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Å finne partikkelnåla i høystakken 
 Forskning.no. 25.12.2015 05:04 
To av de største mysteriene innen fysikken i dag

er den mørke materien og forståelsen av

tyngdekraften ved størrelser mindre enn et atom.

Forskerne ved CERN er noen av dem som jobber

hardt med å løse disse mysteriene.

Berit Ellingsen

 frilansjournalist En artikkel fra NordForsk

 Ved partikkelakseleratoren LHC (Large Hadron

Collider) til CERN på den fransk-sveitsiske grensen

nær Genève kolliderer forskerne bitte små partikler

ved ekstreme hastigheter for å gjenskape forholdene

slik de var i universet like etter The Big Bang.

 Målet er å oppdage nye fenomener som teorier ut

over dagens kunnskap om partikkelfysikk viser

eksisterer, men som ennå ikke har blitt observert i et

kontrollert miljø.

 Jakter etter ekte humper

 Flere sjeldne og viktige partikler, som Higgs-

partikkelen, har allerede blitt påvist. Men å oppdage

nye partikler er fortsatt som å lete etter nåla i

høystakken.

 - Fenomenene vi ser etter er ekstremt sjeldne, og det

er mulig å bli lurt av allerede kjente

bakgrunnsprosesser som vi ennå ikke har forstått alle

aspektene ved, men som kan dukke opp i dataene,

sier Farid Ould-Saada.

 Han er professor i eksperimentell partikkelfysikk ved

Universitetet i Oslo og forsker også ved Atlas-

eksperimentet ved CERN.

 For å oppdage nye partikler ser fysikerne etter

humper i dataene som med stor sannsynlighet

skyldes nye partikler og ikke noe som allerede er

kjent. Men for å finne en slik hump, og dermed påvise

eksistensen av den partikkelnåla i høystakken, må

forsøkene gjentas mange nok ganger til at statistiske

svingninger, eller falske humper, blir svært

usannsynlige.

 Det krever enorme mengder data.

 Et helt nettverk av superdatamaskiner

 Så mye data at da CERN analyserte hvilke summer

som trengtes for å bygge et datasenter som var stort

nok for dem, viste det seg at det kunne bli bygget

langt billigere og enklere ved å fordele dataene på

institutter og regnesentraler rundt om i verden.

 Dermed ble det verdensomspennende LHC

Computing Grid utviklet. Dette nettverket av

datamaskiner omfatter mer enn 140 datasentre i 33

land.

 Datasentrene er koblet sammen ved hjelp av solide,
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stabile og superraske internettforbindelser. I tillegg

kommer spesialtilpasset programvare som gjør at

datasentrene kan overføre rådataene raskt fra der de

dannes og lagres til der fysikerne analyserer dem.

 I de nordiske landene gjøres denne oppgaven av

seks superdatamaskinsentre, i Bergen, København,

Espoo, Linköping, Oslo og Umeå. Disse sentrene

koordineres av Det nordiske e-

infrastruktursamarbeidet (NEIC).

 - Basert på en lang tradisjon av nordiske samarbeid

har vi slått sammen ressursene på mange steder for å

kunne tilby de storskala datatjenestene som LHC-

eksperimentene trenger, sier Mattias Wadenstein,

leder for LHC-aktivitetene ved NEIC.

 Data fra Atlas-detektoren viser en hump - et

overskudd av datapunkter - rundt en masse på 2 TeV.

Sannsynligheten for at humpen er ekte, er allikevel

ikke stor nok til å fastslå at man har oppdaget en ny

partikkel. Det er fortsatt en mulighet for at

overskuddet kun er et resultat av naturlige statistiske

svingninger. Akkurat nå samles mer data, ved en

enda høyere energi enn tidligere, av alle

eksperimentene på LHC. Forhåpentligvis vil dette

være nok til snart å kunne si med sikkerhet om

humpen faktisk skyldes eksistensen av en helt ny

partikkel.

 Begrensninger for et grenseløst forskningsfelt

 Infrastrukturen av superdatamaskiner gjør at

fysikerne ved CERN kan registrere data fra LHC-

eksperimenter, fordele denne informasjonen og gjøre

den tilgjengelig for forskere over hele verden.

 - Akseleratorene og detektorene ved CERN er som

et tidsreisemikroskop. De tar bilder av

partikkelkollisjoner for på den måten å gjenskape

forholdene slik de var like etter The Big Bang. Uten

datasentrene ville det vært som å ha et ekstremt

avansert kamera som vi ikke kunne se eller lagre

bildene på, sier Ould-Saada.

 - Hvilken del av kjeden i denne forskningen er den

begrensende faktoren for videre fremgang innen

partikkelfysikken?

 - For å oppnå enda høyere energi i akseleratorene

og dermed øke muligheten for å oppdage mer, prøver

vi hele tiden å presse grensene for vår kunnskap og

det instrumentene og utstyret kan gjøre. Med mer

sofistikerte eksperimenter dannes enda mer data,

som igjen krever høyere datakapasitet og mer

avansert programvare, sier Ould-Saada.

 Dermed ligger den begrensende faktoren i alle

delene av forskningskjeden, fra kapasiteten til

akseleratorene, til prosesseringskraft, til

lagringskapasiteten i infrastrukturen som til slutt

behandler dataene. Det ansporer til intens forskning

for å forbedre alle delene i kjeden.

 - Instrumentene og utstyret som vi har i dag er aldri

bra nok for det vi vil forske på i morgen, og det er en

del av spillet, innrømmer professor Ould-Saada.

 Mysterier i tid og rom

 I dag er mørk materie et av de største uløste

mysteriene innen fysikken og naturvitenskapen

generelt. Astronomiske observasjoner viser at så mye

som 85 prosent av universets materie består av mørk

materie. Vi kan ikke se mørk materie, men det er

mulig å påvise hvilken effekt den har i ulike fysiske

fenomener.

 Siden mørk materie bare sjelden vekselvirker med

vanlig materie, vet ikke forskerne hva mørk materie

er. Kanskje er det en partikkel som vi ikke har

oppdaget ennå.

 - På bakgrunn av astronomiske observasjoner vet vi

at mørk materie eksisterer, og vi vet at vi ikke vet hva

det er. Dette er faktisk en stor fordel, for da vet vi at

noe mangler, noe som vi kan finne, sier Ould-Saada.

 Derfor prøver fysikerne ved CERN å skape mørk

materie i LHC. Professor Ould-Saada kan ikke si når
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mysteriet med den mørke materien vil bli løst, eller

om det noen gang blir det.

 Forskere følger med på og analyserer hva som skjer i

partikkelakseleratoren. (Foto: Atlas Collaboration)

 Består mørk materie av en partikkel, er dannelsen av

den en ekstremt sjelden hendelse, slik Higgs-

partikkelen er. Den ble ikke oppdaget før

partikkelfysikkeksperimentene ble kraftig forbedret.

 På samme måte som at nordlys en sjelden gang kan

oppstå over Sør-Norge, kan antakeligvis mørk

materie også vekselvirke med vanlig materie, men

bare av og til.

 - Vi trenger derfor mange observasjoner før vi

endelig kan påvise at mørk materie dannes. Det betyr

at vi trenger resultatene fra så mange kollisjoner som

mulig for å finne den statistisk signifikante toppen i

dataene, sier professor Ould-Saada.

 Er det verdt prisen?

 Et annet av fysikkens største mysterier er

beskrivelsen av tyngdekraften på partikkelnivå.

Tyngdekraften er veldig mye svakere enn de andre

naturkreftene og partikkelen som overfører denne

kraften har ennå ikke blitt oppdaget.

 For å forske på tyngdekraft på mikroskopisk skala må

forskerne forstå hvorfor den er så svak. Derfor leter

fysikerne etter ekstra dimensjoner utenom de tre som

vi vanligvis opplever.

 Der kan tyngdekraften være en sterkere naturkraft.

Dagens superstrengteorier, en utvidelse av dagens

teori for partikkelfysikk, opererer med så mye som 10

eller 11 dimensjoner.

 - Men er slik forskning i fysikk verdt pengene som

brukes på den?

 - Mitt svar er at grunnforskningen og alt det som kan

komme ut av den er virkelig verdt det. Om vi hadde

sluttet med grunnforskning tidligere i historien, hadde

vi for eksempel ikke hatt strøm, telefon eller internett i

dag.

 - Det moderne samfunnet er bygget på

grunnforskning. Derfor må vi flytte grensene så langt

vi kan, sier Ould-Saada.

 Inne i dette røret foregår jakten på nye partikler.

(Foto: Pierre Albouy, Reuters)

© Forskning.no
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Fant gammel pi-formel i kvantefysikken 
 Forskning.no. 12.12.2015 06:12 
Et vidunderlig møte mellom matematikk og fysikk:

Langt nede i kvantemekanikkens mikroskopiske

hemmeligheter dukket det opp en 360 år gammel

formel for å beregne pi.

Eivind Torgersen

 journalist

 Kvantemekanikken ble utviklet i de første tiårene av

1900-tallet, 250 år etter at matematikeren John Wallis

lanserte sin egen helt spesielle formel for å beregne

pi.

 Det har ikke vært noen grunn til å tro at de to har noe

med hverandre å gjøre. Men nylig ble det oppdaget

en pussig sammenheng mellom elektronet i

hydrogenatomet og den gamle pi-formelen.

 - Naturen har holdt dette hemmelig de siste 80 årene.

Jeg er glad vi avslørte det, sier en av oppdagerne,

matematikeren Tamar Friedmann.

 3,141592653589793238462643383279

 Pi (Ï ) har frustrert og fascinert matematikere og

vitenskapsfolk i uminnelige tider.

 De fleste av oss synes det er greit å si at pi = 3,14.

Og det holder lenge til hverdagslige beregninger av

omkrets og areal av sirkler. Muligens strekker vi oss til

3,14159, og uansett hvor lenge vi holder på, så blir vi

aldri ferdige. Pi fortsetter med desimal på desimal i

det uendelige.

 Den lengste pi-en hittil har over 13 billioner

desimaler.

 Matematikere i Det gamle Egypt skal ha brukt 22/7,

som tilsvarer omtrent 3,142857. Babylonske skrifter

fra nesten 2000 f.Kr. forteller om pi som 25/8 (3,125).

En annen egyptisk variant var (16/9) 2, som er cirka

3,1605.

 Kryptologen Wallis

 Siden den gang har matematikken funnet stadig mer

kompliserte og mer nøyaktige beregninger av pi. På

veien fra Hellas til dagens

superdatamaskinproduserte pi-er gjør vi en liten stopp

i 1655.

 Da lanserte matematikeren John Wallis denne

formelen for å beregne pi:

 Dette er bare begynnelsen. Meningen er at den skal

fortsette slik i det uendelige.

 Wallis jobbet med kryptologi for det engelske

parlamentet og senere også for hoffet til Karl II. Men

han er mest kjent for sine bidrag til matematikken i

tiårene før en viss Isaac Newton begynte å herje.

Wallis er for eksempel mannen som introduserte
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tegnet â for uendelig.

 Men tilbake til pi-formelen. Du ser systemet? Alle

partall ganges med seg selv og deles på produktet av

oddetallene som befinner seg rett foran og like bak på

tallinjen.

 Hvis vi slår sammen disse brøkene, ser vi at telleren

over streken alltid er én mer enn nevneren under

streken:

 Vakkert, ikke sant? Dette gir oss en lang rekke med

tall som er litt større enn 1, men de vil komme

nærmere og nærmere 1 og etter hvert utgjøre veldig

liten forskjell.

 Dit vi har kommet her er pi bare 3,0677, men den vil

krype oppover for hvert nye ledd vi legger til.

 Dette kan også skrives slik:

 Du trenger ikke prøve å forstå den, bare fest den bak

øret eller legg den i bakhodet. Resten av hodet

trenger du når vi skal ta neste skritt. Inn i

kvantefysikken.

 Ut av ingenting - nesten

 John Wallis malt av Godfrey Kneller. (Kilde:

Wikimedia Commons)

 Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som

beskriver atomer og molekyler og hvordan disse er

bygget opp.

 Der, i studiene av de aller minste partiklene, dukket

den 360 år gamle Wallis nylig opp. Det var der

partikkelfysiker Carl Hagen og matematiker Tamar

Friedmann fra Universitetet i Rochester nordvest i

staten New York, så et velkjent mønster dukke opp

mot slutten av noen lange utgreiinger om

hydrogenatomet.

 - Vi lette ikke etter pi-formelen til Wallis. Den falt ned i

fanget vårt, sier Hagen i en pressemelding.

 Det var han som først ble nysgjerrig på hva som

skjedde da studentene hans brynet seg på oppgaven

han hadde gitt dem i kvantemekanikk. Derfor hentet

han inn en kollega. Han trengte en matematiker.

 - Det var en komplett overraskelse. Jeg hoppet opp

og ned når vi fikk Wallis-formelen ut av ligninger for

hydrogenatomet, sier Friedmann i samme

pressemelding.

 Hydrogenatomet

 Først et lite kvantesprang tilbake. Men hva var det

egentlig Hagen og studentene hans holdt på med?

 Det bringer oss til det lille, søte hydrogenatomet. Det

har bare ett proton og ett elektron og er derfor det

første grunnstoffet i det periodiske systemet.

 Protonet er positivt ladet og befinner seg i

atomkjernen. Elektronet er negativt ladet og befinner

seg et sted utenfor den samme kjernen. De to

tiltrekker hverandre gjensidig på grunn av

elektromagnetisme.

 - Elektronet blir holdt på plass av protonet, som kan

være en million ganger tyngre, sier fysikkprofessor

Are Raklev ved Universitetet i Oslo.

 Og nå må du legge bort bildet fra lærebøkene på

ungdomsskolen av det negativt ladete elektronet i

bane rundt den positive atomkjernen, som jorda rundt

sola. Du må heller venne deg til tanken om at det ikke

er mulig å plassere elektronet på et bestemt punkt i

atomet. I beste fall går det an å angi omtrent hvor et

elektron kanskje, muligens, hvis du har flaks, befinner

seg.

 - Vi snakker ikke om baner og avstand. Vi snakker

om energier, forklarer Raklev til forskning.no.

 Energinivåer

 Kvantefysikere spør seg heller hvilket energinivå
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elektronet befinner seg på.

 Det laveste, altså det mest negative, energinivået er

nærmest kjernen. Det er fordi det trengs mest energi

for å hente elektronet ut fra atomet derfra.

 Og omvendt. Når veien blir lang fra kjerne til elektron,

skal det mindre energi til for å hente ut elektronet.

 Disse energinivåene utgjør ikke en jevn strøm utover

fra atomkjernen. Det virker kanskje litt rart, men det er

bare visse energinivåer som er mulig - eller tillatt som

fysikerne sier.

 - Elektroner har en potensiell energi. Og det er bare

noen energier som er tillatt, understreker Raklev.

 Professor Are Raklev ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo. (Foto: Eivind Torgersen)

 Det laveste energinivået er minus 13,6 elektronvolt.

Det neste er minus 3,4. Elektronet kan altså ikke

befinne seg mellom disse; det må være enten eller.

Slik fortsetter det utover. Energien blir større (eller

mindre negativ) når elektronet er lenger fra protonet.

Langt nok ut nærmer det seg null.

 Avstanden mellom energinivåene blir mindre og

mindre. Men for hvert nye energinivå blir avstanden

større målt i nanometer.

 Og alt dette kan fysikerne måle helt eksakt. For

hydrogenatomet, vel å merke.

 - For hydrogenatomet kan vi skrive ned ligninger og

regne ut det eksakte svaret. For andre atomer må vi

bruke approksimasjoner, sier Raklev.

 Approksimasjoner er forenklede beregninger der man

utelater noen faktorer som kompliserer det hele.

 - Så fort du har to elektroner så klarer du ikke å sette

opp formler med eksakte beregninger. Det blir for

komplisert, sier fysikeren.

 Snudd på hodet

 Nå begynner vi endelig å nærme oss det pussige

møtet med Wallis.

 Det er altså bare i det enkle og ukompliserte

hydrogenatomet at det er mulig å beregne nøyaktige

energinivåer på elektronene. Alle andre atomer, alle

de andre med to eller flere elektroner, lar seg ikke

behandle slik.

 - Det betyr ikke at ingen aner noe om energinivåer

rundt atomkjerner med flere protoner, men vi kan ikke

skrive ned et eksakt uttrykk for disse, sier Raklev.

 Derfor har fysikerne beregninger og lange, vanskelig

formler, approksimasjoner, for å beregne

energinivåene i andre atomer enn hydrogenatomet.

 Og nå kommer vi til det Hagen og studentene hans

egentlig holdt på med.

 - Det de har gjort er å snu det på hodet. De har brukt

approksimasjonene, som vanligvis er forbeholdt de

mer kompliserte atomene, på hydrogenatomet,

forklarer Raklev.

 Det kan jo virke litt rart, siden Hagen helt sikkert er

klar over at energinivåene i hydrogenatomet kan

beregnes eksakt. Men noe skal jo studentene holde

på med.

 Svaret er 1

 Oppgaven var omtrent slik:

 De kjenner de eksakte energinivåene for

hydrogenatomet.

 De vet at approksimasjonene for større atomer blir

riktigere jo høyere energinivå de kommer opp på.

 De vet også at når energinivåene blir høye nok, så vil

approksimasjonene stemme overens med de eksakte

målingene.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 10 av 619



 - Når du vet hva svaret er, kan du sjekke hvor godt

approksimasjonene virker, sier Raklev som et forsvar

for det som for utenforstående kan se ut som en

meningsløs oppgave.

 I dette tilfellet visste de at svaret skulle bli 1. Fordi

når energinivåene blir høye nok, vil de vise det

samme som de eksakte målingene.

 - Når energinivået er høyt nok, er dette uttrykket nødt

til å bli 1. De vet at forholdet skal være 1 for

elektroner som er langt fra kjernen.

 For alle tall blir jo 1 når du deler dem på seg selv.

 Når du vet at svaret blir 1, kan du sette opp en ligning

og regne videre. Formlene for å beregne

energinivåene er så kompliserte at vi nøyer oss med

å skrive det slik:

 Og for å gjøre en lang historie om ut- og omregninger

kort, så satt Hagen og Friedmann igjen med denne:

 Da kan du hente fram fra bak øret eller fra bakhodet

formelen til Wallis. Bortsett fra at n -er har blitt j -er, og

at de forteller på litt ulikt vis at vi skal holde på i det

uendelige, så kan du sikkert kjenne den igjen. Ja, det

er akkurat den samme.

 Ikke viktig - men skikkelig gøy

 Dette er ikke et viktig funn. Det vil ikke endre

vitenskapshistorien. Det er ikke engang overraskende

at pi dukker opp i disse utregningene.

 - Tilnærmingen de har brukt, har nemlig pi inni seg.

Uttrykket inneholder det vi kaller gammafunksjonen,

og gamma gir kvadratroten av pi, sier Raklev.

 Du trenger ikke forstå hva gammafunksjonen er. Det

holder å vite at en slik formel alltid kan få pi ut i den

andre enden.

 Når kvantefysikere og matematikere verden over

likevel feirer den lille unyttige oppdagelsen, er det

fordi det likevel er et element av noe uventet.

 - Det som er overraskende, er det var akkurat pi-

formelen til Wallis som dukket opp.

 - Og det er overraskende fordi Wallis gjorde det på

en helt annen måte. Metoden til Wallis har ikke noe

med disse beregningen å gjøre i det hele tatt, sier

Raklev og forklarer hvorfor mangelen på viktighet ikke

demper feiringen i fagmiljøet:

 - Vi er alle såpass nerder at vi synes dette er

morsomt!

 Det synes også matematikeren Friedmann, som når

han summet seg etter å ha hoppet opp og ned,

forklarer hvorfor:

 - Det spesielle er at formelen vår får frem en vakker

forbindelse mellom fysikk og matematikk. Jeg synes

det er fascinerende at en rent matematisk formel fra

det 17. århundre beskriver et fysisk system som ble

oppdaget 300 år senere, sier han i pressemeldingen.

 Referanse:

 Friedmann og Hagen: Quantum mechanical

derivation of the Wallis formula for Ï . Journal of

Mathematical Physics, november 2015, doi:

10.1063/1.4930800.

 John Wallis'formel for å beregne pi fra 1655 falt ned i

fanget til fysikere som lekte med hydrogenatomet.

(Illustrasjon: Shutterstock)

 Pi

 Ï med 200 desimaler:

 

3,14159265358979323846264338327950288419716

9399375105820974944592307816406286208998628

0348253421170679821480865132823066470938446

0955058223172535940812848111745028410270193
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852110555964462294895493038196

 Omkrets og areal

 Ï x d Omkretsen av en sirkel er diameter ganget med

pi.

 Ï x r2 Arealet er pi ganget med radius ganget med

radius.

