysikere skal gjøre verden

dobbelt så stor - neste år.

- Det kommer til å innebære verdens mest

kompliserte maskin, verdens kraftigste

datanettverk, mange tusen fysikere, et vakuum

som er bedre og kaldere enn det ytre rom. Og

selvfølgelig en god del flaks, sier Samset, med

en type entusiasme bare ekte fysikere kan ha.

Under Forskningsdagene sto han og tre kolleger

på scenen under forskernes svar på komikernes

stand up. De fikk ti minutter til å snakke om sine

spesialfelt, uten bruk av hjelpemidler.

Tidligere på kvelden har både Pål Selbo, forsker

ved Radiumhospitalet, og Hilde Grindvik Nielsen

fra Forskningsrådet, fått publikum til å le med

sine fortellinger om både nakne rotter, «Toill-

Georg» og antioksidanter. Sosiolog Marit Haldar

er sistemann ut med sitt prosjekt «Tolvåringers

fortellinger om romantikk.».

- Er det noen av dere som har opplevd

kjærlighet?, spør Haldar etter å ha entret scenen.

Publikum er helt stille.

- Nei, det var altså ingen?, spør hun.

Haldar har utfordret barn til skrive historier om

kjærlighetslivet slik de ser det for seg når de er 18 og

35 år gamle.

- Mange av guttene dro til Egypt, og reddet

Verdensbanken. De forlot familien i første setning og

kom først tilbake i siste, forteller Haldar.

Og familien satt selvfølgelig hjemme og ventet.

Tilbake til Samset som gjerne vil fordoble verden.

Hvordan vil han beskrive det på enklest mulig måte?

- Håpet er at vi ved å krasje to partikler inn i hverandre

med høy hastighet, vil få frem helt nye partikler. Det blir

litt som å krasje to biler sammen og håpe på at

resultatet er to romferger, sier han.

Sagt under forsker-stand up « Nakne mus i rampelyset er

vel egentlig en slags luremustittel» Pål Selbo (om tittelen

på eget foredrag) «Det er på en måte det motsatte av

det Tour the france-syklister gjør, de setter inn blod,

mens vi tapper ut.» Hilde Grindvik Nielsen (om forsøkene

med halvmaratonløpere) «Den kan regne utrolig nøyaktig,

og den beskriver alt vi har sett. Likevel så er den feil»

Bjørn Samset (om standardmodellen i partikkelfysikk)

«Jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg har

truffet en dame som har strandtomt.» Marit Haldar (om

ugyldige grunner til samlivsbrudd i

«tvangskjærlighetskulturen») Øystein Lorvik Nilsen Ketil

Blom (foto)

© Universitas
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Fysikere bak supernettverk
Apollon. Publisert på nett 01.10.2007 17:26.

NETTVERKSPROFESSOREN: - Grid vil automatisk

sende analysen der det er ledig maskinkapasitet,

forteller professor Farid Ould-Saada ved Fysisk

institutt. Foto: Yngve Vogt CERN oppfant web-

teknologien.

Nå utvikler partikkelfysikerne et enda mer

moderne nettverk for å få Big Bang-eksperimentet

i havn.

Tekst: Yngve Vogt På slutten av åttitallet oppfant

CERN WorldWideWeb-teknologien for at

partikkelfysikere skulle kunne kommunisere med

hverandre uansett hvor i verden de befant seg.

Da fysikerne for ti år siden startet planleggingen

av det nye Big Bang-eksperimentet på CERN,

måtte de finne et system som kunne håndtere og

analysere enorme mengder med data. De har

derfor utviklet et enda mer slag-kraftig nett.

Det nye nettet kalles for Grid og gjør det mulig for

forskerne å analysere dataene sine på en hvilken

som helst ledig maskin på nettet, uten at de

behøver å tenke på hvor dataene befinner seg og

hvilken maskin de kjører på.

- Web er fri fordeling av informasjon. Grid er fri

fordeling av ressurser. Under eksperimentet

setter Grid sammen 10 000 datamaskiner på

forskningsinstitusjoner over hele verden. Grid vil

da automatisk sende analysen der det er ledig

maskinkapasitet. Uten Grid har vi ingen

muligheter til å finne sorte hull, supersymmetri

og ekstra dimensjoner i verdensrommet, forteller

professor Farid Ould-Saada i Gruppen for

eksperimentell partikkelfysikk på Fysisk institutt

ved Universitetet i Oslo.

Partikkelfysikerne er ikke de eneste som bruker

Grid-nettverket. Også medisinere, astronomer,

bioinformatikere og meteorologer, som må

forholde seg til mye data og tallknusing, har

glede av det nye nettverket.

Tallmitraljøsen Når eksperimentene med

partikkelkollisjoner starter på CERN, skal det

spys ut millioner med tall i sekundet. Partiklene

kolliderer i detektorer. Detektorene kan sammenlignes

med digitale kameraer. De har 80 millioner piksler og tar

40 millioner eksponeringer i sekundet.

Et datasystem analyserer om kollisjonene er

interessante. De aller fleste dataene blir kastet. Bare en

brøkdel blir lagret. Likevel er det snakk om enorme

datamengder.

I løpet av ett år trenger partikkelfysikerne så mye som

6000 terabyte lagringsplass. Det tilsvarer en tjue

kilometer høy stabel med cd-er. Det er så mye at

dataene må distribueres til samarbeidsuniversitetene

over hele verden.

- På grunn av varmeutviklingen er det umulig å bygge all

regnekapasiteten på samme sted. Vi prøver derfor å

styre dataene dit de skal analyseres. Grid-nettverket gjør

det mulig å gjøre enormt store beregninger meget raskt,

konstanterer teknisk rådgiver Sverre Jarp på CERN.

Standardprogramvare Fysikerne på CERN må i dag

forholde seg til tre forskjellige Grid-nettverk; ett i USA,

ett i Europa og ett som kalles for Nordugrid. Nordugrid

startet for seks år siden som et samarbeid mellom

nordiske universiteter. Nå er seksti

forskningsinstitusjoner med, ikke bare fra Norden, men

også fra en rekke andre europeiske land, USA, Russland

og Australia. Uheldigvis snakker de tre nettverkene ikke

skikkelig sammen. De har alle forskjellig mellomvare.

Mellomvare er programvaren som â limerâ sammen en

datamaskin med alle de andre datamaskinene i Grid-

nettverket.

Mens det europeiske Grid-nettverket er bygd opp slik at

alle maskinene i nettverket må være like og ha det

samme operativsystemet, fungerer Nordugrid uansett

maskin og operativsystem.

Svakheten ved de tre nettverkene er at det kreves en del

datakyndighet for å kunne bruke dem. Nå ønsker

forskere å gjøre Grid til allemannseie ved å innføre en

felles standard for mellomvaren.

Professor Farid Ould-Saada er lederen for Nordugrid. Nå

har han fått ansvaret for å lede utviklingen av den felles

standarden. Det EU-finansierte prosjektet, kalt KnowArc,

startet sommeren 2006 og avsluttes tidligst høsten
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2009. Foruten sju forskere ved Fysisk institutt,

har han fått med seg ti andre

forskningsinstitusjoner i Europa. Mange av dem

har ingenting med partikkelfysikk å gjøre. Her har

forskere i så forskjellige områder som medisin og

bioinformatikk, nettverksleverandører og

bilindustrien den samme interessen av å lage et

velfungerende nett.

- Grid skal bli like enkelt å bruke som web.

Brukeren behøver ikke å tenke på at mellomvaren

fins. Grid blir derfor en revolusjon som skal

kunne brukes av alle. Systemet skal kunne finne

frem til data, ressurser og programvare som løser

tingene for deg, uten at du må forstå

programvaren. De siste årene er det laget mange

slike nettverk i et utall forskjellige varianter. Men

ingen løsning passer for alle. Før nå, fastslår

Farid Ould-Saada ved Fysisk institutt.

Tviler Professor Frank Eliassen ved Institutt for

informatikk og Simulasenteret tviler på at

partikkelfysikerne kan utvikle et Grid-nettverk

som fungerer for allmennheten. - Det kan hende

partikkelfysikerne klarer å lage et brukervennlig

system som er tilpasset deres type

applikasjoner. Skal de lage et Grid-nettverk for

allmennheten, er det et prisverdig, men meget

ambisiøst mål. Et slikt system må stadig

tilpasses omgivelsene og behovet til brukerne.

Det handler også om muligheten til å sette krav

til kvaliteten på beregningene og at Grid-nettverket ikke

skal bruke mer ressurser enn nødvendig, sier Frank

Eliassen.

Visjonen hans er den samme som til Farid Ould-Saada.

Regnekraft skal bli en tjeneste i seg selv.

- Grid skal bli like enkelt å bruke som å sette

stikkontakten i støpselet. Slik man bruker strøm i dag,

skal man også kunne bruke beregningskraft og andre

programvaretjenester til visse oppgaver. Et eksempel er

multimedia og ip-tv hjemme. For at bildene skal bli

bedre, må de tilpasses terminal, storskjerm eller mobile

enheter.

- Da er brukeren ofte avhengig av større regneressurser

enn han selv har i stuen sin.

Frank Eliassen kan allerede vise til konkrete resultater

og har demonstrasjonssoftwaren klar. Han tror likevel

det tar lang tid før Grid blir allemannseie.

- Innen ti års tid kan man ha kommet et steg på veien. â

Grid for alleâ er et komplekst problem som krever

betydelig innsats. Utviklingen vil derfor skje gradvis,

påpeker informatikkprofessoren.

© Apollon
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Gjenskaper øyeblikket etter Big Bang
Apollon. Publisert på nett 01.10.2007 17:26.

VERDENS STØRSTE EKSPERIMENT: For å løse de

grunnleggende kvantefysiske problemene skal

fysikere fra hele verden undersøke hva som skjer

når atomer kolliderer i en 27 kilometer lang

akselerator som ligger hundre meter

under bakken i grenseområdet mellom Sveits og

Frankrike. Foto: CERN Fysikere forbereder nå

verdens største eksperiment for å finne

universets minste partikler. De vil forstå hva som

skjedde i universet rett etter Big Bang. Men først

skal de finne forklaringen på hvorfor atomer har

masse.

Tekst: Yngve Vogt Tjue fysikere fra Universitetet i

Oslo deltar sammen med flere tusen

internasjonale fysikere i verdens største

fysikkeksperiment på CERN utenfor GenÃ¨ve. Der

skal de løse grunnleggende kvantefysiske

problemer og finne svar på fysikkens aller største

gåter.

Etter ti års intense forberedelser er fysikerne

snart klare til å sende de første partiklene rundt i

verdens største partikkelakselerator.

Akseleratoren er 27 kilometer lang og ligger i en

tunnel hundre meter under bakken i grense-

området mellom Sveits og Frankrike.

For å måle hva som skjer når partiklene kolliderer

i lysets hastighet, har fysikerne bygd fire

høyteknologiske detektorer, store som seks

etasjes boligblokker. Fysikerne har en stor drøm.

De vil spore opp verdens minste partikler og

finne ut av hvordan universet er bygd opp, og

hvordan tilstanden var i universet de dramatiske

millisekundene før atomene ble dannet.

- Vi har forstått hva som har skjedd de siste 13,7

milliarder årene. Nå mangler vi bare forståelsen

av hva som skjedde den første brøkdelen av et

sekund etter Big Bang. Men denne brøkdelen av

et sekund er den vanskeligste utfordringen vi har

prøvd oss på i moderne fysikk, forteller

postdoktor i partikkelfysikk, Bjørn Samset på

Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

I den ene detektoren, som kalles Alice, skal fysikerne

studere hva som skjer når tunge blykjerner smeltes til

plasma.

- Plasmaet var ursuppen i universet før det ble dannet

atomkjerner og protoner (bestanddel i atomkjernen). Vi

ønsker å gjenskape denne suppen for å se hva slags

stoff en atomkjerne smelter til. Ved å studere dette

plasmaet får vi informasjon om den sterkeste og

vanskeligste av alle naturkreftene, den sterke

kjernekraften, påpeker Bjørn Samset.

NEDE I AKSELERATOREN: - Atomene blir slynget rundt

med en fart på nesten lysets hastighet, forklarer Bjørn

Samset fra Fysisk institutt. Foto: Yngve Vogt I

plasmaskyen flyter kvarkene fritt. Kvarker er bitte små

bestanddeler inne i protonene. Selv om forskerne

allerede har klart å sortere kvarkene i seks forskjellige

typer, vil de aldri, aldri klare å se en eneste kvark i

virkeligheten.

- Slik er naturen. Når to atomkjerner smelter sammen,

blir det et utrolig kaos. Kvarkene glemmer hvilke

atomkjerner de tilhører. Under selve kollisjonen vil de

flyte fritt i suppen. Det var akkurat slik hele universet

var, den gangen det var en boble der alle kvarkene fløt

fritt. På grunn av trykket vil boblen utvide seg, akkurat

som en ballong, og når den er stor nok, har ikke

kvarkene noe valg. Da vil de gruppere seg igjen, sier

Samset.

Etter omfordelingen av kvarkene kan fysikerne observere

nye partikler som er laget av både de gamle og nye

kvarkene.

- Det vanskelige er at man aldri kan se det man har lyst

til å se. Man ser bare sporene. Resten må beregnes

matematisk, forteller Bjørn Samset.

Eksperimentene i akseleratoren skal også løse en rekke

andre fundamentale fysikkproblemer. Hver av dem vil

være små brikker i det gigantiske puslespillet for å

skjønne universets sammenheng.

KOSTBAR JAKT: I den seks etasjer høye detektoren til

flere milliarder kroner håper fysikerne å finne verdens

minste partikkel. Foto: Yngve Vogt Masseundringen Et av

de uløste problemene er hvorfor de minste partiklene
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har masse. Fysikerne har bare en teoretisk

forklaring, og det er at massen må skyldes en

bitte liten energipartikkel inne i atomkjernen som

kalles for Higgs partikkel.

- Higgs-partikkelen er fysikernes gral, men er aldri

blitt funnet, fastslår forsker Katarina Pajchel ved

Fysisk institutt.

For å være helt sikker på at Higgs-partikkelen

fins, skal flere tusen fysikere gjøre parallelle

eksperimenter i to forskjellige detektorer plassert

noen kilometer fra hverandre på partikkel-

akseleratoren. Den ene heter Atlas, den andre

CMS. Hver av dem har kostet flerfoldige

milliarder kroner og er spesialdesignet for å se

hva som skjer når protoner knuses.

- De to detektorene gjør nesten det samme. Hele

poenget er at to uavhengige forskningsgrupper

skal kappes om å løse den samme

fysikkoppgaven og finne og tolke resultatene, sier

Bjørn Samset.

I 1964 la professor i teoretisk fysikk, Peter

Higgs, frem en matematisk modell som beskriver

et elektromagnetisk felt i rommet. Feltet kalles

for Higgs-feltet. Dette feltet består av Higgs-

partikler. Når elementærpartikler, som kvarker og

protoner, passerer feltet, blir de tyngre.

Den dagen Higgs-partikkelen er funnet, har

fysikerne fått alle brikkene på plass i

standardmodellen. Standardmodellen er teorien

som forklarer hvordan elementærpartiklene

danner alt stoff i universet og som beskriver tre

av natur-kreftene (sterke kjernekrefter, svake

kjernekrefter og elektromagnetisme).

Professor Steinar Stapnes ved Fysisk institutt er

optimist. Han tror Higgs-partikkelen vil bli funnet

innen utgangen av 2009, men påpeker likevel at

det kan ta flere år før man er sikker, fordi

fysikerne først må tolke enorme mengder med

data. - Skulle vi ikke finne Higgs, bryter teoriene

våre sammen. Da er ikke standardmodellen så

enkel som vi trodde, ler Stapnes, som også er

nestleder på Atlas-detektoren i CERN.

Selv om Higgs-partikkelen blir funnet, gjenstår

det en del problemer.

- Spørsmålet er også hvorfor alle protoner har nøyaktig

den samme massen uansett hvilket grunnstoff

protonene tilhører, påpeker professor Gunnar Løvhøiden

ved Fysisk institutt.

UNIVERSETS UTVIKLING: Figuren viser universets

utvikling fra Big Bang og frem til i dag, 13,7 milliarder år

senere. Sirklene antyder noen spesielle tidspunkter i

utviklingen.

Etter omtrent tre minutter hadde vi fått de første

atomkjernene, og universet holdt en temperatur på én

milliard grader. Etter tre hundre tusen år fikk vi atomer,

og først da ble universet gjennomsiktig. I dag er

temperaturen tre grader over det absolutte nullpunkt, og

vi har fått galakser, planeter og mennesker. Samtidig

fortsetter ekspansjonen, og universet blir stadig større

og kaldere.

I dag forstår fysikerne hva som skjedde så langt tilbake

som til 10 opphøyd i minus 10 sekunder etter Big Bang.

Det er ikke mer enn et timilliarddels sekund.

Eksperimentene på CERN vil forhåpentligvis gi fysikerne

en forståelse helt tilbake til én billiontedels sekund etter

Big Bang.

Illustrasjon: CERN Supersymmetri Selv om Higgs-

oppdagelsen vil være en viktig oppdagelse for fysikerne,

konstaterer partikkelfysiker Claire Timlin på CERN at de

andre eksperimentene vil være enda mer spennende.

Fysikerne ønsker også å finne ut om naturen er

supersymmetrisk. Supersymmetri betyr at det er

symmetri mellom stoff og krefter. For hvert eksemplar av

elektroner og kvarker mener fysikerne at det fins

tilsvarende tyngre supersymmetriske partnere i

verdensrommet. Disse supersymmetriske partiklene skal

ha blitt skapt i løpet av den første brøkdelen av et

sekund etter Big Bang. Hvis supersymmetrien stemmer,

kan fysikerne både forklare en del av det som skjedde

etter Big Bang og hvorfor det er mørk materie i

verdensrommet.

Flere observasjoner viser at vel åtti prosent av materien i

verdensrommet er mørk, ikke-synlig materie. På grunn av

gravitasjonskraften vil den mørke materien klumpe seg

sammen i verdensrommet. Den mørke materien kan

forklare hvorfor stjernene beveger seg slik de gjør i

galaksen vår.
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- Vi tror det er en ukjent materie i galaksen som

forklarer galaksens rotasjonshastigheter. Dette

er mørk materie. Vi antar at dette er

supersymmetriske partikler. De er tunge. Det er

mye av dem. Det er denne partikkelen vi skal

prøve å finne. Da kan vi løse et problem for

kosmologene, sier Steinar Stapnes.

I midten av mai publiserte NASA nye indisier på

at mørk materie fins. Nå gjenstår selve bevisene.

Det er nettopp det som skal skje i Atlas-

detektoren.

Og som om dette ikke er nok: Forskerne ønsker

også å finne svarte hull i eksperimentet. Svarte

hull er så tunge at ingenting unnslipper. Selv ikke

lys.

- I eksperimentet vil sorte hull ha veldig kort

levetid. Men selv om de lever kort, håper vi å se

dem ved å observere de partiklene de fordamper

til, understreker Katarina Pajchel.

Gravitasjonsteorien Et av fysikernes største mål

er å koble alle naturkreftene sammen. For 150 år

siden oppdaget fysikerne at elektrisitet og

magnetisme var en del av den samme kraften.

Denne kraften er siden kalt for

elektromagnetisme. To av de andre naturkreftene

er sterke og svake kjernekrefter. Den svake

kjerne- kraften ser vi blant annet i radioaktivitet.

Den sterke kjernekraften er ti milliarder ganger

sterkere og handler om gluoner. Gluoner er

kraftbærende partikler som binder sammen

kvarker til nøytroner og protoner.

Takket være giganteksperimentene i CERN,

mener Bjørn Samset det vil være mulig å samle

alle disse tre naturlovene i én og samme lov. Den

store bøygen er sammenkoblingen med den

fjerde natur- loven, gravitasjonskraften. Einstein

klarte det aldri.

- Einsteins teorier forklarer tyngdekraften, men Einsteins

lover kan ikke kobles sammen med kvantemekaniske

lover. Einstein antok at rommet krummer seg. Hvis noen

faller ut av et fly, vil de ifølge Einstein bevege seg i den

korteste linjen i tidsrommet og ikke på grunn av

gravitasjon. For å koble sammen gravitasjonsteorien

med de tre andre naturlovene, må vi skjønne

tyngdekraften som kvanteteori. Da trenger vi en teori der

partikkelen graviton inngår. Hvis vi er heldige og naturen

er snill, kan disse gravitonene dukke opp i

eksperimentet, håper Bjørn Samset.

Steinar Stapnes mener gravitasjons-teorien kan løses

hvis man legger på noen ekstra dimensjoner.

- Seks til sju ekstra, romlige dimensjoner sammen med

supersymmetriske partikler er en unik måte å forklare

gravitasjonen på. Dimensjonene kan være så små at de

ikke er observert. Det kan hende vi lever i et univers

med for eksempel ti dimensjoner, men vi kan bare erfare

tre av dem fordi kreftene kun opererer mellom disse tre

dimensjonene, sier Steinar Stapnes. Poenget er at en

felles forståelse av de fire naturkreftene vil gi en unik

forståelse av verden.

- Da kan vi beskrive alle mulige interaksjoner mellom

partiklene i naturen. I dag har ingen lykkes med å finne

en felles ramme for relativitetsteorien og de tre andre

naturkreftene. Vi trenger eksperimentelle data for å

bevise dette. Det er allerede nok teorier, sier professor

Steinar Stapnes ved Fysisk institutt og nestleder på

Atlas-detektoren i CERN.

© Apollon

Se webartikkelen på http://ret.nu/hAJbBlvF

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 390 av 463



StandUp-forskere
Forskning.no. Publisert på nett 28.09.2007 06:14.

Forskernes svar på komikernes StanduU blir

realitet på Frokostkjelleren i Oslo under

Researchers' Night fredag. Stikkord for kvelden

er supersymmetri, antioksidanter, kjærlighet og

nakne mus.

På Researchers' Night blir det enda litt løsere

tone enn på vanlige Vitenskapskafeer, med et

knippe korte, underholdende innlegg fra unge

forskere innen vidt forskjellige felt. Hver av dem

får 10 minutter til rådighet for å fortelle om hva

de driver med til daglig, og ikke minst: hvorfor?

Hjelpemidler er bannlyst. Denne kvelden blir det

ingen lysbilder og laserpeker!

- Jo da, det stemmer - jeg tar mål av meg på å

fortelle folk hvorfor jeg, og masse andre fysikere,

lurer på om verden egentlig er dobbelt så stor, og

hva supersymmetri er - på 10 minutter, sier

partikkelfysikeren Bjørn Samset.

Partikkelfysiker Bjørn Samset tar det på stående

fot fredag i Frokostkjelleren. (Foto: Universitetet i

Oslo.) - Vi skal både ut i verdensrommet etter

`mørk materie`, og 100 meter under bakken i Sveits.

Det skal bli en utfordring, jeg gleder meg! forsikrer han.

Samset stiller med foredraget `Fysikere vil gjøre verden

dobbelt så stor - neste år!` I 2008 tas verdens mest

innfløkte maskin i bruk, på partikkellaboratoriet CERN i

Sveits.

De andre StandUp'erne er: Dr. philos. Hilde Grindvik

Nielsen, Forskningsrådet: Blod, trening og piller Dr.

philos. Pål Selbo, Radiumhospitalet: Nakne mus i

rampelyset Dr. polit. Marit Haldar, Høgskolen i Oslo:

Tolvåringers fortellinger om romantikk og familieliv

Arrangementet starter kl. 17 og vil være et bra valg for

en tur ut etter jobben denne ettermiddagen.

Vitenskapskafeen og Forskningsrådet står bak.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/Gpn05gwe
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Start helgen med supersymmetri og nakne mus
Norges forskningsråd. Publisert på nett 25.09.2007 17:58.

Forskernes svar på komikernes Standup blir

realitet på Frokostkjelleren i Oslo under

Researchers' Night fredag. Arrangørene lover noe

for enhver smak, blant annet om supersymmetri,

antioksidanter og nakne mus.

På Researchers' Night blir det enda litt løsere

tone enn på vanlige Vitenskapskafeer, med et

knippe korte, underholdende innlegg fra unge

forskere innen vidt forskjellige felt. Hver av dem

får 10 minutter til rådighet for å fortelle om hva

de driver med til daglig, og ikke minst: hvorfor?

Hjelpemidler er bannlyst. Denne kvelden blir det

ingen lysbilder og laserpeker!

Partikkelfysiker Bjørn Samset tar det på stående

fot fredag i Frokostkjelleren. (Foto: Universitetet i

Oslo.) - Jo da, det stemmer - jeg tar mål av meg

på å fortelle folk hvorfor jeg, og masse andre

fysikere, lurer på om verden egentlig er dobbelt

så stor, og hva supersymmetri er - på 10

minutter, sier partikkelfysikeren Bjørn Samset.

- Vi skal både ut i verdensrommet etter `mørk materie`,

og 100 meter under bakken i Sveits. Det skal bli en

utfordring, jeg gleder meg! forsikrer han.

Samset stiller med foredraget `Fysikere vil gjøre verden

dobbelt så stor - neste år!` I 2008 tas verdens mest

innfløkte maskin i bruk, på partikkellaboratoriet CERN i

Sveits.

Arrangementet starter kl. 17 og vil være et bra valg for

en tur ut etter jobben denne ettermiddagen.

Vitenskapskafeen og Forskningsrådet står bak.

Bruk nettleseren sin utskriftsfunksjon.

© Norges forskningsråd

Se webartikkelen på http://ret.nu/r34Xqo44
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Grisehjerner og klima på Forskningsdagene
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 21.09.2007 15:33.

Forskningsdagene ble sparket i gang i dag, og

blant attraksjonene var dissekering av

grisehjerner. Sammenhengen mellom fysikk og

klima vies også god plass. GØY LÆRING: Barna

fra fjerdeklasse på Eiksmarka skole følger

spent med når Norunn Torheim fra

Bioteknologinemnda demonstrerer DNA-profilering

av isbjørner. Foto: Stein Jarle Olsen Tekst:

Publisert: Les også: Årets utgave av

Forskningsdagene har `Polaråret` som tema, og

det så man godt på Forskningstorget på

Universitetsplassen i Oslo i dag.

Isbjørn-kloning Bioteknologinemnda viste for

eksempel frem en enkel fremgangsmåte for DNA-

profilering av klonede isbjørner.

- Vi ønsker å sette fokus på om kloning er en god

måte å bevare isbjørnbestanden på, eller om det

å ta vare på miljøet er et bedre valg. Og barna

synes det er kjempegøy, sier Norunn Torheim på

standen til Bioteknologinemnda mens køen

strekker seg langt ut av teltet.

Vakuum-vann Lenger inn finner vi Bjørn Samset

ved Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo. Han

viser frem en simulering av hvordan vannet på

jorden ville oppført seg om vi ikke hadde hatt noe

oksygen.

Inne i en glassmonter med gradvis større kunstig

vakuum står nemlig en bolle med vann som etter

hvert begynner å boble kraftig. Samset forklarer

at vakuumet gjør at vannet begynner å koke.

- Dette er jo det morsomste vi får gjøre i løpet av

hele året. Vi ønsker jo å bidra til litt mer kjøtt på

beinet i klimadiskusjonen ved å vise frem noen

av virkningene fysikk kan ha på naturen, sier han.

- Forklare visuelt Og barna, de følger spent med når

Samset og kollegene forklarer mekanismene bak de

ulike eksperimentene.

- Vi prøver å forklare ting på en engasjert og visuell

måte, slik at barna kanskje tenker på oss neste gang de

hører politikerne diskutere klimaspørsmålet. Jeg vil for

øvrig gi ære til alle lærerne som drar med seg

skoleklassene sine hit, selv om det kanskje er slitsomt

for dem. Jeg tror elevene sitter igjen med mye av å være

her, og det er ikke rent få som måper når vi viser frem

våre eksempler, sier han.

Populære grisehjerner På en annen stand viser NevroNor

og Norges Forskningsråd frem grisehjerner som hvem

som helst kan dissekere og studere på nært hold.

Standen var tydelig populær blant ungene, selv om

fraser som `Æsj!`,`Hjerne?!`og `Ææææ` så ut til å gå

igjen blant de besøkende.

Vekke interesse Forskningsdagene arrangeres av Norges

Forskningsråd, og har Forskningstorg i Oslo, Trondheim,

Bergen, Tromsø, Elverum, Rena, Drammen, Kongsberg,

Grimstad, Kristiansand, Stavanger, Sandnes,

Haugesund, Sunndalsøra, Bodø og Finnsnes.

Målsetningene for festivalen er å: vekke nysgjerrighet,

interesse og forståelse for forskning og forskningens

resultater hos folk flest formidle hva forskningen betyr

for oss i vårt daglige liv vise sammenhengen mellom

forskning, innovasjon og næringsliv vekke interesse i

mediene for forskning og forskningsresultater bidra til

rekruttering av unge til forskning

© Teknisk Ukeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/kqSMRWiO
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blir til igjen Universet
Bergens Tidende. Publisert på trykk 07.07.2007. Seksjon: MAGASIN.
Side: 15.

Oppdrag: Forstå universet. Metode: Få uendeleg

små ting til å kollidere 800 millionar gonger i

sekundet i ein 27 kilometer lang tunnel, 100

meter under Sveits og Frankrike.

Kohler så ut som han ville sprette opp av

rullestolen. Langdon hang ikke med. Skape et

univers? Gjenskape Big Bang?

Steinar Stapnes ser ut som han må tilbake til

kontoret sitt i CERN - verdas største

partikkelfysikklaboratorium. Han har lite tid å

kaste bort.

Han har det travelt med å gjenskape universet.

Om eit knapt år skal det største vitskapelege

eksperimentet verda har sett gjennomførast i ein

underjordisk tunnel som har fått namnet

The Large Hadron Collider (LHC)

. Spenninga er stigande.