 Ï x r2 x h Volumet av sylindere får du ved å gange

arealet på høyden.

 (Kilde: PI â 4)

 Huskeregle:

 Mannen i månen kan smile og le.

 Ringen rundt hodet er Ï ganger d.

 Men vil du se fjeset til mannen,

 må du ta Ï ganger r i annen.

 John Wallis

 Født i 1616. Død i 1703

 Engelsk matematiker og teolog, en av grunnleggerne

av the Royal Society, professor i matematikk i Oxford

1649, senere hoffprest hos Karl II.

 Hans matematiske arbeider bidrog til å skape

grunnlaget for differensialregningen. I hans

Arithmetica infinitorum (1655) studerer han uendelige

rekker og gir sitt kjente uttrykk for tallet pi som et

uendelig produkt.

 Blant andre matematiske arbeider kan nevnes

Mathesis universalis (1657) og Treatise on Algebra

(1685), hvor han utvider det algebraiske tegnspråk,

innfører negative eksponenter og et spesielt

uendelighetstegn.

 Asteroiden 31982 Johnwallis er oppkalt etter ham.

 (Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia)

 Hva er kvantefysikk?

 - Kvantefysikk er naturlovene som styrer de minste

bitene i naturen. Hvis vi vil regne ut bremselengden til

en bil, bruker vi Newtons lover for mekanikk og

gravitasjon, og friksjon. Vil vi regne ut hvordan

elementærpartikler og atomer virker, trenger vi

kvantefysikken, sier fysiker Bjørn Samset.

 - Den kan virke overraskende, fordi vi ikke har så

mye erfaring med den. En kvantepartikkel kan for

eksempel finne på å hoppe rett gjennom en solid

vegg. Mer nøyaktig er kvantefysikk den matematiske

beskrivelsen av oppførselen vi har målt at

elementærpartiklene har, sier Samset.

 Hentet fra intervju med Bjørn Samset i Kvantefysikk

for dummies i Teknisk Ukeblad

© Forskning.no
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FYSIKK e I år er det 100 år siden Albert Einstein 
la frem den generelle relativitetsteorien.

Slik ble Einstein 
superstjerne

D  en generelle relativi-
tetsteorien har rykte på 
seg for å være bortimot 
uforståelig – kanskje 
spesielt takket være 

den engelske astronomen Arthur 
Eddington som under et foredrag 
skal ha fått kommentaren «Du 
må være en av bare tre personer i 
verden som forstår den generelle 
relativitetsteorien». Etter å ha tenkt 
en stund skal Eddington ha svart at 
han ikke kunne komme på hvem 
den tredje personen skulle være.

Det er riktig at den generelle 
relativitetsteorien er ganske kom-
plisert, men langt fra så ille som 
ryktet skal ha det til.

Det Newton ikke fant
Man kan forstå en hel del av teorien 
uten å sette seg inn i matematikken 
bak den. Det den generelle relativi-
tetsteorien virkelig er, er en presis 
beskrivelse av tyngdekraften. Som 
en bieffekt av dette sier den også 
noe fundamentalt om rom og tid.

Allerede 200 år før Einstein 
hadde Isaac Newton kommet med 
sin beskrivelse av tyngdekraften, 
og den fungerte så bra at knapt 
noen så behovet for å endre på 
den. Men Einstein så at Newton 
sitt  arbeid ikke var fullkomment, 

Trygve Buanes har skrevet denne 
artikkelen. Han er forsker ved 
Institutt for fysikk og teknologi ved 
Universitetet i Bergen.

I BANE:  
Einsteins 

relativitetsteori 
beskriver tyngdekraften 

som en krumning av rommet. 
Når jorden går rundt solen, er det 

fordi solen krummer rommet slik at dette  
er den naturlige måten for jorden å bevege seg.         

       ILLUSTRASJON: NASA
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FYSIKK: I år er det 100 år siden Albert Einstein la

frem den generelle relativitetsteorien.

D en generelle relativitetsteorien har rykte på seg for

å være bortimot uforståelig - kanskje spesielt takket

være den engelske astronomen Arthur Eddington

som under et foredrag skal ha fått kommentaren «Du

må være en av bare tre personer i verden som forstår

den generelle relativitetsteorien». Etter å ha tenkt en

stund skal Eddington ha svart at han ikke kunne

komme på hvem den tredje personen skulle være.

Det er riktig at den generelle relativitetsteorien er

ganske komplisert, men langt fra så ille som ryktet

skal ha det til.

Det Newton ikke fant

Man kan forstå en hel del av teorien uten å sette seg

inn i matematikken bak den. Det den generelle

relativitetsteorien virkelig er, er en presis beskrivelse

av tyngdekraften. Som en bieffekt av dette sier den

også noe fundamentalt om rom og tid.

Allerede 200 år før Einstein hadde Isaac Newton

kommet med sin beskrivelse av tyngdekraften, og den

fungerte så bra at knapt noen så behovet for å endre

på den. Men Einstein så at Newton sitt arbeid ikke var

fullkomment, og han så hva som skulle til for å

forbedre det.

Det Einstein gjorde var nemlig ikke å forkaste Newton

sin tyngdelov, som fungerer utmerket i nesten alle

tilfeller. Einstein viste oss at Newtons beskrivelse ikke

er helt presis i alle tilfeller, først og fremst når

tyngdekraften er veldig sterk eller når objekter

beveger seg i nærheten av lyshastigheten.

Lysets mysterium

«Alt er relativt» hører vi ofte, men det mest

interessante med relativitetsteorien er faktisk det som

ikke er relativt. Einstein utledet relativitetsteorien fra to

ganske enkle premisser. Det første premisset er at

uansett hvordan vi beveger oss, kan vi beskrive alt vi

ser med de samme fysiske lovene. Det var en

antakelse som mange hadde gjort også før Einstein,

men på slutten av 1800-tallet hadde det dukket opp

en tilsynelatende konflikt med dette premisset.

I 1865 publiserte den skotske fysikeren James Clerk

Maxwell et sett ligninger som beskriver hvordan lys

beveger seg. Maxwells beskrivelse av lyset så ut til å

være riktig, men samtidig så den ut til å være umulig

å forene med premisset om at de fysiske lovene skal

være like uansett hvordan vi beveger oss. Nettopp

her kommer Einsteins andre premiss inn: Han viste at

hvis alle måler den samme lyshastigheten, uavhengig

av hvordan de beveger seg, er det ikke noe problem

med Maxwells ligninger likevel.

Vår egen tid

Denne enkle observasjonen til Einstein har
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dyptgripende konsekvenser: Mye av det fysikere før

Einstein hadde tatt for gitt, viste seg å være feil. For

eksempel finnes det ikke en universell tid. Vi har alle

vår egen tid, og jo raskere vi beveger oss, jo

langsommere går tiden. Men det legger vi ikke merke

til, for det er først hvis hastigheten vår nærmer seg

lyshastigheten at effekten begynner å bli stor.

Hvis vi hadde klart å lage et romskip som kunne reise

med 90 prosent av lyshastigheten, ville en reise til

Pluto tatt litt under fem timer, målt med tiden til en

som er igjen på jorden. For den som reiser med

romskipet, tar turen bare så vidt over to timer. Ifølge

relativitetsteorien skyldes ikke forskjellen at klokker

ikke virker skikkelig når farten blir stor, men at selve

tiden endrer seg.

Selv om det måtte et ekstremt eksempel til for å

anskueliggjøre betydningen av ikke-universell tid, er

effekten likevel svært viktig for oss i det daglige. Det

satellittbaserte navigasjonssystemet GPS er helt

avhengig av å korrigere for denne tidsforskjellen for å

virke. Farten til satellittene er riktignok ikke så enormt

stor, men systemet er avhengig av svært presis

tidtaking.

Einsteins tyngdekraft

Einstein og Newton sine lover gir i de fleste tilfeller

samme svar når vi regner ut hvor sterk tyngdekraften

er, og hvilken innvirkning det har på objekter. Likevel

er beskrivelsene fundamentalt forskjellige:

Newtons tyngdelov beskriver en kraft som på mystisk

vis virker gjennom store tomrom og for eksempel

holder jorden i bane rundt solen, som om det var en

usynlig tråd som forbinder dem.

Einsteins relativitetsteori beskriver derimot ikke

tyngdekraften som en kraft i det hele tatt, men som en

krumning av rommet. Når jorden går rundt solen, er

det fordi solen krummer rommet slik at det er den

naturlige måten for jorden å bevege seg.

En konsekvens av Einsteins måte å beskrive

tyngdekraften på, er at også lys burde følge

krumningen til rommet. Det betyr at lys som beveger

seg nær solen burde se ut til å følge en krum bane,

og da er vi tilbake til Einstein sitt offentlige

gjennombrudd.

Gjennombruddet

For at en fysisk teori skal få gjennomslag, må den

komme med en forutsigelse som kan testes. Den

første viktige testen kom bare noen få år etter at

Einstein hadde publisert den generelle

relativitetsteorien. Hvis lyset bøyes av tyngdekraften,

vil det være lettest å se det for lys som beveger seg

nær solen, siden tyngdekraften - eller altså rommets

krumning - er spesielt sterk der.

For å unngå å bli blendet av alt lyset som kommer fra

solen, må observasjonen gjøres under en

solformørkelse. I mai 1919 organiserte Arthur

Eddington en ekspedisjon til Principe utenfor kysten

av Afrika der det ville bli en solformørkelse. Der

observerte Eddington at når lyset fra stjerner passerer

nær solen, blir lyset bøyd slik at stjernen ser ut til å ha

en annen posisjon enn den egentlig har, akkurat som

Einstein hadde forutsagt.

Nyheten om at relativitetsteorien var bekreftet, ble

fortalt i alle store aviser verden rundt. Med det tok

Einstein steget opp fra å være en anerkjent fysiker til

å bli en vitenskapelig verdensstjerne.

Relativitetsteorien enkelt forklart

Tid og rom endrer seg når noe beveger seg så fort at

det nærmer seg lyshastigheten. Den spesielle

relativitetsteorien beskriver dette.

Tyngdekraften endrer også tid og rom. Det tas det

høyde for i den generelle relativitetsteorien. Den

beskriver svarte hull, at lys bøyes når det passerer

nær solen, og at tiden endrer seg avhengig av

hastighet og hvor sterk tyngdekraften er.

© Bergens Tidende
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Jo, du kan forstå relativitetsteorien. 
 Bergens Tidende. 15.11.2015 06:00 
Trygve Buanes Forsker ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen 
Bare les denne innsikten. I år er det 100 år siden

Albert Einstein la frem den generelle

relativitetsteorien.

Teorien har rykte på seg for å være bortimot

uforståelig - kanskje spesielt takket være den

engelske astronomen Arthur Eddington som under et

foredrag skal ha fått kommentaren Du må være en av

bare tre personer i verden som forstår den generelle

relativitetsteorien. Etter å ha tenkt en stund skal

Eddington ha svart at han ikke kunne komme på

hvem den tredje personen skulle være.

 Det er riktig at den er ganske komplisert, men langt

fra så ille som ryktet skal ha det til.

 Det Newton ikke fant

 Man kan forstå en hel del av teorien uten å sette seg

inn i matematikken bak den. Det den generelle

relativitetsteorien virkelig er, er en presis beskrivelse

av tyngdekraften. Som en bieffekt av dette sier den

også noe fundamentalt om rom og tid.

 Allerede 200 år før Einstein hadde Isaac Newton

kommet med sin beskrivelse av tyngdekraften, og den

fungerte så bra at knapt noen så behovet for å endre

på den. Men Einstein så at Newton sitt arbeid ikke var

fullkomment, og han så hva som skulle til for å

forbedre det.

 Det den generelle relativitetsteorien virkelig er, er en

presis beskrivelse av tyngdekraften.

 Det Einstein gjorde var nemlig ikke å forkaste

Newton sin tyngdelov, som fungerer utmerket i nesten

alle tilfeller. Einstein viste oss at Newtons beskrivelse

ikke er helt presis i alle tilfeller, først og fremst når

tyngdekraften er veldig sterk eller når objekter

beveger seg i nærheten av lyshastigheten.

 Lysets mysterium

 Alt er relativt hører vi ofte, men det mest interessante

med relativitetsteorien er faktisk det som ikke er

relativt. Einstein utledet relativitetsteorien fra to

ganske enkle premisser. Det første premisset er at

uansett hvordan vi beveger oss, kan vi beskrive alt vi

ser med de samme fysiske lovene. Det var en

antakelse som mange hadde gjort også før Einstein,

men på slutten av 1800-tallet hadde det dukket opp

en tilsynelatende konflikt med dette premisset.

 I 1865 publiserte den skotske fysikeren James Clerk

Maxwell et sett ligninger som beskriver hvordan lys

beveger seg. Maxwells beskrivelse av lyset så ut til å

være riktig, men samtidig så den ut til å være umulig

å forene med premisset om at de fysiske lovene skal
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være like uansett hvordan vi beveger oss. Nettopp

her kommer Einsteins andre premiss inn: Han viste at

hvis alle måler den samme lyshastigheten, uavhengig

av hvordan de beveger seg, er det ikke noe problem

med Maxwells ligninger likevel.

 Innsikt: Slik blir fukt til energi:Glem varmekabler. Velg

heller trepanel på badet.

 Vår egen tid

 Denne enkle observasjonen til Einstein har

dyptgripende konsekvenser: Mye av det fysikere før

Einstein hadde tatt for gitt, viste seg å være feil. For

eksempel finnes det ikke en universell tid. Vi har alle

vår egen tid, og jo raskere vi beveger oss, jo

langsommere går tiden. Men det legger vi ikke merke

til, for det er først hvis hastigheten vår nærmer seg

lyshastigheten at effekten begynner å bli stor.

 Vi har alle vår egen tid, og jo raskere vi beveger oss,

jo langsommere går tiden.

 Hvis vi hadde klart å lage et romskip som kunne reise

med 90 prosent av lyshastigheten, ville en reise til

Pluto tatt litt under fem timer, målt med tiden til en

som er igjen på jorden. For den som reiser med

romskipet, tar turen bare så vidt over to timer. Ifølge

relativitetsteorien skyldes ikke forskjellen at klokker

ikke virker skikkelig når farten blir stor, men at selve

tiden endrer seg.

 Innsikt om kvinneplageren: Hver fjerde kvinne i 30-

årene har migrene

 Selv om det måtte et ekstremt eksempel til for å

anskueliggjøre betydningen av ikke-universell tid, er

effekten likevel svært viktig for oss i det daglige. Det

satellittbaserte navigasjonssystemet GPS er helt

avhengig av å korrigere for denne tidsforskjellen for å

virke. Farten til satellittene er riktignok ikke så enormt

stor, men systemet er avhengig av svært presis

tidtaking.

 Einsteins tyngdekraft

 Einstein og Newton sine lover gir i de fleste tilfeller

samme svar når vi regner ut hvor sterk tyngdekraften

er, og hvilken innvirkning det har på objekter. Likevel

er beskrivelsene fundamentalt forskjellige:

 Newtons tyngdelov beskriver en kraft som på mystisk

vis virker gjennom store tomrom og for eksempel

holder jorden i bane rundt solen, som om det var en

usynlig tråd som forbinder dem.

 Einsteins relativitetsteori beskriver derimot ikke

tyngdekraften som en kraft i det hele tatt, men som en

krumning av rommet. Når jorden går rundt solen, er

det fordi solen krummer rommet slik at det er den

naturlige måten for jorden å bevege seg.

 En konsekvens av Einsteins måte å beskrive

tyngdekraften på, er at også lys burde følge

krumningen til rommet. Det betyr at lys som beveger

seg nær solen burde se ut til å følge en krum bane,

og da er vi tilbake til Einstein sitt offentlige

gjennombrudd.

 Gjennombruddet

 For at en fysisk teori skal få gjennomslag, må den

komme med en forutsigelse som kan testes. Den

første viktige testen kom bare noen få år etter at

Einstein hadde publisert den generelle

relativitetsteorien. Hvis lyset bøyes av tyngdekraften,

vil det være lettest å se det for lys som beveger seg

nær solen, siden tyngdekraften - eller altså rommets

krumning - er spesielt sterk der.

 For å unngå å bli blendet av alt lyset som kommer fra

solen, må observasjonen gjøres under en

solformørkelse. I mai 1919 organiserte Arthur

Eddington en ekspedisjon til Principe utenfor kysten

av Afrika der det ville bli en solformørkelse. Der

observerte Eddington at når lyset fra stjerner passerer

nær solen, blir lyset bøyd slik at stjernen ser ut til å ha

en annen posisjon enn den egentlig har, akkurat som

Einstein hadde forutsagt.
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 Nyheten om at relativitetsteorien var bekreftet, ble

fortalt i alle store aviser verden rundt. Med det tok

Einstein steget opp fra å være en anerkjent fysiker til

å bli en vitenskapelig verdensstjerne.

 Fact-box info:

 Relativitetsteorien enkelt forklart

 Tid og rom endrer seg når noe beveger seg så fort at

det nærmer seg lyshastigheten. Den spesielle

relativitetsteorien beskriver dette.

 Tyngdekraften endrer også tid og rom. Det tas det

høyde for i den generelle relativitetsteorien. Den

beskriver svarte hull, at lys bøyes når det passerer

nær solen, og at tiden endrer seg avhengig av

hastighet og hvor sterk tyngdekraften er.

 Image info:

 Jo, du kan forstå relativitetsteorien. Bare les denne

innsikten.

 I BANE: Einsteins relativitetsteori beskriver

tyngdekraften som en krumning av rommet. Når

jorden går rundt solen, er det fordi solen krummer

rommet slik at dette er den naturlige måten for jorden

å bevege seg. Foto: Nasa

 Pluto

 I BANE: Einsteins relativitetsteori beskriver

tyngdekraften som en krumning av rommet. Når

jorden går rundt solen, er det fordi solen krummer

rommet slik at dette er den naturlige måten for jorden

å bevege seg. ILLUSTRASJON: NASA

© Bergens Tidende

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 18 av 619



31

Fant partiklene som forsvant
Nobelprisen i fysikk tildeles forskere som løste mysteriet med 
partiklene som forsvant – universets mest underfundige.

Det at nøytrinoene kan skifte 
identitet seg imellom, løste et av 
de store mysteriene i fysikkens 
historie. Helt siden slutten av 
1950-tallet hadde man en god 
teoretisk modell for prosessene 
som foregår inne i solens kjerne. 
Da det første nøytrinoet ble 
oppdaget, forsto man raskt at 
dette var det perfekte objektet 
for å verifisere at modellen 
stemte. Man forventet nemlig en 
stor produksjon av én (BMW) av 
de totalt tre typene nøytrinoer 
fra prosessene i solkjernen.

Flere gigantiske eksperimen-
ter ble bygget for å måle antallet 
nøytrinoer fra solen som treffer 
jorden. Til forskernes store 
overraskelse viste alle eksperi-
mentene at antallet nøytrinoer 
som traff jorden bare var en 
tredjedel av det man forventet. 

andre teorier kunne forklare 
observasjonene. Ikke før to 
store eksperimenter, Super-
Kamiokande i Japan, ledet av 
Takaaki Kajita, og SNO ledet av 
Arthur B. McDonald i Canada, 
på hvert sitt vis klarte å påvise 
at nøytrinoer faktisk skifter 
identitet. De klarte nemlig å 
identifisere at det også var 
andre typer nøytrinoer (enn 
BMW) som traff jorden.

Da de la sammen alle de tre 
typene, stemte antallet med 
teorien!

Dette var et stort gjennom-
brudd, og den endelige 
løsningen på solnøytrinopro-
blemet, som hadde plaget 
fysikere i flere tiår.

I tillegg ble det også fastslått 
at nøytrinoene hadde en 
masse, i motsetning til det man 
lenge hadde trodd; at nøytrino-
ene var masseløse. Dette åpnet 
opp for mange nye store 
spørsmål vedrørende disse 
mystiske partiklene og vår 
forståelse av universet.

Prisen til Kajita og McDonald 
er en særdeles fortjent pris for å 
ha løst et av forrige århundrets 
store fysikkproblemer, men den 
er neppe den siste Nobelprisen 
som vil gå til nøytrinoforskning.

Eirik Gramstad, postdoktor ved 
Fysisk institutt, Universitetet  
i Oslo

Mange teorier ble konstruert for 
å forklare det som ble kjent som 
solnøytrinoproblemet. Én 
løsning var altså å innføre en 
mulighet for nøytrinoene til å 
skifte identitet på veien fra solen 
til jorden, akkurat som bilen på 
vei til jobb.

Dersom mange nok av 
nøytrinoene hadde skiftet 
identitet (fra BMW til Opel og 
Mercedes) på veien ned til 
jorden, ville de unnslippe 
målingene, fordi eksperimentene 
bare kunne identifisere én 
(BMW) av de tre typene nøytri-
noer. Dette kunne altså forklare 
hvorfor to tredjedeler av 
nøytrinoene så ut til å mangle. De 
hadde rett og slett blitt en annen.