- Det verste som kan skje, er at vi taper tid og

pengar. Alt utstyr er spesialprodusert, så det er

ikkje gjort i ei handvending å skaffe reservedelar,

seier Stapnes.

Han er vestlending, professor i partikkelfysikk. Og

nestsjef for eit monster av metall knytt til

magnetar like tunge som Eifelltårnet, plassert

100 meter under glaset med fransk vin han

nettopp har tømt til lunsjen.

Her, i utkanten av Genève, puslar forskarar med

fortetta energi tilsvarande ein temperatur hundre

tusen gongar varmare enn det indre av sola. Med

fart som kan måle seg med lyset. Med slikt som

hende for 14 milliardar år sidan.

Med Big Bang.

Det luktar nyslipt stål. Vi har tatt heisen 100

meter ned med eit hint av klaustrofobi, gått i ein

boge gjennom ein kvitmalt gang i betong, opna ei

blå dør og gått inn i hallen som huser monsteret.

Monsteret er ATLAS, ein 46 meter lang og 26 meter høg

partikkeldetektor, den største i CERN - og den største i

verda.

ATLAS skal saman med tre andre detektorar i CERN

innhente informasjon til å løyse dei største mysteria

partikkelfysikken strevar med i dag:

n

Den synlege materien utgjer berre fire prosent av

universet. Om lag 25 prosent er såkalla mørk materie.

(Resten er endå meir mystisk, såkalla mørk energi). Kva

er mørk materie?

n Då universet oppsto, fanst det lik mengde materie og

antimaterie, eit slags spegelbilete av materien. I teorien

skal materie og antimaterie oppheve kvarandre og bli

rein energi. Likevel finst materie. Kvifor?

n Finst det fleire dimensjonar?

n Korleis får partiklane masse, og kvifor så ulik masse?

Det siste spørsmålet kan kanskje verke som det minst

fascinerande, men svaret er avgjerande for heile det

faglege grunnlaget i partikkelfysikken i dag. Fysikarane

held seg med noko dei kallar Standardmodellen.

Han hostet igjen og lød slett ikke frisk. "Forskerne ved

CERN prøver å finne svar på spørsmålene vi menneske

har stilt oss siden tidenes morgen. Hvor kommer vi fra?

Hva er vi laget av?"

Den kjende materien i universet er bygd opp av atom

som alle inneheld ei kjerne av proton og nøytron. Desse

består igjen av dei minste kjende byggjesteinane i

naturen, såkalla elementære partiklar, kalla kvarkar (eit

ord henta frå James Joyce' roman Finnegan's Wake) og

gluoner.

Atom er uendeleg små. Elementærpartiklar er uendeleg

mykje mindre.

Tre krefter i naturen, den svake krafta, den sterke og

den elektromagnetiske, limer partiklane saman til alt frå

usynlege atom til gigantiske galaksar.
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Standardmodellen er teorien som forklarer dette;

korleis dei grunnleggjande komponentane i

universet er sett saman og verkar på kvarandre.

Men Standardmodellen er ikkje perfekt.

For det første finst det som kjent ei fjerde kraft,

tyngdekrafta. Denne passar ikkje inn. For det

andre skal dei elementære partiklane ifølgje

likningane ikkje ha masse. Men det har dei.

For teoretikarane har det også skapt kluss i

rekneskapet at partiklar kan ha svært ulik

masse. På byrjinga av 1980-talet fann forskarar i

CERN to partiklar, døypt W og Z. Dei viste seg å

vere medium for den svake krafta. Dei viste seg

dessutan å vere ekstremt tunge, mykje tyngre

enn andre kjende partiklar.

"Det er Z-partikkelen," sa hun og pekte på en

svak stripe som nesten var usynlig i virvaret.

Den no gråhåra skotske professoren Peter Higgs

fekk på 1960-talet gehør for ein teori som kan

ordne opp. Det finst eit usynleg felt i rommet,

doserte Higgs. Når partiklane er i dette feltet, får

dei masse.

Teoriane om elektromagnetiske felt tilseier at

dersom dette stemmer, finst det også ein hittil

ukjent partikkel i dette feltet. Dersom

detektorane i CERN hukar Higgs-partikkelen, vil

det stadfeste Standardmodellen og endeleg

velsigne teorien om samspelet mellom

naturkreftene.

- Då vil vi forstå korleis naturen gir masse, det

siste mysteriet vil vere løyst, seier Stapnes.

Kollegaen i Skottland vil endeleg få medalje frå

Nobelinstitutet i Stockholm.

ATLAS er både namnet på den største detektoren

i CERN og det største av fleire vitskapelege

delprogram. Den nest største ber namnet ALICE

og er knytt til den litt mindre, men likevel

enorme, detektoren med same namn.

På sett og vis handlar eksperimenta om ei reise i

tid. Målet er å gjenskape dei omfangsrike

hendingane i det første mikrosekundet etter Big

Bang. I dette glimtet fekk partiklane masse og all

materie vart til. Universet vart til.

Sikkerhetsrutinene ved CERN hadde sviktet fatalt.

Mørke skyer på himmelen varslar om torevêr og regn

over jordlappane utanfor Genève. Rett under har

maskiner og hender grave ut ein tunnel, 27 kilometer

lang som går i ein sirkel over grensa til Frankrike og

tilbake til Sveits. Tunnelen ligg i gjennomsnitt 100 meter

under grastustane, 175 meter på det djupaste.Elektrisk

kraft i mengder som kunne forsynt alle innbyggjarane i

Bergen, skal kome gjennom massive kraftliner frå

atomkraftverk i Frankrike. Dersom ingen uventa

kraftkriser rammar franskmennene, vil CERN-forskarane

skru på brytaren i mai 2008.

Krafta frå Frankrike skal få syltynne strålar av partiklar til

å skyte mot kvarandre i ei fart tett opp til den lyset har.

99,9999991 prosent av den farta lyset har, for å vere

heilt nøyaktig.

På fire punkt i tunnelen, i detektorane, skal

partikkelstrålane treffe kvarandre i fantastiske

storkollisjonar.

Proton skal knuse og nye partiklar sprute. Blykjerner skal

smelte og ei suppe av kvarkar og gluonar skal oppstå, lik

den som eksisterte då tida tok til.

Kollisjonane skal framkalle ein imitasjon av Big Bang og

utløyse den same energien som oppsto for 14 milliardar

år sidan. Med andre ord, enden er nær.

Dommedagsprofetar og konspirasjonsteoretikarar sender

sine dystre åtvaringar på e-post til forskarane i CERN.

Stapnes smiler.

- Det ingen grunn til å frykte ragnarok. Dette er under

kontroll. Totalt sett er energiane forsvinnande små når

to proton kolliderer, seier professor Stapnes.

Tilstanden i dei sentrale delane av tunnelen vil minne

om verdsrommet, berre endå kaldare. 96 tonn

kjølevæske i form av helium skal pumpast inn i systemet

for å lage vakuum og halde temperaturen på eit

universelt minimum.

På grunn av stråling kjem ikkje verdsrommet heilt ned i

271,3 minusgrader. Det gjer The Large Hadron Collider.

Slik blir motstanden for strålane halden på eit minimum

og farta pressa mot maksimum.
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"Mener du at CERN har gravet ut millioner av

tonn med jordmasse bare for å knuse ørsmå

partikler?"

Når partikkelstrålane kjem opp i marsjfart, vil dei

gå 11.000 rundar i den 27 kilometer lange

tunnelen - pr. sekund. På det meste vil

partikkelakseleratoren huse 800 millionar

kollisjonar i sekundet.

Når strålane kolliderer og protona knuser, vil nye

partiklar og fenomen vise seg i glimt som er

umogeleg å måle sjølv for det mest avanserte

kamera. Det må detektorar til, store som skip og

tunge som fjell. Slike som ATLAS og ALICE.

Detektorane er fullstappa med hypersensitiv

teknologi og fungerer som mikroskop. Dei skal

fange opp glimta frå kollisjonane som vil kome i

milliardar på milliardar. 99,9 prosent av

informasjonen er uinteressant.

Ein bitte liten del av den resterande promillen

kan bere på ein vitskapeleg revolusjon.

For å lette leitinga skal avanserte filter

grovsortere inntrykka før forskarane startar

arbeidet med å analysere og tolke.

De vil ta 15 år.

I to kjellarrom på til saman 1000 kvadratmeter

står like mange datamaskiner stabla fire i høgda i

lange rekkjer. Store svarte boksar forsynt med

magnetband skal lagre dei enorme

informasjonsmengdene.

- Vi treng pengane, seier Charles Curran. Han

står med nokre svarte boksar i hendene som han

har plukka ut av ei lang rad høge, mørke reolar.

Boksane er små kassettar med tape til lagring av

data. Dei kan resirkulerast til ein pris på opptil

80 kroner. Curran resirkulerer 2000 i månaden.

Ved inngangen står eit branslokkingsapparat på

to hjul. Lyden av viftene som kjøler

datamaskinene er infernalsk. Neste år skal 7000

PC-ar summe og gå i CERN. Nok til å levere ein

liten del av datakapasiteten som skal til. I 1990

vart verdsveven, the world wide web, oppfunnen i

CERN. No har forskarane skapt neste generasjon

nettverk, Grid.

- Det er nesten umogeleg å byggje eit reknesenter som

tilfredsstiller LHC sine krav til datakapasitet. Å byggje

det her, ville blitt upraktisk. Ei slik samling datamaskiner

ville generert ein enorm varme, seier Sverre Jarp,

nordmann som i fleire år har hatt ei sentral rolle i

oppbygging og kontroll av CERNs datasystem.

Grid-nettverket skal løyse desse problema ved å

samkøyre datamaskiner over heile verda. Felles

programvare skal gjere det mogeleg å utføre dei

omfattande rekne- og analyseoppgåvene som ventar.

Det var altså ingen spøk. Langdon hadde alltid betraktet

weben som en amerikansk oppfinnelse, men så var han

da heller ingen ekspert.

Nede i det digre ATLAS-holet tar mylderet av metall og

fargerike kablar form. Men mange menn og nokre

kvinner har framleis lange timar med overtid å sjå fram

til. Nokre skal stire på ein dataskjerm, andre vandre og

klatre under jorda med hjelm på hovudet og strips i

kjeledresslomma.

20 år og

25 milliardar kroner har det kosta å byggje opp LHC. No

er det under eit år til det heile skal vere klart til bruk.

Professor Stapnes er ganske sikker på at dei

føreståande eksperimenta i CERN vil fylle på den alt

store samlinga av nobelprisar.

Mest spent er han på alt det ukjende som kan dukke

opp. Når atomkjerner kolliderer med ei kraft vi aldri før

har sett, kan også fenomen vi aldri før ha sett vise seg.

- Det er godt mogleg at vi får sjå partiklar vi aldri har

tenkt på før, seier Stapnes.

Blant dei han håpar å få sjå, er såkalla

supersymmetriske partiklar. Dei kan hjelpe oss å forstå

mørk materie. Dei kan dessutan gi den omdiskuterte

strengteorien sterkare bein å gå på. Teorien har

gravitasjonskrafta med på laget og er den sprekaste

utfordraren til Standardmodellen.

I beste fall kan strengteorien samle trådane til ei

endeleg forklaring på alle partiklar og vekselverknader i

universet. Ifølgje strengteori er ikkje partiklane forma

som punkt. Universet er bygd opp av strenger som

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 396 av 463



vibrerer med ulik frekvens og slik formar ulike

partiklar. Stemmer strengteorien, finst det minst

seks ekstra dimensjonar i tillegg til dei tre vi

kjenner (fire om vi tar med tid).

Herregud, tenkte han, jeg er havnet i eventyrland.

Den sakna Higgs-partikkelen blir mest truleg

funnen.

- Viss dette er den endelege sanninga, vil vi

kunne sjå ho her, seier professor Stapnes.

Men kan det tenkjast at Higgs

ikkje får stadfesta teorien sin?

- Det kan skje.

I kantinebygget går samtalar over bord og hovud

på engelsk, norsk, fransk, italiensk.

No må Stapnes verkeleg tilbake til kontoret.

- Anten ser vi Higgsen, eller så ser vi noko heilt

anna som kan føre oss inn i noko vi enno ikkje

forstår, seier han.

Då må forklaringa på korleis vi er lagd

formulerast på nytt. Og det vil opne seg ein fysikk

vi ikkje har visst om.

fakta/Cern

n

CERN ligg i utkanten av Genève i Sveits og er det

største laboratoriet for partikkelfysikk i verda.

3000 arbeider fast, 7000 andre er brukarar.

Halvparten av alle partikkelfysikarar i verda kjem

til CERN for å forske. Dei representerer 500

universitet og meir enn 80 land.

n CERN (Centre Européen pour la Recherche

Nucleaire) vart grunnlagt I 1954 etter ein ide frå

den franske nobelprisvinnaren Louis de Broglie.

Målet var å gjenreise vitskapeleg samarbeid i

Europa etter andre verdskrigen. Nordmannen Odd

Dahl var med i ekspertgruppa som la grunnlaget

for etableringa.

n Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo er

involverte i prosjekt i CERN. Totalt er 100

nordmenn knytt til CERN. Sju arbeider fast.

n

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider skal etter

planen startast opp i mai 2008.

NEDTUR: Utstyr og delar til tunnelen og detektorane

ATLAS og ALICE blir transportert ned. Alle delar er

oppfunne og spesialproduserte for LHC.

FART OG SPENNING: Det er svalt, lysrørlyst og delvis lite

luft. I den 27 kilometer lange tunnelen skal

partikkelstrålar reise i ei fart nær den lyset har - i eit rør

med vakuum ti gongar større enn det som finst på

månen. Ein stråle kan sirkulere i ti timar og vil då ha

reist ti milliardar kilometer - eller tur/retur planeten

Neptun.

KONTORET: CERN har 3000 tilsette og fordeler seg på to

land i grenseområdet mellom Sveits og Frankrike.

DATAFREAK: Serverrommet er ikkje noko for datafobe.

Slike problem har ikkje Sverre Jarp. Snart er 7000 PC-ar

på plass. I tillegg finst fleire einingar med stor

lagringskapasitet på magnetband.

NATURKRAFT: LHC krev tilførsel av kraft nok til å dekke

forbruket i ein by på 350 000 innbyggjarar. Derfor skal

eksperimenta gjerast i sommar-halvåret når Frankrike

ikkje treng atomkrafta si for å halde seg varme.

ELEKTRONIKK: Alle små og store leidningar i LHC er til

saman lange nok til å strekkje fram og tilbake til sola

meir enn fem gongar.

WALK LIKE A PHYSICIST: Stipendiat i akseleratorfysikk,

Erik Adli (t.h.) har testa magnetar i to år. Dei 9300

magnetane i LHC skal få partikkelstrålane opp i fart og

på rett kurs. Han skal ta heisen 100 meter opp saman

med professor Farid Ould-Saada

KOLLISJONSKURS: Verdas største partikkeldetektor,

ATLAS, er 46 meter lang og 26 meter høg. Maskinen

skal sortere og registrere opp mot 1 milliard

partikkelkollisjonar i sekundet. Nokre få av dei kan

revolusjonere vitskapen.

BLI LYS: Eit kalorimeter måler energien til partiklane. Ei

utstilling ved CERN viser ein fargerik illustrasjon.

NEDTUR: Utstyr og delar til tunnelen og detektorane

ATLAS og ALICE blir transportert ned. Alle delar er

oppfunne og spesialproduserte for LHC.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 397 av 463



FART OG SPENNING: Det er svalt, lysrørlyst og

delvis lite luft. I den 27 kilometer lange tunnelen

skal partikkelstrålar reise i ei fart nær den lyset

har - i eit rør med vakuum ti gongar større enn

det som finst på månen. Ein stråle kan sirkulere i

ti timar og vil då ha reist ti milliardar kilometer -

eller tur/retur planeten Neptun.

KONTORET: CERN har 3000 tilsette og fordeler

seg på to land i grenseområdet mellom Sveits og

Frankrike.

DATAFREAK: Serverrommet er ikkje noko for

datafobe. Slike problem har ikkje Sverre Jarp.

Snart er 7000 PC-ar på plass. I tillegg finst fleire

einingar med stor lagringskapasitet på

magnetband.

NATURKRAFT: LHC krev tilførsel av kraft nok til å

dekke forbruket i ein by på 350 000 innbyggjarar.

Derfor skal eksperimenta gjerast i sommar-

halvåret når Frankrike ikkje treng atomkrafta si

for å halde seg varme.

ELEKTRONIKK: Alle små og store leidningar i LHC

er til saman lange nok til å strekkje fram og

tilbake til sola meir enn fem gongar.

WALK LIKE A PHYSICIST: Stipendiat i akseleratorfysikk,

Erik Adli (t.h.) har testa magnetar i to år. Dei 9300

magnetane i LHC skal få partikkelstrålane opp i fart og

på rett kurs. Han skal ta heisen 100 meter opp saman

med professor Farid Ould-Saada

KOLLISJONSKURS: Verdas største partikkeldetektor,

ATLAS, er 46 meter lang og 26 meter høg. Maskinen

skal sortere og registrere opp mot 1 milliard

partikkelkollisjonar i sekundet. Nokre få av dei kan

revolusjonere vitskapen.

BLI LYS: Eit kalorimeter måler energien til partiklane. Ei

utstilling ved CERN viser ein fargerik illustrasjon.

fakta/Cern

njord.svendsen@bt.no Sveits/CERN

© Bergens Tidende
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Jakt på ursmellet
Aftenposten. Publisert på nett 20.06.2007 12:58.

Urbraket Big Bang skal gjenskapes i laboratorium

for å finne ut hva som egentlig kan ha skjedd da

universet ble til. , Forskning.no

Doktorgradsstipendiat Per Thomas Hille er med

på å lage Photon Spectrometer (PHOS) - et

av måleinstrumentene som skal monteres i

detektoren ALICE. Det skal måle energien til

partikler som spruter ut fra kollisjonene der inne.

(Foto: INGRID SPILDE/FORSKNING.NO) HVA ER

CERN? CERN er verdens største senter for

partikkelfysikk, forskningen på verdens minste

byggesteiner. Anlegget ligger i nærheten av

Genève, på grensen mellom Sveits og Frankrike.

CERN ble etablert i 1954, og drives i dag av 20

medlemsland. Norge har vært med fra starten. Vi

betaler årlig en medlemskontingent på hundre

millioner kroner, eller to prosent av CERNs

budsjett.

CERN har flere akseleratorer - lange tunnelringer

hvor forskerne kan akselerere bunter av partikler

til tett oppunder lysets hastighet. Den største av

dem er Large Hadron Collider (LHC), som skal stå

ferdig i 2008. Den ligger 100 meter under

bakken og er 27 kilometer lang.

I LHC skal forskerne kræsje partikkelbuntene inn

i hverandre i fire detektorer som er montert på

ulike steder i ringen. Meningen er at partiklene

skal gå i stykker. Ut ifra slike kræsj kan forskerne

finne ut mye om hva partiklene er lagd av og

hvordan de virker.

Dagens INNSIKT-side er produsert i samarbeid

med Forskning.no, Nordens største nettavis for

forskning og vitenskap. Les mer om CERN-

eksperimentet på Hva skjedde egentlig den

gangen universet ble til i Big Bang? Og hvorfor

virker verden som den gjør? Fysikerne ved CERN -

verdens største partikkelfysikk-laboratorium - skal

snart smelle av en slags `Small Bang`, for å

finne ut hva som kan ha hendt da det hele

startet.

Å jobbe som fysiker på eksperimentet ALICE (A large Ion

Collider Experiment) ved CERN må være alle

rampeungers våte drøm. Her forsøker man faktisk å

etterligne det aller største og kraftigste kræsjet

noensinne: urbraket Big Bang, som skapte universet.

Det kan gi oss en idé om hvordan verden artet seg noen

brøkdels sekunder etter smellet, og hvordan verdens

minste byggesteiner virker.

Kosmisk suppe.

Den ufattelige heten og det kolossale trykket som fantes

like etter det store smellet, gjorde at verdens nybakte

byggeklosser antagelig bare duppet rundt i en slags

besynderlig suppe av snodige partikler.

Når forskerne ved ALICE starter eksperimentet sitt i

2008, skal de prøve å gjenskape det utrolige trykket og

den enorme varmen fra verdens begynnelse, ved å

smelle sammen kjerner fra tunge blyatomer i

lyshastigheten.

- ALICE skal rett og slett prøve å skru universet i revers,

og dermed prøve å lage `ursuppe`, sier Bjørn Samset fra

Gruppen for Eksperimentell partikkelfysikk ved

Universitetet i Oslo.

Selv om atomkjernene er så ufattelig små at hvert av

smellene bare blir et lite poff, vil det likevel være nok

energi i kræsjet til at kjernene skal smelte. De blir

presset inn i hverandre slik at de vil oppløse seg, ikke

bare i protoner og nøytroner som atomkjerner er lagd av.

Selve protonene og nøytronene vil også gå i stykker.

Hver av dem slipper fri ørsmå partikler - kvarker og

gluoner - som vil begynner å flyte rundt hverandre i en

slags seig sirup.

Smelter atomer?

- Noe av det vi håper å finne ut av på ALICE er om det

virkelig er slik at atomer smelter, og hva som skjer da. - I

ALICE har vi endelig nok energi til å undersøke dette

nærmere.
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Helt frem til slutten av 1800-tallet trodde

forskerne at atomet var den miste byggesteinen i

universet. Etter hvert viste det seg imidlertid at

atomet var satt sammen av enda mindre deler:

Protoner, nøytroner og elektroner.

Kvarker.

På 1960-tallet kom vitenskapen opp med en ny

teori om at protonene og nøytronene kan deles

opp i noe enda mindre: kvarker.

Hvert proton og nøytron ser ut til å inneholde tre

hovedkvarker, mange kvark-antikvark par, og en

del gluoner - en slags kraftbærende partikler som

sørger for at kvarkene henger sammen.

Ifølge teorien skal det finnes seks ulike typer

kvarker, men de har vist seg å være notorisk

vanskelige å undersøke.

Mens elektroner, protoner og nøytroner relativt

villig lar seg skille fra hverandre og manipulere

både på den ene og andre måten, er kvarkene

ganske umulige. Kraften som holder dem

sammen i par eller trekløver, er kjempesterk.

- I tillegg blir kraften besynderlig nok sterkere og

sterkere jo større avstand det er mellom

kvarkene, forklarer Konrad Tywoniuk,

doktorgradsstipendiat ved Kjerne- og

Energifysikkgruppen ved Universitetet i Oslo.

Partikkelskur.

Idet blykjernene blir til suppe - eller et kvark-gluon-

plasma - inni ALICE, hagler flere tusen gamle og

nyskapte partikler ut fra åstedet. Siden selve kollisjonen

er altfor liten til å være synlig, selv med det minste

mikroskop, er det faktisk partikkelskuren som forteller

hva som foregår.

Den blir fanget opp og analysert av superavanserte

detektorer og analyseprogrammer. Ut ifra alle de

registrerte dataene kan forskerne regne seg frem til hva

som hendte.

- Vi vet jo ikke helt om resultatene kan si hva som

egentlig skjedde i verdens begynnelse, men vi

gjenskaper forholdene som eksisterte den gangen, sier

Tywoniuk.

- Det vi er aller mest interessert i, er å forstå hvordan

kjernekreftene fungerer. Det er disse kreftene som gjør

at kvarkene henger sammen i protoner og nøytroner,

som alt stoffet - materien - i verden er bygd av.

© Aftenposten

Se webartikkelen på http://ret.nu/fur5fKg7

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 400 av 463



Mot verdens begynnelse
Forskning.no. Publisert på nett 20.06.2007 06:15.

Hva skjedde egentlig den gangen universet ble til

i Big Bang? Og hvorfor virker verden som den

gjør? Fysikerne ved CERN verdens største

partikkelfysikklaboratorium skal snart smelle av

et slags Small Bang, for å finne

ut hva som kan ha hendt da det hele startet.

(Foto: CERN) Å jobbe som fysiker på

eksperimentet ALICE ved CERN må være alle

rampungers våte drøm. Hele hensikten med

testen er nemlig å krasje saker sammen i en

usannsynlig fart, for å se hva som spruter ut av

kollisjonen.

Her forsøker man faktisk å etterligne det aller

største og kraftigste krasjet noensinne, urbraket

Big Bang, som skapte universet.

Det kan gi oss en idé om hvordan verden artet

seg noen brøkdels sekunder etter smellet, og

hvordan verdens minste byggesteiner virker.

Kosmisk suppe Den ufattelige heten og det

kolossale trykket som fantes like etter det store

smellet, gjorde at verdens nybakte byggeklosser

antageligvis bare duppet rundt i en slags

besynderlig suppe av snodige partikler.

Når forskerne ved ALICE starter eksperimentet

sitt i 2008 skal de prøve å gjenskape det utrolige

trykket og den enorme varmen fra verdens

begynnelse, ved å smelle sammen kjerner fra

tunge blyatomer i lyshastigheten.

- ALICE skal prøve å skru universet i revers, sier

Bjørn Samset. (Foto: Ingrid Spilde) - ALICE skal

rett og slett prøve å skru universet i revers, og

dermed prøve å lage ursuppe, sier Bjørn Samset

fra Gruppen for Eksperimentell partikkelfysikk ved

Universitetet i Oslo.

Små smell Selv om atomkjernene er så ufattelig

små at hvert av smellene bare blir et lite poff, vil

det likevel være nok energi i krasjet til at

kjernene skal smelte. De blir presset inn i

hverandre slik at de vil oppløse seg, ikke bare i

protoner og nøytroner som atomkjerner er lagd

av.

Selve protonene og nøytronene vil også gå i stykker.

Hver av dem slipper fri ørsmå partikler kvarker og

gluoner som vil begynne å flyte rundt hverandre i en

slags seig sirup.

Det sier i hvert fall teorien, og noen resultater fra et

tidligere forsøk ved en mindre partikkelakselerator, RHIC

i USA, hvor forskere krasjet gullkjerner sammen.

- Noe av det vi håper å finne ut av på ALICE er om det

virkelig er slik at atomer smelter, og hva som skjer da.

Resultatene fra RHIC var litt annerledes enn forventet.

Forskerne trodde det skulle bli en slags gass, men det

de observerte lignet mer på tykk sirup av kvarker og

gluoner, sier Samset.

- I ALICE har vi endelig nok energi til å undersøke dette

nærmere.

Innsida av detektoren ALICE under bygging. (Foto: CERN)

Stadig mindre Helt fram til slutten av 1800-tallet trodde

forskerne at atomet var den miste byggesteinen i

universet. Etter hvert viste det seg imidlertid at atomet

var satt sammen av enda mindre deler: Protoner,

nøytroner og elektroner.

Og på 1960-tallet kom vitenskapen jammen opp med en

ny teori om at protonene og nøytronene kan deles opp i

noe enda mindre: kvarker.

Hvert proton og nøytron ser ut til å inneholde tre

hovedkvarker, mange kvark-antikvark par, og en del

gluoner en slags kraftbærende partikler som sørger for

at kvarkene henger sammen.

I følge teorien skal det finnes seks ulike typer kvarker,

men de har vist seg å være notorisk vanskelige å

undersøke.

Uadskillelige kvarker Mens elektroner, protoner og

nøytroner relativt villig lar seg skille fra hverandre og

manipulere både på den ene og andre måten, er

kvarkene ganske umulige. Krafta som holder dem

sammen i par eller trekløver, er kjempesterk.

- I tillegg blir krafta besynderlig nok sterkere og sterkere

jo større avstand det er mellom kvarkene, forklarer

Konrad Tywoniuk, doktorgradsstipendiat ved Kjerne- og

Energifysikkgruppen ved Universitetet i Oslo.
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Simulering av en bly-bly kollisjon i ALICE. (Foto:

CERN) - Omtrent som en gummistrikk. Jo lenger

du strekker strikken, jo strammere blir den. Og

dersom du skulle klare å slite `strikken`, dukker

det bare opp en ny kvark i den tomme enden.

Dermed er det umulig å få en kvark på

tomannshånd, og temmelig vrient å finne ut hva

som skjer når den slår seg sammen med andre

kvarker og lager protoner og nøytroner.

Hvis man da ikke varmer sakene opp til flere

tusen ganger kjernetemperaturen i sola, og

utsetter dem for et ufattelig trykk, slik forskerne

skal gjøre i ALICE.

Da går det nemlig an å se skyggen av hva

kvarkene driver med når de er frie, og kanskje

hva som skjer når de kjølner og limer seg

sammen igjen etterpå.

Partikkelskur Idet blykjernene blir til suppe eller

et kvark-gluon-plasma inni ALICE, hagler flere

tusen gamle og nyskapte partikler ut fra åstedet.

Siden selve kollisjonen er alt for liten til å være

synlig, selv med det minste mikroskop, er det

faktisk partikkelskuren som forteller hva som foregår.

Den blir fanget opp og analysert av superavanserte

detektorer og analyseprogrammer. Ut ifra alle de

registrerte dataene kan forskerne regne seg fram til hva

som hendte.

- Vi vet jo ikke helt om resultatene kan si hva som

egentlig skjedde i verdens begynnelse, men vi

gjenskaper forholdene som eksisterte den gangen, sier

Tywoniuk.

- Det vi er aller mest interessert i, er å forstå hvordan

kjernekreftene fungerer. Det er disse kreftene som gjør

at kvarkene henger sammen i protoner og nøytroner,

som alt stoffet materien i verden er bygd av.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/dwUIdeW3
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Jakt på ursmellet
CERN vil gjenskape universets fødselsøyeblikk
Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 20.06.2007.
SPILDE INGRID. Seksjon:  Innsikt.
Side: 18.
Del: 1.

Urbraket Big Bang skal gjenskapes i laboratorium

for å finne ut hva som egentlig kan ha skjedd da

universet ble til. INGRID SPILDE

Hva skjedde egentlig den gangen universet ble til

i Big Bang? Og hvorfor virker verden som den

gjør? Fysikerne ved CERN - verdens største

partikkelfysikk-laboratorium - skal snart smelle av

en slags «Small Bang», for å finne ut hva som

kan ha hendt da det hele startet.