I rundt 40 år var dette en teori 
uten særlig støtte fra eksperi-
mentelle data, men heller ingen 

N
obelprisen i fysikk 
i år tildeles 
Takaaki Kajita og 
Arthur B. McDo-
nald for deres 
ledelse av to 

fysikkeksperimenter på slutten 
av 1990-tallet. Disse to eksperi-
mentene var de første til å måle 
en meget spesiell egenskap ved 
en type partikler vi kaller 
nøytrinoer. Det viser seg nemlig 

at disse partiklene plutselig kan 
skifte identitet fra en type til en 
annen. Dette var det endelig 
beviset fysikere trengte for å 
kunne forklare et av de store 
problemene som hadde herjet 
fagfeltet siden slutten av 1950- 
tallet; solnøytrinoproblemet.

Nøytrinoene er kanskje de 
mest underfundige partiklene vi 
kjenner, selv om de er av de aller 
vanligste i hele universet. Hvert 
sekund flyr flere tusen milliarder 
av dem gjennom kroppen din. 
De vekselvirker tilnærmet ikke 
med noe som helst av det som 
vårt univers er bygget opp av. De 
er rett og slett skikkelig vanske-
lig å få has på. Dette er jo også 
grunnen til at det tok lang tid fra 
nøytrinoene i 1930 ble forutsagt 
å eksistere til det første nøytri-
noet ble oppdaget i 1956.

Siden da er det blitt funnet to 
typer nøytrinoer til, det siste så 
sent som i 2001.

Årets nobelpris knytter seg til 
påvisningen av en meget spesiell 
egenskap ved disse nøytrinoene. 
De kan nemlig skifte identitet 

seg imellom. Det blir som om å si 
at når du kjører til jobben på en 
helt vanlig dag i din BMW, vil 
bilen halvveis avgårde plutselig 
ha blitt til en Mercedes. Når du er 
fremme ved jobben sitter du 
derimot i en Opel.

Du har fortsatt en tysk bil, 
men noen av de fundamentale 
egenskapene ved bilen er 
forandret.

Forskning 
 viser at ...
Eirik Gramstad

Takaaki Kajita (til venstre) og Arthur B. McDonald – her vist på en overhead i Det kongelige svenske 
vitenskaps akademiet i Stockholm – vant Nobelprisen i fysikk for å ha forklart det såkalte solnøytrino
problemet. Foto: Jonathan Nackstrand, AFP/NTB Scanpix

Ignorerer 
 risikoen
NBIM ved kommunikasjonssjef 
Thomas Sevang mener i DN 21. 
oktober at Oljefondet har tjent 
på Blackrock. Beviset er at 
Blackrock har gitt 14,9 prosent 
avkastning, mot indeksens 13,3 
prosent.

NBIM kan ikke ha lest 
kronikken min godt. Jeg skrev 
om risikojustert avkastning. Det 
har vært omtrent 35 prosent mer 
risiko i Blackrock-aksjen enn i 
markedet. Skal vi sammenligne 
likt med likt, må vi da multipli-
sere målmerket vårt, altså 
indeksen, med 1,35. Det gir et 
årlig tap på over 3 prosent 
tilsvarende omtrent like mange 
milliarder.

Jeg skal ikke legge skjul på at 

Et ansvarlig 
budsjett
DN forsøker å skape inntrykk av 
at regjeringen ikke fører en 
 bærekraftig finanspolitikk. Det 
er feil.

1. I 2016-budsjettet foreslår vi 
å bruke 87 milliarder kroner 
mindre enn forventet realavkast-
ning fra Statens pensjonsfond 
utland. Dette beløpet spares til 
fremtidige generasjoner. I tillegg 
sparer vi alle statens olje-
inntekter, anslått til 204 
milliarder kroner, i fondet. Frem-
tidige generasjoner vil også få 
glede av den resterende oljefor-
muen i Nordsjøen, anslått å ha 
en verdi for staten på 3700 
milliarder kroner og gi en 
permanent inntekt på 150 
milliarder kroner – på toppen av 

dagens  real avkastning fra 
fondet.

2. Målt ved handlingsregelen 
bruker vi nå klart mindre enn 
under den forrige regjeringen. 
Hadde vi brukt like mye av 
realavkastningen av fondet som 
de rødgrønne, ville vi brukt 130 
milliarder kroner mer i 
 budsjettene for 2014–2016.

3. Det viktigste for bære-
kraften i fremtidige statsfinanser 
er økt arbeidstilbud og 
 effektivisering av offentlig 
sektor. Regjeringen tar viktige 
grep på begge disse områdene i 
2016-budsjettet. Vi senker 
marginalskatten på arbeid. Og vi 
arbeider med en rekke tiltak for å 
effektivisere det offentlige – 
avbyråkratiserings- og effektivi-
seringsreformen, kommune-
reformen, nærpolitireformen, 
reformen av skatteoppkrevingen 

– som alle vil gi bedre offentlige 
tjenester uten å kreve høyere 
bevilgninger i tiden fremover.

4. Det er fornuftig å bruke 
noe mer når konjunkturene er 
svake for å hindre høy ledighet. 
2016-budsjettet inneholder 
derfor en midlertidig tiltaks-
pakke på fire milliarder kroner 
for å avhjelpe økningen i 
arbeidsledigheten, særlig på 
Vestlandet. Disse tiltakene vil 
bli avviklet når situasjonen i 
økonomien tilsier det. Det vil 
trekke offentlige utgifter ned 
igjen og redusere uttaket fra 
Statens pensjonsfond utland.

5. Jeg står derfor fast på at vi 
fører en økonomisk politikk 
som både er godt tilpasset den 
økonomiske situasjonen og 
som er bærekraftig.

Siv Jensen, finansminister (Frp)

beregningene er heftet med usik-
kerhet. Kjøpsdatoen er avgjø-
rende. Det er ikke informasjon vi 
får fra NBIM, så 2. januar ble 
valgt. Med tallene NBIM 
presenterer nå, blir tapet noe 
mindre.

Tapet er uansett bagatell-
messig i forhold til hele fondets 
portefølje, noe jeg også skrev 
klart og tydelig i kronikken.

Med mindre vi ignorerer 
risikoen, er avkastningen med 
godvilje omtrent som markedet. 
Det er et middelmådig resultat 
for et stort aksjeveddemål. Mye 
tyder på at NBIM ikke er særlig 
glad i risikojustering, men det er 
en grunn til at dette er standard 
prosedyre for alle andre fond i 
verden.

Espen Sirnes, førsteamanuensis 
ved Handelshøgskolen Tromsø/UiT

Postdoktor Eirik 
Gramstad ved Fysisk 
institutt, Universitetet  
i Oslo.

Forskning viser at ...
Oppsiktsvekkende funn?  
Ny innsikt? Skriv til spalten 
«Forskning viser at ...». 
Tekstlengde inntil 3500 tegn 
(inkludert mellomrom).
debatt@dn.no
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Fant partiklene som forsvant 
 Dagens Næringsliv. 24.10.2015. Side: 31 
Eirik Gramstad, postdoktor ved Fysisk institutt, Universitetet Oslo 
Forskning viser at ... Eirik GramstadNobelprisen i

fysikk tildeles forskere som løste mysteriet med

partiklene som forsvant - universets mest

underfundige.

Nobelprisen i fysikk i år tildeles Takaaki Kajita og

Arthur B. McDonald for deres ledelse av to

fysikkeksperimenter på slutten av 1990-tallet. Disse to

eksperimentene var de første til å måle en meget

spesiell egenskap ved en type partikler vi kaller

nøytrinoer. Det viser seg nemlig at disse partiklene

plutselig kan skifte identitet fra en type til en annen.

Dette var det endelig beviset fysikere trengte for å

kunne forklare et av de store problemene som hadde

herjet fagfeltet siden slutten av 1950tallet;

solnøytrinoproblemet.

Nøytrinoene er kanskje de mest underfundige

partiklene vi kjenner, selv om de er av de aller

vanligste i hele universet. Hvert sekund flyr flere tusen

milliarder av dem gjennom kroppen din. De

vekselvirker tilnærmet ikke med noe som helst av det

som vårt univers er bygget opp av. De er rett og slett

skikkelig vanskelig å få has på. Dette er jo også

grunnen til at det tok lang tid fra nøytrinoene i 1930

ble forutsagt å eksistere til det første nøytrinoet ble

oppdaget i 1956.

Siden da er det blitt funnet to typer nøytrinoer til, det

siste så sent som i 2001.

Årets nobelpris knytter seg til påvisningen av en

meget spesiell egenskap ved disse nøytrinoene. De

kan nemlig skifte identitet seg imellom. Det blir som

om å si at når du kjører til jobben på en helt vanlig

dag i din BMW, vil bilen halvveis avgårde plutselig ha

blitt til en Mercedes. Når du er fremme ved jobben

sitter du derimot i en Opel.

Du har fortsatt en tysk bil, men noen av de

fundamentale egenskapene ved bilen er forandret.

Det at nøytrinoene kan skifte identitet seg imellom,

løste et av de store mysteriene i fysikkens historie.

Helt siden slutten av 1950-tallet hadde man en god

teoretisk modell for prosessene som foregår inne i

solens kjerne. Da det første nøytrinoet ble oppdaget,

forsto man raskt at dette var det perfekte objektet for

å verifisere at modellen stemte. Man forventet nemlig

en stor produksjon av én (BMW) av de totalt tre

typene nøytrinoer fra prosessene i solkjernen.

Flere gigantiske eksperimenter ble bygget for å måle

antallet nøytrinoer fra solen som treffer jorden. Til

forskernes store overraskelse viste alle

eksperimentene at antallet nøytrinoer som traff jorden

bare var en tredjedel av det man forventet.

Mange teorier ble konstruert for å forklare det som ble
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kjent som solnøytrinoproblemet. Én løsning var altså

å innføre en mulighet for nøytrinoene til å skifte

identitet på veien fra solen til jorden, akkurat som

bilen på vei til jobb.

Dersom mange nok av nøytrinoene hadde skiftet

identitet (fra BMW til Opel og Mercedes) på veien ned

til jorden, ville de unnslippe målingene, fordi

eksperimentene bare kunne identifisere én (BMW) av

de tre typene nøytrinoer. Dette kunne altså forklare

hvorfor to tredjedeler av nøytrinoene så ut til å

mangle. De hadde rett og slett blitt en annen.

I rundt 40 år var dette en teori uten særlig støtte fra

eksperimentelle data, men heller ingen andre teorier

kunne forklare observasjonene. Ikke før to store

eksperimenter, Super-Kamiokande i Japan, ledet av

Takaaki Kajita, og SNO ledet av Arthur B. McDonald i

Canada, på hvert sitt vis klarte å påvise at nøytrinoer

faktisk skifter identitet. De klarte nemlig å identifisere

at det også var andre typer nøytrinoer (enn BMW)

som traff jorden.

Da de la sammen alle de tre typene, stemte antallet

med teorien! Dette var et stort gjennombrudd, og den

endelige løsningen på solnøytrinoproblemet, som

hadde plaget fysikere i flere tiår.

I tillegg ble det også fastslått at nøytrinoene hadde en

masse, i motsetning til det man lenge hadde trodd; at

nøytrinoene var masseløse. Dette åpnet opp for

mange nye store spørsmål vedrørende disse

mystiske partiklene og vår forståelse av universet.

Prisen til Kajita og McDonald er en særdeles fortjent

pris for å ha løst et av forrige århundrets store

fysikkproblemer, men den er neppe den siste

Nobelprisen som vil gå til nøytrinoforskning.

Postdoktor Eirik Gramstad ved Fysisk institutt,

Universitetet i Oslo.

Forskning viser at ...

Oppsiktsvekkende funn? Ny innsikt? Skriv til spalten

«Forskning viser at ... ».

Tekstlengde inntil 3500 tegn (inkludert mellomrom).

debatt@dn.no
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Fant partiklene som forsvant 
 Dn.no. 23.10.2015 21:55 
Eirik Gramstad 
Nobelprisen i fysikk tildeles forskere som løste

mysteriet med partiklene som forsvant -

universets mest underfundige.
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Skråsikker darwinist på andres skråsikkerhet? 
 Østlands-Posten. 28.09.2015 12:02 
Lars-Arne Høgetveit 
Leserbrev Under overskriften Nei til

kreasjonistskole i ØstlandsPosten kritiserer

Tommy A.

Karlsen fra Moss en uttalelse fra påtenkt rektor ved

Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik for sitt syn

om at skapelsesberetningen skal få en mer

fremtredende plass en evolusjonstenkningen. Og så

blir undertegnede kanskje litt overrasket over at

Karlsen som postdoktor og molekylærbiolog skriver

følgende og med mangel av dokumentasjon av sine

påståtte fakta:

 Nei til kreasjonistskole

 Evolusjonslæren er en av de best forståtte og best

dokumenterte naturvitenskapelige teorier. Det er

ingen seriøs faglig debatt om livet har utviklet seg ved

evolusjon eller ikke. Det eksisterer vannvittige

mengder med dokumentasjon for evolusjon, bl.a.

fossiler og DNA analyser. Vel, ved Universitetet i Oslo

kan det nok langt på vei stemme at debatten har

stilnet av, men 60 % av amerikanerne tror på en ung

jord og ikke en jord på rundt 4,5 milliarder årdet var

altså ca 150 millioner mennesker i USA og de har gått

ut fra sine høyskoler og universiteter. Går vi til Europa

er man heller ikke så ensrettet på dette som i Norge

og vi finner tunge vitenskapelige miljøer på dette

området, ulike de på UiO, i alle verdensdeler. Herlig

da og lese en professor ved UiO - VG nett 28.05.07

om CERN-laboratoriene ved Genève der de i

partikkelakseleratoren LHC leter etter Guds partikkel:

Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes

kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker

å finne ut hvor det kom fra. - Så fundamentalt er det. I

How life began av Thomas Heinze sa den berømte

professor ved Harvard, Georg Wald i 1995, følgende

om utviklingsteorien: Tiden er hovedsaken i planen.

Tiden som vi har å gjøre med er i størrelsesordenen 2

milliarder år... Når vi har så mye tid blir det umulige

mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige

virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper

mirakler.

 Det er svært interessant at i gamle Sovjetunionen fikk

tilreisende utenlandsstudenter ca 2 års studium i

darwinisme før de fikk studere videre - for man

skjønte at skulle de sluke resten av studiene måtte de

fratas hele fundamentet for menneskets genuine

menneskeverd, den man fant i Skapelsesberetningen.

Slå den. Og det skal en sterkt tro til for å tro at cellen

er tilfeldig utviklet, når cellens oppbygning og DNA-

streng på 3 fot med en kunnskapsmasse tilsvarende 1

000 bøker à 500 sider med minste skrift, kan kopierer

seg selv på 20 min osv. Man kan videre undre seg

over hva slags naturlover vi skulle hatt i ursuppen

som fra vann (H2O), karbondioksid(CO2),

metan(CH4) og ammoniakk(NH3) ved hjelp av energi

skulle gitt oss organiske molekyler deretter

aminosyrer og til slutt et replikasjons-molekyl som

skulle ha ført til liv?
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 Går vi utover våre norske grenser er vi her i Norge

blitt kjent for å være veldig ensrettede på flere

områder bl.a. mht evolusjonshypotesen som vi ofte

kaller en teori - altså en flere ganger testet hypotese.

Men hva mener Karlsen om at absolutt sikkerhet

forekommer ikke i de empiriske vitenskapene - siden

Karlsen selv skriver Lær gjerne barna våre om

skapelsesberetningen, men som en tro siden den er

beviselig feil.? Han har altså beviser for sin evolusjon,

for den kambriske eksplosjon også - er den virkelig

testet vitenskapelig? Kan man falsifiser sentrale deler

av denne evolusjonshypotese, og det kan man, så

faller hele evolusjonsteorien som Karlsen benevner

den. Men her har vitenskapen sikret seg: Selv om alle

data pekte i retning av en intelligent skaper, vil en slik

hypotese være utelukket innen vitenskapen, fordi den

er ikke naturalistisk. Todd, S. C, Nature

401(6752):423, 30 Sept. 1999.

 Så til andre fakta: Fossiler - de dateres med ulike

metoder - ulike metoder gir et standardavvik på

samme prøvematerialet som under normal

vitenskapelig metodelære ville forkastet

dateringsmetodene (som useriøse). Et eksempel på

datering av bergart: Steinprøver fra 22 vulkanske

steiner fra forskjellige deler av verden, som man med

sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga

en alder i fra 100 - 10.000 millioner år ved hjelp av

typiske radioaktive teknikker! Videre er den

geologiske tidsskala bygd opp rundt en

sirkelargumentasjon og dermed, per vitenskapelig

definisjon, ikke gyldig. Det innebærer da at alderen på

steinen gis av fossiler og visa versa. Stor usikkerhet

på datering av fossiler, stor usikkerhet på datering av

bergarter og så kalles det fakta? Stakkars barn i

grunnskolen

 Termodynamikkens 2. lov, svært forenklet: I et

system (åpent eller lukket) går orden i retning uorden

(entropien øker, entropi er et mål på graden av

uorden). Med andre ord: Det er en naturlov at en

prosess går mot uorden om den ikke blir styrt.

Romerbrevet 8, 20 forteller oss: skapningen ble jo lagt

under forgjengelighet - ikke godvillig, men etter hans

vilje som la den derunder - Konklusjon:

Termodynamikkens 2. lov utelukker at: The Big bang

skal ha ført til levende liv dvs økt kompleksitet (orden)

og at livet har utviklet seg til nye arter

(makroevolusjon) på millioner av år og at Himmel og

jord har oppstått tilfeldig. Ikke rart at professoren ved

UiO leter etter sitt opphav!!!

 Menneskeheten har aldri - selv om den leter og

graver over hele verden - funnet the missing link -

broen over til makroevolusjonen. Mikroevolusjon

innenfor våre arter er jo kjent dvs mht at genpoolen er

stor og kan selvsagt da overleve i mange ulike

miljøer. Det som er Gud skapt var tenkt såre godt,

men ved Syndefallet ble verden lagt under

forgjengelighet. Mange store kulturer har sine historier

om 8 personer som overlevde en stor vannflom, de

ligner veldig på historien om Syndefloden.

Syndefloden finner vi også store funn i naturen på

over hele kloden - men i en evolusjonistisk ramme

bortfortolkes de - for slik er det jo ikke. Bl.a.

bortforklares den kambriske eksplosjon (hevdes å

være rundt 540 mill år siden) - der en brått finner en

fossil kirkegård av global dimensjon - som da tyder på

en rask og stor katastrofe! Skal Karlsen holde seg til

fakta - bør hans evolusjonshypoteser være så

vitenskapelige at de settes opp mot disse funn i

naturen - det er vel ikke en utfordring det når

skråsikkerheten er så stor på Darwins vegne?

 Legg godt merke til hva professor Michael Ruse fra

Florida skriver: Evolusjon er en religion. Dette var

sant om evolusjonen i begynnelsen og det er

fremdeles i dag sant om evolusjonen. (Kilde: Ruse, M.

How evolution became a religion: creationists correct?

National Post, pp. B1, B3, B7 May 13, 2000) Ruse er

en høyt profilert darwinist og utdannet innen filosofi og

zoologi og underviste ved universitetet i Guelph,

Canada. Han var tidligere en kristen. I februar 2006

deltok Ruse på en Darwin Day ved Universitetet i

Oslo der prof. Nils Chr. Stenseth åpnet dagen med å

vise til evolusjonsteoriens betydning. Den har gitt oss

et verdensbilde og vist at vi er i slekt med alle arter i

verden, sa han.
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 Endelig, den 25. september deler Karlsen på

Facebook sine tanker med sine venner i gruppen

Hedningesamfunnet - norske ateister: Har skrevet et

innlegg i Østlandsposten. Måtte bare kritisere den nye

planlagte kristne skolen som vil gi mer tid til

skapelsesberetningen enn evolusjonslæren i naturfag.

Men, glemmer da Karlsen, at makroevolusjon er

ingen ny disiplin - både i Babylonia, Egypt og blant

hinduene syslet man med slike evolusjonstanker for

mennesket - før de greske filosofer tok dette opp igjen

fra ca 600 f.Kr. Så, evolusjonstenkning, er intet nytt

under solen. Den danske jurist Paul Hoffmann har

skrevet: Mennesket er et dyr, som skaper Gud i sitt

bilde etter hvert som det utvikler seg, sa Darwin. Så

sluttet man å dyrke Gud og begynte å dyrke

mennesket og utvikle seg til dyr. Verden har gått av

hengslene sier mange i dag, kan det skyldes at Den

treenige Gud er fjernet fra pensumet i hjem og skole i

store deler av verden?

 NRK2 1105 98 KL 2330 JAKTEN PÅ

SUPERFORMELEN. Charles Darwin Local Caption

*** Charles Darwin (1809 - 1882) (Foto: Arkiv)

 Lars-Arne Høgetveit

 Har du også noe å si? Skriv ditt leserbrev her

© Østlands-Posten
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ILO-tjenester for Norge på CERN 
 Doffin. 20.08.2015 11:03 
Kunngjøring om konkurranse Kunngjøring iht

FOR nr 402 del I Tjenesteytelse Del I:

Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon CERN

CHE 108 967 751 Meyrin CH-1211 Geneve 23 CH

Kontaktperson: Steinar Stapnes E-post:

Nettsteder:

Nettsted oppdragsgiver: Nettsted kjøperprofil:

Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og

annen informasjon: Ytterligere informasjon kan fås

her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og

ytterligere dokumenter (herunder dokumenter

vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:

Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel

om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte

kontaktpunkt(er) I.2)

 Type oppdragsgiver

 EU-institusjon eller internasjonal organisasjon I.3)

 Hovedaktivitet

 Annet: Forskning I.4)

 Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

 Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre

oppdragsgivere: nei

 Del II: Kontraktens gjenstand

 II.1)

 Beskrivelse

 II.1.1)

 Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

 ILO-tjenester for Norge på CERN

 II.1.2)

 Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

 Norge og Sveits

 II.1.4)

 Kort beskrivelse

 Det norske CERN programmet CERN teknologi

søker etter en tilbyder som kan fungere som blant

annet norsk Industry Liaison Officer (ILO) og

Technology Transfer Officer (TTO) for

organisasjonen. Siden infrastrukturen ved disse

organisasjonene er omfattende, og hovedandelen av

infrastrukturen produseres av industri, har vært enkelt

medlemsland en ILO for å tilrettelegge for at nasjonal

industri skal få tilgang, informasjon og oppfølging i

forhold til industrikontrakter utstedt av organisasjonen.

ILOen vil få tilgang til alle anbud ved organisasjonene

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 25 av 619



og ha ansvar for å identifisere, kontakte og følge opp

norske leverandører.

 II.1.5)

 CPV-klassifisering

 Hovedvokabular 73210000 Konsulentvirksomhet i

forbindelse med forskning II.2)

 Leveransens mengde eller omfang

 II.2.1)

 Totalleveransens mengde eller omfang:

 Arbeide som Norges Industry Liaison Officer (ILO)

 Identifisere kontrakter på CERN som er relevante for

norske leverandører og ta kontakt med disse

selskapene

 Følge opp og gi støtte til selskaper som ønsker å

legge inn anbud på CERN

 Delta i forhandlinger mellom leverandører og CERN

når slik støtte behøves

 Opprettholde en aktiv kontakt til de tekniske

avdelingene på CERN for å hjelpe norske bedrifter til

å komme tidlig på banene for å påvirke

spesifikasjonen av fremtidige innkjøp

 Delta på norske bransjemesser for å promotere

CERN som en potensiell kunde for produkter og

tjenester

 Arbeide som Norges Technology Transfer Officer

(TTO)

 Identifisere teknologier utviklet ved CERN som kan

være interessant for norsk industri

 Gjennomføre markedsundersøkelser for lovende

teknologier og ta kontakt med relevante selskaper

 Arbeide for å involvere norske selskaper,

forskningsinstitutt og universiteter i prosjekter på

CERN som kan ha teknologisk potensial

 Delta på teknologimesser for å promotere CERN

teknologi

 Rekruttere nordmenn til CERN

 Fungere som kontaktpunkt for arbeidssøkere og

studenter

 Delta i rekruteringsarrangement for CERN på norske

universitet, høyskoler og tekniske fagskoler med

hensikt å øke antallet nordmenn på CERN og for å

øke kunnskapen om CERN generelt

 Administrere den norske websiden om CERN

 Samle relevant informasjon om CERN spesielt

relevant for nordmenn

 Tilrettelegge informasjon som er spesielt fokusert

mot allmenheten, arbeidssøkere, studenter, forskere

og industrien

 Hvert år blir det avholdt møter for alle de nasjonale

ILOene og TTOene på CERN. Hyppigheten for slike

møter varierer noe men er normalt rundt tre til fire

møter i året.

 Oppdraget vil medføre betydelig reisevirksomhet.

Reisene er i hovedsak knyttet til følgende aktiviteter:

 Deltakelse på felles ILO og TTO møter ved

organisasjonen. Normalt tre til fire møter i året.

 Besøk av organisasjonen sammen med norske

bedrifter. Slike besøk kan være aktuelle både i

forbindelse med tilbudsfasen, ved

kontraktsforhandlinger og i gjennomføringsfasen.

 Besøke norske bedrifter for å informere om

muligheter og anbud ved organisasjonen. Slike besøk
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vil også kunne skje i sammen med tekniske eksperter

fra CERN.

 Deltakelse i nasjonale evalueringsmøter for de

norske CERN aktivitetene

 Deltakelse som observatør i CERNs finanskomite.

Slike møter avholdes 4 til 5 ganger årlig

 Deltakelse i arbeidsgruppen mellom Norges CERN

delegasjon og CERNs ledelse

 Anslagsvis må en årlig påberegne rundt 8 reiser til

CERN med varighet fra 2 til 5 dager. I tillegg må en

på beregne rundt 12 reiser i Norge i året med varighet

fra 1 til 5 dager.

 Anbudsutforming og tildeling

 Dette anbudet er utformet slik at kostnadsrammene

er gitt. Total størrelse på oppdraget er 850.000 kr per

år eksklusiv moms. Alle indirekte og direkte kostnader

samt reiseutgifter skal inkluderes i disse rammene.

Den tilbyder som gir best kvalitet i forhold til

tildelingskriteriene vil få oppdraget (Se punkt 6 i

vedlegget Tilbudsforespørsel.pdf).

 Kontrakten har ett års varighet og med opsjon for

forlengelse opp til 4 år. Ved forlengelse vil verdien på

kontrakten økes i henhold til den norske

konsumprisindeksen (KPI).

 anslå totalverdi eksklusiv MVA: 850000 NOK

 Del IV: Prosedyre

 IV.1)

 Type prosedyre

 IV.1.1)

 Type prosedyre

 Uten forhandling og uten prekvalifisering IV.3)

 Administrative opplysninger

 IV.3.1)

 Saksnummer hos oppdragsgiver

 ILO20162019

 IV.3.3)

 Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om

deltakelse

 28.08.2015 - 12:00 IV.3.4)

 Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud

eller forespørsel om deltagelse

 Annet:

 Norsk

 Del VI: Supplerende opplysninger

 VI.1)

 Tilleggsinformasjon:

 Se vedlagt dokumentasjon for ytterligere informasjon

om anbudet og tildelingskriterier.

 VI.2)

 Dato for publisering av denne kunngjøring:

 20.8.2015

© Doffin
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Big Bang-maskinen smadrer rekorder 
 Bergens Tidende. 14.06.2015 19:26 
Trygve Buanes, Ui B 
Ikke før var maskinen satt i arbeid igjen, så ble det

satt nye rekorder da to partikler kolliderte med

hverandre.

Kollisjoner mellom partikler slik det skjer i maskinen

The Large Hadron Collider (LHC) er helt annerledes

enn det vi vanligvis tenker på som kollisjoner. I en

kollisjon mellom to biler er resultatet to ødelagte biler,

og gjerne en del løse bildeler. I en kollisjon mellom to

protoner (kjernen til hydrogen-atomet) med høy

hastighet kan det derimot komme ut partikler av helt

andre typer enn de som kolliderte. Jo større energi, jo

større er mangfoldet av det som kan komme ut.

 Dobbelt så ofte

 For snart tre år siden annonserte CERN, Den

europeiske organisasjonen for forskning på kjerne- og

partikkelfsysikk i Sveits, at Higgspartikkelen endelig

var oppdaget. Det skjedde 48 år etter at Peter Higgs

forutsa at den burde finnes. Oppdagelsen var

startskuddet til en ny æra i fysikken, der vi kan få en

ny forståelse av universet. I 2013 fikk da også Higgs

Nobelprisen i fysikk sammen med François Englert.

 Siden har det vært langt stillere fra CERN, mye på

grunn av at LHC-maskinen har vært stengt for

oppgradering det siste halvannet året. Maskinen lager

de partikkelkollisjonene som ble brukt for å oppdage

Higgs-partikkelen i eksperimentene som kalles

ATLAS og CMS. Etter oppgraderingen kan partikler

kollidere dobbelt så ofte som tidligere - hele 40

millioner ganger hvert sekund.

 SUSY in the sky

 20. mai var det klart for testkjøring etter

oppgraderingen av maskinen, og da klinket den til

med rekord på første forsøk. To protoner kolliderte

med en energi på 13 teraelektronvolt (TeV), det vil si

11,2 km/t langsommere enn lyset som har hastighet

på en milliard km/t. Den gamle rekorden hadde en

kollisjonsenergi på 8 TeV - 29,7 km/t langsommere

enn lyset - og var fra 5. april 2012. Ødelegger

kreftsvulster

 Når LHC skal øke energien i kollisjonene til langt

over det vi har kunnet studere tidligere, betyr det at vi

beveger oss inn i ukjent land der vi ikke vet hva vi

kommer til å finne. Spesielt håper man å endelig finne

ut hva den mørke materien egentlig er. Selv om vi

ikke har noen observasjoner som viser hva slags

partikler den mørke materien består av, mangler det

ikke på hypoteser som forsøker å forklare hva det er.

Den mest populære modellen kalles supersymmetri,

ofte kalt SUSY. Hvis SUSY viser seg å være riktig,

har alle partiklene vi allerede kjenner hver sin

superpartner, også kalt spartikkel. Blant spartiklene
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finner man utmerkede kandidater til å utgjøre den

mørke materien.

 Nesten lysets hastighet

 Siden vi ennå ikke har oppdaget noen slike spartikler,

betyr det at de - hvis de faktisk finnes - må være mye

tyngre enn de partiklene vi allerede kjenner til. Men

nå som energien til LHC-maskinen øker, utvides

rekkevidden av søket, og vi har håp om å finne

spartikler som det tidligere ikke har vært mulig å se

spor etter. Det kan ta lang tid; det var nødvendig med

en million milliarder kollisjoner for å bevise at

Higgspartikkelen fantes. Vi står på terskelen til en ny

og fundamental forståelse av universet

 Så hva er det LHC-maskinen gjør?

 Den akselererer protoner opp til 99.9999989 prosent

av lysets hastighet for så å la dem kollidere front mot

front. For å få til det har det vært nødvendig å bygge

verdens største og en av de mest avanserte maskiner

som finnes. LHC er en 27 kilometer lang smultring

med over 1200 magneter som styrer protonene rundt i

ringen, og sørger for at de kolliderer akkurat der

detektorene er. For å få til sterke nok magneter har

man vært nødt til å bruke superledende materiale

som krever nedkjøling til -271.3C for å virke.

 Liggende sylinder

 På utvalgte steder i LHC-ringen er det plassert

detektorer som skal se hva som skjer når protonene

kolliderer. Detektorene kan man tenke på som

digitalkamera med omkring 100 megapiksler som tar

bilde av hva som kommer ut av kollisjonene. På grunn

av den store farten - og dermed energien - til

protonene som kolliderer, må detektorene være svært

store for å kunne ta presise nok bilder av hva som

skjer. Den største detektoren, ATLAS, er formet som

en liggende sylinder som er 43 meter lang og 22

meter i diameter.

 Higgs igjen

 Selv om letingen etter nye partikler er det mest

spennende nå, vil også mye av arbeidet med de nye

LHC-dataene handle om Higgs-partikkelen. Men

hvorfor skal vi fortsette å jobbe med den nå som den

allerede er oppdaget? Bli med på en tur til CERN

 Oppdagelsen av Higgspartikkelen var den siste av en

lang rekke målinger som bekreftet det som kalles

partikkelfysikkens standardmodell. Standardmodellen

er en matematisk beskrivelse av hvordan naturen

fungerer på det mest grunnleggende nivået vi er i

stand til å observere. Den har vært en enorm

suksess, og alle eksperimentene som er gjort med

partikkelakseleratorer, slik som på LHC, lar seg

forklare ved hjelp av denne modellen. Men de mange

egenskapene til Higgspartikkelen har det så langt ikke

vært mulig å måle. Det er planen nå og omfatter både

massen til partikkelen og hvor sterke krefter som

virker mellom den og andre partikler.

 Ikke hele historien

 Standardmodellen gir klare hint om hvor sterke disse

kreftene skal være. Hvis alle målingene stemmer med

det vi regner med vil skje under kollisjonene, vil det

være nok en suksess for standardmodellen. Men hvis

det viser seg at noe er feil, begynner ting å bli virkelig

spennende. Blant annet på grunn av eksistensen av

den mørke materien vet vi nemlig at

standardmodellen ikke er hele historien, og kanskje er

det nettopp presisjonsmåling av egenskapene til

Higgspartikkelen som skal vise oss veien videre.

 Mye tyder på at rundt 80 prosent av massen i

universet er laget av en type partikler som ikke passer

inn i standardmodellen. Derfor har fysikere over hele

verden kommet frem til ulike hypoteser om hva som

kan finnes i tillegg. Da trengs mer eksperimentelle

data, som en oppgradert LHC kan hjelpe oss med.

Kanskje finner vi en tyngre partikkel i 2015 når Large

Hadron Collider-akseleratoren kjøres med enda

høyere energi. I beste fall fører det til at vi kan få svar

på hva universet er bygd opp av og hvor alt kommer

fra.
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 Fact-box info:

 Artikkelforfatteren

 Trygve Buanes har skrevet denne artikkelen. Han er

postdoktor i gruppen for subatomær fysikk ved UiB.

Buanes jobber med eksperimenter som blant annet

har som mål å identifisere den mørke materien i

universet.

 CERN

 Den europeiske organisasjonen for forskning på

kjerne- og partikkelfysikk, CERN, er et samarbeid

mellom 21 land. Norge har vært med siden starten i

1954.

 I dag er norske forskere med på alt fra bygging av

store eksperimenter som ATLAS og ALICE ved Large

Hadron Collider til å søke i data etter Higgs og mørk

materiepartikler. De jobber også med å utvikle

fremtidens akseleratorer.

 Før oppgraderingen ble LHC brukt til å bevise

eksistensen av Higgs-bosonet, en partikkel som ifølge

partikkelfysikkens standardmodell er ansvarlig for at

elementærpartiklene har masse.

 To av forskerne som utarbeidet teorien om

Higgspartikkelen, Peter Higgs og François Englert,

fikk Nobelprisen i fysikk i 2013.

 Image info:

 Nytt turbogir på Big Bang-maskinen Det går så det

griner når universets gåte skal løses.

 I BEGYNNELSEN VAR: Her er en av de første

kollisjonene etter at LHC-akseleratoren er oppgradert.

Nå om dagen kjøres kollisjonene med 13

teraelektronvolt (TeV). Håpet er å finne nye, ukjente

partikler som kan fortelle hvordan universet var rett

etter Big Bang og starten på universet for 13,8

milliarder år siden. Foto: @CERN

 PÅ BANEN IGJEN: LHC-maskinen ligger i en 27

kilometer lang ringformet tunnel 100 meter under

bakken delvis i Sveits og delvis i Frankrike. Foto:

@CERN
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Innsikt er en BT-satsing på kunnskap og forskningsstoff.  
Her skriver eksperter og kunnskapspersoner bakgrunnsartikler, 

saker om egen forskning og saker knyttet til nyhetsbildet.

Trygve Buanes har skrevet 
denne artikkelen. Han er post-
doktor i gruppen for subatomær 
fysikk ved UiB. Buanes jobber 
med eksperimenter som blant 
annet har som mål å identifisere 
den mørke materien i universet.

I BEGYNNELSEN VAR: Her er en av de første kollisjonene etter at LHC-akseleratoren er oppgradert. Nå om dagen kjøres kollisjonene med 13 teraelektronvolt (TeV). Håpet er å finne nye, ukjente           partikler som kan fortelle hvordan universet var rett etter Big Bang og starten på universet for 13,8 milliarder år siden. FOTO: @CERN

Internett  
og kreft- 
behandling
Forskningen ved CERN gir 
samfunnet mer enn kunnskap 
om hvordan naturen egentlig 
fungerer. Prosjektenes tekno
logiutvikling har stor over
føringsverdi til mange deler 
av samfunnet.

INTERNETT: CERN fikk vir
kelig fart på internett. På 
1980 tallet så Tim Berners
Lee behovet for en mer effek
tiv måte å dele informasjon 
mellom forskere på, siden 
eksperimenter av den type 
som det arbeides med på 
CERN produserer enormt 
mye data. I 1991 så verdens 
første nettside (http://info.
cern.ch) dagens lys, og siden 
er det blitt en selvfølgelig del 
av livet vårt.

STRÅLEBEHANDLING AV KREFT: 
En stråle av protoner brukes til 
å ødelegge kreftsvulsten. Det 
er de samme partiklene som 
kollideres i LHC maskinen, 
men energien vil selvfølelig 
være mye lavere når de bru
kes til kreftbehandling. Ved 
strålebehandling av kreft er 
det også svært viktig å over
våke hvor stor dose pasienten 
får slik at skaden på friskt vev 
nær svulsten blir minst mulig. 
For å måle denne dosen 
 brukes detektorer som bygger 
på samme teknologi som de 
som  registerer  kollisjonene 
fra LHC. Partikkel terapi 
sentrene som er vedtatt å 
bygges i Norge, blant annet 
ved Hauke land universitets
sykehus, vil bruke denne 
teknologien.

UTDANNING: Studenter er 
 aktivt med i eksperimentene 
ved CERN og får en første
klasses erfaring med avansert 
teknologi og dataanalyse som 
de tar med seg videre. Noen 
av studentene ender opp i 
akademia og driver denne 
forskningen videre, men 
mange tar kunnskapen  med 
seg ut til næringslivet. 

kan man tenke på som digital
kamera med omkring 100 me
gapiksler som tar bilde av hva 
som kommer ut av kollisjonene. 
På grunn av den store farten – og 
dermed energien – til protonene 
som kolliderer, må detektorene 
være svært store for å kunne ta 
presise nok bilder av hva som 
skjer. Den største detektoren, 
ATLAS, er formet som en lig
gende sylinder som er 43 meter 
lang og 22 meter i diameter. 

Higgs igjen
Selv om letingen etter nye parti
kler er det mest spennende nå, 
vil også mye av arbeidet med 
de nye LHCdataene handle om 
Higgspartikkelen. Men hvorfor 
skal vi fortsette å jobbe med den 
nå som den allerede er opp daget? 

Oppdagelsen av Higgs
partikkelen var den siste av en 
lang rekke målinger som be
kreftet det som kalles partikkel
fysikkens standardmodell. 
Standardmodellen er en mate
matisk beskrivelse av hvordan 
naturen fungerer på det mest 
grunn leggende nivået vi er i 

stand til å observere. Den har 
vært en enorm suksess, og alle 
eksperimentene som er gjort 
med partikkelakseleratorer, slik 
som på LHC, lar seg forklare 
ved hjelp av denne modellen. 
Men de mange egenskapene 
til Higgspartikkelen har det så 
langt ikke vært mulig å måle. 

Det er planen nå og omfatter 
både massen til partikkelen og 
hvor sterke krefter som virker 
mellom den og andre partikler. 

Ikke hele historien
Standardmodellen gir klare hint 
om hvor sterke disse kreftene 
skal være. Hvis alle målingene 

stemmer med det vi regner 
med vil skje under  kollisjonene, 
vil det være nok en suksess 
for standard modellen. Men 
hvis det viser seg at noe er feil, 
begynner ting å bli virkelig 
spennende. Blant annet på 
grunn av eksistensen av den 
mørke materien vet vi nemlig at 
standard modellen ikke er hele 
historien, og kanskje er det nett
opp presisjons måling av egen
skapene til Higgspartikkelen 
som skal vise oss veien videre.

Mye tyder på at rundt 80 
prosent av massen i universet 
er laget av en type partikler 
som ikke passer inn i standard
modellen. Derfor har fysikere 
over hele verden kommet frem 
til ulike hypoteser om hva som 
kan finnes i tillegg. Da trengs 
mer eksperimentelle data, som 
en oppgradert LHC kan hjelpe 
oss med. Kanskje finner vi en 
tyngre partikkel i 2015 når Large 
Hadron Colliderakseleratoren 
kjøres med enda høyere energi. 
I beste fall fører det til at vi kan 
få svar på hva universet er bygd 
opp av og hvor alt kommer fra.