Å jobbe som fysiker på eksperimentet ALICE (A

large Ion Collider Experiment) ved CERN må være

alle rampeungers våte drøm. Her forsøker man

faktisk å etterligne det aller største og kraftigste

kræsjet noensinne: urbraket Big Bang, som

skapte universet. Det kan gi oss en idé om

hvordan verden artet seg noen brøkdels sekunder

etter smellet, og hvordan verdens minste

byggesteiner virker.

Kosmisk suppe.

Den ufattelige heten og det kolossale trykket

som fantes like etter det store smellet, gjorde at

verdens nybakte byggeklosser antagelig bare

duppet rundt i en slags besynderlig suppe av

snodige partikler.

Når forskerne ved ALICE starter eksperimentet

sitt i 2008, skal de prøve å gjenskape det

utrolige trykket og den enorme varmen fra

verdens begynnelse, ved å smelle sammen

kjerner fra tunge blyatomer i lyshastigheten.

- ALICE skal rett og slett prøve å skru universet i

revers, og dermed prøve å lage «ursuppe», sier

Bjørn Samset fra Gruppen for Eksperimentell

partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo.

Selv om atomkjernene er så ufattelig små at

hvert av smellene bare blir et lite poff, vil det

likevel være nok energi i kræsjet til at kjernene skal

smelte. De blir presset inn i hverandre slik at de vil

oppløse seg, ikke bare i protoner og nøytroner som

atomkjerner er lagd av.

Selve protonene og nøytronene vil også gå i stykker.

Hver av dem slipper fri ørsmå partikler - kvarker og

gluoner - som vil begynner å flyte rundt hverandre i en

slags seig sirup.

Smelter atomer?

- Noe av det vi håper å finne ut av på ALICE er om det

virkelig er slik at atomer smelter, og hva som skjer da. - I

ALICE har vi endelig nok energi til å undersøke dette

nærmere.

Helt frem til slutten av 1800-tallet trodde forskerne at

atomet var den miste byggesteinen i universet. Etter

hvert viste det seg imidlertid at atomet var satt sammen

av enda mindre deler: Protoner, nøytroner og elektroner.

Kvarker.

På 1960-tallet kom vitenskapen opp med en ny teori om

at protonene og nøytronene kan deles opp i noe enda

mindre: kvarker.

Hvert proton og nøytron ser ut til å inneholde tre

hovedkvarker, mange kvark-antikvark par, og en del

gluoner - en slags kraftbærende partikler som sørger for

at kvarkene henger sammen.

Ifølge teorien skal det finnes seks ulike typer kvarker,

men de har vist seg å være notorisk vanskelige å

undersøke.

Mens elektroner, protoner og nøytroner relativt villig lar

seg skille fra hverandre og manipulere både på den ene

og andre måten, er kvarkene ganske umulige. Kraften

som holder dem sammen i par eller trekløver, er

kjempesterk.
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- I tillegg blir kraften besynderlig nok sterkere og

sterkere jo større avstand det er mellom

kvarkene, forklarer Konrad Tywoniuk,

doktorgradsstipendiat ved Kjerne- og

Energifysikkgruppen ved Universitetet i Oslo.

Partikkelskur.

Idet blykjernene blir til suppe - eller et kvark-

gluon-plasma - inni ALICE, hagler flere tusen

gamle og nyskapte partikler ut fra åstedet. Siden

selve kollisjonen er altfor liten til å være synlig,

selv med det minste mikroskop, er det faktisk

partikkelskuren som forteller hva som foregår.

Den blir fanget opp og analy-sert av

superavanserte detektorer og

analyseprogrammer. Ut ifra alle de registrerte

dataene kan forskerne regne seg frem til hva

som hendte.

- Vi vet jo ikke helt om resultatene kan si hva

som egentlig skjedde i verdens begynnelse, men

vi gjenskaper forholdene som eksisterte den

gangen, sier Tywoniuk.

- Det vi er aller mest interessert i, er å forstå

hvordan kjernekreftene fungerer. Det er disse

kreftene som gjør at kvarkene henger sammen i

protoner og nøytroner, som alt stoffet - materien -

i verden er bygd av.

HVA ER CERN?

CERN er verdens største senter for

partikkelfysikk, forskningen på verdens minste

byggesteiner. Anlegget ligger i nærheten av Genève, på

grensen mellom Sveits og Frankrike.

CERN ble etablert i 1954, og drives i dag av 20

medlemsland. Norge har vært med fra starten. Vi betaler

årlig en medlemskontingent på hundre millioner kroner,

eller to prosent av CERNs budsjett.

CERN har flere akseleratorer - lange tunnelringer hvor

forskerne kan akselerere bunter av partikler til tett

oppunder lysets hastighet. Den største av dem er Large

Hadron Collider (LHC), som skal stå ferdig i 2008. Den

ligger 100 meter under bakken og er 27 kilometer lang.

I LHC skal forskerne kræsje partikkelbuntene inn i

hverandre i fire detektorer som er montert på ulike

steder i ringen. Meningen er at partiklene skal gå i

stykker. Ut ifra slike kræsj kan forskerne finne ut mye

om hva partiklene er lagd av og hvordan de virker.

Bildetekst: I partikkelknusermaskinen som nå bygges,

håper man å gjenskape forholdene slik de var ved

universets skapelse. FOTO: MAXIMILIEN BRICE / CERN

Doktorgradsstipendiat Per Thomas Hille er med på å

lage Photon Spectrometer (PHOS) - et av måle-

instrumentene som skal monteres i detektoren ALICE.

Det skal måle energien til partikler som spruter ut fra

kollisjonene der inne. FOTO: INGRID

SPILDE/FORSKNING.NO

© Aftenposten
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Først kom internett - nå Grid
Bergens Tidende. Publisert på trykk 11.06.2007. Seksjon: MEDIA.
Side: 30.

Web'en, eller internett, ble utviklet ved

forskningslaboratoriet CERN i Geneve. Nå lager

de noe nytt. Det kalles Grid.

Ingen vet om det får like stor betydning som

internett, men potensialet er til stede. Mens

internett er fri utveksling av informasjon, er Grid

fri utveksling av datakraft, lagring og

datatjenester.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN

som startet det hele. Ikke for å lage internett,

men for å utveksle informasjon og data med

hverandre på en lettvint måte. De bandt

datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble

uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Nå har de samme forskerne et nytt behov. I løpet

av året setter de i gang verdens største

partikkelkrasjer LHC (Large Hadron Collider). De

har jobbet i 15 år med å bygge den, og målet er

intet mindre enn å finne universets minste

byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen

kommer i drift, vil den hvert eneste sekund

produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner,

som skal registreres. Ved en av de fire

detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund

tatt 40 millioner bilder! Hvert sekund produserer

CMS 1 terabyte med data. Det tilsvarer i volum navn og

adresse på hvert eneste nålevende menneske.

- Med til sammen fire detektorer i drift får vi mer data

enn vi er i stand til å bearbeide. Selv etter en beinhard

silingsprosess (fjerning av rådata) sitter vi igjen med mer

enn vi har datakraft til, sier en av prosjektlederne ved

Grid, professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i Oslo,

til NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med syvmilssteg.

Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid

vil være 100.000 PC-er som skal bearbeide dataene fra

LHC. Selv det blir alt for, altfor lite.

Derfor har CERN opprettet Grid, en sammenslutning av

datakraft på forskningsinstitusjoner over hele verden.

Grid utnytter ledig kapasitet der den finnes, og på den

måten får CERN datakraften som behøves. Til nå er 200

institusjoner i 39 land med i nettverket. Norge er sterkt

representert.

NTB

NTB

© Bergens Tidende
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Laget internett, nå lager de Grid
Dagbladet. Publisert på trykk 11.06.2007. Side: 10.
Del: 1.

Internett ble utviklet ved forskningslaboratoriet

CERN i Geneve. Nå lager de noe nytt, som kalles

Grid.

Ingen vet om det får like stor betydning som

internett, men potensialet er der. Mens internett

er fri utveksling av informasjon, er Grid fri

utveksling av datakraft, lagring og datatjenester.

Internett, en uendelig flom av mer eller mindre

nyttig informasjon, har i løpet av 10-15 år endret

verden. Det var fysikere ved partikkellaboratoriet

CERN som startet det hele for å utveksle

informasjon og data med hverandre på en lettvint

måte. De bandt datamaskinene sine sammen i et

nettverk, og ble uten å vite det begynnelsen på

www-verdenen.

Dristige mål

Nå setter de i gang verdens største

partikkelkrasjer LHC. De har jobbet 15 år med å

bygge den. Målet er å finne universets minste

byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen kommer i

drift, vil den hvert sekund produsere millioner av ørsmå

partikkelkollisjoner, som skal registreres. Ved en av de

fire detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund tatt

40 millioner bilder!

- Med til sammen fire detektorer i drift får vi mer data

enn vi er i stand til å bearbeide. Selv etter en beinhard

fjerning av rådata sitter vi igjen med mer enn vi har

datakraft til, sier en av prosjektlederne ved Grid,

professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i Oslo. (NTB)

© Dagbladet
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De laget internett, nå lager de Grid
Petromagasinet. Publisert på nett 10.06.2007 23:25.

Web'en, eller internett, ble utviklet ved

forskningslaboratoriet CERN i Geneve. Nå lager

de noe nytt. Det kalles Grid. NTB Ingen vet om

det får like stor betydning som internett, men

potensialet er til stede.

Mens internett er fri utveksling av informasjon, er

Grid fri utveksling av datakraft, lagring og

datatjenester.

Kort historikk Internett, en uendelig flom av mer

eller mindre nyttig informasjon, har i løpet av 10-

15 år endret verden på måter ingen kunne se for

seg.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN

som startet det hele. Ikke for å lage internett,

men for å utveksle informasjon og data med

hverandre på en lettvint måte. De bandt

datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble

uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Store datamengder Nå har de samme forskerne

et nytt behov. I løpet av året setter de i gang

verdens største partikkelkrasjer LHC (Large

Hadron Collider). De har jobbet i 15 år med å

bygge den, og målet er intet mindre enn å finne

universets minste byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen

kommer i drift, vil den hvert eneste sekund

produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner,

som skal registreres. Ved en av de fire

detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund

tatt 40 millioner bilder! Hvert sekund produserer

CMS 1 terabyte med data. Det tilsvarer i volum

navn og adresse på hvert eneste nålevende

menneske.

Trenger datakraft Med til sammen fire detektorer i drift

får vi mer data enn vi er i stand til å bearbeide. Selv

etter en beinhard silingsprosess (fjerning av rådata)

sitter vi igjen med mer enn vi har datakraft til, sier en av

prosjektlederne ved Grid, professor Farid Ould-Saada fra

Universitetet i Oslo, til NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med sjumilssteg.

Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid

vil være 100.000 PC-er (ja, de bruker PC-er) som skal

bearbeide dataene fra LHC. Selv det blir alt for, altfor

lite.

Bygger nettverk Derfor har CERN opprettet Grid, en

sammenslutning av datakraft på forskningsinstitusjoner

over hele verden. Grid utnytter ledig kapasitet der den

finnes, og på den måten får CERN datakraften som

behøves. Til nå er 200 institusjoner i 39 land med i

nettverket. Norge er sterkt representert.

Etter hvert kan kapasiteten utvides ytterligere, ved at for

eksempel din maskin blir med og tar i et tak, når du ikke

bruker den. Det er ingen gitt å vite hva den enorme

datakapasiteten som blir skapt kan brukes til, ved siden

av å regne på partikkelkollisjoner.

Gridforskerne ser for seg at den også kan brukes til

raskere utvikling av medisiner og medisinske diagnoser,

konstruere fusjonsreaktorer eller forutsi klimaendringer.

Det kan også hende at mulighetene Grid gir, kommer til

å skape et behov vi i dag ikke forutser. Omtrent som da

internett ble født.

© Petromagasinet
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Først internett - så Grid
Dagens it. Publisert på nett 10.06.2007 19:31.

De laget internett, nå lager de Grid. Web en, eller

internett, ble utviklet ved forskningslaboratoriet

CERN i Geneve. Nå lager de noe nytt. Det kalles

Grid. Ingen vet om det får like stor betydning som

internett, men

potensialet er til stede. Mens internett er fri

utveksling av informasjon, er Grid fri utveksling av

datakraft, lagring og datatjenester.

Kort historikk Internett, en uendelig flom av mer

eller mindre nyttig informasjon, har i løpet av 10-

15 år endret verden på måter ingen kunne se for

seg.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN

som startet det hele. Ikke for å lage internett,

men for å utveksle informasjon og data med

hverandre på en lettvint måte. De bandt

datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble

uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Store datamengder Nå har de samme forskerne

et nytt behov. I løpet av året setter de i gang

verdens største partikkelkrasjer LHC (Large

Hadron Collider). De har jobbet i 15 år med å

bygge den, og målet er intet mindre enn å finne

universets minste byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen

kommer i drift, vil den hvert eneste sekund

produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner,

som skal registreres. Ved en av de fire

detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund

tatt 40 millioner bilder! Hvert sekund produserer

CMS 1 terabyte med data. Det tilsvarer i volum

navn og adresse på hvert eneste nålevende

menneske.

Trenger datakraft Med til sammen fire detektorer

i drift får vi mer data enn vi er i stand til å

bearbeide. Selv etter en beinhard silingsprosess

(fjerning av rådata) sitter vi igjen med mer enn vi har

datakraft til, sier en av prosjektlederne ved Grid,

professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i Oslo, til

NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med sjumilssteg.

Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid

vil være 100.000 PC-er (ja, de bruker PC-er) som skal

bearbeide dataene fra LHC. Selv det blir alt for, altfor

lite.

Bygger nettverk Derfor har CERN opprettet Grid, en

sammenslutning av datakraft på forskningsinstitusjoner

over hele verden. Grid utnytter ledig kapasitet der den

finnes, og på den måten får CERN datakraften som

behøves. Til nå er 200 institusjoner i 39 land med i

nettverket. Norge er sterkt representert.

Etter hvert kan kapasiteten utvides ytterligere, ved at for

eksempel din maskin blir med og tar i et tak, når du ikke

bruker den. Det er ingen gitt å vite hva den enorme

datakapasiteten som blir skapt kan brukes til, ved siden

av å regne på partikkelkollisjoner.

Gridforskerne ser for seg at den også kan brukes til

raskere utvikling av medisiner og medisinske diagnoser,

konstruere fusjonsreaktorer eller forutsi klimaendringer.

Det kan også hende at mulighetene Grid gir, kommer til

å skape et behov vi i dag ikke forutser. Omtrent som da

internett ble født.

Publisert: 10.06.2007 - 18:52 Oppdatert: 10.06.2007 -

19:17

© Dagens it
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De laget internett, nå lager de Grid
NTBtekst. Publisert på trykk 10.06.2007.

Geneve (NTB-Erik Veigård): Web'en, eller

internett, ble utviklet ved forskningslaboratoriet

CERN i Geneve. Nå lager de noe nytt. Det kalles

Grid.

Ingen vet om det får like stor betydning som

internett, men potensialet er til stede. Mens

internett er fri utveksling av informasjon, er Grid

fri utveksling av datakraft, lagring og

datatjenester.

Kort historikk

Internett, en uendelig flom av mer eller mindre

nyttig informasjon, har i løpet av 10-15 år endret

verden på måter ingen kunne se for seg.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN

som startet det hele. Ikke for å lage internett,

men for å utveksle informasjon og data med

hverandre på en lettvint måte. De bandt

datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble

uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Store datamengder

Nå har de samme forskerne et nytt behov. I løpet

av året setter de i gang verdens største

partikkelkrasjer LHC (Large Hadron Collider). De

har jobbet i 15 år med å bygge den, og målet er

intet mindre enn å finne universets minste

byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen

kommer i drift, vil den hvert eneste sekund

produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner,

som skal registreres. Ved en av de fire

detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund

tatt 40 millioner bilder! Hvert sekund produserer

CMS 1 terabyte med data. Det tilsvarer i volum

navn og adresse på hvert eneste nålevende

menneske.

Trenger datakraft

- Med til sammen fire detektorer i drift får vi mer data

enn vi er i stand til å bearbeide. Selv etter en beinhard

silingsprosess (fjerning av rådata) sitter vi igjen med mer

enn vi har datakraft til, sier en av prosjektlederne ved

Grid, professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i Oslo,

til NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med sjumilssteg.

Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid

vil være 100.000 PC-er (ja, de bruker PC-er) som skal

bearbeide dataene fra LHC. Selv det blir alt for, altfor

lite.

Bygger nettverk

Derfor har CERN opprettet Grid, en sammenslutning av

datakraft på forskningsinstitusjoner over hele verden.

Grid utnytter ledig kapasitet der den finnes, og på den

måten får CERN datakraften som behøves. Til nå er 200

institusjoner i 39 land med i nettverket. Norge er sterkt

representert.

Etter hvert kan kapasiteten utvides ytterligere, ved at for

eksempel din maskin blir med og tar i et tak, når du ikke

bruker den. Det er ingen gitt å vite hva den enorme

datakapasiteten som blir skapt kan brukes til, ved siden

av å regne på partikkelkollisjoner.

Gridforskerne ser for seg at den også kan brukes til

raskere utvikling av medisiner og medisinske diagnoser,

konstruere fusjonsreaktorer eller forutsi klimaendringer.

Det kan også hende at mulighetene Grid gir, kommer til

å skape et behov vi i dag ikke forutser. Omtrent som da

internett ble født. (©NTB)

© NTBtekst
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De laget internett, nå lager de Grid
Stavanger Aftenblad. Publisert på nett 10.06.2007 14:50.

Web&rsquo;en, eller internett, ble utviklet ved

forskningslaboratoriet CERN i Geneve. Nå lager

de noe nytt. Det kalles Grid. Når denne 27

kilometer lange partikkelkrasjeren blir satt i drift

mot slutten av året, kommer

millioner av kollisjoner hvert sekund til å skape

datamengder som forskerne ennå ikke har

datakraft nok til å bearbeide. Derfor arbeider de

med datanettverket Grid, som kan bli den neste

store datarevolusjonen, slik internett ble det.

Foto: CERN NTB Teknisk leder Sverre Jarp (til

venstre) og prosjektleder, professor Farid Ould-

Saada ved Grid-senteret i Geneve. Ikke en gang

100.000 pc'er (i bakgrunnen) gir nok datakraft til

CERN. Derfor knytter forskere nå datakraft over

hele verden sammen. Foto: Erik Veigård Ingen vet

om det får like stor betydning som internett, men

potensialet er til stede. Mens internett er fri

utveksling av informasjon, er Grid fri utveksling av

datakraft, lagring og datatjenester.

Kort historikk Internett, en uendelig flom av mer

eller mindre nyttig informasjon, har i løpet av 10-

15 år endret verden på måter ingen kunne se for

seg.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN

som startet det hele. Ikke for å lage internett,

men for å utveksle informasjon og data med

hverandre på en lettvint måte. De bandt

datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble

uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Store datamengder Nå har de samme forskerne

et nytt behov. I løpet av året setter de i gang

verdens største partikkelkrasjer LHC (Large

Hadron Collider). De har jobbet i 15 år med å

bygge den, og målet er intet mindre enn å finne

universets minste byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen

kommer i drift, vil den hvert eneste sekund

produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner,

som skal registreres. Ved en av de fire detektorene

(CMS) alene blir det hvert sekund tatt 40 millioner

bilder! Hvert sekund produserer CMS 1 terabyte med

data. Det tilsvarer i volum navn og adresse på hvert

eneste nålevende menneske.

Trenger datakraft - Med til sammen fire detektorer i drift

får vi mer data enn vi er i stand til å bearbeide. Selv

etter en beinhard silingsprosess (fjerning av rådata)

sitter vi igjen med mer enn vi har datakraft til, sier en av

prosjektlederne ved Grid, professor Farid Ould-Saada fra

Universitetet i Oslo, til NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med sjumilssteg.

Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid

vil være 100.000 PC-er (ja, de bruker PC-er) som skal

bearbeide dataene fra LHC. Selv det blir alt for, altfor

lite.

Bygger nettverk Derfor har CERN opprettet Grid, en

sammenslutning av datakraft på forskningsinstitusjoner

over hele verden. Grid utnytter ledig kapasitet der den

finnes, og på den måten får CERN datakraften som

behøves. Til nå er 200 institusjoner i 39 land med i

nettverket. Norge er sterkt representert.

Etter hvert kan kapasiteten utvides ytterligere, ved at for

eksempel din maskin blir med og tar i et tak, når du ikke

bruker den. Det er ingen gitt å vite hva den enorme

datakapasiteten som blir skapt kan brukes til, ved siden

av å regne på partikkelkollisjoner.

Gridforskerne ser for seg at den også kan brukes til

raskere utvikling av medisiner og medisinske diagnoser,

konstruere fusjonsreaktorer eller forutsi klimaendringer.

Det kan også hende at mulighetene Grid gir, kommer til

å skape et behov vi i dag ikke forutser. Omtrent som da

internett ble født.

© Stavanger Aftenblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/I9riqDfR
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De lager nytt internett
Bergens Tidende. Publisert på nett 10.06.2007 13:58.

Internett ble utviklet ved forskningslaboratoriet

CERN i Geneve. Nå lager de noe nytt. Det kalles

Grid. Ingen vet om det får like stor betydning som

internett, men potensialet er til stede.

Mens internett er fri utveksling av informasjon, er

Grid fri utveksling av datakraft, lagring og

datatjenester.

Kort historikk Internett, en uendelig flom av mer

eller mindre nyttig informasjon, har i løpet av 10-

15 år endret verden på måter ingen kunne se for

seg.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN

som startet det hele. Ikke for å lage internett,

men for å utveksle informasjon og data med

hverandre på en lettvint måte. De bandt

datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble

uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Store datamengder Nå har de samme forskerne

et nytt behov. I løpet av året setter de i gang

verdens største partikkelkrasjer LHC (Large

Hadron Collider). De har jobbet i 15 år med å

bygge den, og målet er intet mindre enn å finne

universets minste byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen

kommer i drift, vil den hvert eneste sekund

produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner,

som skal registreres. Ved en av de fire

detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund

tatt 40 millioner bilder! Hvert sekund produserer

CMS 1 terabyte med data. Det tilsvarer i volum

navn og adresse på hvert eneste nålevende

menneske.

Trenger datakraft - Med til sammen fire

detektorer i drift får vi mer data enn vi er i stand

til å bearbeide. Selv etter en beinhard silingsprosess

(fjerning av rådata) sitter vi igjen med mer enn vi har

datakraft til, sier en av prosjektlederne ved Grid,

professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i Oslo, til

NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med sjumilssteg.

Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid

vil være 100.000 PC-er (ja, de bruker PC-er) som skal

bearbeide dataene fra LHC. Selv det blir alt for, altfor

lite.

Bygger nettverk Derfor har CERN opprettet Grid, en

sammenslutning av datakraft på forskningsinstitusjoner

over hele verden. Grid utnytter ledig kapasitet der den

finnes, og på den måten får CERN datakraften som

behøves. Til nå er 200 institusjoner i 39 land med i

nettverket. Norge er sterkt representert.

Etter hvert kan kapasiteten utvides ytterligere, ved at for

eksempel din maskin blir med og tar i et tak, når du ikke

bruker den. Det er ingen gitt å vite hva den enorme

datakapasiteten som blir skapt kan brukes til, ved siden

av å regne på partikkelkollisjoner.

Gridforskerne ser for seg at den også kan brukes til

raskere utvikling av medisiner og medisinske diagnoser,

konstruere fusjonsreaktorer eller forutsi klimaendringer.

Det kan også hende at mulighetene Grid gir, kommer til

å skape et behov vi i dag ikke forutser. Omtrent som da

internett ble født.

(© NTB)

© Bergens Tidende

Se webartikkelen på http://ret.nu/9W3Oeww1
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stjernestøv
Dagbladet. Publisert på trykk 10.06.2007.
I SVEITS Arne Foss. Seksjon: NY VITEN.
Side: 14.
Del: 1.

De er de mest tallrike partiklene i universet. De

stammer fra stjernene og gir oss støvet fra dem.

Uten dem ville ikke livet ha oppstått. Nå skal

partiklenes hemmeligheter avsløres i gigantiske

forskningsanlegg.

CERN (Dagbladet): De kalles nøytrinoer. Her på

CERN i Sveits, hundre meter under bakken, lages

de i akseleratorer. Så sendes de i en stråle til et

underjordisk laboratorium i Gran Sasso, nær

Roma, 730 kilometer unna. Et annet sted, i

Japan, forsøker også forskere å få et glimt av

partikkelen. Der fyker svermer av nøytrinoer

gjennom en tank med helt rent vann, omgitt av

lysdetektorer.

På Sydpolen er det plassert liknende detektorer

3000 meter nede i isen. De skal registrere

nøytrinoer som farer tvers igjennom jorda.

Viktig for livet

- Nøytrinoene er ikke lett å få øye på. De går

igjennom all slags materie uten å etterlate et

eneste spor. Formålet med de store

eksperimentene er rett og slett å finne en måte å

bli kjent med disse partiklene på, lære å se dem,

måle dem og beskrive den rolle de har i

universet. Vi vet allerede at den oppgaven de har

er livsviktig for oss, sier forsker Bjørn Hallvard

Samset på avdelingen for teoretisk fysikk ved

Universitetet i Oslo til Dagbladet.

Nøytrinoene kommer fra sola og andre stjerner.

Hvert sekund passerer flere hundre milliarder av

dem tvers igjennom oss. Når en stjerne dør,

eksploderer den. Tyngre grunnstoff fra stjernens

indre skytes ut som støv i universet. Men det er

enorme mengder nøytrinoer, også skapt i

eksplosjonen, som sørger for at stjernestøvet

faktisk spres utover i universet. Uten dem ville

ikke vi ha eksistert. Slik sett, siden vi består av

dette stjernestøvet, har nøytrinoene faktisk gitt oss livet

i gave.

Bukkene Bruse

De farer gjennom rommet med lysets hastighet. Før

trodde forskerne at de ikke hadde masse. De ble sett på

som de mest ubetydelige av alle partikler og kalt

spøkelsespartiklene. Så viste det seg at de hadde

masse likevel, og at de finnes tre ulike typer av dem. De

er som de tre magiske bukkene Bruse. - Nøytrinoene kan

forandre identitet når de passerer gjennom rommet. En

søsken kan forvandle seg til en annen og tilbake til seg

selv igjen. Det er en meget spennende egenskap ved en

partikkel, og foreløpig kan vi ikke helt ut forklare hvordan

noe slikt kan skje, sier Samset.

Her fra CERN sendes milliarder av milliarder nøytrinoer til

Italia, gjennom daler, bakker og berg. Det må skytes

blink. Når partiklene har fått fart på seg, kan ikke

retningen endres. I Italia forsøker forskerne å spore opp

nøytroner som ha endret seg på reisa. Det skjer ikke

ofte. Forskerne håper at et slik skifte av identitet skal

skje 15 ganger i løpet av forsøket.

Mørk materie

- Ved hjelp av nøytrinoene kan vi studere sola lag for lag.

Det samme kan vi gjøre med jorda, siden partiklene farer

tvers igjennom den. Hele universet kan faktisk studeres

på samme måten. Nøytrinoene bærer på hemmeligheter

både om universets opprinnelse og dets utvikling, sier

Bjørn Samset.

Noen er allerede avslørt. Mye av materien i universet er

ukjent og kalles mørk materie. Nøytrinoene, som viste

seg å ha masse, er altså en del av denne materien. Den

mørke materien er dermed blitt mindre i mengde.

- Det fins ufattelige mengder nøytrinoer. Men samlet

utgjør de ikke mer enn om lag fem prosent av den mørke

materien. Det er svært mye igjen der ute som vi ikke vet

hva er. Men vi håper at de nye eksperimentene her på

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 31.01.2012 Kilde: Retriever

Side 412 av 463



CERN kan bringe oss et skritt nærmere svaret på

hva den mørke materien egentlig består av, sier

Samset.

Bildetekst: ATOM: - Nøytrinoene skapes i

kjernefysiske reaksjoner, både i stjerner, i sola

og i atomkraftverk, sier forsker Bjørn Hallvard

Samset. Foto: Arne Foss STRØMMEN: Strømmen

av nøytrinoer lages først i slike rør på CERN før

de sendes videre gjennom fjell til anlegget i Italia,

73 mil unna Foto: CERN DETEKTOR: Når

milliarder av nøytrinoer farer gjennom vannet i den

japanske giganttanken, kan et av dem kollidere med en

atomkjerne i vannet. Da oppstår det et lysglimt som vil

bli registrert av lysdetektorene på veggen. Mennene i

båten kontrollerer disse detektorene. Foto: CERN

© Dagbladet
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Gjør klar for verdens største eksperiment
Forskning.no. Publisert på nett 29.05.2007 16:29.

Geneve (NTB-Erik Veigård): Forskere fra hele

verden, blant dem 50 fra Norge, gjør seg klar for

verdens største eksperiment på CERN-

laboratoriet ved Geneve. Milliarder på milliarder

av kroner er brukt hvert år i 15 år

for å bygge verdens største vitenskapelige

eksperiment.

Det skal studere verdens minste ting.

I løpet av høsten settes de siste skruene til i den

27 kilometer lange partikkelakseleratoren LHC,

og jakten på universets minste byggesteiner

begynner.

De 6 500 forskerne knyttet til CERN håper de

finner svarene på fysikkens største gåter.

Eventyr - Det er rett og slett et eventyr, sier den

norske doktorgradsstudenten Katarina Pajchel

(33) fra Universitetet i Oslo til NTB.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas)

ved LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler

hun seg privilegert over å få være med på et av

menneskehetens største fellesløft i fredstid.

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8

milliarder kroner for et laboratorium som

involverer 6.500 forskere fra 500 universiteter i

mer enn 80 land.

Laboratoriet er verdens største i sitt slag, og ville

ikke blitt realisert uten internasjonal dugnad.

Katarina Pajchel foran detektoren ALICE, rundt

100 meter under bakken ved CERN. (Foto: Ingrid

Spilde) Knus og se Eksperimentene er mange og

ulike ved CERN, men i grove trekk kan man si at

fysikerne her knuser de minste partiklene de får

tak i, for å se hva som er inni.

Ikke helt ulikt hva de kanskje gjorde med lekene

sine som barn, men det kreves noe annet enn en

hammer når protoner og slikt skal knuses.

Da trengs verdens største og beste

partikkelkrasjer, LHC (Large Hadron Collider).

Det er et avansert rør i en 27 kilometer lang sirkelformet

tunnel, gravd ut hundre meter under bakken på grensen

mellom Frankrike og Sveits.

Verdens kaldeste sted Inne i LHC skal strømmer med

protoner og kjerner av blyatomer drives opp i en

fantastisk hastighet i hver sin retning, og så krasjes med

hverandre.

For å få til det må det 27 kilometer lange røret kjøles

ned til minus 271 grader, og i tillegg tømmes for all luft

så det blir supervakuum.

LHC blir både kaldere og tommere enn verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et «spark bak» av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt.

Etter 20 minutter har protonene økt hastigheten fra 0 til

99,9999991 prosent av lysets hastighet. I denne farten

gjør de 11.000 runder i tunnelen i løpet av ett sekund!

Små big-bang Med en slik hastighet smeller det

voldsomt når de krasjer med hverandre. Kollisjonen

sammenligner forskerne med tiden i noen milli-milli-

sekund etter big bang (da universet oppsto).

Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal frambringe

partikler og fenomener som ikke har vært til stede siden

alt begynte for 14 milliarder år siden.

Skjer det, regner forskerne med at de bedre kan forstå

de mest fundamentale kreftene i universet.

Farid Ould-Saada i den 27 kilometer lange tunnelen ved

CERN, hvor partikler kommer til å fyke rundt i tilnærmet

lysets hastighet. (Foto: Ingrid Spilde) Flere dimensjoner -

Det er nemlig mye vi ikke vet, blant annet hvorfor ting

har masse, hva mørk materie er, eller hvorfor

gravitasjonen er som den er, sier professor Farid Ould-

Saada ved Universitetet i Oslo.

Fysikere framstår nok for folk flest som allvitere som

både kan spalte atomer og forklare hva som skjer inni

stjernene.

Men selv synes de det er mye de ikke har forstått. Farid

Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt

med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det
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kom fra.

- Så fundamentalt er det. Ved LHC tar vi sikte på

å finne flere dimensjoner, finne ut hvorfor ting har

masse, lage noen små svarte hull og forstå hva

mørk materie er, sier en optimistisk Farid Ould-

Saada til NTB.

© Forskning.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/XxHtbH6
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Gjør klar for verdens største eksperiment
Demokraten. Publisert på nett 29.05.2007 13:18.

Geneve (ANB-NTB): Forskere fra hele verden,

blant dem 50 fra Norge, gjør seg klar for verdens

største eksperiment på CERN-laboratoriet ved

Geneve. Fakta om CERN og LHC Verdens største

partikkellaboratorium ble startet i

1954.

CERNs nåværende prosjekt, LHC (Large Hadron

Collider), har vært under planlegging og bygging i

15 år. Partikkelkrasjeren blir satt i drift sent i

2007 eller i tidlig 2008.

Forskerne regner med å få svar på noen av de

største mysteriene i fysikken, blant annet om

hvorfor ting har masse.

Forskningen ved CERN er grunnforskning, der

man ikke vet hvilken nytteverdi resultatene får.

1.800 ulike magnetsystemer, flere av dem

verdens største i sitt slag, holder

protonstrømmen i partikkelkrasjeren på plass.

For å oppnå supervakuum og minus 271 grader

inne i partikkelrøret er 27.000 tonn masse kjølt

ned.

I en av de fire detektorene (CMS) er det like mye

metall i magneten som det er jern i Eiffeltårnet

(10.000 tonn.) I hver av de fire detektorene skjer

det cirka 1 millioner kollisjoner per sekund.

Datamengden som produseres ved LHC tilsvarer

årlig en 20 kilometer høy stabel med CD-er,

dobbelt så høy som der ruteflyene flyr. (ANB-NTB)

Milliarder på milliarder av kroner er brukt hvert år

i 15 år for å bygge verdens største vitenskapelige

eksperiment. Det skal studere verdens minste

ting. I løpet av høsten settes de siste skruene til

i den 27 kilometer lange partikkelakseleratoren

LHC, og jakten på universets minste byggesteiner

begynner. De 6.500 forskerne knyttet til CERN

håper de finner svarene på fysikkens største

gåter.

Eventyr - Det er rett og slett et eventyr, sier den

norske doktorgradsstudenten Katarina Pajchel (33) fra

Universitetet i Oslo til NTB.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas) ved

LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler hun seg

privilegert over å få være med på et av menneskehetens

største fellesløft i fredstid.

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8 milliarder

kroner for et laboratorium som involverer 6.500 forskere

fra 500 universiteter i mer enn 80 land. Laboratoriet er

verdens største i sitt slag, og ville ikke blitt realisert uten

internasjonal dugnad.

Knus og se Eksperimentene er mange og ulike ved

CERN, men i grove trekk kan man si at fysikerne her

knuser de minste partiklene de får tak i, for å se hva

som er inni. Ikke helt ulikt hva de kanskje gjorde med

lekene sine som barn, men det kreves noe annet enn en

hammer når protoner og slikt skal knuses.

Da trengs verdens største og beste partikkelkrasjer, LHC

(Large Hadron Collider). Det er et avansert rør i en 27

kilometer lang sirkelformet tunnel, gravd ut hundre meter

under bakken på grensen mellom Frankrike og Sveits.

Verdens kaldeste sted Inne i LHC skal strømmer med

protoner og kjerner av blyatomer drives opp i en

fantastisk hastighet i hver sin retning, og så krasjes med

hverandre. For å få til det må det 27 kilometer lange

røret kjøles ned til minus 271 grader, og i tillegg tømmes

for all luft så det blir supervakuum. LHC blir både

kaldere og tommere enn verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et «spark bak» av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt. Etter 20 minutter har

protonene økt hastigheten fra 0 til 99,9999991 prosent

av lysets hastighet. I denne farten gjør de 11.000 runder

i tunnelen i løpet av ett sekund!

Små big-bang Med en slik hastighet smeller det

voldsomt når de krasjer med hverandre. Kollisjonen

sammenligner forskerne med tiden i noen milli-milli-

sekund etter big bang (da universet oppsto).
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Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal

frambringe partikler og fenomener som ikke har

vært til stede siden alt begynte for 14 milliarder

år siden. Skjer det, regner forskerne med at de

bedre kan forstå de mest fundamentale kreftene

i universet.

Flere dimensjoner - Det er nemlig mye vi ikke vet,

blant annet hvorfor ting har masse, hva mørk

materie er, eller hvorfor gravitasjonen er som den

er, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo.

Fysikere framstår nok for folk flest som allvitere

som både kan spalte atomer og forklare hva som

skjer inni stjernene. Men selv synes de det er

mye de ikke har forstått. Farid Ould-Saada sammenligner

fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som

forsøker å finne ut hvor det kom fra.

- Så fundamentalt er det. Ved LHC tar vi sikte på å finne

flere dimensjoner, finne ut hvorfor ting har masse, lage

noen små svarte hull og forstå hva mørk materie er, sier

en optimistisk Farid Ould-Saada til NTB. (ANB-NTB)

© Demokraten

Se webartikkelen på http://ret.nu/rG39uaZD
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Klart for verdens største forsøk
Bergens Tidende. Publisert på trykk 29.05.2007.
ERIK VEIGÅRD, NTB. Seksjon: NYHET.
Side: 12.

Forskere fra hele verden, blant dem 50 fra Norge,

gjør seg klar for verdens største eksperiment på

CERN-laboratoriet ved Geneve.

Milliarder på milliarder av kroner er brukt hvert år

i 15 år for å bygge verdens største vitenskapelige

eksperiment. Det skal studere verdens minste

ting. I løpet av høsten settes de siste skruene til

i den 27 kilometer lange partikkelakseleratoren

LHC, og jakten på universets minste byggesteiner

begynner. De 6500 forskerne knyttet til CERN

håper de finner svarene på fysikkens største

gåter.

- Det er rett og slett et eventyr, sier den norske

doktorgradsstudenten Katarina Pajchel (33) fra

Universitetet i Oslo.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas)

ved LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler

hun seg privilegert over å få være med på et av

menneskehetens største fellesløft i fredstid.

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8

milliarder kroner for et laboratorium som

involverer 6500 forskere fra 500 universiteter i

mer enn 80 land. Laboratoriet er verdens største

i sitt slag, og ville ikke blitt realisert uten

internasjonal dugnad.

Eksperimentene er mange og ulike ved CERN,

men i grove trekk kan man si at fysikerne her

knuser de minste partiklene de får tak i, for å se

hva som er inni. Ikke helt ulikt hva de kanskje

gjorde med lekene sine som barn, men det

kreves noe annet enn en hammer når protoner og

slikt skal knuses.

Da trengs verdens største og beste

partikkelkrasjer, LHC (Large Hadron Collider). Det

er et avansert rør i en 27 kilometer lang

sirkelformet tunnel, gravd ut hundre meter under

bakken på grensen mellom Frankrike og Sveits.

Inne i LHC skal strømmer med protoner og kjerner av

blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin

retning, og så krasjes med hverandre. For å få til det må

det 27 kilometer lange røret kjøles ned til minus 271

grader, og i tillegg tømmes for all luft så det blir

supervakuum. LHC blir både kaldere og tommere enn

verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et "spark bak" av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt. Etter 20 minutter har

protonene økt hastigheten fra 0 til 99,9999991 prosent

av lysets hastighet. I denne farten gjør de 11.000 runder

i tunnelen i løpet av ett sekund!

Med en slik hastighet smeller det voldsomt når de

krasjer med hverandre. Kollisjonen sammenlikner

forskerne med tiden i noen milli-milli-sekund etter big

bang (da universet oppsto).

Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal frembringe

partikler og fenomener som ikke har vært til stede siden

alt begynte for 14 milliarder år siden. Skjer det, regner

forskerne med at de bedre kan forstå de mest

fundamentale kreftene i universet.

- Det er nemlig mye vi ikke vet, blant annet hvorfor ting

har masse, hva mørk materie er, eller hvorfor

gravitasjonen er som den er, sier professor Farid Ould-

Saada ved Universitetet i Oslo.

fakta

CERN og LHC

Verdens største partikkellaboratorium ble startet i 1954.

CERNs nåværende prosjekt, LHC (Large Hadron

Collider), har vært under planlegging og bygging i 15 år.

Partikkelkrasjeren blir satt i drift sent i 2007 eller i tidlig

2008.

Forskerne regner med å få svar på noen av de største

mysteriene i fysikken, blant annet om hvorfor ting har

masse.
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Forskningen ved CERN er grunnforskning, der

man ikke vet hvilken nytteverdi.

UNDER JORDEN: Den røde sirkelen viser hvor

verd ens største partikkelakselerator ligger. Den

er gravd ned hundre meter under bakken, på

grensen mellom Sveits og Frankrike.

FOTO: CERN /SCANPIX

KALDT: Verdens største partikkelakselerator LHC

befinner seg hundre meter under bakken. Inni det

runde røret er det kaldere og tommere enn i

verdensrommet.

UNDER JORDEN: Den røde sirkelen viser hvor

verd ens største partikkelakselerator ligger. Den

er gravd ned hundre meter under bakken, på grensen

mellom Sveits og Frankrike.

FOTO: CERN /SCANPIX

KALDT: Verdens største partikkelakselerator LHC

befinner seg hundre meter under bakken. Inni det runde

røret er det kaldere og tommere enn i verdensrommet.

Geneve

© Bergens Tidende
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Gjør klar for verde ns største eksperiment
Nationen. Publisert på trykk 29.05.2007. Seksjon: NYHET.
Side: 10.

Forskere fra hele verden, blant dem 50 fra Norge,

gjør seg klar for verdens største eksperiment på

CERN-laboratoriet ved Geneve.

Geneve. Milliarder på milliarder av kroner er brukt

hvert år i 15 år for å bygge verdens største

vitenskapelige eksperiment. Det skal studere

verdens minste ting. I løpet av høsten settes de

siste skruene til i den 27 kilometer lange

partikkelakseleratoren LHC, og jakten på

universets minste byggesteiner begynner. De

6.500 forskerne knyttet til CERN håper de finner

svarene på fysikkens største gåter.

Eventyr

- Det er rett og slett et eventyr, sier den norske

doktorgradsstudenten Katarina Pajchel (33) fra

Universitetet i Oslo til NTB.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas)

ved LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler

hun seg privilegert over å få være med på et av

menneskehetens største fellesløft i fredstid.

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8

milliarder kroner for et laboratorium som

involverer 6.500 forskere fra 500 universiteter i

mer enn 80 land. Laboratoriet er verdens største

i sitt slag, og ville ikke blitt realisert uten

internasjonal dugnad.

Knus og se

Eksperimentene er mange og ulike ved CERN,

men i grove trekk kan man si at fysikerne her

knuser de minste partiklene de får tak i, for å se

hva som er inni. Ikke helt ulikt hva de kanskje

gjorde med lekene sine som barn, men det

kreves noe annet enn en hammer når protoner og

slikt skal knuses.

Da trengs verdens største og beste

partikkelkrasjer, LHC (Large Hadron Collider). Det

er et avansert rør i en 27 kilometer lang

sirkelformet tunnel, gravd ut hundre meter under bakken

på grensen mellom Frankrike og Sveits.

Verdens kaldeste sted

Inne i LHC skal strømmer med protoner og kjerner av

blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin

retning, og så krasjes med hverandre. For å få til det må

det 27 kilometer lange røret kjøles ned til minus 271

grader, og i tillegg tømmes for all luft så det blir

supervakuum. LHC blir både kaldere og tommere enn

verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et «spark bak» av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt. Etter 20 minutter har

protonene økt hastigheten fra 0 til 99,9999991 prosent

av lysets hastighet. I denne farten gjør de 11.000 runder

i tunnelen i løpet av ett sekund!

Små big-bang

Med en slik hastighet smeller det voldsomt når de

krasjer med hverandre. Kollisjonen sammenligner

forskerne med tiden i noen milli-milli-sekund etter big

bang (da universet oppsto).

Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal frambringe

partikler og fenomener som ikke har vært til stede siden

alt begynte for 14 milliarder år siden. Skjer det, regner

forskerne med at de bedre kan forstå de mest

fundamentale kreftene i universet.

Flere dimensjoner

- Det er nemlig mye vi ikke vet, blant annet hvorfor ting

har masse, hva mørk materie er, eller hvorfor

gravitasjonen er som den er, sier professor Farid Ould-

Saada ved Universitetet i Oslo.

Fysikere framstår nok for folk flest som allvitere som

både kan spalte atomer og forklare hva som skjer inni

stjernene. Men selv synes de det er mye de ikke har

forstått. Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes

kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å
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finne ut hvor det kom fra.

- Så fundamentalt er det. Ved LHC tar vi sikte på

å finne flere dimensjoner, finne ut hvorfor ting har

masse, lage noen små svarte hull og forstå hva

mørk materie er, sier en optimistisk Farid Ould-

Saada til NTB.

VITENSKAP

© Nationen
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VERDEN 
 RUNDT

GENEVE (NTB-ERIK VEIGÅRD): Forskere fra hele verden, blant dem 
50 fra Norge, gjør seg klar for verdens største eksperiment på 
CERN-laboratoriet ved Geneve. Milliarder på milliarder av kroner 
er brukt hvert år i 15 år for å bygge verdens største vitenskape-
lige eksperiment. Det skal studere verdens minste ting. I løpet 
av høsten settes de siste skruene til i den 27 kilometer lange 

partikkelakseleratoren LHC, og jakten på universets minste byg-
gesteiner begynner. De 6.500 forskerne knyttet til CERN håper 
de finner svarene på fysikkens største gåter. – Det er rett og slett 
et eventyr, sier den norske doktorgradsstudenten Katarina Pajchel 
(bildet) fra Universitetet i Oslo til NTB. Hun er knyttet til en av 
de fire detektorene (Atlas) ved LHC. 

Klargjør for verdens største eksperiment

Historisk møte 
For første gang på nesten 30 år møttes USA 
og Iran til et bilateralt møte mandag. Møtet 
mellom ambassadørene fra de to landene fant 
sted i Iraks hovedstad og dreide seg om hvor-
dan sikkerheten i Irak kan bli bedre.

Etter møtet sa USAs ambassadør Ryan 
Crocker at han og hans iranske kollega i stor 
grad var enige om politikken i Irak.

– Tonen var positiv og forretningsmessig, 
sa Crocker. Han føyde imidlertid til at det ikke 
er samsvar mellom iranernes ord og handling, 
og kritiserte iranerne for å støtte ulike opp-
rørsgrupper.

Eksporterer opprørere
Irak avgir nå stadig flere opprørere til andre 
land i regionen, noe blant annet den siste tids 
kamper i Libanon er et tydelig bevis for, skri-
ver The New York Times. Avisen har snakket 
med regjeringstjenestemenn i USA, Europa 
og Midtøsten og intervjuet militante ledere i 
Libanon, Jordan og London.

Noen av opprørerne forlater Irak ved å 
slå følge med bølgen av irakere som flykter 
fra krigen, mens andre blir sendt ut på nøye 
planlagte oppdrag.

Både Jordan og Saudi-Arabia har opplevd 
terroraksjoner hvor sporene peker mot Irak. 
Og i Libanon er det minst 50 Irak-veteraner 
blant opprørerne i Fatah al-Islam, ifølge den 
libanesiske hæren.

Skjebnevalg i Israel
Hvis Arbeiderpartiet velger nykommeren Ami 
Ayalon som sin leder, vil Olmerts koalisjonsre-
gjering trolig være en saga blott. Ayalon, som 
er tidligere leder av sikkerhetstjenesten Shin 
Bet, ønsker Arbeiderpartiet ut av regjeringen 
hvis Olmert blir sittende.

Det vil trolig tvinge Olmert til å samarbei-
de med politikere som har en mer uforsonlig 
holdning i konflikten med palestinerne, noe 
som kan ha store konsekvenser for den alle-
rede skakkjørte fredsprosessen i Midtøsten.

Fire drept i Thailand

De drepte var to kvinner og to jenter på 4 og 
8 år. Bomben var gjemt på en motorsykkel 
parkert foran et marked like ved en jernba-
nestasjon.

Bombeangrepet fant sted dagen etter at 
13 personer ble såret i seks bombeeksplosjo-
ner i byen Hat Yai i samme provins.

Separatistiske opprørere sør i Thailand har 
siden 2004 stadig trappet opp sin væpnede 
kamp, og over 2.200 mennesker er drept i 
voldshandlinger i regionen.

Beirut: Libanesiske myndig-
heter frykter at uroen i den 
palestinske flyktningleiren 
Nahr al-Bared skal spre seg. 
Interne palestinske meklere 
forsøker å få de ytterliggå-
ende islamistene til å gi seg.

Den libanesiske regjeringen håper at mer 
moderate palestinske ledere skal greie å 
overtale medlemmene av Fatah al-Islam 
til å legge ned våpnene.

Den al-Qaida inspirerte gruppa, som 
har forskanset seg i leiren Nahr al-Bared 
nord i Libanon, har tidligere varslet at 
den vil kjempe til døden.

Skuddsalver
Også natt til mandag kunne det høres 
kraftige skuddsalver i leiren, men da 
morgenen kom, ble det stille, ifølge øy-
envitner. Utover dagen kunne man igjen 
høre skyting fra leiren, noe som fikk li-
banesiske soldater til å avfyre granater 
mot to av leirens innganger, ifølge en kor-
respondent fra nyhetsbyrået AFP.

Etter over én uke med kamper, er det 
fortsatt tusenvis av sivile i leiren. De som 
har unnsluppet, forteller om dramatiske 
øyeblikk hvor de var nær ved å bli skutt 
på vei ut av leiren.

Medlemmene av Fatah al-Islam ankla-

ges for å skyte mot sivile for å hindre at 
de drar, ettersom den libanesiske hæren 
ikke kan gjennomføre et storstilt angrep 
så lenge leiren er full av kvinner, barn og 
sivile menn.

– Det som gjør at hæren venter, er er-
kjennelsen av at vi kan få et landsdekken-
de problem. Det vil først og fremst føre til 
reaksjoner hvis lidelsene blir store for si-
vile palestinere, sier sikkerhetseksperten 
Timur Goksel til nyhetsbyrået Reuters.

Forhandlinger
Palestinske ledere i Libanon sier de nå 
forsøker å finne ut hvordan «fenomenet» 
Fatah al-Islam kan avvikles på fredelig 
vis.

– En militær løsning er ikke lenger en 
løsning, sier Abu Emad al-Refaie, som er 
representant for Islamsk hellig krig i Li-
banon.

Den libanesiske hæren kan i henhold 
til en arabisk avtale fra 1969 ikke gå inn i 
palestinske flyktningleirer, men regjerin-
gen krever å få utlevert medlemmene av 
Fatah al-Islam, hvorav mange skal være 
fra land som Saudi-Arabia, Algerie, Tu-
nisia, Syria og Libanon.

En talsmann for gruppen sier at det 
foregår en viss mekling via religiøse le-
dere i leiren, men at kravet om utlevering 
er umulig å oppfylle.

– Det er en viss mekling. Det har kom-
met noen ulogiske forslag. Nå får vi se 
hva som skjer, sier han.

Røde Kors har levert flere nødhjelps-
sendinger til innbyggerne i Nahr al-Ba-
red, selv om sikkerhetssituasjonen er 
svært vanskelig. Mange av leirens 31.000 
innbyggere har greid å flykte, men opp-
til 8.000 er igjen, ifølge FN. De har svært 
lite mat og verken rennende vann eller 
strøm.

– Vi har hele tiden hatt tilgang til Nahr 
al-Bared. Det som har vært vanskelig, er 
å få garantert sikkerheten til hjelpear-
beiderne. Vi har bedt alle parter om å 
overholde internasjonale konvensjoner, 
sier Virginia de la Guardia fra Den inter-
nasjonale Røde Kors-komiteen til NTB på 
telefon fra Beirut.

Hun sier at Røde Kors er dypt be-
kymret for sikkerhetssituasjonen i hele 
Libanon. Ikke minst kan situasjonen bli 
enda vanskeligere når FNs sikkerhetsråd 
denne uken behandler forslaget om at det 
skal opprettes en egen internasjonal dom-
stol i forbindelse med drapet på eksstats-
minister Rafiq Hariri i februar 2005.

Drapet på Hariri førte til massedemon-
strasjoner i Libanon. Flere anklaget Syria 
for å stå bak, og syrerne ble siden tvunget 
til å avslutte sitt militære nærvær i Li-
banon etter å ha dominert nabolandets 
politikk i nesten 30 år.

Den sjiamuslimske bevegelsen Hiz-
bollah, som er en viktig maktfaktor i 
Libanon, er sterkt imot at det opprettes 
en Hariri-domstol og har truet med de-
monstrasjoner. (©NTB)

Frykter mer 
uro i Libanon

SKJERPET: Libanesiske soldater bærer ammunisjon utenfor den palestinske flyktningleiren Nahr al-Bared nord i Libanon. Medlemmer av den 
al-Qaida-inspirerte gruppen Fatah al-Islam har forskanset seg i leiren blant tusenvis av sivile. Foto: Reuters / Jerry Lampen / SCANPIX.
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Gjør klar for verdens største eksperiment
NTBtekst. Publisert på trykk 28.05.2007.

Geneve (NTB-Erik Veigård): Forskere fra hele

verden, blant dem 50 fra Norge, gjør seg klar for

verdens største eksperiment på CERN-

laboratoriet ved Geneve.

Milliarder på milliarder av kroner er brukt hvert år

i 15 år for å bygge verdens største vitenskapelige

eksperiment. Det skal studere verdens minste

ting. I løpet av høsten settes de siste skruene til

i den 27 kilometer lange partikkelakseleratoren

LHC, og jakten på universets minste byggesteiner

begynner. De 6.500 forskerne knyttet til CERN

håper de finner svarene på fysikkens største

gåter.

Eventyr

- Det er rett og slett et eventyr, sier den norske

doktorgradsstudenten Katarina Pajchel (33) fra

Universitetet i Oslo til NTB.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas)

ved LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler

hun seg privilegert over å få være med på et av

menneskehetens største fellesløft i fredstid.

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8

milliarder kroner for et laboratorium som

involverer 6.500 forskere fra 500 universiteter i

mer enn 80 land. Laboratoriet er verdens største

i sitt slag, og ville ikke blitt realisert uten

internasjonal dugnad.

Knus og se

Eksperimentene er mange og ulike ved CERN,

men i grove trekk kan man si at fysikerne her

knuser de minste partiklene de får tak i, for å se

hva som er inni. Ikke helt ulikt hva de kanskje

gjorde med lekene sine som barn, men det

kreves noe annet enn en hammer når protoner og

slikt skal knuses.

Da trengs verdens største og beste

partikkelkrasjer, LHC (Large Hadron Collider). Det

er et avansert rør i en 27 kilometer lang

sirkelformet tunnel, gravd ut hundre meter under

bakken på grensen mellom Frankrike og Sveits.

Verdens kaldeste sted

Inne i LHC skal strømmer med protoner og kjerner av

blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin

retning, og så krasjes med hverandre. For å få til det må

det 27 kilometer lange røret kjøles ned til minus 271

grader, og i tillegg tømmes for all luft så det blir

supervakuum. LHC blir både kaldere og tommere enn

verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et «spark bak» av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt. Etter 20 minutter har

protonene økt hastigheten fra 0 til 99,9999991 prosent

av lysets hastighet. I denne farten gjør de 11.000 runder

i tunnelen i løpet av ett sekund!

Små big-bang

Med en slik hastighet smeller det voldsomt når de

krasjer med hverandre. Kollisjonen sammenligner

forskerne med tiden i noen milli-milli-sekund etter big

bang (da universet oppsto).

Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal frambringe

partikler og fenomener som ikke har vært til stede siden

alt begynte for 14 milliarder år siden. Skjer det, regner

forskerne med at de bedre kan forstå de mest

fundamentale kreftene i universet.

Flere dimensjoner

- Det er nemlig mye vi ikke vet, blant annet hvorfor ting

har masse, hva mørk materie er, eller hvorfor

gravitasjonen er som den er, sier professor Farid Ould-

Saada ved Universitetet i Oslo.

Fysikere framstår nok for folk flest som allvitere som

både kan spalte atomer og forklare hva som skjer inni

stjernene. Men selv synes de det er mye de ikke har

forstått. Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes

kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å

finne ut hvor det kom fra.

- Så fundamentalt er det. Ved LHC tar vi sikte på å finne

flere dimensjoner, finne ut hvorfor ting har masse, lage

noen små svarte hull og forstå hva mørk materie er, sier

en optimistisk Farid Ould-Saada til NTB.

(©NTB)

© NTBtekst
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Norske forskere klare for verdens største eksperiment
VG Nett. Publisert på nett 28.05.2007 15:29.

50 norske forskere gjør seg klare for verdens

største eksperiment på CERN-laboratoriet ved

Geneve. Den røde sirkelen viser hvor verdens

største partikkelakselerator ligger.

Den er gravd ned hundre meter under bakken, på

grensen mellom Sveits og Frankrike. Foto:

Scanpix Milliarder på milliarder av kroner er brukt

hvert år i 15 år for å bygge verdens største

vitenskapelige eksperiment. Det skal studere

verdens minste ting. I løpet av høsten settes de

siste skruene til i den 27 kilometer lange

partikkelakseleratoren LHC, og jakten på

universets minste byggesteiner begynner. De

6.500 forskerne knyttet til CERN håper de finner

svarene på fysikkens største gåter.

Eventyr

- Det er rett og slett et eventyr, sier den norske

doktorgradsstudenten Katarina Pajchel (33) fra

Universitetet i Oslo til NTB.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas)

ved LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler

hun seg privilegert over å få være med på et av

menneskehetens største fellesløft i fredstid. De

ytterste sensorene på CMS-detektoren ved CERN

bygges på overflaten før de senkes hundre meter

ned til partikkelkrasjeren hundre meter under

bakken. Foto: Scanpix

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8

milliarder kroner for et laboratorium som

involverer 6.500 forskere fra 500 universiteter i

mer enn 80 land. Laboratoriet er verdens største

i sitt slag, og ville ikke blitt realisert uten

internasjonal dugnad.

Knus og se

Eksperimentene er mange og ulike ved CERN,

men i grove trekk kan man si at fysikerne her

knuser de minste partiklene de får tak i, for å se

hva som er inni. Ikke helt ulikt hva de kanskje

gjorde med lekene sine som barn, men det

kreves noe annet enn en hammer når protoner og slikt

skal knuses.

Da trengs verdens største og beste partikkelkrasjer, LHC

(Large Hadron Collider). Det er et avansert rør i en 27

kilometer lang sirkelformet tunnel, gravd ut hundre meter

under bakken på grensen mellom Frankrike og Sveits.