PÅ BANEN IGJEN: LHC-maskinen ligger i en 27 kilometer lang ringfor-
met tunnel 100 meter under bakken delvis i Sveits og delvis i Frankrike. 
 FOTO: @CERN

To av forskerne som utarbeidet teorien  
om Higgspartikkelen, Peter Higgs og François 

Englert, fikk Nobelprisen i fysikk i 2013. 
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LESER DU DENNE artikkelen på en 
iPhone eller en iPad? Hva tror du 
i så fall Apple har betalt i skatt 
av pengene de har tjent på deg?

Svaret er nesten ingenting. 
For mens vanlige skattebetalere 
i Europa sitter igjen med en 
gedigen regning etter euro
krisen, har store internasjonale 
selskaper som Amazon, Ikea og 
Apple sneket unna hundrevis av 
milliarder i skatt. 

Og de har gjort det midt i 
 Europa, i land som er medlem av 
eurosonen, og med velsignelse 
fra disse landenes regjeringer.  

Verstingen er Luxembourg. 
Miniputtlandet er bare to timer 
unna EUhovedstaden Brussel, 
og huser EUs høyesterett og 
flere andre sentrale institu

sjoner. Der er også hjemlandet 
til EUpresident JeanClaude 
Juncker – mannen som nå leder 
forhandlingene med Hellas på 
vegne av kreditorene.

– I LUXEMBOURG kaller de meg en 
sånn ... harassment. Hva heter 
det på norsk? sier Eva Joly og 
ser megetsigende på oss over de 
karakteristiske brillerammene 
sine. 

– En plageånd?
Vi sitter i Jolys lille kontor 

i det runde bygget til Europa
parlamentet i Strasbourg. På 
pulten ligger ferske avisoppslag 
om den kritiske situasjonen i 
Hellas, som Joly har merket med 
gul tusj og notater i margen. 

– Nettopp. En plageånd. De 
sier: «Hvorfor i all verden plager 
du oss? Vi er jo så hyggelige og 
snille.» 

Joly og hennes parti De 

ET NYTT EUROPA

n Europa skal reise seg etter 
krisen, og står på terskelen  
til en ny tid. Velferdsstaten 
reformeres, arbeids markedet 
revolusjoneres, politikken 
 polariseres. 
n I denne serien ser vi på 
 årsakene til eurokrisen, de 
enorme samfunnsmessige 
 omveltningene den har bragt, 
og de konsekvensene dette 
fører med seg for fremtiden. 

Utforsk hele serien i tekst, 
bilde og video på bt.no

grønne har brukt mye energi det 
siste halve året på å sette søkelys 
på Europas skatteparadiser, og 
presse på for mer åpenhet og 
reformer.

Luxembourg har følt seg 
ekstra plaget. Først fikk de sin 
fremste politiker, Juncker, 
 innsatt som president i Europa
kommisjonen. Det gjør ham til 
EUs mektigste enkeltperson. 
Men så, bare fem dager  senere, 
ble Juncker, og med ham 
 Luxembourg, hengt ut i verdens 
største medier gjennom prosjek
tet LuxLeaks. 

Den massive lekkasjen viste 
hvordan Luxembourg ga store 
selskaper som Ikea, Amazon, 
Deutsche Bank og Pepsi sær
avtaler som sikret dem superlav 
skatt, helt ned i én prosent. 
Avtalene ble gjort mens Juncker 
var statsleder.

– Jeg har jo snakket om dette 

HAR BETALT MINIMALT: 
Både Apple, McDonald’s, 

Amazon, Fiat og Starbucks 
risikerer å måtte tilbake

betale milliarder i skatt. 

Slik lurer de store  
seg unna skatt -  
        med Europas  
        velsignelse

Åtte tusen milliarder skattekroner gjemmes 
unna i hjertet av Europa hvert år. – Det er 
tyveri, sier korrupsjonsjeger Eva Joly.

 
Trygve Buanes har skrevet 
 Bergens Tidende. 14.06.2015. Side: 15,16 
denne artikkelen. Han er postdoktor i gruppen for

subatomær fysikk ved UiB. Buanes jobber med

eksperimenter som blant annet har som mål å

identifisere den mørke materien i universet.
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Villdyret har våknet! 
 Aftenposten - Login. 04.06.2015 11:23 
Eirik Gramstad postdoktor i eksperimentell partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo/CERN 
Onsdag laget man de energirike

partikkelkollisjonene i menneskehetens historie.

Onsdag denne uken klarte the Large Hadron Collider

(LHC) ved CERN, etter to år i dvale, å lage de mest

energirike partikkelkollisjonene i menneskehetens

historie, mer enn halvannen gang større enn det LHC

greide under forrige runde med kollisjoner.

 Spennende tider er i vente når LHC nå åpner døren

til et energiregime som aldri før er blitt utforsket.

 Det gir fysikere rundt om i verden en helt unik

mulighet til å utvide sin forståelse av de aller minste

byggestenene i universet. Helt uventede ting kan

dukke opp når som helst.

 LHC

 Partikkelakseleratoren LHC strekker seg rundt i en

27 km lang ring hvor protoner beveger seg nær lysets

hastighet, for så å kollidere med hverandre på

bestemte punkter. Fra 2010 til 2013 leverte LHC

flerfoldig milliarder partikkelkollisjoner, som i stor grad

har bidratt til å utvide vår forståelse av universet.

 Størst var nok oppdagelsen av Higgsbosonet, 60 år

etter at dets eksistens ble forutsagt. Higgsbosonet

forklarer hvordan partiklene i naturen får sin masse -

en essensiell egenskap for at vårt univers skal kunne

eksistere.

 Nå, etter over to år med oppgraderinger, har

maskinen de siste par månedene sakte, men sikkert,

økt energien og intensiteten i kollisjonene. Den 20.

mai nådde man målet med å lage kollisjoner med en

totalenergi på 13 terraelektronvolt (TeV).

 Ved slike energier beveger protonene seg kun

littegrann saktere enn lyset. Vel vitende om at

lyshastigheten er den absolutte øvre grensen på hvor

fort noe kan bevege seg er det ganske imponerende.

Med en slik hastighet legger partiklene bak seg mer

enn 10 tusen runder i den 27 km lange ringen per

sekund.

 Nye spørsmål

 Tross stor suksess har vår nåværende modell av de

fundamentale byggestenene i naturen noen åpenbare

mangler. Hva er egentlig den mørke materien, som

utgjør en stor del av universet vårt, laget av? Hvorfor

er gravitasjonskraften så mye svakere enn de andre

naturkreftene?

 Mange teorier har blitt konstruert for å forklare disse

problemene, men ingen av dem har så langt blitt

påvist å faktisk eksistere i naturen.

 Den aller mest betrodde av disse teoriene er

Supersymmetri som kan forklare både spørsmålene
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rundt gravitasjonskraften, den mørke materien samt

en rekke andre ting. Supersymmetri forutsier

eksistensen av et helt nytt sett med partikler som er

tyngre enn de partiklene vi kjenner til i dag. Dette kan

være forklaringen på hvorfor vi enda ikke har sett noe

tegn til dem - vi har rett og slett ikke hatt nok energi i

partikkelkollisjonene.

 Med en oppgradert LHC på plass er håpet at man

endelig kan avsløre eksistensen til de

supersymmetriske partiklene - eller kanskje dukker

noe helt nytt og ukjent opp?

 Energi og masse, og jordbærsyltetøy

 En av hovedgrunnene til at vi ikke kunne oppnå en

høyere energi enn 8 TeV i den første fasen av LHC

skyldtes at magnetene som skal sørge for at

protonene går rundt og rundt i den 27 km lange ringen

ikke fungerte så bra som vi først hadde håpet.

 Jo høyere magnetfelt vi kan lage, jo fortere kan

protonene bevege seg. Jo fortere protonene beveger

seg, jo mer energi kan vi oppnå i kollisjonene.

Energien i kollisjonene er alfa og omega i en

partikkelakselerator som LHC.

 Einsteins berømte formel, E = mc2, sier at energi og

masse i realiteten er to sider av samme sak i

høyenergetiske partikkelkollisjoner. Det betyr at jo

mer energi vi har desto mer masse kan vi lage i

kollisjonene. Dette skiller seg drastisk fra hva vi er

vant med fra kollisjoner i vårt daglige liv. Tenk deg at

vi smasher to jordbær sammen. I vår verden vil

energien til jordbærene i hovedsak gå med til å mose

dem.

 Trekker vi dette ned i partiklenes verden derimot vil

energien i jordbærkollisjonen kunne bli omgjort til

masse, i form av både druer, epler, pærer etc. Jo mer

energi jordbærene har, jo tyngre frukt kan vi lage. Det

betyr for eksempel at for å kunne produsere en

Higgspartikkel må vi ha en energi i kollisjonen som er

minst like stor som massen til Higgspartikkelen.

 Dette er mer eller mindre hele grunnen til at det tok

60 år å oppdage Higgsbosonet - energien har ikke

vært høy nok i noe eksperiment før LHC.

 Intensitet

 Energien i partikkelkollisjonene er åpenbart viktig for

å kunne utvide vår forståelse av universet. I tillegg er

intensiteten i kollisjonene - hvor mange og hvor ofte

partiklene kan kollidere - avgjørende. De tingene vi

gjerne vil oppdage ved LHC er det veldig liten sjanse

for å produsere. Typisk blir Higgsbosonet kun

produsert i ca. 1 av 1 milliard kollisjoner! Med en

oppgradert LHC vil vi kunne kollidere klumper Ã 120

milliarder protoner mot hverandre hele 40.000 ganger

i sekunder. Dette gjør at vi kan produsere flere

interessante partikler på kortere tid.

 Med LHC tilbake i storform, bedre og mer kraftig enn

noen annen partikkelakselerator tidligere har vært i

nærheten av, er optimismen stor blant

partikkelfysikere verden over.

 Det nye og ukjente ligger rett framfor oss!

 Fact-box info:

 Om forfatteren:

 Eirik Gramstad jobber som forsker i Gruppen for

Eksperimentell Partikkelfysikk ved Fysisk Institutt,

Universitetet i Oslo. Arbeidet omfatter i hovedsak å

analysere milliarder av partikkelkollisjoner fra ATLAS-

eksperimentet ved LHC. Målet er å påvise

eksistensen av en ny type supersymmetriske

partikler.

 Om disse partiklene viser seg å eksistere kan de gi

svar på mange av de store spørsmålene om

universet.

 Gramstads forskning er finansiert av forskningsrådet

gjennom High Energy Particle Physics-prosjektet.

 Image info:
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 - Villdyret har våknet!

 I kontrollrommet til partikkelakseleratoren LHC.

 Feiring etter onsdagens rekordeskeprimenter.

 En av de første kollisjonene med rekordenergien 13

TeV sett i ALICE eksperimentet ved LHC.

 En av de aller første partikkelkollisjonene med

rekordenergien 13 TeV sett i CMS-eksperimentet ved

LHC.

© Aftenposten - Login
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Om forfatteren: 
 Aftenposten. 04.06.2015 10:48 
Mina Nærland 
Eirik Gramstad jobber som forsker i Gruppen for

Eksperimentell Partikkelfysikk ved Fysisk

Institutt, Universitetet i Oslo. Arbeidet omfatter i

hovedsak å analysere milliarder av

partikkelkollisjoner fra ATLAS-eksperimentet ved

LHC.

Målet er å påvise eksistensen av en ny type

supersymmetriske partikler.

 Om disse partiklene viser seg å eksistere kan de gi

svar på mange av de store spørsmålene om

universet.

 Gramstads forskning er finansiert av forskningsrådet

gjennom High Energy Particle Physics-prosjektet.

© Aftenposten
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35 miljø kjempar om toppforsk-status 
 På Høyden. 04.06.2015 06:24 
Hilde Kristin Strand 
UiB har sendt inn 35 søknader til Forskingsrådet

sitt nye toppforsk-program. Eitt kjem garantert

gjennom nålauga.

Desse har søkt

 HF:

 Jeroen van der Sluijs, Senter for vitenskapsteori:

Deepening Science for Governance (SciGo) Reidar

Lie, FOF:Justice in pharmaceutical research and

development (Pharma-Justice) Arild Linneberg, LLE:

Humanistic Legal Studies for Advanced Science

 Mat.nat Gunnar Bratbak, Institutt for biologi: Marine

microbial Biodiversity, Evolution and Ecosystem

Function (BEEF). Katja Enberg, Institutt for biologi:

Behavioural and life-history adaptations in the

Anthropocene (BLHAA) Vidar Jensen, Kjemisk

institutt: Computational Design of Selective Catalysts

for Bioactive Targets (SelCat) Jan M. Nordbotten,

Matematisk institutt: Thermo-Mechanical Subsurface

Energy Storage (Themses). Alexander Vasiliev,

Matematisk institutt: Geometric Analysis and

Applications. Anna Lipniacka, IFT: Is there Life in

Dark Matter? Targeting multi-component, self-

interacting Dark Matter, on Earth and in the Sky. Jan

Petter Hansen, IFT:Quantum Control and Dynamics

in Strong Fields and Complex Systems Arne Graue,

IFT: Upscaling CO 2 Sequestration for More

Sustainable Oil and Gas Production including Neutral

Carbon Cycle Gas Exploitation Dieter Roehrich, IFT:

Clinical prototype of a proton CT based on a tracking

calorimeter Pawel Kosinski, IFT: Explosions of

nanopowders: Modelling and experiments Jostein

Bakke, Institutt for geovitenskap: North East

Greenland in a Warm Climate (GREEN) Thomas

Arnesen, Molekylærbiologisk institutt: N-terminal

acetylation as a key physiological regulation

mechanism (NterHorm) Pinar Heggernes, Institutt for

informatikk: TOPALGO: Excellence in algorithms on

graph classes -New algorithmic theory of forbidden

induced subgraphs

 MOF: Clive R. Bramham, Institutt for biomedisin:

Molecular and optogenetic control of Arc protein:

Decoding a master regulator of synaptic plasticity and

cognition Helg Wiig, Institutt for biomedisin: New

actors in blood pressure regulation - The extracellular

microenvironment, immune cells and lymphatics in

skin Cecilie Svanes, Institutt for global helse og

samfunnsmedisin: The sins of the fathers: Epigenetic

inheritance in asthma and allergies Bettina Husebø,

Institutt for global helse og samfunnsmedisin:

Improving Home Time and Home Death for the Dying.

A mixed-method effectiveness-implementation hybrid

trial Christian Vedeler, K1: Paraneoplastic cerebellar

degeneration - an autoimmuneinduced

neurodegenerative disease Helga Salvesen, K2:

aCANCERinCONTEXT - Drivers of carcinogenesis in

obese Eystein Husebye, K2: Unravelling monogenic
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autoimmune syndromes

 Psykologi: Marguerite Danie l, HEMIL: Climate

change, childcare and positive deviance in the arid

north of Ghana (PoDeCC) Karsten Specht, Institutt for

biologisk og medisinsk psykologi: Reshaping the

brain: Neuroplasticity in the rehabilitation from

developmental and acquired speech and language

disorders Rune Krumsvik, Institutt for pedagogikk:

Learning in the digital age Ståle Einarsen, Institutt for

samfunnspsykologi: Workplace bullying: From

mechanisms and moderators to problem treatment

Ståle Pallesen, Institutt for samfunnspsykologi: IL

ogHealth

 SV: Jostein Gripsrud, infomedia: THE IMMIGRATION

ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-

2015 (SCANPUB) Asbjørn Grønstad, informedia: A

New Ethics for Biovisual Screens Terje Tvedt, Institutt

for geografi: Water-society relations and development

trajectories: Addressing environmental reductionism

in narratives about the Rise of the Modern World

Birgit Kopainsky, Institutt for geografi: Community

based modelling. Marit Skivenes, adm.org: Discretion

and Child Protection

 Sars-senteret: Fabian Rentzsch: "The unrestricted

neurogenic potential of a sea anemone as a novel

approach to embryonic and regenerative

neurogenesis" - prosjektets kortnavn er "Allnerve".

Daniel Chourrout: "Accelerated Evolution in

Chordates and the Origin of Larvaceans"

 Gode forskarar og forskingsmiljø skal få økonomiske

rammer som gjer at dei kan jobba friare og over

lengre tidsrom enn det som er vanleg i Forskingsrådet

sine forskingsprosjekt.

 Det er bakgrunnen for den nye kategorien under

Forskingsrådet sin fri prosjektstøtte -kategori. Fripro

toppforsk er finansiert av Fellesløftet III, der

universiteta og forskingsinstitusjonane legg 750

millionar kroner i potten i løpet av sju år. Planen er at

Kunnskapsdepartementet skal gjera det same.

 Det vil seia at den årlege summen vil verta om lag

200 millionar kroner.

 1,5 milliardar - Me veit ikkje kor mykje me får. Men

det kan vera naturleg å samanlikna med Fellesløftet I.

Då gjekk me inn med 21 millionar, og fekk det same,

totalt 42 millionar kroner, seier Sven-Egil Bøe, som

leiar Kontor for budsjett.

 Men om summen UiB ender opp med vert om lag 40

millionar, er det likevel vanskeleg å seia kor mange

prosjekt det vert pengar til. Forskingsrådet legg opp til

at prosjekta vil kunne få mellom 15 og 25 millionar

kroner i støtte over fire-fem år, og skriv på nettsidene

sine at kvart universitet vil å sjanse til å få

gjennomført minst eitt prosjekt.

 Tek dekanane med på råd Fristen for den aller første

toppforsk-utlysinga var førre veke. På lista frå UiB står

det 35 prosjekt. Uni Research har sendt inn ein

søknad, med Endre Tvinnereim som prosjektleiar.

Men instituttsektoren er ikkje på same måte som

universiteta sikra å få prosjekt.

 - Lista me har sendt inn er ikkje ei prioritert

rekkefølge. Søknadane vil verta evaluert av

internasjonale panel, og deretter får institusjonane

tilbake ei liste som viser kva karakter dei ulike

prosjekta har fått, seier prorektor Anne Lise Fimreite.

 Karakterskalaen går frå ein til sju, der sju er best. Når

UiB-leiinga får karakterboka, kjem dei til å setja seg

ned saman med dekanane for å avgjera kva miljø

som skal få støtte.

 - Ein kan sjå føre seg at det er fleire søknader som

får toppscore enn me har pengar til, seier Fimreite.

 - Korleis avgjer ein då kven som skal få toppforsk-

status?

 - Kvalitet, kvalitet, kvalitet, seier Fimreite, og legg til:

 - Sjølv om det er fleire som får toppkarakterar, må

det argumenterast for kvifor akkurat det eine eller
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andre prosjektet skal verta prioritert. I tidlegare

tildelingar under felleløftet har universitetsleiinga

prioritert prosjekta som får støtte åleine, men sidan

fellesløftet denne gongen har ei anna innretting,

ønskjer me å ha dekanane med.

 Må søka ERC Målet med toppforsk-ordninga er å få

fleire norske forskarar som er blant dei internajsonalt

leiiande på sitt felt. I vurderinga av søknadane vil det

verta lagt vekt på om prosjektet og prosjektgruppa har

eit slikt potensiale. Det er òg eit krav om at dei som er

prosjektleiarar søkjer om ERC -midlar i løpet av

prosjektperioden. Gjer ein ikkje det, vil ein ikkje kunne

søkja Fripro att etter endt toppforsk-periode.

Forskingsrådet legg òg vekt på at ein kan vera

prosjektleiar for eit toppforsk-prosjekt og for eit Senter

for framifrå forsking (SFF) samstundes. Neste SFF -

utlysing er til hausten.

 - Toppforsk er først og fremst miljøstøtte, og på sett

og vis kan ein kalla det eit mini- SFF. Men nokre av

dei som søkjer no, har truleg tenkt at dei vil velja

toppforsk no, og så heller prøva seg på SFF ved eit

seinare høve, seier Fimreite.

 Stikkord: forskingsrådet, Fripro, toppforsking,

finansiering, forsking Forrige artikkel: Nygårdsparken

ut av det blå

 På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din

før du kan poste innlegg..

 Institutt for fysikk og teknologi har sendt inn fem

søknader. Det er flest frå UiB. Arkivfoto: Sandra

Jecmenica

© På Høyden
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Monstermaskinen hos CERN er i gang 
 Forskning.no. 03.06.2015 13:20 
Eksperimentene har begynt igjen, med de

kraftigste kollisjonene noensinne. Lasse

Biørnstad journalist Den 14. februar i 2013 ble

Large Hadron Collider (LHC) stengt ned ved

CERN. Da hadde maskinen gått i tre år.

LHCs største bragd var kanskje å finne selveste

Higgs-bosonet, som fysikere har lett etter i årtier.

 Nå er det tid for maskinens andre runde med

eksperimenter, og i dag har LHC blitt kjørt i gang.

 Ny kraft

 Den gigantiske partikkelakseleratoren på 27

kilometer i omkrets, har blitt reparert og oppgradert,

og gjenoppstår som en mye kraftigere maskin enn

den var for noen år siden.

 I forrige runde kunne den sende partikler mot

hverandre med 8 TeV. TeV (teraelektronvolt) er

måleenheten som brukes for å beskrive energiene

som er spill da partiklene kolliderer med hverandre i

nesten lysets hastighet.

 I vårt mer normale verdensbilde er dette egentlig

veldig lite energi. 1 TeV tilsvarer omtrent energien

som en mygg bruker på å fly.

 Men denne energien blir konsentrert på en knøttliten

skala, og forskere måtte konstruere og oppgradere

LHC - verdens største maskin - for å oppnå disse

energinivåene.

 I den siste tiden har LHC satt stadig nye rekorder,

men dette har bare vært oppvarming. Den 3. juni

begynte eksperimentene på ny, og forskerne har aldri

hatt en så kraftig partikkelakselerator mellom

fingrene.

 Partikkelkollisjon fra dagens eksperimenter ved

CERN. Dette er fra ALICE-detektoren, og viser en 13

TeV-kollisjon, den kraftigste som noen gang har blitt

gjort ved CERN. (Foto: ALICE/CERN)

 Eksperimentene er i gang!

 Nå klarer maskinen 13 TeV, og høyere energier betyr

kraftigere kollisjoner. Mer kraft i kollisjonene kan

kanskje avdekke nye partikler og ikke minst ny fysikk

som ikke passer inn i standardmodellen.

 Dette kan kanskje føre til gjennombrudd i fysikken:

mørk materie, supersymmetri og andre eksotiske

fysikkteorier kan muligens bli bekreftet eller stå for

fall.

 Forskerne har allerede hatt en grunn til å juble i dag.

De har hatt den første 13 TeV-kollisjonen med stabile

stråler, og hele kontrollrommet i Sveits feiret, melder

CERN på Twitter.

 To stråler med protoner går motsatt vei inne i
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partikkelakseleratoren. De blir kontrollert av digre

superledende magneter og blir styrt til å krasje med

hverandre.

 Forskerne kan analysere kollisjonen for å se om det

dukker opp noen nye, gamle eller merkelige partikler.

 Hvis du vil se hva som skjedde i dagens

eksperimenter, kan du gå inn på CERNs direkteblogg

som ble oppdatert mens eksperimentene pågikk.

 Det blir nok fortsatt en stund før vi får se om

forskerne oppdager noen nye partikler eller noe annet

spennende. Eksperimentene produserer kjempestore

mengder med data, som må analyseres og bekreftes.

 Optimistisk

 - Det er spennende dager for oss som bruker CERN

som laboratorium, sier professor i høyenergifysikk,

Farid Ould-Saada ved Universitetet i Oslo til

Forskningsrådet. Han er med på å jobbe med

resultatene fra ATLAS-detektoren ved CERN.

 - Akkurat nå jobber flere studenter og forskere i Oslo

og Bergen på spreng for å gjøre alt klart til å

analysere dataene så fort som mulig når de kommer.

 - Dataene og analysene kan vise oss nye sider ved

naturen ved en helt ny energiskala. Kanskje kan vi

allerede i 2015 se spor av ny fysikk - mørk materie,

nye fundamentale krefter, eller noe helt nytt og

eksotisk. Vi gleder oss voldsomt!

 CERN-forskerne jubler tirsdag 3.6 etter de første

stabile kollisjonene i LHC. (Foto: CERN/Twitter)

© Forskning.no
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Nå starter jakten på universets mørke 
 Dagsavisen. 03.06.2015 11:27. Oppdatert 04.06.2015 13:30 
Espen Løkeland-Stai 
Dypt under jorda, på grensa mellom Sveits og

Frankrike, forberedes eksperimenter som kan

sprenge kunnskapen vår om verden. I dag

gjenåpnet verdens største fysikkeksperiment.

Annonse Annonse

 Onsdag 20. mai satte verdens største

fysikkeksperiment - CERNs 27 kilometer lange

partikkelakselerator - ny energirekord. Aldri tidligere

har det vært pøst mer kraft inn i akseleratoren Large

Hadron Collider (LHC), som ligger på grensen mellom

Frankrike og Sveits.

 Rekorden ble satt under en test etter en

oppgradering som har tatt to år. I dag åpnet LHC på

ordentlig, og blant fagfolk og entusiaster knytter det

seg voldsom spenning til hva som vil komme ut av det

når partikler kolliderer i hastigheter som aldri er

oppnådd før, hastigheter opp mot lysets. Det snakkes

om sorte hull og mørk materie, at vi kanskje skal få

håndfaste bevis på enigmatiske teorier.

 På bloggen LHC season 2: New frontiers in physics

kan du følge eksperimentet live!

 Denne saken om Cern ble først publiser 4. januar i

fjor og gir en innføring hva det nærmest eksistensielle

eksperimentet LHC er og betyr:

 Her jakter de på universets mørke

 Dypt under jorda, på grensa mellom Sveits og

Frankrike, forberedes eksperimenter som kan

sprenge kunnskapen vår om verden. Fysikerne spår

nye store oppdagelser i løpet av de neste to-tre

årene.

 - Hvis jeg skulle gått til et bettingselskap og satt

pengene mine på noe, da vet jeg hva jeg ville ha satt

dem på, sier fysikkprofessor Are Raklev og stanser

opp et øyeblikk før han fortsetter.

 - Jeg ville ha satt dem på mørk materie.

 Skal vi tro Raklev kan de neste årene bli starten på

slutten for ett av de største mysteriene innen fysikken.

Vi kan stå overfor oppdagelser som vil sprenge

kunnskapen vår om hvordan verden fungerer.

 Partikkelkollisjoner

 Det er her han tror svaret kan komme. Hundre meter

under bakken utenfor Genève i Sveits. Inne i en 27

kilometer lang tunnel som strekker seg over grensa til

Rhône-Alpes i Frankrike, der vinrankene ligger som

tepper utover landskapet, i skyggen av Jurafjellene,

som reiser seg snøkledd mellom elvene Rhinen og

Rhône.
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 I denne tunnelen ligger verdens mest avanserte

maskin: Large Hadron Collider (LHC). Skapt for å

forske på de minste byggesteinene universet er satt

sammen av. LHC er en såkalt partikkelakselerator,

den største som er bygd, og står i sentrum for

forskningsprosjekter med flere tusen fysikere

involvert.

 I LHC akselereres protoner helt oppunder lysets

hastighet, gjennom to rør som er gjort tommere og

kaldere enn det ytre rom. To stråler med partikler

sendes ved hjelp av magneter i hver sin retning. Når

de når maksimal hastighet går de rundt 11.000

ganger rundt hvert sekund, og det er da de ledes inn

for å kollidere i detektorer på størrelse med

høyblokker. Der braker de sammen i voldsomme

kollisjoner. I disse kollisjonene dannes nye partikler,

og det er de fysikerne er på jakt etter.

 Gudepartikkelen

 Stedet er Cern. Den internasjonale organisasjonen

for partikkelfysisk forskning, med Norge som en av 20

medlemsstater. Det var her det som i dag er kjent

som World Wide Web ble utviklet. Det var fra Cern

den første nettsiden ble lagt ut i 1991. Og det var her

generaldirektør Rolf-Dieter Heuer 4. juli 2012 inntok

podiet foran et fullsatt auditorium, og TV-seere verden

over. Det var her han fikk jubelen til å bryte løs, med

noen enkle forløsende ord:

 - Jeg tror vi har den.

 Slik annonserte Heuer oppdagelsen av Higgs-

bosonet, eller gudepartikkelen, som mediene døpte

den. Aldri før har så mange blikk vært rettet mot noe

så lite. Oppdagelsen fikk fysikere som var hentet inn

til TV-studioene for å forklare oppdagelsen, til å bryte

sammen i tårer på direkten. Funnet ble sågar

sammenlignet med månelandingen.

 Om ikke annet sier det noe om hvilke følelser som

sto i sving, og hva som sto på spill.

 - Det blir store ord når man snakker om Higgs, sier

partikkelfysiker Maiken Pedersen og ser ut over

landskapet der fysikerne ved Cern for ett og et halvt

år siden sto i kø for å få en plass i auditoriet der

funnet av dette elementære bosonet skulle

presenteres.

 - Det er rett og slett slik at om vi ikke hadde en

partikkel som fungerte som Higgs ville ingen

elementærpartikler hatt masse, og da ville vi ikke hatt

et univers med stjerner, planeter eller oss selv, sier

Pedersen.

 Følg oss på Twitter og Facebook!

 Være eller ikke være

 Det var mye som sto på spill. I seg selv var det en

nyhet at det var funnet en ny partikkel. Siden

gullrushet på 1950- og 60-tallet, da fysikerne stadig

oppdaget nye partikler, har det vært langt mellom

slike nyheter. Det var likevel noe spesielt med Higgs,

som gjorde at tusener av forskere, milliarder av kroner

og flere år med forskning har gått med til jakten på

den.

 Fysikerne har jaktet på Higgs helt siden partikkelen

ble forutsagt på grunnlag av ren matematikk på

midten av 1960-tallet. Som fysiker Bjørn H. Samset

beskriver det i boka De hemmelige partiklene har

eksistensen av den vært et slags være eller ikke være

for forståelsen vår av naturen. Uten Higgs-

mekanismen ville ikke partiklene i standardmodellen

hatt masse, og det er, som Pedersen påpeker, rett og

slett ikke mulig. Funnet bekreftet den såkalte

standardmodellen, det teoretiske rammeverket for

forståelse vår av naturen.

 - Higgs er ikke bare nok en partikkel, det bekreftet

det vi har trodd i snart femti år, sier forskningsdirektør

Sergio Bertolucci når han på spørsmål fra Dagsavisen

skal forklare betydningen av funnet.

 Det neste store
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 Bertolucci viser til at naturen kan være grusom. Vi

har teorier for hvordan den fungerer, men naturen

bryr seg ikke om teorier. Noen ganger har vi rett om

hvordan den virker, andre ganger ikke.

 Higgs bekreftet altså teorien. Standardmodellen var

reddet. Og ved Cern pustet de lettet ut. Siden LHC

ble startet opp i 2008 har kreftene i all hovedsak gått

med til jakten på Higgs. Det var den man skulle fange.

 Problemet er bare dette: Standardmodellen beskriver

bare 4-5 prosent av alt det som er rundt oss i

universet. Resten vet vi fint lite om. Sånn sett kan

Higgs sees på ikke bare som siste kapittel i en bok,

men også det første i en ny. Med funnet av Higgs

håper fysikerne på at vi skal stå foran nye

oppdagelser, som vil gi oss en ny og dypere

forståelse av naturen.

 Og det er her vi kommer til Are Raklevs tips til hva du

skal sette pengene dine på om du går til et

bettingselskap. Spørsmålet var hva som blir den

neste store oppdagelsen ved Cern. Og svaret var

altså mørk materie.

 Raklev er ikke alene om dette svaret. Det samme

svaret gir Bertolucci, forskningsdirektøren ved Cern.

 - Gi oss to-tre år, svarer han når Dagsavisen spør

hvor mye tid de trenger.

 Mørk materie

 Standardmodellen forklarer altså fire prosent av det

som er rundt oss. Resten er mørk materie og mørk

energi.

 Så hva er egentlig mørk materie?

 - Ja, det er jo det vi ikke vet, da. Hadde jeg visst det,

kunne jeg ha forventet meg en tur til Stockholm snart,

sier Raklev med henvisning til utdelingen av

Nobelprisen i fysikk, som for 2013 gikk til Peter Higgs

og François Englert for arbeidet med Higgs-bosonet.

 På tross av at man ikke vet hva det er, anslår

forskerne at mørk materie utgjør 25 prosent av

universet, og over 80 prosent av all masse i universet.

 En grunn til at de kaller det mørk materie er rett og

slett at man vet lite om det. En annen er at mørk

materie ikke lyser, det sender ikke ut stråling.

 Det forskerne vet om mørk materie vet de fra

hvordan det påvirker universet i stor skala, hvordan

galakser påvirker hverandre, hvordan stjerner

beveger seg i galakser.

 - Standardmodellen forklarer jo de vanlige partiklene

vi er bygd opp av, elektroner og kvarker og slikt, den

er viktig fordi den bygger vanlig materie. Det handler

om det vi ser rundt oss, det både planter og vi selv er

bygd opp av. Men mørk materie bygger ikke vanlig

stoff, det er noe annet, men det er masse av det. Om

lag 25 prosent av det vi tror universet består av er

altså mørk materie, men det er ikke vanlig stoff. For å

forstå mer av alt er mørk materie veldig, veldig viktig.

Uten mørk materie, og uten de partiklene som må

være der uten at vi egentlig klarer å se dem direkte,

ville ikke universet ha utviklet seg på den måten det

gjør i dag. Det er på en måte med i hele regnestykket,

sier Maiken Pedersen.

 - Så har du mørk energi da, men det kan vi ikke finne

i partikkelakseleratoren, legger hun til.

 Starter opp for full kraft

 Det er stille nede i tunnelen, et sted på grensa

mellom Sveits og Frankrike, når Dagsavisen besøker

Cern. Ved utgangen av 2012, noen måneder etter

oppdagelsen av Higgs, ble partikkelakseleratoren

stengt. Det er ingen strømmer av protoner som

kolliderer i Alice og de tre andre detektorene.

 De eneste som er her nede nå, jobber med å

oppgradere og forberede LHC på jakten etter nye

partikler.

 Fem år etter at LHC først startet opp, er spenningen
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stor før den skal startes opp igjen, etter planen i

starten av 2015.

 Det er ikke uten grunn. LHC har ikke kjørt for full

maskin. Så langt har de kjørt på 8 terraelektronvolt

(TeV), men kapasiteten er på 14 TeV. Når det starter

opp igjen i starten av 2015, skal det kjøres på for fullt.

Det vil ha stor betydning for hva det er mulig å finne,

dørene åpnes til en verden av tyngre partikler.

 - Kort sagt handler det om den ene ligningen alle

kjenner fra fysikken, Einsteins berømte E=mc2. For

når man nesten dobler energien i eksperimentet på

LHC, betyr det at man kan skape nye partikler med

nesten dobbelt så mye masse. Og det man håper på

er at disse mørk materie-partiklene er akkurat i det

nye intervallet man da har tilgang til. Så jo mer energi

vi har, desto tyngre og mer eksotisk partikkelbase kan

vi skape, sier Raklev.

 Slikt får et fysikerhjerte til å banke litt raskere.

 Nye elementærpartikler

 Har fysikerne rett, består mørk materie av en ny type

elementærpartikler som ennå ikke er oppdaget. I

jakten på dem kommer også nye teorier inn, i

forlengelsen av standardmodellen. Det som regnes

som en av de mest lovende er supersymmetrien.

 Ifølge supersymmetrien har alle elementærpartikler

en egen superpartner. Teorien er aldri bekreftet. Det

er aldri funnet supersymmetriske partikler. Ikke

engang noe hint om det. Men jakten på

supersymmetriske partikler fortsetter: Forklaringen på

at de ikke er funnet, kan ifølge fysikerne være at de er

er tyngre enn sine vanlige partnere, og at det derfor

trengs høyere energi for å oppdage dem.

 - Oppjusteringen av LHC er helt midt i blinken, så det

er det alle venter på. Det er en øvre grense for hvor

tunge disse partiklene kan være, for hvis de er tyngre

enn en viss grense, bryter egentlig teorien sammen.

Og den grensen passer godt til LHC, sier Maiken

Pedersen.

 Så hva har supersymmetri å gjøre med mørk

materie? Teorien regnes for å ha gode kandidater til

mørk materie, og kan dermed være en forklaring på

hva det er.

 Ikke bare en Higgs

 Selv om mørk materie kan bli den neste store

oppdagelsen ved Cern, handler ikke alt om dette.

Mørk materie er bare ett av mysteriene fysikerne sliter

med.

 Vi har altså kunnskap om bare fire-fem prosent av alt

universet består av. Akkurat dét er ikke nødvendigvis

et problem, mener Raklev.

 - Du kan se på det som en kjempemulighet til å gjøre

nye oppdagelser. Veletablerte teorier er kjedelig fra et

fysikkståsted, det morsomme er å ødelegge teorier, å

gjøre nye oppdagelser som gjør at vi må tenke på nye

ting, sier han.

 Dét var også tilfellet med Higgs-bosonet. For midt i

all jubelrusen var det også fysikere som var skuffet,

som mente det ville være morsommere om det ikke

eksisterte, slik at man ble tvunget til å tenke nytt.

 - Svar som har vært opplagte ville endt i

søppelkassa. Så det vi forsøker å gjøre med Higgs-

bosonet nå, er å se om det finnes egenskaper ved det

som bryter med det vi forventer. Vi er ikke interessert i

å bekrefte ting, vi er interessert i å avkrefte, sier

Raklev.

 - Man er veldig opptatt av å understreke at man har

funnet ett Higgs-boson, ikke dét Higgs-bosonet? Hva

betyr det?

 - Det betyr at det herrene Englert og Higgs fikk

Nobelprisen for var en prinsipiell greie, en prinsipiell

matematisk mekanisme for å gi masse til

elementærpartikler. Men den teorien, eller modellen,

vi har over mikrokosmos har en bestemt måte å bruke

den mekanismen på, som bare er én av mange
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muligheter. Det finnes muligheter å bruke

mekanismen på hvor Higgs-bosonet har andre

egenskaper, det finnes måter hvor det er mange

Higgs-bosoner, tre, fire, fem, eller enda flere, sier

Raklev.

 Etter Big Bang

 Et annet mysterium Raklev og andre tilhengere av

supersymmetri håper teorien kan bidra til å forklare,

er hvorfor det finnes mer materie enn antimaterie.

 - Vår forståelse av big bang sier at det burde vært

laget like mye materie som antimaterie. Så hvor er det

blitt av? Vi ser ikke noe antijord, vi har ikke noen

antimennesker gående rundt omkring, sier Raklev og

legger til at supersymmetrien har en rolle til å forklare

dette.

 Han vedgår likevel at teorien har en liten mangel.

 - Vi har ikke funnet noe direkte tegn til den, og med

det mener vi en partikkel. For det supersymmetrien

forutsier er en hel zoologisk hage med nye

elementærpartikler, sier han.

 Høyrisiko

 Inne på et kontor legger Sergio Bertolucci hendene

på bordet.

 - Grunnforskning er høyrisiko, sier han og legger ut

om hvordan det ikke handler om å bekrefte, men om

å skrive bøker. Man vet ikke at man skal finne noe

nytt når man kjører i gang med et nytt eksperiment,

men verdien av ikke å finne noe vil uansett øke

kunnskapen.

 - Når du gjør noe der du bruker skattebetalernes

penger, ønsker du å gjøre ting der sannsynligheten

for at du finner noe nytt er høy, for å minimere

risikoen, sier han. Higgs var en known unknown, sier

han. Noe som burde være der, eller om det ikke var

der, gjorde det mulig å demonstrere at det ikke

eksisterte.

 Men når de starter opp igjen til neste år, handler det

ikke bare om det som burde være der, som du håper

på å finne, men også om det uventede ukjente.

 - Det er litt som om du kolliderer to fotballer og får en

bowlingkule ut av det, da snakker vi morsomme ting,

sier Are Raklev og slår fast at det er nettopp noe helt

nytt de egentlig ønsker seg.

 - Vi bruker ofte frukt som analogi. Du begynner med

å kollidere to druer. Så får du en skur av bananer,

ananas og en og annen liten kjærlighetsfrukt, ikke

sant. Det er det som skjer under sånne

partikkelkollisjoner. For du begynner med protoner,

som er lette, små ting. Så kolliderer de ved høye

energier, og du får en skur av partikler, hvor noen av

dem veier mye mer enn de protonene du begynte

med, sier Raklev og stanser opp et øyeblikk før han

fortsetter:

 - Grunnen til at du får mer enn du startet med er bare

Einsteins formel. For hvis du bare har nok energi i

kollisjonen, så kan du skape nesten hva som helst.

 Skriftlig kilde: De hemmelige partiklene Bjørn H.

Samset, 2013

 Svarte hull og ekstra dimensjoner

 Mørk materie er bare ett av mysteriene fysikerne

jobber med. Et annet er antimaterie, eller snarere

mangelen på det.

 Det stoffet vi er laget av har et motstykke, med

motsatt ladning. Når de to formene møtes, utligner de

hverandre, eller annihileres, og det frigjøres enormt

med energi. Rett etter big bang var det like mye

antimaterie som materie, men den er i dag borte. Hva

som skjedde med antimaterien, er et av de store

mysteriene forskerne jobber med.