27.000 tonn masse blir kjølt ned for at det innerste

røret i den 27 kilometer lange partikkelkrasjeren LHC

skal komme ned i minus 271 grader og ha

supervakuum. Det som skjer inni dette røret de neste

månedene er forventet å forklare helt fundamentale og

fortsatt ubesvarte fysiske spørsmål. Foto: Scanpix

Verdens kaldeste sted

Inne i LHC skal strømmer med protoner og kjerner av

blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin

retning, og så krasjes med hverandre. For å få til det må

det 27 kilometer lange røret kjøles ned til minus 271

grader, og i tillegg tømmes for all luft så det blir

supervakuum. LHC blir både kaldere og tommere enn

verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et spark bak av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt. Etter 20 minutter har

protonene økt hastigheten fra 0 til 99,9999991 prosent

av lysets hastighet. I denne farten gjør de 11.000 runder

i tunnelen i løpet av ett sekund!

Små big-bang

Med en slik hastighet smeller det voldsomt når de

krasjer med hverandre. Kollisjonen sammenligner

forskerne med tiden i noen milli-milli-sekund etter big

bang (da universet oppsto).

Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal frambringe

partikler og fenomener som ikke har vært til stede siden

alt begynte for 14 milliarder år siden. Skjer det, regner

forskerne med at de bedre kan forstå de mest

fundamentale kreftene i universet.

Flere dimensjoner

- Det er nemlig mye vi ikke vet, blant annet hvorfor ting
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har masse, hva mørk materie er, eller hvorfor

gravitasjonen er som den er, sier professor Farid

Ould-Saada ved Universitetet i Oslo.

Fysikere framstår nok for folk flest som allvitere

som både kan spalte atomer og forklare hva som

skjer inni stjernene. Men selv synes de det er

mye de ikke har forstått. Farid Ould-Saada

sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et

foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det

kom fra.

- Så fundamentalt er det. Ved LHC tar vi sikte på

å finne flere dimensjoner, finne ut hvorfor ting har

masse, lage noen små svarte hull og forstå hva

mørk materie er, sier en optimistisk Farid Ould-

Saada til NTB. Verdens største

partikkelakselerator LHC befinner seg hundre

meter under bakken, på grensen mellom Sveits

og Frankrike. Inni det runde røret er det kaldere og

tommere enn i verdensrommet, og forskerne forventer at

partikkelkollisjonene her skal gi svar på fysikkens

største ubesvarte spørsmål. Foto: Scanpix

VG NETT 28.05.2007 Innholdet i utskriften er vernet

etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat

bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering

eller spredning av innholdet krever avtale med

rettighetshaver eller Kopinor.

© VG Nett
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Verdens største eksperiment
Dn.no. Publisert på nett 28.05.2007 14:03.

NTB Forskere fra hele verden, blant dem 50 fra

Norge, gjør seg klar for verdens største

eksperiment. Eksperimentet skal foregår på

CERN-laboratoriet ved Geneve. Milliarder på

milliarder av kroner er brukt hvert år i 15

år for å bygge verdens største vitenskapelige

eksperiment. Det skal studere verdens minste

ting. I løpet av høsten settes de siste skruene til

i den 27 kilometer lange partikkelakseleratoren

LHC, og jakten på universets minste byggesteiner

begynner. De 6.500 forskerne knyttet til CERN

håper de finner svarene på fysikkens største

gåter.

Eventyr Det er rett og slett et eventyr, sier den

norske doktorgradsstudenten Katarina Pajchel

(33) fra Universitetet i Oslo til NTB.

Hun er knyttet til en av de fire detektorene (Atlas)

ved LHC. Inne på det lukkede CERN-området føler

hun seg privilegert over å få være med på et av

menneskehetens største fellesløft i fredstid.

20 europeiske medlemsland betaler årlig 8

milliarder kroner for et laboratorium som

involverer 6.500 forskere fra 500 universiteter i

mer enn 80 land. Laboratoriet er verdens største

i sitt slag, og ville ikke blitt realisert uten

internasjonal dugnad.

Knus og se Eksperimentene er mange og ulike

ved CERN, men i grove trekk kan man si at

fysikerne her knuser de minste partiklene de får

tak i, for å se hva som er inni. Ikke helt ulikt hva

de kanskje gjorde med lekene sine som barn,

men det kreves noe annet enn en hammer når

protoner og slikt skal knuses.

Da trengs verdens største og beste

partikkelkrasjer, LHC (Large Hadron Collider). Det

er et avansert rør i en 27 kilometer lang

sirkelformet tunnel, gravd ut hundre meter under

bakken på grensen mellom Frankrike og Sveits.

Verdens kaldeste sted Inne i LHC skal strømmer

med protoner og kjerner av blyatomer drives opp i en

fantastisk hastighet i hver sin retning, og så krasjes med

hverandre. For å få til det må det 27 kilometer lange

røret kjøles ned til minus 271 grader, og i tillegg tømmes

for all luft så det blir supervakuum. LHC blir både

kaldere og tommere enn verdensrommet.

En liten mengde protoner slippes inn i tunnelen, og får

et «spark bak» av en avansert akselerator hver gang de

passerer et spesielt punkt. Etter 20 minutter har

protonene økt hastigheten fra 0 til 99,9999991 prosent

av lysets hastighet. I denne farten gjør de 11.000 runder

i tunnelen i løpet av ett sekund!

Små big-bang Med en slik hastighet smeller det

voldsomt når de krasjer med hverandre. Kollisjonen

sammenligner forskerne med tiden i noen milli-milli-

sekund etter big bang (da universet oppsto).

Håpet er at miniatyr-big-bangene i LHC skal frambringe

partikler og fenomener som ikke har vært til stede siden

alt begynte for 14 milliarder år siden. Skjer det, regner

forskerne med at de bedre kan forstå de mest

fundamentale kreftene i universet.

Flere dimensjoner Det er nemlig mye vi ikke vet, blant

annet hvorfor ting har masse, hva mørk materie er, eller

hvorfor gravitasjonen er som den er, sier professor Farid

Ould-Saada ved Universitetet i Oslo.

Fysikere framstår nok for folk flest som allvitere som

både kan spalte atomer og forklare hva som skjer inni

stjernene. Men selv synes de det er mye de ikke har

forstått. Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes

kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å

finne ut hvor det kom fra.

Så fundamentalt er det. Ved LHC tar vi sikte på å finne

flere dimensjoner, finne ut hvorfor ting har masse, lage

noen små svarte hull og forstå hva mørk materie er, sier

en optimistisk Farid Ould-Saada til NTB.

© Dn.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/IkXy65Kw
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Jakter på Universets hemmeligheter
Dagbladet. Publisert på trykk 20.05.2007.
Arne Foss. Side: 16.
Del: 1.

Tusenvis av forskere over hele verden gjør seg nå

klar til å ta i bruk verdens mest avanserte

forskningsanlegg. Målet er å avsløre de siste av

Universets gåter.

CERN-anlegget ligger ved Geneve i Sveits. Her

forberedes nå fysikkeksperimenter som aldri

tidligere er blitt utført.

Utgangspunktet er ørsmå partikler som kollidere

med lysets hastighet. Om lag 50 norske forskere

er med i prosjektet. Fire ulike systemer, fylt med

detektorer og elektronikk, skal registrere

kollisjonene. Mengden av data vil bli enorm.

Derfor må det bygges opp et nytt, globalt

datanettverk, kalt GRID. Dette er en viktig del av

prosjektet.

Framtidas datanett

Først skal de nye dataene bringes ut til forskere

på institutter over hele verden. Etter hvert vil alle

PC-brukere få adgang til dette nettet. Det er

faktisk framtidas datanettverk som utvikles. Det

er en videreføring av World Wide Web som også

ble oppfunnet og utviklet på CERN.

Forsøkene skal gjøres i tunneler hundre meter

under jorda. I et av eksperimentene brukes det

minste og enkleste av alle atomene, hydrogen.

- Vi tar protoner fra hydrogenatomet og sender en

strøm av dem i hver sin retning i hvert sitt rør.

Elektriske felt i tunnelene sørger for at farten

hele tida øker, mens magnetiske felt holder

partiklene på plass. Til slutt føres de inn i et rør,

der de kolliderer. Det er disse kollisjonene vi tar

bilder av, og kameraene vi nå tar i bruk er de

mest avanserte som noensinne er bygd, sier

forsker Bjørn Hallvard Samset og professor Farid

Ould-Saada, to av forskerne ved Universitetet i

Oslo som deltar i prosjektet, til Dagbladet.

Forskerne skal forsøke å gjenskape historiens mest

forunderlige øyeblikk, den gang da Universet ble skapt.

Ifølge en teori, Big Bang-modellen, skjedde dette for om

lag 14 milliarder år siden. Da var all materie samlet i et

eneste punkt. Universets første øyeblikk var en uhyre

tett og uhyre varm tilstand. Foreløpig vet ingen hva som

egentlig skjedde da utvidelsen startet.

- Vi vet i hvert fall at det var vanvittig varmt da det hele

begynte. Det vi altså gjør i våre eksperimenter, er å

samle så mye energi som mulig i et så lite punkt som

mulig. Vi håper å kunne oppdage partikler som

eksisterte allerede den gang, og som vi i dag ennå ikke

vet noe om, sier Samset.

- Det vi faktisk gjør, er å grave oss stadig dypere ned i

materien, mens vi samtidig reiser tilbake i tida, sier

Ould-Saada.

Mørk materie

I løpet av de siste ti åra har beskrivelsen av Universet

endret seg dramatisk. Tidligere trodde forskerne at

Universet ville utvide seg saktere og saktere fordi

tyngdefeltet fra massene i Universet etter hvert ville

bremse på utvidelsen. Nå vet de at det er omvendt, at

universet faktisk utvider seg i en stadig raskere takt.

Hvor kommer energien fra? Hva slags materie finnes

egentlig i Universet?

Den materien vi og stjernene er bygd opp av, utgjør bare

en liten andel av den totale mengden materie i

universet. Det er mørk materie og mørk energi som

dominerer. Materien kalles mørk fordi den ikke

vekselvirker med elektromagnetiske bølger og derfor

verken lyses opp eller kaster skygge. Den er usynlig.

Men forskerne vet at den er der.

I det nye CERN-anlegget vil protonene akselereres opp i

energier som er langt høyere enn det som tidligere er

oppnådd. En av forskernes hovedoppgave vil bli å teste

såkalte supersymmetriske modeller. Det er et nytt skritt

i jakten på den mørke materien. Målet er å finne fram til
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og beskrive nye partikler som kan sies å være en

del av den usynlige materien. - Supersymmetri er

en teoretisk modell i partikkelfysikken. Den

forutsier at enhver kjent partikkel har hva vi kalle

en supersymmetriske partner. Med denne

modellen som utgangspunkt har vi faktisk

muligheten til å gjenskape mørk materie i

laboratoriet, sier Bjørn Samset.

Vakuumenergi

Når rommet stadig utvider seg, blir det både

kaldere og kaldere og tommere og tommere. Men

ifølge kvantemekanikken er også tomme rom fylt

av partikler. Selv vakuum har en energi. Men

ingen har til nå klart å sette tall på denne

vakuumenergien. Tallene og virkeligheten passer

ikke sammen. Det betyr at mørk energi fortsatt er

en av de største gåtene i universet.

Muligens vil slike spørsmål ikke kunne besvares

før relativitetsteorien og kvantemekanikken kan

skrives sammen til en helhetlig teori. Det er ikke

forskerne i stand til foreløpig.

Men universets akselerende ekspansjon kan

også ha noe med de romlige dimensjonene å

gjøre. Det kan finnes flere enn de tre vi kjenner

til, som er lengde, bredde og høyde. Den

materien vi består av kan bare bevege seg i

disse tre.

Svarte hull

CERN-forskerne vil også forsøke å finnet svaret

på dette spørsmålet. Det gjør de ved å prøve å

skape et sort hull i laboratoriet sitt. Ingen har

klart noe slikt tidligere.

Svarte hull finnes i universet. Det er objekter eller

områder der med så stor tyngdekraft at ingenting

unnslipper fra det. Heller ikke lyset. Derfor er det ikke

mulig å observere svarte hull direkte. Teoretisk kan et

sort hull ha en hvilken som helst størrelse.

- Vi vil forsøke å lage et sort hull. Klarer vi det, er vi de

aller første som faktisk får se et slikt hull. Men vi vil

også, og det er det mest spennende, være med på å

bevise at det i universet finnes flere dimensjoner enn de

tre kjente, sier Bjørn Samset. «Vi vet i hvert fall at det

var vanvittig varmt da det hele begynte.» , «Det vi faktisk

gjør, er å grave oss stadig dypere ned i materien, mens

vi samtidig reiser tilbake i tida.» ,

Bildetekst: SIRKLEN: I disse rørene bringes partiklene

opp i lysets hastighet før de kolliderer. Inne i rørene er

det både kaldere og tommere enn i det ytre

verdensrommet. Foto: CERNENERGIEN: ENERGI: Når

partiklene kolliderer utløses store mengder energi.

Kanskje kan de første partiklene i den mørke materien

bli oppdaget i et slikt eksperiment. Foto: CERN SORTE

HULL: - Hvis vi klarer å skape et sort hull, så vil det bli

veldig lite, eksistere bare et øyeblikk og være helt

ufarlig, sier forsker Bjørn Hallvard Samset. Foto: Arne

Foss

© Dagbladet
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Hva skjer denne uken?
Universitas. Publisert på nett 09.05.2007 11:18.

TORSDAG 10. Sogn Studentby: Spørsmål om alt

mulig, på engelsk, og premier som slukker

tørsten. Amatøren, kl. 20. Fredag 11.

Universitetet i Oslo: Poverty, Human Rights and

Development: What Next for the First and Third

br:: TORSDAG 10.

Sogn Studentby: Spørsmål om alt mulig, på

engelsk, og premier som slukker tørsten.

Amatøren, kl. 20.

Fredag 11.

Universitetet i Oslo: Poverty, Human Rights and

Development: What Next for the First and Third

Worlds? Professor Peter Townsend, L,ondon

School of Economics, UK. SUM seminar room,

4th floor, Sognsveien 68, kl.10 - 12.

FREDAG 11.

Arkitektur- og designhøgskolen: Talking

architecture: Mari Hvattum. Studentpuben, kl.

14.30.

FREDAG 11.

Informasjonsavdelingen: Phantasmagoria - norsk-

britisk jazzduo. Vestibylen i Georg Sverdrups hus

på Blindern, kl. 12.15-12.45.

ONSDAG 9.

Norges Musikkhøgskole: Onsdagsserien:

Eksamenskonsert med SENS-kvartetten.

Levinsalen, kl. 18.

ONSDAG 9.

Norges Musikkhøgskole: Mastergradskonsert:

Anine Kruse Skatrud, dirigent. Lindemansalen, kl.

20.

ONSDAG 9.

Norges Musikkhøgskole: Peter Herresthals

fiolinstudenter fra Oslo og Stockholm.

Levinsalen, kl. 20.

TORSDAG 10.

Norges Musikkhøgskole: Mastergradskonsert: Aksel

Kolstad, klaver. Levinsalen, kl. 19.

FREDAG 11.

Norges Musikkhøgskole: Lunsjkonsert

Musikkhøgskolens vokalensemble dirigert av

mastergradstudenter i ensembleledelse. Biblioteket, kl.

13.30.

FREDAG 11.

Norges Musikkhøgskole: Stemmeleker. Levinsalen, kl.

15.

FREDAG 11.

Norges Musikkhøgskole: Korkonsert Musikkhøgskolens

vokalensemble dirigert av mastergradstudenter i

ensembleledelse. Lindemansalen, kl. 18.30.

SØNDAG 13.

Norges Musikkhøgskole: Mastergradskonsert Sebastian

Wemmerløv, klaver. Levinsalen, kl. 14.

MANDAG 14.

Norges Musikkhøgskole: «In Springtime»

Aargangskonsert. Mona Julsrud, sang. Levinsalen, kl.

18.

MANDAG 14.

Norges Musikkhøgskole: Ryo Noda, saxofon. Levinsalen,

kl. 20.

TIRSDAG 15.

Norges Musikkhøgskole: Diplomkonsert: Gjermund

Larsen, fele. Levinsalen, kl. 16.

TIRSDAG 15.

Norges Musikkhøgskole: Per Aspera ad Astra.

Levinsalen, kl. 19.30.

ONSDAG 9.

Oslo Kristelige Studentlag: Christian Union: Fellowship -

Qiao Mei, Andeline. Lagshuset, kl. 19.

TORSDAG 10.
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Oslo Kristelige Studentlag: Bønnefrokost.

Lagshuset kl. 8.30.

Oslo Kristelige Studentlag: SV/HF-gruppen:

Semesteravslutningstur til Sognsvann.

Sognsvann stasjon, kl. 19.05.

LØRDAG 12.

Oslo Kristelige Studentlag: Nordmarkskapellet:

Dugnad. Gi beskjed til

leder|a|nordmarkskapellet.no om du kommer.

Kapellet spanderer lunsj og middag.

Nordmarkskapellet, kl. 10-17.

SØNDAG 13.

Oslo Kristelige Studentlag: Sportsgudstjeneste.

Taler: Tor Martin Synnes. Nordmarkskapellet, kl.

12.

MANDAG 14.

Oslo Kristelige Studentlag: Realistgruppen:

Andakt ved Katarina Pajchel. Lagshuset, kl. 19

TIRSDAG 15.

Oslo Kristelige Studentlag: Undervisningskveld:

«Å leve med Gud portretter fra Bibelen», Ludvig

Aasen. Lagshuset, kl. 20.

FREDAG 11.

OSI Taekwondo: Trikstrening for alle. Sal 5,

Blindern Athletica kl. 19.00 - 21. NB! Påmelding

for denne treningen. Kontakt

anjasp|a|admin.uio.no om interessert.

MANDAG 14.

OSI Taekwondo: Trening for viderekomne. Sal 2c,

Domus Athletica kl. 20.30 - 22.

TIRSDAG 15.

OSI Taekwondo: Trening for nybegynnere. Sal 1,

Blindern Athletica kl. 16.00 - 17.30.

OSI Aikido: Nybegynnertrening. Sal UA, Domus Athletica,

kl.19-20.30.

OSI Aikido: Nybegynnertrening. Sal UA, Domus Athletica,

kl.18.30-20.

ONSDAG 9.

Kulturutvalget: Onsdagsdebatten: Fortsatt

annerledeslandet? Betong, kl. 19.

TORSDAG 10.

Glassbaren: Vinkveld. Glassbaren, kl. 18.

Aniara: Ny bok av Tolkien! Jan P. Syses Sal, kl. 18.

Cinema Neuf: Film: Baklengsfilm-uke: Memento.

Lillesalen, kl. 19.

FREDAG 11.

Glassbaren: Iced Tee Party. Glassbaren, kl. 21.

Konsertforeningen Betong: Murder Mystery releasefest

med Wintermare. Klubbsenen, kl. 21.

LØRDAG 12.

Konsertforeningen Betong: SoH: Fuel + Desspo. Betong,

kl. 21.

SØNDAG 13.

Aniara: Bokbyttedag. Biblioteket, kl. 13.

MANDAG 14.

Kulturutvalget: Upopaften: Guy Debord. Lillesalen, kl. 19.

Glassbaren: Øl og pølsefest. Glassbaren, kl. 21.

TIRSDAG 15.

BokCaféen: Robert Post. BokCaféen, kl. 21.

© Universitas
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Fysikk og mystikk
Bergens Tidende. Publisert på trykk 21.04.2007. Seksjon: MAGASIN.
Side: 20.

Katarina Pajchel er fysikar og nonne. Ho meiner

det ikkje finst noka motsetning mellom vitskap og

religion.

- På 1200-1300-talet, på den tida dei første

universiteta voks fram, var teologi rekna som den

fremste av vitskapane, seier Katarina Pajchel

(32).

Ho har på seg tradisjonell nonnedrakt,

dominikanardesign, og rører i ein kopp te ved eit

bord på atarinahjemmet på Majorstuen i Oslo.

Vegg i vegg ligg kapellet der ho søkjer samband

med noko som ligg langt, langt utanfor pensum

på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Der er ho partikkel-fysikar, utan nonnedrakt.

Pajchel trur fysikk kan styrke interessa for

mystikk, og omvendt.

- Fysikken støyter mot grensene for kva vi kan

forstå. Albert Einstein sa at det som verkeleg er

uforståeleg, det er at naturen er forståeleg.

PARTIKKELFYSIKKEN handlar om det minste av

det minste i den materielle verda og om dei

største av dei største spørsmåla. Pajchel forskar

eksperimentelt på big bang, den vitskapelege

teorien om korleis universet vart til. Nær tusen

forskarar frå 27 land samarbeider i det

internasjonale partikkelfysikklaboratoriet i Sveits,

blant dei forskarar frå UiO.

Det største fysiske eksperimentet i verda startar

til hausten. Då skal den såkalla akseleratoren

setjast i gang. Kort fortalt er dette ein tunnel

under jorda, 27 kilometer lang, der forskarane

skal sende partiklar mot kvarandre i ei fart som

nærmar seg den lyset har.

Slik kan forskarane skape att forhold frå den aller

første tida etter big bang og forstå meir om den

eksplosive starten. Det kan til og med tenkjast at

eksperimentet i CERN kan føre til nye måtar å sjå

røyndomen på.

Det går altså an å tru på big bang og Gud samstundes.

- NATURVITSKAPEN spør "korleis?". Religionen spør

"kvifor?". Big bang er ein matematisk fundert teori,

skapinga i Bibelen er eit stykkje poesi. Den kristne trua

mi pregar ikkje forskinga, men kunnskap om naturen

pregar trua. Det er snakk om komplementære syn, seier

Pajchel.

For henne er motsetninga mellom vitskap og tru ein

konstruksjon vi fint kan klare oss utan.

- Det er synd at vi har fått ei slik polarisering. Eg trur det

ofte botnar i manglande forståing for kva vitskapen går

ut på. Den manglande forståinga fører til at mange er

framandgjorde i forhold til vitskapen, seier Pajchel.

Den verdsberømte evolusjonsbiologen og ateisten

Richard Dawkins er ikkje blant desse. Hans problem er

heller omvendt, meiner Pajchel. Dawkins hevdar religion

må avvisast på vitskapeleg grunnlag.

- Det verkar som han meiner religion handlar om å skru

av hovudet og fullstendig underkaste seg ein autoritet.

Han viser ei grunn forståing for kva religion er og dermed

mangel på respekt. Dawkins blir uvitskapeleg, han

mister fakta og blir sjølv lite rasjonell når han snakkar

om religion.

EIGENTLEG, meiner Pajchel, er det ikkje snakk om ein

konflikt mellom naturvitskap og religion.

- Det er ein filosofisk konflikt, ein konflikt mellom ulike

verdsbilete; eit materielt vitskapeleg basert bilete og eit

åndeleg, basert på tru på ein skapar. Utfordringa er å

utvide vårt syn på tilveret til å inkludere begge, seier ho.

Ifølgje Pajchel står verken Darwin eller Gud i vegen for

dette. Ho tar avstand frå den såkalla kreasjonismen som

hevdar skaparforteljinga i Bibelen må tolkast meir eller

mindre bokstaveleg.

- Vi kan ikkje lese Bibelen som ei naturfagbok, seier ho.

Forskaren og nonna meiner mennesket er

grunnleggjande religiøst og at forsøk på å rasjonalisere
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dette bort har svikta. Ho meiner dessutan

rasjonell tenking ikkje bør reserverast for reint

materielle føremål. Slikt som tru, meining og håp

høyrer med.

- Elles mister vi noko av grunnlaget for å

resonnere om denne delen av røyndomen. Eg må

kunne argumentere rasjonelt og snakke om trua

mi. Elles mister vi grunnlaget for ein meiningsfull

dialog mellom religion og vitskap. Religionen og

vitskapen er begge sanne. Men det er ulike

former for sanning, påpeikar Pajchel.

Denne tankegangen voks fram i mellomalderen,

som slett ikkje er så mørk, slik Pajchel ser det.

- Det er ikkje tilfeldig at vitskapen har røter i det

kristne Vesten på 1200-1300-talet.

Førestellingane om Gud som skapar av naturen

og trua på at naturen kan seie noko om

skaparen, gav motivasjon for å interessere seg

for naturen, seier Pajchel.

I OPPLYSNINGSTIDA på 1700-talet ville

vitskapsfolk bli kvitt religion og kyrkjemakt.

Opplysningstida var bra for kristendomen, ifølgje

Pajchel.

- Vi har erkjent at kristendomen ikkje er

autoriteten på det naturvitskapelege området, og

vitskapane må leve utan innblanding. På same

måten som naturvitskapen har korrigert

religionen gjennom tidene, er det i dag kanskje

rett å stille nokre spørsmål til naturvitskapen.

Går naturvitskapen utanfor sitt område? spør

Pajchel.

Ho vil at religion skal bidra til etisk debatt innan

vitskapen.

- Vitskapen må vere sjølvstendig, men vitskapen

har også eit etisk ansvar. Vi kan ikkje leggje

subjektiv synsing til grunn for etikken.

Det var nettopp religiøs undring over naturen som

førte Pajchel inn i naturvitskapen - og til

klosterlivet. Ho er født i Polen, voks opp i Bergen

og har slått rot i Oslo. At det er akkurat

dominikanarordenen ho soknar til, er ikkje

tilfeldig.

St. Dominicus, som finst i marmor på Katarinahjemmet,

grunnla ordenen på 1200-talet med forkynning og

undervisning som det store målet. Som dominikanar

kjenner søster Katarina seg heime både religiøst og som

formidlar av fysikken, eller undringa over naturen, om du

vil.

- Eg ser ein samanheng mellom mitt religiøse liv og

ønskjet om å kunne vekkje interessa kring naturen, og

då særleg fysikken.

FYSIKK ER KJELDE TIL både matematisk kunnskap og

inngang til mysteriet.

- Kyrkja kasta ut mykje av det ytre stæsjet på 1960- og

70-tallet i eit forsøk på å følgje med i tida. Presten skulle

liksom kome i dongeribukse, og alt skulle vere

daglegdags. Vi har gløymt noko av den mystiske

tradisjonen i kristendomen. I den katolske kyrkja ser vi

at folk søkjer i andre religionar eller i den ortodokse

kyrkja, der kunsten og mystikken er meir levande.

Men, åtvarar Pajchel, Gud må ikkje brukast til å fylle

hola. Enkelte kristne har det med å bruke Gud som

forklaring overalt der vitskapen ikkje strekk til.

- Det er ting vi ikkje veit. Lat oss halde på mysteriet,

seier Katarina Pajchel.

religiøsitet

SØSTER OG FYSIKAR KATARINA: Bibelen er ikkje ei

naturfagbok, meiner Katarina Pajchel. Men ho insisterer

på retten til å trekkje tru inn på ein rasjonell arena. - Eg

vil alltid ha tru som grunnleggjande premiss, men

samstundes må eg kunne argumentere rasjonelt og

snakke om trua mi.

SØSTER OG FYSIKAR KATARINA: Bibelen er ikkje ei

naturfagbok, meiner Katarina Pajchel. Men ho insisterer

på retten til å trekkje tru inn på ein rasjonell arena. - Eg

vil alltid ha tru som grunnleggjande premiss, men

samstundes må eg kunne argumentere rasjonelt og

snakke om trua mi.

njord.svendsen@bt.no

© Bergens Tidende
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Anna Lipniacka (45) skulle bli
Bergens Tidende. Publisert på trykk 15.04.2007. Seksjon: WEEKEND.
Side: 2.

profesjonell danser. 18 år gammel ombestemte

hun seg. Fysikkstudier ville gi bedre string med

eget liv. Dessuten vil hun vite mer om hvordan

det hele begynte. fakta

Nå lever hun av det hun har lært om fysikk, men

danser afrikansk dans på fritiden.

Men for Anna er det ikke nok å lære seg

afrikansk dans. Hun vil også beherske rytmen

som hun danser til. Derfor går hun også på kurs i

afrikansk tromming, hos Abu Adonaba i Fensal en

gang i uken.

Når hun verken jobber, trommer eller danser, går

hun på ski eller løper. Sist sommer ble hun

nummer tre i sin klasse opp til Skålatårnet. Dit

opp er det 1848 høydemeter fra fjorden inne i

Loen. Stolzen løper hun på drøye 14 minutter

hvis hun må.

Men vitenskap er likevel hjertesaken.

- Fysikk er selve dronningen blant

eksperimentelle vitenskaper. Faget angår hundre

prosent av universets innhold, mens bare fem

prosent er materie eller stoffer og dermed

underlagt kjemien.

På jobben dreier det seg om å skape

energimengder nesten på nivå med det som

skjedde under "Det store smellet". Det skal skje

senere i år, i en 27 kilometer lang underjordisk

tunnel, like ved Geneve. Her bygges verdens

største akselerator. Når den slås på, vil såkalte

protonstråler kollidere i en fart nær lysets

hastighet. På den måten håper man å gjenskape

noe av forholdene rundt The Big Bang.

For å fange opp hva som skjer under slik ekstrem

energitetthet har Det europeiske laboratoriet for

partikkelfysikk (CERN) bygget fire detektorer som

skal avlese og måle det som skjer.

Anna Lipniackas jobb er knyttet til en detektor

som heter ATLAS.

- Den er 22 meter høy og ligger i en hule 100 meter

under jorden.

Hennes drøm er å oppdage ukjente, men viktige deler av

universet. Under den simulerte gjentakelsen av det store

smellet håper hun å kunne skape såkalt mørk materie.

Universet domineres av slik mørk materie uten at vi vet

noe særlig om den.

- Den delen av verden som er synlig for oss utgjør bare

fire prosent av alt materiale i universet. Det resterende

vet vi ikke så mye om. Men vi vet at stjernene i vår

galakse ville fly fra hverandre hvis ikke den mørke

materien holdt dem sammen med tyngdekraften.

Professoren vil også kunne få svar på andre

fundamentale spørsmål gjennom det planlagte smellet.

- Finnes det prosesser og partikler som helt vil endre vår

forståelse av energi og materie? Har universet en ekstra

dimensjon? Eller finnes det små svarte hull der ute?

Dette er noe av mystikken som Anna Lipniacka og

hennes kolleger søker å få svar på.