 Men det stanser ikke her. Vi har spurt professor Are

Raklev om andre mysterier i fysikken, i tillegg til mørk

materie og antimaterie.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 45 av 619



 - Det som vi kanskje på lang sikt virkelig har lyst til å

gjøre, er å forklare gravitasjon på mikroskala, sier han

og fortsetter:

 - Den teorien vi har for gravitasjon som stammer fra

Einstein, forklarer bare gravitasjon på stor skala, som

den virker mellom jorda og sola, eller for så vidt også

sånn som den virker mellom oss og jorda. Men hvis vi

går ned på mikrokosmosskala, hvis vi går ned i

atomkjernen, så vet vi at den teorien ikke fungerer

lenger, den bryter rett og slett sammen matematisk.

Så vi har ingen teori for gravitasjon på mikroskala.

Det er regnet som et av de virkelig dype problemene i

fysikken. Hvis man løser det, løser man også andre

problemer.

 - Hva med ekstra dimensjoner?

 - Det har jo litt sammenheng med gravitasjon. Én av

ideene er at det finnes masse ekstra dimensjoner i

universet. Vi kjenner jo liksom til tre dimensjoner, vi

kan bevege oss fram og tilbake, til venstre og høyre,

opp og ned, om vi hopper litt. En del slike teorier har

ekstra dimensjoner som vi ikke ser. Tenk deg det som

et A4-ark, som du ruller opp i en tynn tube. Det som

tidligere var en todimensjonal overflate er nå bare blitt

endimensjonal langs tuben, du har på en måte mistet

en dimensjon som er blitt krøllet opp. Så du tenker

deg at det kanskje eksisterer sånne ekstra

oppkrøllede dimensjoner som du rett og slett ikke ser.

 - Hva med svarte hull? Da LHC startet opp trodde

noen at det skulle lages svarte hull som slukte

jorden...

 - Grunnen til at vi ikke er noe bekymret for dette, er at

vi vet at slike svarte hull, dersom de eksisterer, ikke er

noe farlig. Grunnen til at vi vet det, er at jorda hele

tida blir bombardert med kosmisk stråling med mye

høyere energier enn det vi kan lage i en lab. Så hvis

slike svarte hull hadde eksistert, ville de blitt produsert

når den kosmiske strålingen traff jorda og jorda ville

ha vært borte for lenge siden. Det at vi eksisterer, det

at jorda er her i dag, forteller oss at hvis slike små

svarte hull eksisterer, så er de ufarlige, sier Raklev.

 Slik ser det ut; et bilde fra partikkelkollisjonene

onsdag morgen. FOTO: CERN

 Her, i LHC-tunnelen, dypt under jorda utenfor

Genève akselereres protoner helt oppunder lysets

hastighet. FOTO: SIDSEL FLOCK

BACHMANN/FORSKNINGSRÅDET

 Her, i LHC-tunnelen, dypt under jorda utenfor

Genève akselereres protoner helt oppunder lysets

hastighet. FOTO: SIDSEL FLOCK

BACHMANN/FORSKNINGSRÅDET

© Dagsavisen
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Suksessoppskriften er langsiktig, hardt arbeid 
 På Høyden. 26.05.2015 06:33. Oppdatert 16:00 
Hilde Kristin Strand 
UiB har hatt stor suksess i EU s nye

rammeprogram, Horisont 2020. Men Sintef gjør

det enda bedre. Oppskriften er ifølge

forskningsdirektøren temmelig kjedelig:

Langsiktig, hardt arbeid.

Våre beste folk må søke mer, sier Jan Petter

Myklebust, underdirektør hos UiBs

forskningsadminsitrative avdeling. Arkivfoto: Jan Kåre

Wilhelmsen Professor Eystein Husebye jr leder UiBs

største Horisont 2020-prosjekt. Arkivfoto: Silje

Gripsrud

 Horisont 2020

 Er verdens største forsknings- og

innovasjonsprogram med budsjett på 80 milliarder

euro i perioden 2014-20.

 Norge deltar som fullt medlem

 H2020 retter hovedinnsatsen sin på tre felter: -

Fremragende vitenskap. Under denne paraplyen

finner man det europeiske forskningsrådet ERC med

de ulike grant-ordningene, blant annet strarting grant

for yngre forskere, consolidator grant for de litt mer

erfarne og advanced grant for de beste av de beste.

Her ligger også program for fremtidige teknologier,

forskningsinfrastruktur og Marie Sklodowska Curie-

programmene. Support for Innovative Training

Network (ITN) er den mest aktuelle for

universitetssektoren, dette er ph.d.-samarbeid med

industrien

 - Konkurransedyktig næringsliv. Her er det

utlysninger innen blant annet IKT, romfart, mikro- og

nanoelektronikk, nanoteknologi og bioteknologi

 - Forskning for å løse samfunnsutfordringene. Det er

pekt på sju sentrale samfunnsutfordringer: 1. Helse

og demografisk endring 2. Matsikkerhet, marin og

maritim forskning, bærekraftig landbruk og

bioøkonomi 3. Sikker, ren og effektiv energi 4.

Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 5.

Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer 6.

Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 7.

Sikre samfunn

 I tillegg til disse tre pilarene kommer programmet

Vitenskap for og med samfunnet. Dette programmet

fokuserer på å etablere effektivt samarbeid mellom

vitenskap og samfunn og på å rekruttere nye talenter

til vitenskap.

 UiBs H2020-prosjekter

 Jan Haavik, Institutt for biomedisin, Fremragende

vitenskap (Marie Sklodowska Curie- ITN) Anna Nele

Meckler, Institutt for geovitenskap, Fremragende

vitenskap (ERC Starting grant) Ida Helene Steen,

Institutt for biologi, Samfunnsutfordring nr 2(Blue
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Growth) Frank Nilsen, Institutt for biologi,

Samfunnsutfordring nr 2 (Sustainable Food Security)

Jeppe Kolding, Institutt for biologi,

Samfunnsutfordring nr 2 (Sustainable Food Security)

Are Olsen, Geofysisk institutt, Samfunnsutfordring nr

2 (Blue Growth) Eystein Husebye jr, Klinisk institutt 2,

Samfunnsutfordring nr 1 (Personalising Health and

Care - UiB er koordinator) Cecilie Svanes, Institutt for

global helse og samfunnsmedisin,

Samfunnsutfordring nr 1(Personalising Health and

Care) Jan E. Askildsen, Institutt for økonomi,

Samfunnsutfordring nr 1 (Personalising Health and

Care) Gerald Eigen, Institutt for fysikk og teknologi,

Fremragende vitenskap (Forskningsinfrastruktur,

Integrating and opening exisiting national and regional

research infrastructures of European interest) Noel

Keenlyside, Geofysisk institutt, Fremragende

vitenskap (ERC Consolidator grant) Daniel Chourrout,

Sars-senteret, Fremragende vitenskap

(Forskningsinfrastruktur - Developing new world-class

research infrastructures) Bruce Kapferer/Anna

Szolucha, Institutt for sosialantropologi, Fremragende

vitenskap (Marie Sklodowska-Curie, Individual

fellowship) Noel Keenlyside/Gregory Duane,

Geofysisk institutt, Fremragende vitenskap ((Marie

Sklodowska-Curie, Individual fellowship) Andreas

Hejnol, Sars-senteret, Fremragende vitenskap (ERC

Consolidator grant) Christoph Heinze, Geofysisk

institutt, Samfunnsutfordring nr 5 Ole Reidar Vetaas,

Institutt for geografi, Samfunnsutfordring nr 5 Roger

Strand, Senter for vitenskapsteori, Vitenskap for og

med samfunnet Kuvvet Atakan, Institutt for

geovitenskap, Fremragende vitenskap

(Forskningsinfrastruktur) Inge Jonassen, Institutt for

informatikk, Fremragende vitenskap

(Forskningsinfrastruktur) Emmeret McCormack,

Klinisk institutt 2, Fremragende vitenskap (Marie

Sklodowska-Curie- ITN) Meg Veruki, Institutt for

biomedisin, Fremragende vitenskap (Marie

Sklodwska-Curie- ITN) Christian Jørgensen, Institutt

for biologi, Fremragende vitenskap (Marie Sklodwska

Curie- ITN)

 UiBs suksessrate i Horisont 2020, EU s store

forskningsprogram, er på 23,5 prosent. Det er best i

klassen av norske universiteter og høgskoler. Totalt

deltar Norge i 161 av de totalt 3765 prosjektene som

har blitt innstilt til finansiering så langt, og Norges

andel av horisont 2020-kaken er 1,87 prosent.

Regjeringens mål er to prosent. I dag når Norge dette

målet for kategorien samfunnsutfordringer, der norske

aktører har blitt tildelt 2,6 prosent av støtten. Tallene

er hentet fra regjeringens ferske

Forskningsbarometeret 2015.

 Men selv om UiB gjør det bra, og bedre enn både

NTNU og UiO, gjør Sintef det bedre. Hva er det de

gjør som de andre aktørene ikke gjør?

 - Instituttene og universitetene må ha en klar politikk

på hva man vil søke på, og på hvilke prosjekter man

vil lede og hvilke man vil være partner i. For å lykkes i

EU må man gjøre det man er eksellent på.

 Det sier Marie Bysveen, forskingsdirektør i Sintef.

 Sintef er best i klassen når det gjelder å hente ut

penger fra EU s store rammeprogram Horisont 2020.

Ifølge tall fra forskningsbarometeret har Stiftelsen

Sintef fått inn 11,2 millioner euro - om lag 94 millioner

kroner - fordelt på 16 prosjekter. Sintef Energi AS og

Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS er også en

del av Sintef-paraplyen, og har fått tre prosjekter til en

verdi av over fire millioner euro. UiB har ifølge

oversikten også 16 prosjekter, men verdien er 10,5

millioner euro.

 Forbedringsliste

 Horisont 2020 (H2020) er delt inn i tre ulike

kategorier: Fremragende vitenskap,

konkurransedyktig næringsliv og forskning for å løse

samfunnsutfordringene. Søknadsfristene er løpende,

med neste frist 28. mai. Hos UiB er det så langt Det

matematisk-naturvitenskapelige fakultetet som har

hentet absolutt flest prosjekter. Verken Det

psykologiske eller Det juridiske fakultetet har noen.

 - UiB har sendt inn om lag 200 søknader, og alle

fakulteter bortsett fra Det juridiske fakultetet har søkt
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så langt, sier Jan Petter Myklebust.

 Han er underdirektør hos forskningsadministrativ

avdeling.

 UiBs suksessrate er altså forholdsvis god. Men i en

sak som var drøftet i forskningsutvalget i begynnelsen

av mai, var det en liste over hva som må gjøres for at

man skal lykkes i enda større grad:

 Flere forskere engasjeres i søknadsprosessen

 Flere større prosjekter må forberedes

 Det administrative støtteapparatet må forsterkes

 Sterke insentiver må komme på plass og formidles til

de aktuelle miljøene

 Krav om innovasjon og industriell deltakelse i

konsortiene må imøtekommes bedre enn før

 I tillegg blir det pekt på at fordelingen mellom

fakultetene er svært ujevn, og at det bør sendes flere

søknader der UiB er koordinator.

 Nye prosjekt forrige uke - Det handler om at våre

beste folk må søke mer. Det er vanskelig å få til, for

det er mye arbeid knyttet til denne type søknader, og

ofte er de beste forskerne også de som er mest

opptatt med prosjekter fra før, sier Myklebust.

 Han sier at en del av utlysningene legger opp til tett

samarbeid med industrien og passer best for tekniske

universiteter, ikke for et breddeuniversitet for UiB.

Samtidig kom det forrige uke melding om at UiB får

tilslag i tre ITN -prosjekter, to ved MOF og ett ved

mat.-nat. Dette er en del av Marie Curie-programmet,

og står for Initial Training Networks - ph.d-samarbeid

med industrien. Totalt 15 norske prosjekter kom

gjennom nåløyet denne gang.

 - Flere av våre forskere er med på ITN -søknader

som søker to-tre ganger før de går inn, denne gangen

lyktes for eksempel professor Meg Veruki på

biomedisin med prosjektet: switchBoard: In the eye of

the observer: Visual processing at the heart of the

retina som koordineres i Tübingen. SwitchBoard får

33 millioner kroner fra H2020, der UiBs andel er 2,4

millioner kroner, sier Myklebust. UiB-forskere deltok i

18 søknader på ITN i 2015, og mange av disse har

fått meget sterke evalueringer, slik at de må

anbefales å søke på nytt. To prosjekt ved HF fikk

meget sterke evalueringer, ifølge Myklebust.

 - Dette borger positivt for UiBs doktorgradsutdanning,

sier Myklebust.

 Langsiktig samarbeid I Trondheim meiner Sintef at

det beste er å ha langsiktige forskningsprosjekter.

 - Vi tror det beste er å bruke mest mulig av tiden vår

på eksellent forskning, sier Bysveen.

 Hun sier at Sintef ser seg ut noen prosjektmuligheter,

og jobber aktivt med dem.

 - Vi jobber i tett samspill med industrien, og bidrar

aktivt i å påvirke utlysningene som kommer fra

Brussel.

 For å lykkes må man satse, og det tar tid, sier

Bysveen. Hun sier at langsiktige samarbeid med de

aller beste - både industri, forskningsinstitutter og

universiteter, er et viktig grunnlag for dette. Denne

satsplanken bygger de nasjonalt, gjennom for

eksempel forskningssentre som Senter for

fremragende forskning (SFF) og Forskningssentre for

miljøvennlig energi (FME).

 Sintef sin forretning er oppdragsforskning, og EU -

prosjekter skal derfor være en naturlig del av

prosjektporteføljen. Bysveen sitter i EU s

rådgivningsgruppe på energiområdet. Det synes hun

gir henne en nyttig innsikt hun kan ta med hjem.

 Men heller ikke Sintef lykkes hver gang de sender en

søknad.

 - Når vi får et avslag, setter vi oss ned med alvor i
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ansiktet og ser på hva vi må gjøre bedre, sier

Bysveen.

 - Hvilke systemer har dere for kvalitetssikring av

søknader før dere sender dem ut av huset?

 - Vi ønsker ikke å lage mer system enn vi må. Men vi

anerkjenner alt det arbeidet som må skje før man kan

begynne å skrive en søknad. Det handler om å bygge

konsortier og om å skape tillit. Vi gir tid til dette, sier

Bysveen, og legger til:

 - Det er bare ett, kjedelig svar på hvorfor vi lykkes:

Langsiktig, hardt arbeid.

 Stort prosjekt til MOF Ved UiB er det nå også fokus

på langsiktighet, og på å se større satsninger i

sammenheng med UiBs strategiske tema.

 - Horisont 2020 ser ut til å prioritere større prosjekter.

Men det er mye arbeid med å administrere slike

søknader, særlig dersom de er tverrfaglige, sier

Myklebust.

 Det er også mye formelt som må på plass før en

søknad blir godkjent i EU -systemet. En god del

søknader fra både UiB og andre lukes ut fordi

formelle ting som patentering, lisenser og samarbeid

med industrien ikke er hundre prosent på plass før

søknaden blir sendt.

 UiBs største horisont 2020-prosjekt er Ultradian,

koordinert av professor Eystein Husebye jr ved MOF.

Prosjektet fikk i januar 55 millioner kroner i støtte,

UiBs andel er 34 prosent. Etter at

Forskningsbarometeret ble laget, har UiB fått to

andre, store prosjekter. Professor Inge Jonassen og

professor Kuvvet Atakan deltar i disse to, og samlet

støtte er over 11 millioner kroner for UiB.

 - Mange ved UiB fokuserer på ERC og ITN, de

typiske akademiske prosjektene i H2020, sier

Myklebust.

 - Dette gjør også forskere ved andre universiteter,

slik at konkurransen dermed blir svært stor i disse

delene av programmet. UiBs strategi vil ventelig ta

høyde for en bredere deltakelse i H2020, og

virkemidlene for å få dette til utvikles nå som ledd i

den nasjonale strategien for deltakelse i H2020.

 Noen til Gjøvik snart? På listen over de tjue norske

aktørene som har mottatt mest støtte fra Horisont

2020, finner man ikke en eneste høgskole. Men det er

kanskje bare et spørsmål om tid. Høgskolen i Gjøvik

hentet ut mye eksterne midler fra EU s sjuende

rammeprogram.

 - Så langt har det ikke være mange utlysninger i

Horisont 2020 som har vært aktuelle for oss. Men vi

har sendt inn noen Horisont 2020-søknader, og noen

er under planlegging, sier Nils Kalstad Svendsen.

 Han er dekan ved Avdeling for informatikk og

medieteknikk - den avdelingen ved høgskolen som

har fått inn flest eksterne midler.

 Svendsen sier det samme som Bysveen i Trondheim:

Det handler om langsiktig arbeid.

 - Strategien vår er å ha nettverk med gode partnere.

Det får man gjennom å la de faglig ansatte få tid og

rom til å utvikle fokusgrupper. Og så skal man også

ha litt flaks for å nå opp, sier han.

 Svendsen sier at det er noen ansatte ved høgskolen

som har et særlig ansvar for EU -søknader.

 - Har dere noen form for intern kvalitetskontroll før

dere sender søknadene?

 - Vi har ikke så mange prosjekter der vi er

prosjektledere, og da er det ikke vi som er ansvarlig

for å sende den endelige søknaden. Men når vi er

det, blir det gjort litt ulike valg. Vi ser nok at i de

tilfellene der vi har lagt inn en ekstra kvalitetssikring

blir resultatet bedre, sier Svendsen.

 Stikkord: Horisont 2020 Forrige artikkel: - Må arbeide

aktivt for å få flere interessert Neste artikkel: John
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Nash død i trafikkulykke

 På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din

før du kan poste innlegg..

 Deltakere fra Norge er innstilt til 1,87 prosent av den

samlede finansieringen fra Horisont 2020 etter

programmets første år. - For å lykkes i EU må man

gjøre det man er er eksellent på, sier Sintefs

forskningsdirektør Marie Bysveen. Foto: Mette

Kjeldstad/Sintef Energi

© På Høyden
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MENINGERKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 25Tirsdag 5. mai 2015

I en sak om forfatteres salg 
av egne e-bøker skriver 
Klassekampen 29. april at 
et forslag fra Gert Nygårds-
haug ble nedstemt på 
Forfatterforeningens 
årsmøte i 2014 fordi 
«Flertallet fryktet at det 
kunne ødelegge for 
husfreden med forlagene.» 
Det er feil. Husfred med 
Forleggerforeningen er lite 
relevant og helt underord-
na andre hensyn når vi 
avgjør om vi skal gå i 
forhandlinger om nye 
avtaler. Hovedargumentet 
mot forslaget var at det 
kunne sette det kollektive 
avtaleverket i fare, eller 
svekke dette, og med det gi 
dårligere vilkår til flertallet 
av norske forfattere.

Klassekampen skriver 
videre: «Etter at Forfatter-
foreningen i fjor sa nei til å 
jobbe for kollektive avtaler 
med forlagene, gikk 
Egeland i forhandlinger 
med Aschehoug på vegne 
av seg selv og andre 
forfattere i forlaget.» Dette 
er også feil. Forfattere på 
Gyldendal og Aschehoug 
hadde før årsmøtet for-
handlet frem en avtale med 
sine forlag om at de kunne 
selge egne e-bøker på 
samme måte som de lenge 
har kunnet selge egne 
papirbøker. Avtalen går ut 
på at de som forhandlere av 
egne bøker får forhandler-
rabatt på lik linje med 
bokhandelen, i tillegg til å 
motta royalty på vanlig vis.

Sigmund Løvåsen,
leder i Den norske  
Forfatterforening

Husfred?
EBØKER
Sigmund Løvåsen

I Viten-spalta 23. april 
omtalar Bjørn Vassnes ei bok 
av John Brockman med titte-
len «This Idea Must Die». 
Her hevdast det at draumen 
om å finne «ein teori som 
forklårar alt» må skrotast. 
Artikkelen er illustrert med 
eit stort bilete av partikkel-
akseleratoren ved senteret 
for partikkel- og kjernefy-
sikk (CERN) i Genève, med 
biletteksta «Forvirringsmas-
kinen: Teoretiske fysikere 
verden over klør seg i hodet 
etter at partikkelakselerato-
ren ved CERN i Sveits greide 
å påvise en del av teorien, 
men ikke en annen. Dermed 
mangler det fortsatt puslebi-
ter». 

Eg har i fleire år arbeidd 
med teori for elementær-
partiklar og vil gjerne koma 
med ei oppklåring og ei 
saksopplysing: Me meiner 
no at den såkalla Higgs-par-
tikkelen som er den siste 
byggesteinen i Standard-
teorien for partikkelfysikk er 
eksperimentelt påvist.

Så langt greitt. Så seiast det i 
artikkelen at dei såkalla 
«supersymmetriske parti-
klane ikkje er påviste, og at 
«dette har gjort ting verre». 
Her må det presiserast at 
«Supersymmetri» er ein 
hypotetisk teori som blant 
anna går ut på at alle parti-
klar har ein «supersymme-
trisk» partnar.