Fysikkprofessoren snakker polsk, russisk, fransk, tysk

og norsk. Med oss nøyer hun seg med engelsk og norsk.

Det gjør hun også når en håndfull doktorgrad-studenter

invaderer det beskjedne kontoret hennes på Institutt for

fysikk og teknologi.

I tur og orden viser de frem sine forsøk og prosjekter.

Tabeller, modeller og kurver blir forstørret fra

studentenes pc-er opp på kontorveggen. Anna

kommenterer fortløpende ting som det hadde vært greit

å forstå aldri så lite av.

Det slurpes kaffe av store krus. Tonen er gemyttlig. Ut

fra stemningen kunne man tro de snakket om helt

alminnelige ting. For en med syltynn gymnas-fysikk gir

samtalene magert utbytte.

Tre av de seks studentene på Annas kontor er kvinner.

En slik kjønnsbalanse er helt uvanlig. Anna er eneste

kvinnelige fysikkprofessor ved Universitetet i Bergen.
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- Norge er dårligst i klassen i Europa når det

gjelder kvinneandelen i realfag, og på landsbasis

ligger Universitetet i Bergen langt etter

Universitetet i Oslo.

Hun er i det hele tatt lite imponert over den

norske likestillingen, og mener nordmenn er

særdeles tradisjonelle.

- Se bare hvem dere skriver om i avisen. Det er

artikler og bilder av menn side opp og side ned.

Jeg orker ikke lese om disse gutteklubbene. De

såkalte damebladene er heller ikke noe

alternativ. De serverer jo bare kommersielt

visvas. Selv har hun gjort noe med det. Hun leder

nettverket "Realfagdamer" på Universitetet i

Bergen har tatt initiativ til et nordisk nettverk for

kvinner i fysikk.

- Vil jakten din på mørk materie kunne ha noe

håndgripelig nytteverdi?

- Før elektronet ble oppdaget ville et tilsvarende

spørsmål vært like vanskelig å svare på. Husk at

tv og verdensveven (www) begge er biprodukter

av grunnforskning. Kanskje science fiction-

forfatterens drøm om å lagre energi i svarte hull

der ute kan la seg gjøre. Muligens kan vi

"tunnelere" til andre deler av universet. Søken

etter universelle svar er en integrert del av menneskelig

kultur, der teknologisk utvikling ofte blir biprodukter.

Akseleratoren i Sveits vil skyve teknologien fremover

innen elektronikk, informatikk og telekommunikasjon.

Jeg tror dessuten vi partikkelfysikere kan love at vi vil bli

i stand til å konstruere verdens beste søppel-e-post-filter

i kjølvannet av dette prosjektet.

Anna Lipniacka er født i Warszawa i Polen.

Dro til Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk

CERN i 1984 for å ta doktorgraden sin der.

Er professor i fysikk ved Universitetet i Bergen. Sammen

med forskere fra hele verden er hun med på å gjenskape

tilstanden like etter The Big Bang ved CERN i Geneve.

Universitetet i Bergen er særdeles mannsdominert. Det

er bare å se på toalettene og bygningene

kjell.osterbo@bt.no
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Gjør superteknologi allmenn
Forskning.no. Publisert på nett 11.04.2007 05:02.

Snart kan både private og offentlige fagmiljøer i

Europa få enkel tilgang på nettverksteknologi

som tidligere har vært forbeholdt de tunge

forskningsmiljøene. EU-prosjektet KnowARC gjør

teknologien lett, åpen og allmenn.

Mangelen på tilstrekkelig stor prosessor og

lagringskapasitet til å behandle store

datamengder, fikk forskere til å se mot

kraftindustrien. Der får man strøm fra kontakten i

veggen uten å måtte bry seg om hvor den

kommer fra og hvordan den er produsert.

På samme måte vil det så godt som alltid være

datamaskiner som ikke er i bruk flere ganger i

løpet av en dag eller uker spredd utover hele

verden, samtidig som det andre steder vil være

perioder hvor man mangler kapasitet.

Som en løsning på dette oppsto konseptet

Gridnettverk, hvor man deler ledig

datamaskinkapasitet mellom flere, for å slik

kunne unngå at noen maskiner sjelden blir brukt.

Teknologien muliggjorde samarbeid mellom

forskningsmiljøer, hvor forskere kunne dele ikke

bare store mengder informasjon, men også

datakraft innen store nettverk av datamaskiner.

Men selv om teknologien har vært i utvikling i

over et tiår, er nok begrepet Grid computing

allikevel ikke velkjent for de fleste av oss.

Mer enn bare fildeling Det å koble sammen

datamaskiner i klynger, og sette sammen

supercomputere som deler datakraft er ikke et

nytt konsept. På samme måte er heller ikke

konseptet fildeling noe som klinger ukjent i øret

til en gjennomsnittlig ungdom, student eller

femtiåring i dagens digitaliserte samfunn.

Det er derfor viktig å forstå at Grid ikke er det

samme som verken P2P eller en supercomputer,

selv om fenomenene er beslektet. En

datamaskinklynge gjør det mulig å fordele store

oppgaver på flere prosessorer, et P2P nettverk

gjør det mulig å dele filer i et desentralisert

nettverk.

Et Grid-nettverk gjør begge deler: det tillater deg å

utnytte datakraften, samt få tilgang på filer fra andre

maskiner, men i stedet for å laste filer ned til din egen

maskin, kan du også behandle filer uten at

prosessorkraft og data er lokalisert på samme sted.

Informasjonen som deles passerer seg også et hakk

over mp3- filer og DivX- klipp: grid-nettverk er til for å

lette arbeidet innen spesifikke forsknings- og

arbeidsmiljøer, hvor deltakere deler ressurser og

arbeidsresultater innen bestemte fagfelt.

Det nye nettet I likhet med world wide web bygger Grid

på internett. Men på samme måte som world wide web

ble utviklet for å skape en effektiv måte å dele

informasjon på, er Grid utviklet for å kunne dele tilgang

til store ressurser. Grid er derfor ansett som det neste

skrittet i nettets utvikling, og world wide grid er et begrep

som ofte brukes.

Teknologien tilrettelegger for at man ikke skal være

avhengig av at maskinene som kommuniserer med

hverandre bruker samme plattform (Windows, Linux eller

OS). Slik kan store nettverk av maskiner kobles

sammen, på tvers av geografiske og administrative

grenser.

I løpet av det siste tiåret har det på verdensbasis blitt

utviklet en mengde forskjellige modeller for slike

nettverk, noe som har resultert i et uttall forskjellige

varianter. Men ingen løsning som passer alle. Før nå.

Nordiske forskere sentrale Nordiske forskere har stått

sentralt i utviklingen av stabile gridnettverk. Det nordiske

samarbeidsprosjektet NorduGrid, bestående av fem

nordiske akademiske institusjoner, utviklet en

programvare som muliggjorde et gridnettverk for

forskningsoppgaver på produksjonsnivå.

Dette nettverket har senere inkludert

forskningsinstitusjoner i Europa og Baltikum, samt

Russland, Australia og Sri Lanka.

Når EU nå ønsker å gjøre grid til allemannseie, er det

NorduGrids arbeid som ligger til grunn. Programvaren,

den såkalte ARC- mellomvaren (Advanced Recource

Connector) er nemlig ansett som en av de beste

løsningene på verdensbasis.
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Grid til alle Med ARC som grunnmur skal det EU-

finansierte forskning og utviklingssamarbeidet

KnowARC gjøre grid til et husholdningsfenomen,

under mottoet Grid til alle.

Samarbeidet involverer ti partnere fra syv

Europeiske land. Norge, representert ved

Universitetet i Oslo, leder samarbeidet. Bildet

viser hvilke land som deltar i KnowARC

prosjektet. Copyright: KnowARC KnowARC er en

forkortelse for Grid- enabled Know-how Sharing

Technology based on ARC Services and open

Standards. Navnet gjenspeiler målet for

prosjektet: å utvikle gratis grid-teknologi som

muliggjør nettverk hvor brukerne kan dele

prosesskunnskap.

Gridløsningene som utvikles skal kunne brukes

av både næringsliv og privatpersoner innen

Europa. Derfor skal programmene være enkle å

installere og enkle å bruke. Kompleksiteten bak

programmene skal være skjult, på samme måte

som den er det i en standard nettleser.

Effektiviserer forskningssamerbeidet Ved å dele

informasjon og ressurser innen interne nettverk,

kan private og offentlige organisasjoner

effektivisere arbeidet sitt betraktelig kompliserte

oppgaver kan løses på kort tid.

Farid Ould-Saada, professor i partikkelfysikk ved

UiO og prosjektleder for NorduGrid og KnowARC,

gir et eksempel på hvordan denne mellomvaren

kan fungere, for eksempel innen helsevesenet.

- Du er lege, og skal behandle en pasient med en

sykdom. Den intelligente mellomvaren kan hjelpe

deg med å stille en diagnose basert på den

informasjonen legen mater inn i nettverket og å

komme i kontakt med andre leger som har

behandlet tilsvarende sykdommer, forklarer Ould-

Saada.

- Legen vil på denne måten få tilgang på

relevante eksisterende forskningsresultater om

den aktuelle diagnosen. I tillegg får legen

mulighet til å hente ut informasjon om forskjellige

behandlingsmetoder og fortelle legen hvor

han/hun finner det medisinske utstyret som skal

til for å behandle sykdommen.

- Her må man også ta i betraktning etiske spørsmål

omkring sikkerhet og pasientvern. KnowARC prosjektet

jobber også med å løse disse problemstillingene, tilføyer

han.

Det høres kanskje ut som Google, men forskjellene er

store. For det første deler man på umiddelbar tilgang til

store dataressurser, for det andre deler man spesifikk

og løsningsrettet informasjon, som i tilfeller som dette

kan være livsviktige.

Ved tilgang til arbeidsresultater som allerede ligger i

nettverket slipper man å gjøre unødvendig arbeid. På

denne måten skal prosjektet bidra til å effektivisere

forskningssamarbeid i Europa.

- La oss si du skal sette sammen et værvarsel for et

stort geografisk område. Dersom deler av værvarselet

allerede er gjort av andre institusjoner, vil du kunne få

beskjed om det, og tilgang på de resultatene som

allerede foreligger i Grid-nettverket, forteller Ould-Saada.

- På denne måten kan forskningsinstitusjoner

samarbeide på tvers av landegrenser, f. eks om å

utarbeide avanserte klimaprognoser.

Kommersiell verdi Forskjellige aktører har allerede

forsøkt å utnytte Grid kommersielt. Giganten IBM

snakker varmt om teknologiens kommersielle potensial,

og det har blitt gjort flere prosjekter innen forskjellig

næringsvirksomhet i Europa, blant annet innen

bilindustrien og helseindustrien, hvor Grid har blitt tatt i

bruk innen blant annet utregninger og risikoanalyse.

Allikevel er det ingen kommersielle aktører som har

utviklet tilsvarende programvare til det nivået KnowARC

har foredlet ARC- programvaren.

KnowARC sikter også på at ARC- programvaren skal tas i

bruk innen industri og næringsliv. Det er blant annet

planlagt utprøving innen bilindustrien i Tyskland,

autoimmune sykdommer og lungesykdommer. Det finnes

flere eksisterende fagområder som allerede bruker ARC.

Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før teknologien

slår rot innen Europa, og hvor lang tid det tar før ordet

Grid har blitt en del av vårt daglige vokabular.

Les mer om og.

© Forskning.no
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Tro mot vitenskap?
Forskning.no. Publisert på nett 24.09.2006 05:01.

Står kristen tro og vitenskap i et

motsetningsforhold? Dette er det sentrale

spørsmålet i den nye antologien `Tro og

vitenskap - sammenheng eller sammenstøt`. Vi

samlet fire av bidragsyterne til en prat.

Tro og vitenskap er et engasjerende tema, og har

vært skrevet om dette.

I forrige uke ble en ny norsk bok lansert om

emnet. er en antologi med bidragsytere fra et

tverrsnitt av det kristne Norge.

Temaene spenner fra Charles Darwins syn på

religion til et kapittel om hva til hva Bibelen har

gitt vitenskapen med undertittelen `når haren

tygger drøv`.

I etterkant av lanseringen samlet forskning.no

fire av dem som på forskjellig vis har bidratt til

antologien.

Bredt spekter Espen Utaker er redaktør for Tro og

vitenskap. Til daglig redigerer han bladet et blad

som eies av misjonsorganisasjonen er

sivilingeniør, og har skrevet flere bøker. I Tro og

vitenskap har han bidratt med et kapittel der han

imøtegår det han mener er myter om at

kristendommen er vitenskapsfiendtlig.

er nonne i Dominikanerordenen, og arbeider til

daglig med teoretisk astrofysikk ved Universitetet

i Oslo. Hun deltar som intervjuobjekt i Tro og

vitenskap.

Espen Utaker. Jon Kvalbein er pensjonert rektor

og en kjent skribent. I denne sammenhengen har

han særlig gjort seg bemerket som popularisator

av såkalt et tema han også skriver om i Tro og

vitenskap.

Reaksjon mot kreasjonisme Boken Tro og

vitenskap er delvis en reaksjon mot

kreasjonismen, forklarer redaktør Espen Utaker.

- Vårt Land skrev i fjor sommer at en del mer

karismatiske bibelskoler her til lands underviser i

ungjordskreasjonisme. Disse skolene hevder

altså at jorden er rundt 10 000 år gammel og at

skapelsesberetningen skal leses helt bokstavelig.

Dette satte en støkk i redaktøren.

- Det kan selvfølgelig være tvil og strid om vitenskapelige

teorier, men helt opplagte ting som at jorden er eldre

enn 10 000 år gammel bør man i hvert fall styre unna.

Som kristen er jeg opptatt av å finne sannheten, både i

kristendommen og vitenskapen. Det er veldig

inspirerende for min kristne tro at tro og vitenskap kan

være to sider av same sak, og underbygge hverandre,

sier Utaker.

- Men hva hvis man finner naturvitenskapelige resultater

som ikke stemmer overens med det kristne

verdensbildet?

- Da vil jeg si som Arne Garborg: `Sannheten om den så

skal føre til Helvete`. Skulle naturvitenskapen vise at det

er umulig at en Gud står bak, må jeg forholde meg til

det. Men det er ikke noe som tyder på at

naturvitenskapen kan påvise noe slikt. Derfor synes jeg

det er like lett å tro at det står en skaper bak, som å tro

det omvendte, sier Utaker.

Konstruert konflikt Katarina Pajchel mener det ikke er

noen konflikt mellom tro og vitenskap.

Katarina Pajchel. - Jeg tror denne konflikten er en

konstruksjon, en konstruksjon som skyldes at mange

ikke vet nok om hva naturvitenskap er, hvilke metoder

den bruker og hvilke spørsmål vitenskapen stiller. De vet

også for lite om hvilke svar naturvitenskapen kan gi uten

å gå utover sine grenser, sier Pajchel.

Hun mener den samme kunnskapsløsheten merkes på

området for religion og tro.

- Teologi er også et fag med sine metoder og sannheter,

akkurat som naturvitenskapen, men teologi og

naturvitenskap har hvert sitt språk og hvert sitt

verdensbilde.

- Jeg ser likevel to mulige konflikter mellom de to. Det

ene er når den ene parten går ut over sitt område, som

når man leser Bibelen som en naturfagsbok eller når

vitenskapen påberoper seg å kunne besvare etiske eller

eksistensielle spørsmål.
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Bjørn Are Davidsen. - Det andre konfliktområdet

er kanskje ikke det naturvitenskapen finner ut,

men hvordan man tolker disse funnene. Vi

trenger ikke være redde for naturvitenskapen,

men skeptiske dersom man bruker den for å

fremme et rent materialistisk verdensbilde, med

sosialdarwinismen som et ytterliggående

eksempel, sier Pajchel.

Verdifri naturvitenskap?

Bjørn Are Davidsen nikker anerkjennende. Han

mener at mye av bildet av kristendommen som

en hindring for vitenskapen er basert på myter.

Påstanden om at kirken er et eksempel på en

slik myte.

- Slik jeg ser det, er det vanskelig å finne veier fra

naturvitenskapen til verdier, men lettere å finne

veier fra verdier til naturvitenskap.

- Selve eksistensen av naturvitenskap er et

kulturelt prosjekt som bygger på en rekke

trosoppfatninger om hvordan virkeligheten er. For

eksempel at det er en orden i universet. Hadde

man ment at verden bare var kaos, ville det ikke

vært noen vits i å studere naturen og dermed

etablere en naturvitenskap.

Jon Kvalbein. - Det jeg mener er viktig å snakke

om når det gjelder tro og vitenskap, er at enhver

forsker har en tro, bevisst eller ubevisst, som

driver dem til ett eller annet. Enten man er hindu,

kristen eller ateist kan man bruke

naturvitenskap, eller bli interessert i

naturvitenskap, for å fremme sine livsprosjekt.

- Dette er det viktig å huske på, understreker Davidsen.

Det godes problem?

Jon Kvalbein minner om at `det ondes problem`,

spørsmålet om hvordan det kan være så mye ondt i

verden, ikke kan løses av vitenskapen.

- Det ondes problem er et reelt problem. Ingen av oss

makter å svare på hvorfor det er så mye ondt i verden.

Men dette er ikke et felt naturvitenskapen kan bevege

seg inn i; vitenskapen kan ikke måle godt og ondt. Så

dette er et område for filosofien og teologien, sier

Kvalbein.

- Jeg pretenderer ikke å komme med et svar på hvor det

onde kommer fra, men jeg pleier å kaste spørsmålet

tilbake: Jeg spør darwinistene hvor det gode kommer fra.

For hvis meningen er å overleve og få mest mulig avkom,

blir vi jo bundet til å være alles kamp mot alle.

- En moral som vokser ut av en slik rendyrket darwinisme

vil være mye verre enn den kristne. Ondskapens problem

løser vi ikke via vitenskapen, men når Gud har gitt oss

frihet, inkludert muligheten til å velge feil, er det aller

meste av ondskapen i verden menneskers feil, sier

Kvalbein.

© Forskning.no
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Sammenheng eller sammenstøt mellom tro og vitenskap?
Kristelig Pressekontor. Publisert på nett 19.09.2006 01:28.

- Er det nødvendigvis konflikt mellom kristen tro

og vitenskap? Spørsmålet drøftes i boken Tro og

vitenskap sammenheng eller sammenstøt som

Lunde forlag gir ut i høst. Boken har åtte

bidragsytere og er redigert av Espen

Utaker, redaktør av magasinet Agenda 3:16. -

Gud har skapt verden, men samtidig sagt at vi

skal legge den under oss. Vi har forskningsfrihet,

og det må være tillatt for kristne å ha noe ulike

syn på spørsmål omkring skapelse og utvikling,

sier en av artikkelforfatterne, Jon Kvalbein.

Kvalbein presiserer imidlertid at dersom man

tolker utviklingslæren slik at det bare er

tilfeldigheter som råder, så mener han det

kommer i konflikt med kristen tro. Katarina

Pajchel, nonne i dominkanerordenen og forsker

innen partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo, sier

at det å forske på de komplekse

sammenhengene i naturen ikke kommer i konflikt

med hennes kristne tro. Hun er ikke redd for å

finne ubehagelige svar. - Gud er skaper, og han

har skapt en verden hvor det hersker en

grunnleggende orden. Skaperverket sier oss noe

om Skaperen, sier hun. Bjørn Are Davidsen tar i

sin artikkel i boken oppgjør med 30 myter om

forholdet mellom tro og vitenskap. Espen Utaker

fikk ideen til bokprosjektet etter at Agenda 3:16 i

fjor hadde et temanummer om forholdet mellom

tro og vitenskap. Jeg har prøvd å finne fram til de

beste fagfolkene på de temaene boken

omhandler, sier han. KPK.

49 nye bøker på Lunde: Andaktsbok med bare

kvinnelige forfattere Lunde Forlag kommer i år

med 49 nye bøker. Torsdag presenterte forlaget

sin høstliste.

- Vi er opptatt av å ta vare på tradisjoner,

samtidig som vi bestreber oss på å vinne nye

lesere, sier forlagssjef Ingeborg Eidsvåg.

Oppbyggelig litteratur er fortsatt

hovedsatsingsområdet, og Lunde har for

eksempel flere nye andaktsbøker på årets

bokliste. En av disse bøkene har tittelen

Livspuls. Spesielt med denne andaktsboken er at

den har 26 forfattere og alle er kvinner. De 26 kommer

fra ulike kristne organisasjoner og trossamfunn. Også

Geir Harald Johannesen kommer med en ny andaktsbok

i år Varig glede. En litt uvanlig bok er danske Mikael R.

Andreasens bok Hjelpekunst. Boken gjengir en e-

postdialog mellom to unge mennesker. Den er en

historie om hvordan de to prøver å forstå hverandre og

om hvordan en gudstro kan vokse fram via Internett.

Lundes bokliste innholder ellers flere skjønnlitterære

bøker, barnebøker, gavebøker og bøker som går på

temaet evangelisering og misjon. KPK.

NYNORSK Ny bok på Lunde Forlag: Samanheng eller

samanstøyt mellom tru og vitskap?

- Er det naudsynleg konflikt mellom kristen tru og

vitskap? Spørsmålet vert drøfta i boka Tro og vitenskap

sammenheng eller sammenstøt som Lunde forlag gir ut i

haust.

Boka har åtte bidragsytarar og er redigert av Espen

Utaker, redaktør av magasinet Agenda 3:16. - Gud har

skapt verda, men samstundes sagt at vi skal leggje ho

under oss. Vi har forskingsfridom, og det må vere lov for

kristne å ha noko ulike syn på spørsmål kring skaping og

utvikling, seier ein av artikkelforfattarane, Jon Kvalbein.

Kvalbein presiserer likevel at dersom ein tolkar

utviklingslæra slik at det berre er tilfeldigheiter som rår,

så meiner han det kjem i konflikt med kristen tru.

Katarina Pajchel, nonne i dominikanarordenen og forskar

innan partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo, seier at

det å forske på dei komplekse samanhengane i naturen

ikkje kjem i konflikt med hennar kristne tru. Ho er ikkje

redd for å finne ubehagelege svar. - Gud er skapar, og

han har skapt ei verd der det herskar ein grunnleggjande

orden. Skaparverket seier oss noko om Skaparen, seier

ho. Bjørn Are Davidsen tek i sin artikkel i boka oppgjer

med 30 myter i forholdet mellom tru og vitskap. Espen

Utaker fekk ideen til bokprosjektet etter at Agenda 3:16

i fjor hadde eit temanummer om forholdet mellom tru og

vitskap. Eg har prøvd å finne fram til dei beste fagfolka

på dei tema som blir omhandla i boka, seier han. KPK.

49 nye bøker på Lunde Andaktsbok med bare kvinnelege

forfattarar Lunde forlag kjem i år med 49 nye bøker.

Torsdag presenterte forlaget haustlista si.
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- Vi er opptekne av å ta vare på tradisjonar,

samstundes som vi prøver å vinne nye lesarar,

seier forlagssjef Ingeborg Eidsvåg. Oppbyggjeleg

litteratur er framleis hovudsatsingsområdet, og

Lunde har til dømes fleire nye andaktsbøker på

boklista i år. Ei av desse bøkene har tittelen

Livspuls. Spesielt med denne andaktsboka er at

den har 26 forfattarar og alle er kvinner. Dei 26

kjem frå ulike kristne organisasjonar og

trussamfunn. Også Geir Harald Johannesen kjem

med ei ny andaktsbok i år - Varig glede. Ei litt

uvanleg bok er danske Mikael R. Andreasens bok

Hjelpekunst. Boka gjengir ein e-postdialog

mellom to unge menneske. Den er ei historie om

korleis dei to prøver å forstå kvarandre og om korleis ei

gudstru kan vekse fram via Internett. Lunde si bokliste

inneheld elles fleire skjønnlitterære bøker, barnebøker,

gåvebøker og bøker som omhandlar evangelisering og

misjon. KPK.

Publisert: 18.09.2006
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Konflikt mellom tro og vitenskap?
Magazinet. Publisert på nett 15.09.2006 14:51.

- Er det nødvendigvis konflikt mellom kristen tro

og vitenskap? Spørsmålet drøftes i boken Tro og

vitenskap sammenheng eller sammenstøt. - Gud

har skapt verden, men samtidig sagt at vi skal

legge den under oss.

Vi har forskningsfrihet, og det må være tillatt for

kristne å ha noe ulike syn på spørsmål omkring

skapelse og utvikling, sier en av

artikkelforfatterne, Jon Kvalbein.

Kvalbein presiserer imidlertid at dersom man

tolker utviklingslæren slik at det bare er

tilfeldigheter som råder, så mener han det

kommer i konflikt med kristen tro.

Katarina Pajchel, nonne i dominkanerordenen og

forsker innen partikkelfysikk ved Universitetet i

Oslo, sier at det å forske på de komplekse

sammenhengene i naturen ikke kommer i konflikt

med hennes kristne tro. Hun er ikke redd for å

finne ubehagelige svar.

- Gud er skaper, og han har skapt en verden hvor

det hersker en grunnleggende orden.

Skaperverket sier oss noe om Skaperen, sier hun.

Bjørn Are Davidsen tar i sin artikkel i boken oppgjør med

30 myter om forholdet mellom tro og vitenskap.

Espen Utaker fikk ideen til bokprosjektet etter at Agenda

3:16 i fjor hadde et temanummer om forholdet mellom

tro og vitenskap.

Jeg har prøvd å finne fram til de beste fagfolkene på de

temaene boken omhandler, sier han.

Tro og vitenskap sammenheng eller sammenstøt utgis

av Lunde forlag i høst. Boken har åtte bidragsytere og er

redigert av Espen Utaker, redaktør av magasinet Agenda

3:16.

KPK

© Magazinet
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Sammenheng eller sammenstøt mellom tro og vitenskap?
Norge IDAG. Publisert på nett 15.09.2006 12:33.

- Er det nødvendigvis konflikt mellom kristen tro

og vitenskap? Spørsmålet drøftes i boken Tro og

vitenskap sammenheng eller sammenstøt som

Lunde forlag gir ut i høst. Boken har åtte

bidragsytere og er redigert av Espen

Utaker, redaktør av magasinet Agenda 3:16. -

Gud har skapt verden, men samtidig sagt at vi

skal legge den under oss. Vi har forskningsfrihet,

og det må være tillatt for kristne å ha noe ulike

syn på spørsmål omkring skapelse og utvikling,

sier en av artikkelforfatterne, Jon Kvalbein.

Kvalbein presiserer imidlertid at dersom man

tolker utviklingslæren slik at det bare er

tilfeldigheter som råder, så mener han det

kommer i konflikt med kristen tro. Katarina

Pajchel, nonne i dominkanerordenen og forsker

innen partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo, sier

at det å forske på de komplekse

sammenhengene i naturen ikke kommer i konflikt

med hennes kristne tro. Hun er ikke redd for å

finne ubehagelige svar. - Gud er skaper, og han

har skapt en verden hvor det hersker en

grunnleggende orden. Skaperverket sier oss noe om

Skaperen, sier hun. Bjørn Are Davidsen tar i sin artikkel i

boken oppgjør med 30 myter om forholdet mellom tro og

vitenskap. Espen Utaker fikk ideen til bokprosjektet etter

at Agenda 3:16 i fjor hadde et temanummer om

forholdet mellom tro og vitenskap. Jeg har prøvd å finne

fram til de beste fagfolkene på de temaene boken

omhandler, sier han. KPK.

FOTO: Redaktør Espen Utaker i forgrunnen med tre av

bidragsyterne i boken. Fra venstre: Jon Kvalbein,

Katarina Pajchel og Bjørn Are Davidsen. Foto: Ole

Andreas Husøy, KPK.

KPK 15.09.2006 11:22
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Skal gjenskape Big Bang
Vi Menn. Publisert på nett 02.06.2006 08:10.

Hvor kommer vi fra? Hvordan oppsto alt? Det har

menneskene undret på siden tidenes morgen.

Neste år får vi kanskje svaret. UNIVERSETS

TILBLIVELSE: Forskere fra hele verden er samlet i

Genève i Sveits, der de er i ferd

med å bygge verdens største og mest

kompliserte maskin LHC. Denne maskinen står

ferdig neste år og skal gjenskape forholdene

rundt the Big Bang, ekpslosjonen som skapte

vårt univers.

FORAN MASKINEN: Nordmannen Farid Ould-

Saada (t.v.), professor i fysikk, er involvert i

arbeidet med å bygge den nye vidundermaskinen.

I denne artikkelen forsøker han å forklare Vi

Menns Øyvind Steen Jensen hva som er i ferd

med å skje.

GODT SKJULT: I dette området på grensen

mellom Frankrike og Sveits befinner LHC seg, 50

til 150 meter under bakken.

KJEMPEMESSIG AKSELERATOR: Farid viser oss

LHC, som rett og slett er en kjempemessig

akselerator. Her skal det sendes partikler rundt i

svimlende hastigheter. Langs fire punkter i den

27 kilometer lange sirkulære tunnelen vil

partiklene kollidere med hverandre. Disse

kollisjonene vil utvikle energier man ikke har sett

siden universet ble skapt.

MAGNETER: Om lag 5000 superledende

magneter sørger for å holde partiklene samlet og

på rett spor mens de presses, nær opp til lysets

hastighet i den 27 km lange, sirkelformede

tunnelen, runde etter runde.

MANGE NORDMENN: Mange nordmenn er

involvert i arbeidet med kjempemaskinen. Her er

Erik Adli sammen med Farid Ould-Saada ved en

av de fire detektorene, der partiklene skal

kollidere og siden analyseres. Dette er den

største av detektorene kalt ATLAS.

Vi er i et jordbruksdistrikt på grensen mellom

Frankrike og Sveits. Kuer beiter på markene, en

og annen syklist skutter seg mot vinden. Det er

ganske mange høyspentledninger å se, ellers ingenting

som tyder på at noe spesielt foregår i dette fredelige

området.

Så er det da også under bakken det skjer. 50 150 meter

under jordoverflaten er en hær av høyt utdannede

fysikere og andre vitenskapsmenn i ferd med å bygge

den største og mest kompliserte maskinen verden har

sett.

Neste år skal den være ferdig, hvis alt går som det skal.

Med denne maskinen skal forskerne forsøke å

gjenskape forholdene slik de antas å ha vært kort tid

etter The Big Bang, eksplosjonen som skapte vårt

univers.

Skal løse gåten Arbeidet drives i regi av CERN (European

Organization for Nuclear Research) verdens største

partikkelfysikklaboratorium. Her er 7000 kloke hoder fra

80 land samlet for å løse gåten rundt universets

tilblivelse.

Noen av vitenskapsmennene er norske. En av dem, Farid

Ould-Saada (45), har arbeidet ved CERN i mange år, og

er professor i fysikk ved Universitetet i Oslo. Han har

påtatt seg oppgaven med å forklare Vi Menns utsendte

hva dette egentlig dreier seg om. En krevende jobb.

Farid går pedagogisk til verks: Du er egentlig

fotballjournalist, er du ikke, sier han. Og jeg nikker.

Da kjenner du sikkert Zinedine Zidane, sier Farid.

Den komplette spiller, sier jeg andektig. Og Farid nikker.

Men visste du at han, som jeg, er av berbisk-algirsk

opprinnelse? spør Farid. Og jeg nikker. Det visste jeg

faktisk.

Men har du tenkt over at Zidane har masse og hvorfor

han har det? spør Farid.

Jeg innrømmer at det ikke er noe jeg går rundt og tenker

på. Ikke til daglig.

Men det gjør vi, sier Farid. Til nå har ingen kunnet

forklare hvorfor materie har masse. Derfor leter vi etter

en helt spesiell partikkel, det såkalte Higgs-bosonet,

som kan gi oss svaret på denne gåten. Det er kalt the

God particle, for å understreke hvilken betydning det har,
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sier Farid.

Universets første øyeblikk Han peker ned i

tunnelen, mot den enorme maskinen the Large

Hadron Collider, forkortet LHC. Den store hadron

kollisjonsmaskinen, på godt norsk. Det er en

partikkelakselerator så kraftig at den vil være i

stand til å gjenskape forholdene slik de antas å

ha vært ved universets fødsel.

Den, sier Farid, skal forhåpentlig hjelpe oss å

finne Higgs-bosonet, og til å besvare noen av de

dypeste og mest grunnleggende spørsmålene i

moderne vitenskap.

CERN, som har eksistert siden 1954, har utviklet

stadig kraftigere akseleratorer for å skape enda

kraftigere kollisjoner mellom partikler. Hensikten

er å oppnå like høye energikonsentrasjoner som i

universets første øyeblikk.

Når LHC er operativ, er dette målet nådd. Da vil

partiklene bli sendt rundt i en 27 kilometer lang

sirkulær tunnel, helt til de oppnår hastigheter

som nærmer seg lysets.

Ved fire punkter langs banen vil strålene møtes.

Idet de kolliderer med hverandre, vil de utvikle

energier som ikke har vært sett siden det første

tibilliontedels sekundet etter Big Bang, da

universet bare var en centimeter i diameter. Noen

av forskerne i CERN kaller dette the Little Bang.

Jakten på Higgs-bosonet Farid tar oss med ned i

dypet. Viser oss selve akseleratoren. En annen

nordmann, Erik Adli, doktorgradsstipendiat,

geleider oss videre.

Vi får vite at forskerne har lært en god del om

universet og byggeklossene det er laget av i løpet

av de siste tiårene. På den bakgrunn er det laget

en beskrivelse Standardmodellen av de minste

bestanddelene i naturen, og kreftene som virker

mellom dem.

Men ifølge standardmodellen skal ingen av de

små partiklene som verden er bygd opp av, ha

noen masse eller tyngde. Dette er beviselig feil.

Farid og Erik Adli, du og jeg, jorden og stjernene

og Zinedine Zidane har masse.

Fysikeren Peter Higgs ga en forsøksvis forklaring på

dette paradokset på 1960-tallet. Grovt forenklet foreslo

han at hele universet ligger badet i et usynlig, kosmisk

felt av samme type som magnetfeltet rundt jorda.

Dette feltet påvirker partiklene og gir dem det vi kaller

masse. Dermed blir ikke massen og tyngden noe

partiklene i utgangspunktet har, men noe de får i møtet

med feltet.

Teorien har fått bred tilslutning og feltet har fått navnet

Higgs-feltet. Alle felter har hvert sitt boson. Det er en

type partikler som blant annet formidler krefter, og kan

beskrives som en slags klumper eller knuter i feltet.

Det er rimelig å anta at også Higgsfeltet har et boson,

som det burde gå an å finne. På CERN har man jaktet på

Higgs-bosonet de siste ti årene, men akseleratorene har

ikke vært kraftige nok. Det er her LHC kommer inn i

bildet.

Mange mysterier Idet partiklene kolliderer, utløses

energi, som forvandler seg til et helt regn av nye

partikler. Disse blir fotografert i en av de fire

detektorene.

Kombinasjonen av akseleratoren, detektorene og

datamaskinene blir som et mikroskop der forskerne

håper å avsløre Higgspartikkelen.

Higgsbosonet er bare ett av mange mysterier vi søker å

finne svar på, forteller Farid.

LHC vil gjenskape forholdene i universet like etter Big

Bang for å finne svar på hvorfor universet ser ut slik det

gjør i dag. Den vil undersøke hvorfor størsteparten av

massen i universet består av såkalt mørk materie.

Hvis denne mørke materien er bygd opp av hittil ukjente

partikkeltyper, slik fysikerne mistenker, skal den største

av detektorene, ATLAS, være i stand til å gjenskape

disse og dermed kartelgge hva mørk materie er.

Ved universets begynnelse fantes det like mengder

materie og antimaterie. Hvis antimaterie hadde vært et

perfekt speilbilde av materie, ville de to materietypene

ha tilintetgjort hverandre fullstendig, og det ville kun

vært energi tilbake. Hvorfor ble det materie til overs til å

danne galaksene, solsystemet, vår egen jord og oss?

Kanskje vil installasjonen gjøre forskerne i stand til å

finne nye dimensjoner og lage svarte hull i miniatyr?
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I 2007 vet vi vesentlig mer.

Det hadde vel vært stort å finne Higgs-bosonet,

Farid?

Ja, det hadde vært stort.

Større enn da Zidane scoret to i VM-finalen i

1998?

Like stort.

DETTE ER CERN CERN, European Organization of

Nuclear Research, ble opprettet i 1954.

Verdens største partikkelfysikklaboratorium

bedriver kun ren vitenskapelig forskning på

naturlovene.

Norge er et av CERNs 20 medlemsland.

Organisasjonen sysselsetter 7000 forskere fra

mer enn 80 land og søker svar på grunnleggende

spørsmål om universet: Hva består det av?

Hvordan har det utviklet seg?

CERN sprenger grenser innen teknologi og

ingeniørvitenskap og utdanner unge forskere og

ingeniører morgendagens eksperter.

IKKE BARE FYSIKERE: Foruten fysikkprofessorer

jobber en rekke forskjellige yrkesgrupper ved

CERN. ikke minst ingeniører er involvert i et

internasjonalt kjempeløft mot et felles mål.

DETTE ER LHC LHC blir bygd i en 27 km lang,

sirkelformet tunnel 50 150 meter under jorden.

Tunnelen ble opprinnelig bygd i 1980-årene for en

annen, mindre kollisjonsmaskin.

LHC er en kjempemessig akselerator med 500 kraftige

magneter som vil produsere front mot frontkollisjoner

mellom to stråler sammensatt av like partikler, enten

protoner eller ioner.

Strålene vil bli skapt i de eksisterende akseleratorene

ved CERN, for å bli sendt inn i LHC. Her vil partiklene

reise i et vakuum som kan sammenliknes med det ytre

verdensrom.

Superledende magneter som opererer nær det absolutte

nullpunktet i temperatur, vil lede partiklene rundt i

ringen. Hastigheten til protonene i LHC er nær

lyshastigheten.

Når den blir slått på i 2007, vil LHC produsere

partikkelkollisjoner ved den høyeste energi som er blitt

fremskaffet i et laboratorium.

Fysikerne venter i spenning på hva det vil avdekke. Fire

enorme detektorer vil undersøke kollisjonene slik at

fysikerne kan utforske ukjent territorium i energi, masse,

rom og tid.

NESTE ARTIKKEL

© Vi Menn

Se webartikkelen på http://ret.nu/cNPy1fLI
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Vil forstå universet
Teknisk Ukeblad. Publisert på nett 30.05.2006 09:38.

Når den gigantiske partikkelakseleratoren LHC

åpner ved Cern neste år, håper fysikerne å kunne

forstå mer om de 96 prosentene av universet vi

kjenner lite til i dag. Tekst: 30.05.2006 Hva gjør

norske studenter ved Cern?

Ola Holmestad, student fra NTNU, siv.ing. teknisk

kybernetikk - Jeg jobber med databaser i Cerns

IT-gruppe, spesielt med Oracle, forklarer

Holmestad. Han kom fra Trondheim i januar og

skal etter planen være i Genève i ett år. I løpet

av denne tiden skal han også skrive

masteroppgave.

- Oppgavene mine er knyttet til konfigurasjon og

installasjon av databaser som hjelper til å støtte

opp om alle de andre aktivitetene her nede.

Derfor er det indirekte knyttet også til LHC-

prosjektet, sier han.

Stian Førde, student fra HiB, elektroingeniør -

Med den nye akseleratoren vil man kollidere flere

partikler med hverandre, og derfor trenger man

nytt utstyr som måler intensiteten av disse. Jeg

jobber med digitalt design for å måle intensiteten

ved forskjellige typer stråler, siden LHC setter

mye større krav til nøyaktighet, forklarer Førde,

som holder til i Beam Instrumentation Group ved

Cern.

Som bachelorstudent i elektro fra Bergen

innrømmer at han har noen problemer med det

kvantefysiske vokabularet. Han valgte Cern på

bakgrunn av erfaringene til en kompis som

allerede hadde studert der. Vil kaste lys over

mørket Cerns track record Solfanger

Vakuumteknologi fra Cerns akseleratorer har blitt

til en termisk solfanger som kombinerer ytelsene

til et vakuumrør med egenskapene til et flatt

panel. Overgår alle kjente solfangere og kan

skape temperaturer opp mot 350 grader.

World wide web Utviklet av Tim Burners-Lee ved

Cern for å enkelt spre forskningsresultater over

hele verden. Weben er nå et daglig verktøy for

hundrevis av millioner av mennesker, og utviklingen

styres av stiftelsen W3C.

Hadron-terapi Protoner i en partikkelakselerator kan

også brukes til å behandle kreftsvulster uten å skade

omliggende vev. Teknologien er tatt i bruk og utvikles av

italienske institutt.

PET-scanner PET (Positron Emission Topography) utviklet

av Cern til akseleratordetektor, brukes nå blant annet til

fotografering av forsøksdyr, og har ført til raskere

produktutvikling i farmasøytisk industri.

Dette er Cern Det europeiske senteret for partikkelfysikk

Ligger i Genève Budsjett 2005: 6,7 mrd NOK Norsk

bidrag 2005: ca 100 mill NOK 20 europeiske

medlemsland 20 ansatte nordmenn 100 norske forskere

tilknyttet Til sammen 80 nasjonaliteter representert - Vår

forståelse av verden har økt kraftig i det 20. århundret,

men det er også svært mye vi ikke vet, forklarer

professor i fysikk Steinar Stapnes fra Universitetet i Oslo

og Det europeiske senteret for partikkelfysikk (Cern) i

Genève.

Neste steg for fysikerne startes opp ved Cern i 2007, og

det kan sammenliknes med å lete etter en nål blant 20

millioner høystakker.

Gjennom byggingen av verdens største

partikkelakselerator, vil forholdene i verdensrommet like

etter universets begynnelse gjenskapes bedre enn noen

gang tidligere.

Slik håper man å komme nærmere sannheten om

hvordan alt henger sammen.

Jakten på Teorien Helt siden Einsteins tid har fysikerne

lett etter Den store forenende teorien, som rett og slett

skal forklare alt.

Siden 1960-tallet har kunnskapen gradvis bygd seg opp

rundt den såkalte standardmodellen, som opererer med

tolv grunnleggende partikler; seks kvarker og seks

leptoner - samt tre av de fire grunnleggende

naturkreftene; elektromagnetisme, sterk kjernekraft og

svak kjernekraft.
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Men modellen har flere problemer. For det første

passer ikke tyngdekraften inn i modellen, og i

møtet med de mørke delene av universet har den

problemer.

Det universet som vi ser og derfor kan kjenne, er

nemlig anslått til å være ikke mer enn 4 prosent

av totalen.

Med andre ord består 96 prosent der ute av det

som fysikerne passende nok kaller mørk materie

og mørk masse, som man vet veldig lite om.

Higgsmekanismen Derfor knyttes det stor

spenning til funnene man kan gjøre med LHC-

akseleratoren.

Noe av det fysikerne gleder seg mest til, er om

de kan påvise Higgsmekanismen, som forklarer

hvordan de grunnleggende partiklene får masse.

Dette er et fundament i standardteorien, og hvis

man får en større forståelse av hvorfor

grunnpartiklene har forskjellig størrelse, kan det

kanskje også lede til større viten om den mørke

materien og mørke energien.

- Dere skal ikke være overrasket dersom dere om

et par års tid hører at Cern har funnet

Higgsmekanismen. Men samtidig kan det nok

være mer spennende hvis vi ikke finner den. Da

må man skrotlegge flere teorier og gå andre

veier, sier professor Stapnes.

Uhyggelig avansert LHC (The large hadron

collider) er en av de mest avanserte maskiner

noen gang bygd av mennesker. Det krever en

enorm maskin for å se de aller minste partiklene

i universet.

Stråler sammensatt av blyioner eller protoner vil

skapes i de mindre akseleratorene, før de

sendes inn i den 27 kilometer lange

sirkelformede LHC-tunnelen. Ved hjelp av 1200

superledende magneter i den største

superledende installasjonen som noen gang

bygd, vil strålen akselereres til nær

lyshastigheten. Temperaturen i anlegget vil ligge

på et par Kelvin, like over det absolutte

nullpunkt. I kollisjonsøyeblikket vil partiklene ha

en energi på sju TeV (Terraelektronvolt), som

tilsvarer energien i en vanlig mygg. Forskjellen er at

partiklene som kollideres i LHC er rundt 1.000 milliarder

ganger mindre. Kollisjonene vil skje i fire store

detektorer, Atlas, Alice, LHCb og CMS. Hver stråle vil

bestå av ca 3.000 partikkelbunter som hver inneholder

100 milliarder partikler. Selv om partiklene er så små at

bare ca 20 av dem faktisk vil kollidere hver gang

strålene møtes, vil den ekstreme hastigheten skape

nesten en milliard kollisjoner per sekund. En av disse

detektorene, Atlas, er fem etasjer høy og er tettpakket

med avansert elektronikk. Den er resultatet av et bredt

internasjonalt samarbeid som har involvert 150 partnere

over hele verden.

- Det vil komme inn altfor mye data til at alt skal kunne

behandles, derfor mellomlagres informasjonen i

integrerte kretser, som igjen sender deler av

informasjonen til videre prosessering, forklarer professor

Steinar Stapnes, som også er kontaktperson for Atlas-

prosjektet i Norge.

Sintef og UiO på banen Registreringen i detektorene

foregår i flere trinn, det første gjøres med tynne

silisiumplater som blant annet er utviklet av

Universitetet i Oslo og produseres av Sintef

Microsystems & Nano.

Når partiklene spres i kollisjonene krysser de gjennom

flere lag av silisiumplater hvor de legger igjen hull

ettersom hvordan de har beveget seg.

Til tross for utvelgelsen er det formidable

informasjonsmengder som skal analyseres for å finne de

partiklene man leter etter.

Det kan sammenliknes med å lete etter en nål blant 20

millioner høystakker. Med dagens kraftigste PCer ville

man trenge bortimot 100.000 stykker for å klare

regneoperasjonene.

Selv om Cern er i gang med en storstilt datautbygging,

som i 2007 vil telle 5000 dual processor datamaskiner

med til sammen 15 petabyte lagringsplass, er det ikke i

nærheten av å være nok.

Pådriver for Grid Derfor er Cern en pådriver innenfor

utviklingen av Grid-teknologi, som bokstavelig talt er et

nettverk mellom store datasentre. Gjennom å knytte

sammen datasentrene på forskningsinstitusjoner og

universiteter verden over, kan man utnytte
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dataressursene bedre og få tilgang til store

mengder datakraft. Målsettingen er at systemet

skal kunne brukes i alle typer vitenskap med

store behov for datakraft, slik som for eksempel

medisinsk statistikk og genteknologi.

- Alt utvikles med åpne standarder for at

systemet også skal kunne tjene offentligheten,

forklarer Nils Høimyr i Cerns IT-avdeling.

Det eksisterer allerede flere forskjellige Grid i

verden i dag, og tre av de vil benyttes av Cern for

å behandle data fra LHC. Det er EGEE, et EU-

finansiert prosjekt ledet av Cern, det

nordamerikanske Open Grid, og det nordiske

Norgrid, som i Norge har de store universitetene

og Uninett som partnere.

For øyeblikket befinner de tre systemene seg i en

slags konkurransesituasjon hvor alle har sine

styrker og svakheter, mens de ikke snakker altfor

godt sammen. Cern presser imidlertid på for at

systemene skal bli mer kompatible med

hverandre, og senterets sentrale rolle i

utviklingen er nettopp å lage løsninger som kan

håndtere de enorme datamengdene som LHC vil

generere. Målet er å utvikle et system hvor alle

kan snakke med hverandre uten å ta hensyn til

hva som ligger bak.

- Det kan sammenliknes med hvordan WWW fungerer i

dag, hvor alle maskiner kan snakke med hverandre

uavhengig av operativsystem. Ennå fungerer dette ikke

helt perfekt, innrømmer Francois Grey, talsmann ved

Cerns IT-avdeling.

Cern er altså fremdeles en spydspiss for

fysikkforskningen, 52 år etter oppstarten i 1954.

Grunnprinsippet er det samme, at senteret skal bruke

forskning som et middel til dialog og forståelse mellom

alle land for menneskehetens beste. Det årlige

budsjettet er på rundt sju milliarder kroner, hvorav Norge

bidrar med rundt 100 millioner. Men den store

drivkraften bak Cern er det grunnleggende menneskelige

ønsket om viten.

- Det ville vært helt utenkelig hvis vi ikke skulle prøvd å

utvide vår forståelse av verden, mener professor Steinar

Stapnes.

Din kommentar til: «Vil forstå universet» Tittel Tekst

Navn

© Teknisk Ukeblad

Se webartikkelen på http://ret.nu/6Yi9zK4e
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viten Jakter på Higgs
Aftenposten Amag. Publisert på trykk 26.05.2006.
Torp Ingrids Synnøve. Seksjon: Amagasinet.
Side: 44.
Del: 1.

Da Dan Brown skrev om CERN,utelot han halve

sannheten om det rekordstore laboratoriet.

Resten er mye mer spennende. CERN På verdens

største laboratorium for partikkelfysikk spoler de

tilbake til universets begynnelse.

Tekst: INGRIDS SYNNØVE TORP

Under jorden. Regnet høljer ned over Genève idet

Steinar Stapnes strener inn i bygningshallen.

Men stedet han skal til, har intet vær. Sammen

med en gjeng russiske bygningsarbeidere forlater

vi overflaten og tar heisen nedover. Stapnes er

nestleder for Atlasprosjektet som fra neste år

starter jakten på en partikkel ved navn Higgs.

Hvis den finnes, kan den gi svar på hvorfor

materie eksisterer.

Nå fører Stapnes an gjennom en lav, hvitmalt

gang som ender i en dør. Bakenfor, 92 meter

under bakken, åpenbarer det seg en

imponerende konstruksjon: En liggende sylinder

strekker seg 46 meter langs gulvet, og 25 meter

opp mot taket. Dette er begynnelsen på ATLAS

(bildet), den største partikkeldetektoren som

noensinne er bygget. Bygningsarbeiderne ser ut

som de ørsmå Doserne i barneprogrammet

Fragglene der de klatrer rundt i det enorme

komplekset. Jobben deres er å sette arbeidet til

mer enn 1800 forskere fra 35 land sammen til

en kolossal kropp med overmenneskelige sanser.

Dan Brown er nedom CERNs underjordiske hule i

«Engler og demoner», forløperen til «Da Vinci-

koden». Der, i et oppdiktet, hemmelig

laboratorium introduserer han leserne for

antimaterie motsetningen til masse. I boken blir

antimaterie et masseødeleggelsesvåpen idet det

utløser en voldsom eksplosjon i møtet med vanlig

materie. Slik kunne antimaterie fungert, om det

ikke hadde vært for at disse forbindelsene er

høyst ustabile. Det er umulig å lage store

ansamlinger av dem.

Men om Brown overdriver, er han i nærheten av en

problemstilling som har skapt mye hodebry. Hvorfor

finnes det materie? Fysikerne mener at universet i

utgangspunktet må ha hatt like mengder materie og

antimaterie. Disse to burde ha utradert hverandre og

etterlatt bare lys. Dermed er det et mysterium hvor

overskuddet av materie blant annet menneskene og alt

vi ser stammer fra.

For å komme nærmere et svar skal forskerne ved CERN

gjenskape forholdene de mener rådet like etter big bang.

Nærmere bestemt ett hundremilliarddels sekund etter

det store smellet.

Med lysets hastighet. Erik Adli kjører ut fra CERNs

kjerneområde. En vaktpost sjekker bagasjerommet hans.

De skal holde en viss kontroll med hva slags utstyr som

blir fraktet ut fra området. Så krysser vi uhindret grensen

til Frankrike.

Den som trodde laboratoriearbeid var småpirk, burde ta

seg en tur til CERN. Her strekker arbeidsbenken seg fra

Sveits, over grensen til Frankrike og tilbake igjen. Den

utgjør en 27 kilometer lang sirkel med ulike stasjoner

underveis. ATLAS er en av fire slike stasjoner og skal

som sagt bli den største partikkeldetektor noensinne.

Det er i stasjonene man håper å se historien med nye

øyne. Sirkelbanen, LHC, er bare et hjelpeverktøy, men et

høyst komplisert et. Her skal protoner få en fart nesten

lik lysets hastighet. Teknikken har vært i bruk her

tidligere, men da var det elektroner som ble akselerert.

Nå er det altså langt tyngre partikler som skal til pers,

og de skal få mye høyere energi.

Adli peker mot en parkeringsplass overstrødd med digre,

blå rør. Det er disse klossene banen skal bygges av.

Der ligger en del av de superledende magnetene. Hvis

du kommer til Genève med fly, kan du se dem som blå

fyrstikker rundt omkring i terrenget.

Det er ikke så lett å plassere 1200 magneter, hver på

15 meter. Nå ligger de fleste av dem ute og venter på

montering under jorden, men noen få er inne i

testhallen.

For at partiklene i banen skal kunne sirkulere med lysets
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hastighet, må banen være så tom for luft som

mulig. I testhallene kjøles magnetene ned til

under minus 270 grader celsius, og trykket

reduseres til nær null. Til slutt sender

testpersonellet kraftig strøm gjennom

magnetene. Ettersom partiklene skal sirkulerer

mer enn 11000 runder per sekund, må det

enorme magnetiske krefter til for å holde dem på

rett kjøl.

Erik Adli titter inn i det ene av to parallelle rør

som går gjennom magnetenes kjerne.

Partiklene skal gå i klumper på 100 milliarder.

Disse klumpene sendes først inn i en mindre

akselerator, og når de kommer opp i en viss

hastighet, blir de sendt videre til den store

banen.

Stråler av slike partikkelklumper skal sendes

hver sin vei inn i de to parallelle rørene i banen.

Dermed kan de i kontrollerte punkter som i

Atlasdetektoren sendes mot hverandre, slik at

partiklene i to klumper kolliderer. Og det er da

nye partikler kan dukke opp.

Tidligere forsøk ved CERN har allerede påvist W-

og Z-partiklene, elementærpartikler som bærer

energi, omtrent som den mer kjente

elementærpartikkelen fotonet, også kjent som

lys.

Før man fant disse partiklene, hadde man utviklet

en teori som forutså at de fantes. Denne teorien

kalles standardmodellen, og ifølge den bør det

også finnes en annen elementærpartikkel, Higgs-

partikkelen.

Standardmodellen beskriver naturens minste

byggesteiner og kreftene mellom dem. Alle slags

målinger har vist seg å passe inn i modellen.

Problemet er at standardmodellen ser bort fra

gravitasjon og den tillegger ingen av

byggesteinene masse. Dette stemmer dårlig med

virkeligheten.

For å rette på dette laget Peter Higgs et tillegg til

modellen på 1960-tallet. Her forklarer han

hvordan masse kan oppstå tilsynelatende fra

ingenting. Higgs innfører et felt som går gjennom

hele verdensrommet. Feltet påvirker partiklene

som går gjennom det. Det senker farten til

partiklene, og i prosessen får de masse. Det

eneste problemet er at denne modellen

inkluderer en egen partikkel som er knyttet til feltet:

Higgs-partikkelen. Denne er ennå ikke funnet. Hvis

Higgs-partikkelen blir funnet, vil dette bekrefte teorien,

og vi vil få ny kunnskap om hvordan universet var før det

fantes masse.

Partikkelen i høystakken. Heidi Sandaker har jobbet ved

CERN i fire år. Ved siden av ulike fysikkprosjekter jobber

hun fra tid til annen som guide for CERN-turister og

skoleklasser. Nå står hun i kontrollrommet utenfor et av

del-laboratoriene og leter etter hårnett.

Kan vi gå inn uten hårnett, hvis vi bare holder oss til

midten av rommet?

Ja, det går bra.

Vi får klarsignal fra en mørkhåret mann som er

fullstendig oppslukt av dataskjermen sin. Så går vi inn i

en liten sluse, tar på oss rene frakker og setter

engangssokker utenpå skoene. Bak neste glassdør

venter et av Atlasstrukturens innerste lag,

spordetektoren. Den er blant Atlas skarpeste sanser og

ser ut som et rør dekket med elektronikk. Nye partikler

som kommer ut av en kollisjon vil etterlate seg spor.

Spordetektoren bruker disse til å se hvordan partiklene

har gått gjennom ATLAS. Sandaker forklarer at dette

laget bare er en liten del av helheten.

ATLAS kan deles opp i tre store lag med detektorer. De

har ulike egenskaper, noen stopper partikler for å måle

energien deres, andre blir brukt til å finne hastigheten og

identiteten til partikkelen. Spordetektoren er nærmest

kollisjonspunktet. Den måler rundt førti punkter i rommet

for hver partikkel, og dermed kan vi se akkurat hvordan

den har beveget seg.

Ved å se banen til nye partikler, kan man spore dem

tilbake til partiklene de stammer fra. Først da er det

mulig å fastslå om det har vært en Higgs innom. For å få

med seg det mest interessante, må detektoren luke ut

de vanlige partiklene. Av de 1000 millioner kollisjonene

som vil forekomme hvert sekund, er det bare noen

ganske få som er interessante for forskningen. På

forhånd har fysikerne datasimulert kollisjoner, slik at de

skal ha en formening om hva som faktisk vil skje for

eksempel etter at Higgs har vært innom. Higgs-

partikkelen vil nemlig være så ustabil at bare restene av

den i form av andre partikler vil være synlige i ATLAS.

Datasimuleringene har gitt grunnlag for å stille inn noen

spesielt raske detektorer slik at de reagerer når de ser

bestemte partikler med visse egenskaper. De vil for

eksempel si fra om de ser et par passelig plasserte
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kvarker (partiklene protoner er bygd opp av) som

kan stamme fra Higgs. De raske sensorene gir

deretter beskjed til de andre detektordelene om å

sende data fra denne spesielle kollisjonen

videre. Derfra bærer det fra kroppen, via

nervesystemet og til hjernen. Den blir klargjort et

helt annet sted på CERN.

Delt hjernekapasitet. En av de mest kjente

oppfinnelsene utviklet ved CERN, er kanskje

World Wide Web. Når «prosjekt akselerator» skal

settes i sving neste år, trenger forskningsparken

nye interaktive varianter til å ta seg av de enorme

datamengdene fra detektorene. Sverre Jarp er på

saken. Han har jobbet ved CERN i mer enn 30 år,

og viser frem CERNs hjerne. To store rom

inneholder rader av prosessorer datamaskiner

minus skjermene. Hvert sekund skal 75000

kollisjonsdata leses ut lokalt fra detektorene.

Deretter skal sentraldatamaskinene her ta seg av

de 200 mest interessante dataene også hvert

sekund. Bare tanken på en slik jobb kan gjøre

enhver svett, og slik er det også her.

Varmen er problemet, sier Jarp, og trekker meg

med inn mellom to rader av maskiner.

Det må være nesten førti grader der inne.

Dataparken har kjølekapasitet nok til å holde

5000-10000 maskiner i sjakk. Men dette vil bare

gi CERN 20 prosent av den datakraften de

trenger. For å skaffe mer kapasitet har Jarp og

kolleger gått inn i en ny type nettsamarbeid. De

har koblet seg sammen med store regnesentre i

mange regioner, blant andre i Skandinavia, USA,

Storbritannia og Taiwan. Ved å la de innsamlede

dataene bearbeides av felles ressurser, får CERN

mulighet til å undersøke langt flere data. Igjen

blir det flere muligheter til å finne Higgs.

Tilbake ved Atlasdetektoren ser Steinar Stapnes

utover hjertebarnet sitt. Han har jobbet med

dette prosjektet siden tidlig 1990-tall. Nå ser han

kolossen ta form, men det er ennå umulig å si

om resultatet vil bli vellykket. Oppstart og

finkalibrering av så store konstruksjoner er ingen

spøk.

Om vi får delene sammen og får dette til å virke,

kommer vi til å se tilbake på denne prosessen

som noe umulig. Det er jo et vanvittig prosjekt å

sette i gang med. Så mange biter, så mange

miljøer, så mange nasjonaliteter.

CERN sitt prosjekt er langt mer enn fysikk. Det er

ingeniørkunst og diplomati. Men Stapnes er optimist, og

har stor tro på prosjektet.

Hvis Higgs-partikkelen finnes, så finner vi den!

ingrid.synnove.torp@aftenposten.no

 LHC: Den store hadron kollisjonsmaskinen

I den store kollisjonsmaskinen ved CERN skal protoner

kollideres ved fire ulike stasjoner, men først skal de

akselereres til mer enn 99,9 prosent av lysets hastighet.

ATLAS: Denne detektoren er LHCs største 46 meter lang

og 25 meter høy. Atlas har tre lag med detektorer, som

blant annet skal registrere partiklenes energi, bane og

ladning og type. Kanskje finner denne detektoren

sporene av Higgs-partikkelen som kan full-føre teorien

om hvordan universet har utviklet seg fra big bang til i

dag.

LHC: Prosjektnavnet «Large Hadron Collider beauty

experiment» skjuler jakten på en ubalanse i universet.

Ubalansen mellom to grunn-partikler bunnkvarken, også

kalt «beauty quark» og antibunnkvarken. Studier av

denne asymmetrien kan kanskje forklare hvorfor naturen

foretrekker materie foran antimaterie.

ALICE: I materie er de minste partiklene, kvarker, bundet

hardt sammen i atomkjernene. I ALICE-prosjektet jobber

forskerne ut fra teorien om at dagens masse ble til ut fra

en varm og tett blanding av elementærpartikler

umiddelbart etter big bang. Ved å varme opp protoner til

hundre tusen ganger temperaturen i hjertet av solen,

håper fysikerne på å gjenskape en lignende

partikkelblanding.

CMS: Denne lagdelte reaktoren er, ved siden av å kunne

analysere protonkollisjoner, designet for å se nærmere

på kollisjonene mellom tunge kjerner av blant annet

kalsium og bly. Reaktoren er også spesielt egnet til å

studere spesielle typer ladete partikler som kalles

muoner.

FAKTARAMME

CERN 1954: CERN (Conseil Européen pour la Recherche

Nucléaire) stiftes av UNESCO for å gi europeiske

kjerneforskere en mulighet til å arbeide med vitenskap

uten å måtte dra til USA.

1957: Den første akseleratoren,

Synkronsyklotronen (SC), ferdigstilles.

1971: Intersecting Storage Rings (IRS) taes i bruk,

verdens første proton-proton kollisjonsmaskin.
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1983: Påvisning av W og Z partiklene.

Nobelprisen tildeles Carlo Rubbia og Simon van

der Meer i 1984.

1989: Den store elektron-positron

kollisjonsmaskinen (LEP) ferdigstilles; med den

blir det bekreftet at det finnes bare tre

neutrinoer.

1990: Tim Berners-Lee utvikler World Wide Web.

1995: Første observasjon av antihydrogen.

1999: Byggestart for den store hadron

kollisjonsmaskinen (LHC).

2002: Første måleresultater av

antihydrogenatomer.

2007: Planlagt oppstart av LHC.

Bildetekst: LHC. Verdens raskeste akselerator

blir bygget i en sirkulær tunnel under jorden. Den

ligger på grensen mellom Frankrike og Sveits, like

utenfor Genève. FOTO COPYRIGHT CERN

Underjordisk. Tunnelen ble gravd til en annen

akselerator på 1980-tallet. De blå og hvite

magnetene som skal huse partiklene, er nye.

FOTO COPYRIGHT CERN To baner. Gjennom disse

to rørene skal klumper av protoner sendes i

motsatt retning med en hastighet nær lysets. For

å få til det må rørene blant annet kjøles ned til

rundt - 270 C.FOTO INGRID SYNNØVE TORP

Simulering. For å kunne sortere ut data må

fysikerne på forhånd lage kunstige

protonkollisjoner på datamaskinen. Slik kan de

se hvordan partiklene de leter etter sannsynligvis

vil oppføre seg i en virkelig kollisjon. FOTO COPYRIGHT

CERN Datahjerne. Sverre Jarp viser frem prosjektets

hjerne. Mellom 5000 og 10 000 maskiner skal hente ut

de mest interessante blant 75 000 data som vil dukke

opp hvert sekund. Sirkelbaner. Slik skal protonstrålene

sendes i hver sin retning inn I LHC. Partiklene vil gå

rundt den 27 kilo-meter lange banen mer enn 11000

ganger hvert sekund. I detektorstasjonene krysses

partikkelbanene, og de enormt energirike protonene

kolliderer. Falkeblikk: ATLAS-detektoren skal følge

kollisjonene gjennom avansert elektronikk. De ulike

lagene med sylskarpe, høyteknologiske sanser skal

sette sammen data som sier hva slags partikler som har

kommet ut av en kollisjon. Samarbeid: Steinar Stapnes

er nestleder i ATLAS-prosjektet. Han har jobbet med

detektoren i 15 år. Den ferdige konstruksjonen er laget i

et samarbeid mellom 1800 forskere fra 35 ulike land.

FOTO INGRID SYNNØVE TORP Spor: Higgs-partikkelens

tyngde gjør den ustabil, derfor vil ikke detektoren kunne

se selve partikkelen, bare sporene etter den.

Simuleringer viser at noen Higgs-partikler vil splittes til to

W-partikler. Disse igjen splittes i kvarker, som kan

detekteres. FOTO COPYRIGHT CERN

© Aftenposten
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Fremtidens PC
Vi Menn. Publisert på nett 10.05.2006 08:39.

Grid kan bli den største datarevolusjonen siden

WWW. Og Norge og Norden ligger i tet med å

utvikle den superraske nyvinningen.

DATAKREFTER: Sverre Jarp i datarommet på

CERN. I dag kan forskere flere andre steder i

verden benytte seg av datakraften i disse

maskinene. Om noen år kan kanskje du også.

Synes du Internett er viktig? Da bør du like godt

først som sist lære deg det engelske ordet grid

som betyr ledningsnett.

Og det er akkurat hva det er i denne

sammenheng. Grid er et nettverksystem som gjør

at man kan bruke ledig lagringsplass og

tenkekraft på maskiner over hele verden. Det

kobler all verdens datakraft sammen.

Virtuelt lim Tenk deg at du er Steven Spielberg og

har laget den ultimate krigsfilmen. Alle opptak er

gjort digitalt, og du akter å bruke et ukjent antall

millioner dollar på digitale effekter verden aldri

har sett maken til.

Nå trengs bare datakraften tilsvarende 10 000

hjemme-PC'er for å få sydd det hele sammen. Et

alternativ er å kjøpe de 10 000 maskinene og

koble dem sammen i Hollywood eller legge hele

datajobben ut på Grid-systemet.

Grid fordeler nemlig oppdraget på ledige

datamaskiner rundt i hele verden, samler den

ferdige jobben og leverer sluttproduktet til deg.

Uten at du gjør annet enn å bestille jobben.

Omtrent som at du blåser i hvilken norsk foss

som leverer elektrisk kraft til stikkontakten din,

vil du gi blaffen i hvem som leverer datakraft til

datakontakten din på jobben eller hjemme.

For å få det hele til å virke, har forskerne utviklet

et program som ligger mellom programvaren på

hver enkelt maskin og det store nettverket der

ute.

Programmet er et virtuelt lim, slik at de ledige

dataressursene virker som én gigantisk maskin.

Dermed har du et nettverkssystem som gjør at du

kan bruke ledig lagringsplass og tenkekraft på maskiner

over hele verden.

Nordmenn står sentralt KOMMANDOSENTRAL: Sverre

Jarp ved Grid-systemets kjerne hos CERN. Her går

enorme datalinjer mellom forskningsinstitusjoner i flere

europeiske land.

Hvem i all verden er så hakkende gale at de tror de kan

koble all verdens datakraft sammen for å løse ditt

oppdrag uten at det blir kaos? De samme personene

som var gale nok til å starte utviklingen av Internett:

Forskerne på CERN Den europeiske organisasjonen for

atomforskning, som holder til like utenfor Genève, på

grensen mellom Frankrike og Sveits. Og sentralt i

arbeidet står nordmennene Sverre Jarp og Farid Ould-

Saada.

I datarommet står tusenvis av helt vanlige datamaskiner

i reol etter reol. Ikke fordi vanlige hjemme-PC'er er så

mye bedre enn de industrielle, men de er billige og

fungerer.

Med den datakraften atomfysikerne her på CERN trenger

til arbeidet sitt, er vi helt avhengige av kostnadseffektive

løsninger. I etasjen over setter vi nå opp et nytt datarom

med industrielle datamaskiner. Det fine er nemlig at

datakraften i maskinene bare vokser og vokser, mens

prisene bare synker og synker, sier Sverre Jarp og

smiler.

GRID VIRKER I NORGE Grid-systemet er på langt nær

ferdig utviklet. Men det virker. Og det virker i Norge.

Nordiske fysikere som forsker på partikkelfysikk bruker

nå systemet Nordugrid til daglige oppgaver. Der det ene

universitetets datamaskiner ikke strekker til, låner

forskerne datakraft fra andre nordiske land.

Værvarsler og medisin CERN-forsker og fysikkprofessor

ved Universitetet i Oslo, Farid Ould-Saada, leder det

nordiske prosjektet Nordugrid. Det er et av de få Grid-

systemene i verden som virker stabilt og som nå har fått

forgreninger til både Australia, Tyskland og flere andre

land.

Pr. i dag er det vi atomfysikere som har mest bruk for

systemet til våre voldsomme regneoppgaver. Men

allerede nå kan andre fagfelt ha nytte av Grid, mener
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han.

Meteorologene vil kunne gi oss raskere, mer

presise og enda mer detaljerte værvarsler, som

gjør at de blant annet kan varsle naturkatastrofer

tidligere. Medisinsk forskning vil også bli mye

mer effektiv ved hjelp av den enorme regne- og

lagringsplassen systemet tilbyr.

Om noen år skal du ikke se bort fra at både du

og Spielberg vil benytte Grid.

HASTIGHET ER ALT GIGARASKT: I disse kablene

går datatrafikken i en hastighet på 10 100

gigabits pr. sekund. Det er 10 til 100 000 ganger

raskere enn på din raske 1 megabit

nettverksforbindelse hjemme.

For at Grid skal virke optimalt, må hastigheten

mellom datamaskinene i et Grid-nettverk være

langt større enn i dag.

Sverre Jarp på CERN forteller at de allerede i dag

har sendt data fra Sveits til California i en

hastighet av 100 gigabits pr. sekund. Det betyr

at du kan laste ned en gjennomsnittlig spillefilm

med DVD-kvalitet på syv sekunder. Det samme vil

ta en drøy uke på din 1 megabit raske

bredbåndsforbindelse hjemme.

Det er nesten ingen grenser for hvor raskt det

kan gå, understreker Jarp.

Fiberoptiske kabler har revolusjonert sending av

data. Men når vi datafolk har brukt opp

potensialet i dagens teknologi, har

fysikkforskerne sikkert ideer om nye. Det har de

alltid hatt i de 30 årene jeg har holdt på, og jeg

ser ingen grunn til at utviklingen ikke skal

fortsette, sier Jarp.

Fysikkprofessor Farid Ould-Saada bekrefter påstanden,

og forteller at de fysiske lovene ikke er i nærheten av å

bli satt på prøve i jakten på enda raskere hastigheter i et

datanettverk.

Det er bare ingeniørene og utbyggerne av datalinjer som

henger litt etter, sier han muntert.

UTFORDRINGER I KØ Hvis du ikke forsker på

partikkelfysikk, vil det ta lang tid før Grid kommer på en

datamaskin nær deg. Her er de største utfordringene:

Sikkerhet: Ved å sende store datamengder rundt til

forskjellige maskiner i verden, er sikkerheten en av de

største utfordringene. Det er viktig å vite hvem som har

tilgang til systemet og at uvedkommende ikke misbruker

det.

Formål: Det er ikke sikkert man vil låne bort datakraften

sin til hvilket som helst formål. Dermed må man ha

oversikt over hvilke oppgaver som deles ut.

Betaling: Ved kommersiell bruk vil mange ønske å få

betalt for å låne bort datamaskinen sin.

Disse utfordringene bruker både forskere og

kommersielle aktører mye tid på å finne ut av, sier

fysikkprofessor Said Ould-Saada.

Men hvis man skulle ha løst alle problemene med

Internett før man begynte å bruke det, ville det ennå ikke

ha vært oppe.

NESTE ARTIKKEL

© Vi Menn

Se webartikkelen på http://ret.nu/3TBGcSYd
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Fem til fysikk-OL i Singapore
Norges forskningsråd. Publisert på nett 28.04.2006 12:30.

Fem norske russegutter drar til Singapore i juli for

å konkurrere mot de beste i verden blant

jevnaldrende i fysikk. De fem som skal delta i

den internasjonale finalen i fysikk-OL i Singapore

7. og 8.

juli, fra venstre: Øyvind Indrebø, Nils Johan

Engelsen, Geir Bogfjellmo, Geir-Arne Fuglstad og

Eirik Marthinsen. Foto: Institutt for fysikk, UiO.

De fem er vinnere av den norske OL-finalen i

fysikk, der 18 elever i alderen 17 til 19 deltok i

begynnelsen av april.

De som skal reise til Singapore er Øyvind

Indrebø, U. Phils skole, Nils Johan Engelsen,

Nesbru videregående skole, Geir Bogfjellmo,

Mosjøen videregående skole, Geir-Arne Fuglstad,

Rælingen videregående skole og Eirik

Marthinsen, Heimdal videregående skole.

Fem hundre elever var med fra starten.

Flere finaledeltakere har også vært finalister i

enten kjemi-OL eller Abelkonkurransen i

matematikk.

- Hvis du er kjempeflink i ett realfag, er du stort

sett flink i alt, kommenterer Carl Angell,

førsteamanuensis ved fysisk institutt på Blindern.

Han er kontaktperson for fysikk-OL ved

Skolelaboratoriet.

-Fysikk er egentlig forståelse for formlene,

forklarer professor Alex Read. -Intuitiv forståelse.

Petter Antonsen (nærmest) og Henry James Wold

får innføring i gammaspek-troskopi av professor

Alex Read.

Turen til den internasjonale OL-finalen i

Singapore er premien for å være norske OL-

mestere i fysikkfaget på videregående skole.

De møter jevngamle énere fra hele verden. De

som hevder seg blant de aller

beste, kommer ofte fra eliteskoler i Asia og

USA. De norske guttene er forberedt på at selv

for dem med ganske unike evner i faget, er nivået

i den internasjonale finalen svært høyt.

Morsomt Finalistene ble kåret på Blindern i Oslo

fredag før påske, som avslutning på en intensiv kursuke.

Ved siden av forelesninger og oppgaveregning har

de boltret seg i laboratoriet og fått

populærvitenskapelige foredrag på Blindern i Oslo.

Angell mener arrangementet er viktig fordi det stiller

fysikkfaget i fokus og forteller at det er lov å være god i

faget.

- Elevene som deltar får oppgaver som er morsommere

og mer utfordrende enn i skolehverdagen. De skal bruke

mer av talentet, sier Angell.

Arnkjell Løkke og David Slobodinski fra Frederik II i

Fredrikstad beregner spenning og motstand.

I løpet av noen timer er tenåringene i gjennom flere

ukers fysikkpensum på universitetsnivå. Slitsomt? Ja,

men mest moro, forteller guttene.

- Vi lærer ting vi ikke lærer på skolen. Det er

utfordrende, sier Arnkjell Løkke.

Han og makker ved måleinstrumentene, David

Slobodinski, synes gjennomgangen av mye nytt stoff var

i kjappeste laget, men mener det ikke betyr noe.

Ingen jenter Hva årsakene enn er, fysikk og andre

tekniske fag er en guttegreie. Ingen jenter var

blant finalistene i fysikk-OL på Blindern i år.

Kan hende kombinasjonen realfag og konkurranse slår

ekstra negativt ut? - Undersøkelser tyder på at jenter er

mer person- og relasjonsorienterte enn gutter, sier

Angell.

- Det handler om hele imaget til fysikkfaget, det virker

som det bryter med det mange jenter er opptatt

av. Andelen jenter i fysikklassene på andre trinn i

videregående skole er ok, men faller på tredje, forteller

han. - Fysikk er kanskje det siste faget som vil få en

betydelig andel kvinner.

Thorvald Grindstad fra Sandnes vgs og Patrick Raanes

fra Berg i Oslo beregner avstand ved hjelp av lys og

optikk.

I fjor var ei jente i den norske OL-finalen. For to år siden

var nådde ei norsk jente den internasjonale finalen i
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Korea.

- Jentene har nok en høyere terskel mot å kaste

seg ut i det og konkurrere. Først må de føle seg

helt sikre på at de kan klare det, tror Angell.

Viktigst å delta Realfagskonkurransene

begynner på høsten. Vanskelighets-

graden stiger for hver runde. Oppgavenes

vanskelighetsgrad i den norske finalen er likevel

langt unna det de norske vinnerne møter i den

internasjonale finalen.

- Nivået er på en måte for høyt. Det betyr

at toppelever fra land som Norge og Sverige

klarer bare første oppgaven, så ikke flere. De

norske elevene synes likevel det er kjempemorsomt

å være med, for de møter jevnaldrende fra hele verden,

sier Angell.

...Så fysikk-OL handler altså ikke bare om fag og

konkurranse, men også litt om mennesker og relasjoner,

ser det ut til.

Bruk nettleseren sin utskriftsfunksjon.

© Norges forskningsråd

Se webartikkelen på http://ret.nu/nIfqm8bF
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Kongeparet under jorda i Geneve
NTBtekst. Publisert på trykk 04.04.2006.

Geneve (NTB-Wibecke Lie): Kong Harald og

dronning Sonja gikk bokstavelig talt under jorda i

Geneve tirsdag ettermiddag.

Det skjedde på CERN, verdens største senter for

forskning på partikkelfysikk. Her ble World Wide

Web (www) ble skapt i 1990 som et resultat av

at forskerne trengte enklere måter å dele filer og

data på enn ved e-post og filoverføring.

Nå er det Big Bang som står i fokus på CERN.

Hva er universet laget av, og hvordan oppsto det?

Svaret håper forskerne ved CERN å finne når den

største og mest energirike av alle

partikkelakseleratorer, LHC (Large Hadron

Collider), står ferdig i 2007.

Akseleratoren ligger på mellom 50 og 150

meters dyp mellom Jura-fjellene og Genevesjøen

på grensen mellom Sveits og Frankrike. Den er

27 km lang og går i en sirkel under jorda i en like

lang tunnel.

Kongeparet og deres følge fikk en omvisning i det

enorme underjordiske anlegget der forskere fra

hele verden vil prøve å finne svar på verdens

opprinnelse.

Norsk deltakelse

Nordmannen Steinar Stapnes, som er nestleder

for verdens mest avanserte og største

partikkeldetektor ATLAS, viste kongeparet rundt

nede i anlegget, som huser ett av de største og

mest kompliserte fysikkeksperimenter

noensinne.

Norge er ett av 20 medlemsland i CERN og har

vært med siden laboratoriet ble etablert i 1954.

Årlig betaler Norge en medlemskontingent på

100 millioner kroner, som er 2 prosent av CERNs

budsjett. I tillegg finansierer Norges forskningsråd såkalt

følgeforskning som skal bidra til at Norge får best mulig

utnyttelse av eksperimentene ved CERN. Norske

universiteter sender også forskere til CERN for kortere

eller lengre perioder.

Rundt 80 nordmenn arbeider ved CERN, 20 av dem er

fast ansatt, de øvrige er studenter og forskere fra Norge.

Seminar

I forbindelse med kongeparets besøk arrangerer

Forskningsrådet et to dagers seminar for norske forskere

og norske bedrifter.

- Grunnforskningsmiljøet ved CERN tiltrekker seg ledende

leverandører fra hele Europa innen de fleste

teknologiske felter, sier administrerende direktør Arvid

Hallén i Norges forskningsråd.

Han sier at målet med seminaret er å skape en

møteplass for forskere ved CERN og norsk

høyteknologisk industri.

- Flere norske bedrifter leverer varer og tjenester til CERN

i dag, for eksempel innen detektorteknologi og

mikroelektronikk. Men potensialet for økte norske

leveranser er betydelig. Dette bør norske bedrifter i

større grad gripe fatt i, sier Hallén.

Bare i fjor kjøpte CERN varer for 3,7 milliarder kroner og

foretok innkjøp av tjenester for 865 millioner kroner.

(©NTB)

© NTBtekst
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Last ned DVD på 5 sekunder
ITavisen. Publisert på nett 17.02.2006 11:40.

Et år med film på 90 minutter Av Tore Neset, fre

17. feb 2006 kl. 11:40 Forskere har vist et det

er mulig å laste ned data tilsvarende en DVD på

fem sekunder. Eller et helt års

Bollywood-produksjon på halvannen time. Det

mener forskerne i Worldwide LHC Computing Grid

(WLCG), et prosjekt som bruker den såkalte Grid -

teknologien til å utnytte ledig datakapasitet

effektivt.

1 Gigabyte i sekundet På en kongress i Mumbai,

India denne uka kunne forskerne presentere

resultatene av et eksperiment de foretok for å se

hvor stor praktisk gevinst man kunne få av å

utnytte Grid.

I forhold til dagens bredbåndshastigheter i

norske hjem er det ikke småtteri forskerne kan

varte opp med. Hele 1 Gigabyte i sekundet er

ikke hverdagskost. En DVD-film på 5 GB vil

dermed bruke bare 5 sekunder på å bli overført.

1000 spillefilmer på 90 minutter Med samme

hastighet kan du i følge WLCG på en og en halv

time laste ned et helt års produksjon av indiske

Bollywood-filmer. Bolllywood er som kjent langt

mer produktiv enn Hollywood. Vi snakker om 1000

helaftens spillefilmer her.

Den superraske datatransporten via CERN i Sveits til 12

andre sentre rundt om på universiteter i hele verden.

Ledig tankekraft Farid Ould-Saada i gruppen for

eksperimentell partikkelfysikk ved universitetet i Oslo

forklarte til Forskning.no i oktober 2002 Grid-teknologien

slik:

Hjemme har du kanskje en diger PC som du bruker bare

én eneste time daglig. Rundt omkring i verden finnes det

ufattelige mengder datakraft som ikke blir brukt, og Grid

er et system som kobler dem sammen slik at man kan

utnytte all den ledige tenkekraften.

Kilde: The Inquirer

Oppdatert: 17/2-2006 kl. 12:42
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Jakten på Higgs boson
NRK. Publisert på nett 31.01.2006 16:04.

VERDT Å VITE - POPULÆRVITENSKAP I RADIO

Jakten på Higgs boson Professor Steinar Stapnes

er med på å lede byggingen av ATLAS-detektoren

ved CERNs nye partikkelakselerator LHC.

Akseleratoren skal bli 27 km lang, den skal

kjøles ned til 271 grader og den skal lete etter en

partikkel som kalles Higgs boson. Hvis man ikke

finner denne må mye av den moderne fysikken

skrives om. - Oppdatert 31.01.2006 15:09 Av

Torkild Jemterud Like utenfor Geneve i Sveits

ligger laboratoriet til, den Europeiske

organisasjonen for atomfysikk. Her har man i

over 50 år bygd stadig større og kraftigere

partikkelakseleratorer. Den siste i rekken, LHC,

er under konstruksjon akkurat nå og vil bli

verdens kraftigste.

Formålet med partikkelakseleratorer er å utforske

naturens minste byggestener,

elementærpartiklene, og kreftene som virker

mellom dem. I løpet av den tiden man har hatt

akseleratorer har eksperimentalfysikerene og de

teoretiske fysikerene i samarbeid kommet fram

til det som kalles standardmodellen. Dette er en teori for

hvordan all materie er bygd opp, og hvordan

naturkreftene (untatt gravitasjonskraften) virker.

LHC er et verktøy som vil gi fysikerene mulighet til å

oppnå en enda bedre forståelse av verden og dermed en

mulighet til å finslipe standardmodellen. Men den kan

også gi resultater som fører man må forkaste store deler

av teorien og av dagens forståelse av verden. Mye

avhenger av at man klarer å finne den såkalte Higgs

partikkel som man mener kan forklare partiklenes

masse.

Verdt å vite, NRK P2, mandag 30. januar 2006 kl 12.03
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Realfagsdamer må stå sammen
På Høyden. Publisert på nett 20.01.2006 08:15.

- Samtidig som vi får en forankring i ledelsen, er

det viktig at vi ute i miljøene står sammen og

krever en endring, sier fysikkprofessor, Anna

Lipniacka. Mottakers e-post Ditt navn Din e-post

Melding til mottaker Send

tips Relevante lenker Tidligere saker i På Høyden:

Er du en av ytterst få kvinner i et mannsdominert

miljø, er det lett å tolke problemene du møter

som personlig kritikk. Fysikkprofessor Anna

Lipniacka understreker imidlertid at hinderne ofte

er der rett og slett fordi man er kvinne - og at dét

er det viktig å bli klar over.

Av Silje Gripsrud Kvinner nøyer seg med mindre

enn menn, og opplever gjerne å gå glipp av

informasjon som kan være viktig i forhold til

utlysninger, lønnspålegg og nye prosjekter. Selv

om den første innskytelsen er at dette bare er en

følelse, og at det har noe med en som person å

gjøre, viser det seg imidlertid at dette er felles for

flere realfagsdamer. Gjennom nettverk kan vi

identifisere problemene og jobbe sammen for å

finne løsninger, sier Lipniacka.

Dårligst i klassen Vi møter henne på det minste

professorkontoret, innerst i gangen på Institutt

for fysikk og teknologi. Lipniacka er for tiden

leder for nettverket Realfagsdamer som på

fredag 20. januar trommer sammen folk fra

realfagene, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

og universitetsledelsen til temafest. Formålet

med arrangementet er å styrke kontakten mellom

de kvinnelige ansatte på mat.nat-fakultetet, møte

studenter og få en orientering fra prorektor Anne

Gro Salvanes om strategien for å bedre

kjønnsbalansen på disse fagene.

Norge er dårligst i klassen i Europa når det

gjelder kvinneandelen i realfag, og på landbasis

ligger Universitetet i Bergen både bak

Universitetet i Oslo og NTNU på det området. Jeg

er glad for at det nye rektoratet har vist at de

ønsker å gripe fatt i dette, og at fakultetet også

har fått likestilling mer på dagsordenen. Samtidig

som vi får en forankring i ledelsen, er det viktig at

vi ute i miljøene står sammen og krever en endring, sier

fysikkprofessoren, som også har tatt initiativet til et

nordisk nettverk for kvinner i fysikk.

UiB-tallene fra 2004 viser at av professorer på mat.nat

er det bare 5 prosent kvinner. Kvinneandelen blant

førsteamanuensisene er 13 prosent. Lipniacka

understreker betydningen av mer detaljerte statstikker

som sier noe om hvordan situasjonen er på de ulike

enhetene. Hun mener det også er nødvendig å få en

kartlegging av de ulike miljøene gjennom uavhengige

evalueringer. Bare da kan man virkelig sette fingen på

hva som er de største utfordringene. Hun viser til en slik

evaluering som nylig ble gjort av flere fysikkinstitutter i

England. Den avdekket at jo mer uformelle strukturene

var, jo mer opplevde kvinnene at de ble holdt utenfor.

Konklusjonen var at tydelige ledere, klare mål og linjer er

avgjørende for likestilling.

Mange er uinteressert I miljøet møter den frittalende

Lipniacka tre ulike typer reaksjoner, i følge hennes selv.

De aller fleste er relativt uinteressert i hele

problemstillingen. Dette gjelder særlig de eldre som ikke

kan se noe behov for endring. Blant de yngre mener hun

det er en stor forskjell på de som kjenner kvinner i

samme situasjon og som derfor har forståelse for

saken, og på dem som frykter at økt fokus på

kjønnsbalanse vil føre til at kvinner får privilegier som

gjør at de selv blir forbigått.

Det er absolutt ikke privilegier jeg etterlyser! Får man

synliggjort situasjonen slik den virkelig er på de ulike

enhetene og får på plass klare målsetninger er mye

gjort. Samtidig må vi vekk fra at viktige prosesser foregår

i uformelle fora. Klarer vi det, så kan kvinner nå frem rett

og slett fordi de gjør en god jobb.

Arbeider med tiltak For et par uker siden ble det

arrangert en nasjonal likestillingskonferanse i Oslo. Her

møttes representanter for universitets- og

høyskolesektoren, samt politikere, for å diskutere hva

som kunne gjøres for å bedre kjønnsbalansen i

akademia. Det var Komité for integreringstiltak - Kvinner

i forskning som var arrangør og blant deltakerne var hele

rektoratet ved UiB.
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Det er tydelig at man har blitt mer bevisst på

dette nasjonalt, og de ulike institusjonene har

satt i gang en rekke tiltak for å bedre

kjønnsbalansen, sier prorektor Anne Gro Vea

Salvanes, som på spørsmål om mer konkrete

tiltak ved UiB blant annet nevner hvor viktig det

er å ikke favorisere menn ved nytilsettinger.

Vi har imidlertid nettopp satt i gang arbeidet med

en ny handlingsplan for likestilling, så jeg må

komme tilbake til tiltak og målsetninger når

disse har blitt diskutert, sier hun.

Salvanes, som selv er professor i fiskeri- og marinbiologi

understreker at holdningene nok varierer i de ulike

miljøene og at noen er flinkere enn andre til å inkludere

kvinnelige kolleger. Selv har hun positive opplevelser.
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