Poenget er dette: Det finst 
eksperimentelle hint om at 
det finst fysikk (ofte kalla 

«Ny fysikk») utover Stan-
dardteorien. Det er sant at 
Supersymmetri har vore ein 
populær hypotese for ei 
mogleg utviding av Stan-
dardteorien som kanskje 
kunne vera rett. Men denne 
hypotesen/teorien har ikkje 

vore – og er ikkje – einerå-
dande. Det altså ikkje slik at 
fysikarane har køyrt seg fast 
i ei blindgate, slik ein kan få 
inntrykk av i artikkelen. 

Det finst fleire hypotetiske 
teoriar som testast opp mot 
eksperiment. Førebels finst 

fleire hypotesar som ikkje er 
utelukka. Det er også viktig 
at eksperimenta ved den 
noverande maskinen på 
CERN ikkje er på langt nær 
avslutta. 

Å proklamere at «faget er i 
en alvorlig krise» er difor i 

tidlegaste laget. 
Her kan det 
framleis dukke opp 
eksperimentelle 
resultat som kan 
peike ut ei retning 
for kor ein skal gå 
vidare. Det kan 

kanskje framleis vera 
Supersymmetri, eller det 
kan vera andre hypotesar/
teoriar som har noko for seg.

Det er også viktig å 
presisere at uttrykket «Teori 
for alt» («theory for everyt-
hing») innanfor partikkel-

fysikk tyder ein sameina teo-
ri for «urkrafta» som var 
relevant ved «Big Bang» – 
der alle kjente krefter i 
naturen, elektromagnetis-
me, svak og sterk kjerne-
kraft samt gravitasjon, er 
ulike former for denne 
urkrafta ved energiar vi 
kjenner. 

Ein «teori for alt», slik 
partikkelfysikarar brukar 
omgrepet, er altså til dømes 
ikkje ein komplisert formel 
som inneheld all informa-
sjon om alt stoff i universet, 
med alle galaksane og alt 
levande.

Jan Olav Eeg,
professor emeritus, Fysisk 

institutt, Universitetet i Oslo
j.o.eeg@fys.uio.no

Status for partikkelfysikken

Å proklamere 
ei ‘alvorlig 
krise’ er i 
tidlegaste 
laget.

VITSKAP
Jan Olav Eeg

31. mars har Trond Vernegg 
eit innlegg der han refererer 
til min idé-tekst «Det språ-
klege krumspringet» som 
stod i Klassekampen 21. 
mars. Her er mitt tilsvar.

Det unike ved den norske 
språksituasjonen er den 
stegvise fornorskinga av det 
danske skriftspråket. Det 
finst ikkje maken. Og dette er 
ein stridig prosess, med 
spenningar heile vegen: Kor 
langt skal det nye skriftsprå-
ket fjerne seg frå dansk skrift-
språk? Kva for sosiale 
grupper og regionar bør få 
bestemme normeringa? 

I si tid kjempa Arnulf Øver-
land mot det han hånleg kalla 
«nednorsking»: «Og husk på 
at ‘bokmål’ er ikke noget 
sprog, men en chikane, ... 
dette offentlige klovneri.» 
«Det er sinkenes babel …» I 
den samanhengen siterer 

Øverland eit brev, for å 
illustrere statens språktvang 
og «bokmålets» elende. Men 
dette er ikkje eit brev frå 
staten, men eit brev til staten, 
skrivi av ein (ikkje namngitt) 
privatperson, som klagar på 
skatten. Samtidig er det 
uklart korleis (og kvifor) 
Øverland har fått fatt i dette 
brevet. Kort sagt, litt å ta tak i, 
for ein retorikkanalyse! 

Lars Roar Langslet skreiv eit 
festskrift for Riksmålsforbun-
det, med tittelen «I kamp for 
norsk kultur» – ikkje «for 
norsk språk», rimeleg nok, for 
Riksmålsforbundet vart jo 
stifta til forsvar for eit 
dansknært språk, som 
reaksjon mot framgangen i 
norskdomsrørsla; og i dette 
festskriftet omtalar Langslet 
dette privatbrevet som «et 
offentlig ‘skriv’» og Øver-
lands retoriske krumspring 
som «et agitatorisk mester-
grep». «Bokmål og samnorsk 
ble heretter jevnbyrdige navn 
på det riksmålsbevegelsen 
bekjempet.» 

Per Petterson er ein 

forfattar med eit suverent 
språk, og eit levande bevis på 
at riksmålsaktivistane, med 
Øverland i brodden, tok 
skammeleg feil då dei 
stempla «bokmålet» som 
«ubrukbart» og «vulgært». 
Petterson har fått elleve 
nordiske og fem internasjo-
nale prisar, og han er omsett 
til 50 språk.

Fram mot 2005 ivra riksmåls-
rørsla for å få oppheva skiljet 
mellom kjerneformer og 
klammeformer i bokmålet. 
Målet var klart: Det måtte bli 
tillatt å bruke fleire dansk-
nære former, til dømes ved at 
alle norske hokjønnsord 
skulle kunne gjerast om til 
felleskjønn – «kuen», «hul-
dren», «merren», «våronnen», 
«på fyllen», «ta rotten på», og 
så vidare. Men dette førte til 
at bokmålet fekk ei uhorveleg 
mengd med dobbelformer. 
Ironisk nok. For tilhengarane 
av bokmål med dansknære 
former har alltid kjempa for 
ei stram norm. Og dei har 
kritisert nynorsken for å vere 
vanskeleg fordi det der var for 

mange valfrie former (før 
2012). 

Men etter frisleppet for 
dansknære former i 2005, er 
det bokmålet som formelt sett 
har fått eit vilt kaos av lovlege 
former. For eksempel, ta 
setninga: «ei lita jente kasta 
dokka si djupt nedi graset på 
framsida av løa der kua 
beita». Det er berre éin måte å 
skrive denne setninga på, på 
nynorsk. Kor mange måtar på 
bokmål, formelt sett, etter 
frisleppet? Svar: to i trettande 
potens. Altså, 8192. Kort sagt, 
bokmålnormalen er i dag så 
vid at det opnar for vilt kaos. 
Det opnar for at bokmål kan 
framstå som to målformer: 
Kåre Willochs språk og Per 
Pettersons språk. 

Derfor er det tilslørande når 
formann i Riksmålsforbundet 
Trond Vernegg i Klassekam-
pen 21. april, talar om «riks-
mål/bokmål» som eitt harmo-
nisk språkfellesskap. Så 
enkelt var det ikkje og så 
enkelt er det ikkje. 

For bokmålet er det no to 
vegar å gå: anten å stramme 

inn på bokmålsnormalen, til 
dømes slik at vanlege ho-
kjønnsformer – kua, øya, 
hytta etc. – blir éineformer, 
eller å skilje mellom «bok-
mål» og «bokmål med 
dansknære former», som to 
målformer.

Dessutan, det er mogleg å 
elske nynorsk, og likevel – i 
god tru – føre ein politikk som 
undergrev nynorsken. 
Schizofrent, men mogleg. 
Men om Vernegg og Riks-
målsforbundet verkeleg bryr 
seg om nynorsken som «en 
viktig del av vår kulturarv og 
kultur og viktig [...] for vårt 
samfunnsliv», bør dei ta seg 
bryet med å lese «Mellom 
nøytralitet og språksikring» 
av Eli Bjørhusdal, der det blir 
gitt grunnar for aktiv sikring 
av nynorsken – under føreset-
nad av at ein meiner at 
nynorsk er ein viktig del av 
vår kulturarv og kultur, og 
viktig for vårt samfunnsliv.

Gunnar Skirbekk,
professor emeritus

Universitet i Bergen
gunnar.skirbekk@uib.no

Vilt kaos i bokmålshagen – ei lita oppsummering
SPRÅK
Gunnar Skirbekk

Klassekampen 23. april
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I Viten-spalta 23. april omtalar Bjørn Vassnes ei bok

av John Brockman med tittelen «This Idea Must Die».

Her hevdast det at draumen om å finne «ein teori som

forklårar alt» må skrotast. Artikkelen er illustrert med

eit stort bilete av partikkel-akseleratoren ved senteret

for partikkel- og kjernefysikk (CERN) i Genève, med

biletteksta «Forvirringsmaskinen: Teoretiske fysikere

verden over klør seg i hodet etter at

partikkelakseleratoren ved CERN i Sveits greide å

påvise en del av teorien, men ikke en annen. Dermed

mangler det fortsatt puslebiter».

 Eg har i fleire år arbeidd med teori for

elementærpartiklar og vil gjerne koma med ei

oppklåring og ei saksopplysing: Me meiner no at den

såkalla Higgs-partikkelen som er den siste

byggesteinen i Standardteorien for partikkelfysikk er

eksperimentelt påvist.

 Så langt greitt. Så seiast det i artikkelen at dei såkalla

«supersymmetriske partiklane ikkje er påviste, og at

«dette har gjort ting verre». Her må det presiserast at

«Supersymmetri» er ein hypotetisk teori som blant

anna går ut på at alle partiklar har ein

«supersymmetrisk» partnar.

 Poenget er dette: Det finst eksperimentelle hint om at

det finst fysikk (ofte kalla «Ny fysikk») utover

Standardteorien. Det er sant at Supersymmetri har

vore ein populær hypotese for ei mogleg utviding av

Standardteorien som kanskje kunne vera rett. Men

denne hypotesen/teorien har ikkje vore – og er ikkje –

einerådande. Det altså ikkje slik at fysikarane har

køyrt seg fast i ei blindgate, slik ein kan få inntrykk av

i artikkelen.

 Det finst fleire hypotetiske teoriar som testast opp

mot eksperiment. Førebels finst fleire hypotesar som

ikkje er utelukka. Det er også viktig at eksperimenta

ved den noverande maskinen på CERN ikkje er på

langt nær avslutta.

 Å proklamere at «faget er i en alvorlig krise» er difor i

tidlegaste laget. Her kan det framleis dukke opp

eksperimentelle resultat som kan peike ut ei retning

for kor ein skal gå vidare. Det kan kanskje framleis

vera Supersymmetri, eller det kan vera andre

hypotesar/teoriar som har noko for seg.

 Det er også viktig å presisere at uttrykket «Teori for

alt» («theory for everything») innanfor partikkelfysikk

tyder ein sameina teori for «urkrafta» som var

relevant ved «Big Bang» – der alle kjente krefter i

naturen, elektromagnetisme, svak og sterk kjernekraft

samt gravitasjon, er ulike former for denne urkrafta

ved energiar vi kjenner.

 Ein «teori for alt», slik partikkelfysikarar brukar
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omgrepet, er altså til dømes ikkje ein komplisert

formel som inneheld all informasjon om alt stoff i

universet, med alle galaksane og alt levande.

 j.o.eeg@fys.uio.no

 Å proklamere ei ‘alvorlig krise’ er i tidlegaste laget.

© Klassekampen
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Mørk materie blir kanskje påvirket av annen mørk materie 
 Forskning.no. 18.04.2015 05:42 
Dette er ikke slik vi har trodd at mørk materie

oppfører seg, sier norsk fysiker. Lasse Biørnstad

journalist Mørk materie er en av de største gåtene

i moderne fysikk.

Store deler av hele universets masse må være mørk

materie, men denne unnvikende og mystiske

substansen kan ikke sees i et teleskop.

 Den hverken absorberer eller sender ut lys. Mørk

materie avslører seg heller ikke med noen annen

kjent form for stråling. Så vidt forskerne vet, påvirker

den mørke materien bare gjennom tyngdekraften.

 Holder galaksene sammen

 Men mørk materie, eller noe lignende, må eksistere.

Tidligere beregninger har vist at roterende galakser

som vår egen, ikke kan holde seg samlet kun ved

hjelp av tyngdekraft fra observerbare stjerner og

andre objekter. Hvis det ikke hadde vært for den

mørke materien som omgir og gjennomsyrer

galaksene, hadde de rett og slett blitt revet fra

hverandre.

 Nå har en internasjonal forskergruppe beskrevet en

mulig ny egenskap hos mørk materie - noe som ikke

har blitt observert før. Forskerne argumenterer for at

mørk materie kan påvirke og vekselvirke med annen

mørk materie.

 - Hvis dette stemmer, betyr det at mørk materie har

andre egenskaper enn det som har blitt antatt, sier

Are Raklev til forskning.no. Han er professor ved

Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Raklev har

ikke selv deltatt i den nye studien.

 - Vi har tidligere trodd at mørk materie bare holder på

med sitt, unntatt tyngdekraftpåvirkning. Hvis den

mørke materien blir bremset ned i denne kollisjonen,

kan det kanskje vise en ny type fysikk i det skjulte

universet rundt oss, sier Richard Massey i en

pressemelding. Han er astronom ved Durham

University og én av forskerne bak den nye studien.

 Lys og tyngdekraft

 Men hvis dette mystiske og usynlige stoffet ikke kan

sees, hvordan kan de se nye effekter?

 Forskerne har undersøkt teleskopbilder av fire

forskjellige galakser som kolliderer med hverandre.

Kollisjonen skjedde i galaksehopen Abell 3827, hele

1,4 milliarder lysår unna jorden. Bildene er tatt av

Hubble og Very Large Telescope i Chile.

 Kollisjonen skjedde foran andre galakser som ligger

enda mye lengre unna, og som ikke har noe med

selve kollisjonen å gjøre. Men lyset fra disse fjerne

objektene må gjennom de fire, tette galaksene for å

nå fram til våre teleskoplinser.

 Dette lyset er nøkkelen til å kunne oppdage den
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mørke materien. Ansamlingen av fire galakser er

ekstremt massivt, og det fjerne lyset blir vridd og bøyd

mens det går gjennom gravitasjonsfeltene. Du kan

tydelig se hvordan noe av lyset fra de fjerne

galaksene er bøyd som en banan til høyre for de

kolliderende galaksene i bildet over.

 Dette kalles en gravitasjonslinse, og det bøyde lyset

kan avsløre hvordan massen er spredd mellom disse

galaksene. En massiv flekk med mørk materie vil

dukke opp på grunn av lysforstyrrelsene.

 Videoen under viser hvordan en gravitasjonslinse

fungerer.

 â

 Etterslep

 Etter å ha analysert gravitasjonslinsen tror forskerne

at en av galaksene sleper et stort felt med mørk

materie etter seg.

 - Forskerne tolker dette som at denne flekken har blitt

påvirket av annen mørk materie fra en av de andre

galaksene. Dette har ført til en nedbremsing av den

mørke materien, som ikke påvirker resten av de

synlige stjernene og objektene i galaksen, sier

Raklev.

 Slik tror forskerne at den mørke materien fordeler

seg i dette systemet, basert på hvordan lyset vrir og

vendes. Den nedbremsede flekken er til venstre i

bilde. (Foto: ESO)

 Akkurat hvordan denne nedbremsingen skjer, er det

ingen som er sikre på. Forskerne mener bare at det

ikke er tyngdekraft som forårsaker det.

 Den nye studien argumenterer for at mørk materie

kan være en relativt stor partikkel i forhold til sin egen

masse. Hvis det er slikt, vil det være høyere

sannsynlighet for at mørk materie-partikler kan

kollidere og dermed påvirke hverandre.

 - For å forklare denne effekten trengs det ny fysikk,

sier Raklev.

 - Dette er langt forbi standardmodellen og fysikken

slik vi kjenner den i dag. Ingen av de vanlige

forklaringene kan si noe om denne effekten, sier han.

 Raklev sier også at vi ennå ikke kan være sikre på

hva denne effekten faktisk er for noe.

 - Den må observeres flere ganger før vi kan vite dette

mer sikkert. Det kan være en alternativ forklaring,

eller det kan være en eller annen feilkilde.

 - Forskerne ser også denne effekten på bare én av

de fire galaksene.

 Forskerne bak studien understreker også at det

trengs flere observasjoner og datasimuleringer før vi

kan vite mer om hva dette faktisk er for noe.

 Mørk framtid?

 Det har blitt viktig å finne bevis for om mørk materie

faktisk eksisterer.

 Jakten er godt i gang, blant annet ved

partikkelakseleratoren Large Undergorund Xenon i

USA. Denne maskinen er veldig sensitiv, og prøver å

finne mørk materie-partikler som krasjer inn i annen

materie på vei gjennom jorden.

 Det er også flere teorier om hva mørk materie

egentlig er. Noen forskere har spekulert i om mørk

materie kanskje kan bestå av den eksotiske partikler

som sterile nøytrinoer.

 Mørk materie er også noe som LHC ved CERN i

Sveits skal lete etter. Den enorme

partikkelakselleratoren starter opp igjen i disse dager.

 Referanse:

 Richard Massey mfl: The behaviour of dark matter

associated with 4 bright cluster galaxies in the 10 kpc
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core of Abell 3827. MNRAS, april 2015, doi:

10.1093/mnras/stv467.

 Galaksehopen Abell 3827 ligger omtrent midt i bildet.

Legg merke til at lyset fra en fjern galakse må

gjennom denne galaksekollisjonen, og selve lyset blir

bøyd og strukket på grunn av de kraftige

gravitasjonsfeltene. Du ser noe av lyset som en

avlang banan til høyre. (Foto: ESO)

 Mørk materie

 Mørk materie er en betegnelse innen astrofysikk for

materie som ikke gir fra seg, eller reflekterer, nok

elektromagnetisk stråling til å kunne oppdages

direkte.

 I hovedsak refererer betegnelsen mørk materie til

den hittil ikke identifiserte materiekomponenten som

utgjør mesteparten av massen i universet.

 Tilstedeværelsen av materien kan utledes av dens

gravitasjonelle effekt på synlig materie og på lys.

 (Kilde: Wikipedia)

© Forskning.no
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Partikkelfysikk CERN

I to år har fysikere og teknikere finpusset hver minste 
del av den 27 kilometer lange tunnelen som går i en 
underjordisk sirkel under grensen mellom Sveits og 
Frankrike. 

Nå er det et langt kraftigere anlegg som starter opp igjen 
ved CERN, Europas kraftsenter for partikkelfysikk. Hastighe
ten i akseleratoren er skrudd opp, tett oppunder lysets hastig
het. Det gir en kapasitet verden aldri har sett maken til tidli
gere. Nå skal forskerne igjen sende partikler på kollisjonskurs 
mot hverandre gjennom de lange tunnelene, for å skape re
aksjoner sist sett ved The big bang. 

– Jeg har en drøm: Å se det første lyset i det mørke univer
set, forteller Rolf Heuer, CERNs toppsjef, på pressekonferan
sen før gjenåpningen.

Det som nå skal skje i tunnelen under bakken, vil kunne 
forklare noen av universets største gåter – eller føre til at fors
kernes teorier må skrives helt om. Uansett alternativ: 2015 
ligger an til å bli et minneverdig år i fysikkens verden.

UNDERJORDISK RØR. Det er under bakken det skjer. Du kan 
ikke se det unike laboratoriet på overflaten. Med de mektige 
Jurafjellene i bakgrunnen og Sveits og Frankrike på hver sin 
side ligger det som ser ut som verkstedhaller på sletten. På ut
siden er veggene dekorert med fargerike malerier som prøver 
å vise hva som foregår der nede. Men det er likevel vanskelig 
å begripe. Dimensjonene er både veldig store og veldig små. 

Under føttene våre ligger forskningssenteret CERNs par
tikkelakselerator, der man leter etter svarene på de helt sto
re spørsmålene. Hva finnes der ute? Hvor kommer vi fra? Da 
fors kerne her fant en ny partikkel, Higgsbosonet, i 2012, 

skapte det elleville tilstander i forskningskretser. Funnet 
ble belønnet med Nobelprisen i fysikk. 

Aftenposten fikk være med inn og ned i dypet mens ak
seleratoren var stengt for vedlikehold. Heisen tok oss 90 
meter under bakken, til en lang, buet korridor. Fysikere og 
mekanikere med blå hjelmer tråkket forbi på sykler. Slik 
kom de seg rundt i den 27 kilometer lange akseleratoren. 

Det er i denne ringen fysikerne får fart på partiklene. 
Tester ut teoriene sine. De forsøker å gjenskape forhol
dene under The big bang. Når det skjer, er det ulovlig å 
være her nede. Forskerne er ute etter smellene, når strå
lene med partikler kolliderer med hverandre. Punktet der 
strålene møtes, er knapt tykkere enn et hårstrå. Men det
te punktet befinner seg inne i en kjempedetektor som 
overvåker kollisjonene. Detektoren Atlas, der mange av 
de norske forskerne jobber, er en enorm sylinder, 45 me
ter lang, 25 meter i diameter og 7000 tonn tung. Like tung 
som Eiffeltårnet. 

Når hver laserstråle kan smelte 500 kilo kobber, gjel
der det å starte forsiktig og øke styrken gradvis. Nå ruller 
CERN i gang de første testene. Rundt månedsskiftet mai/
juni vil akseleratoren være klar for å gjennomføre kon
trollerte forsøk. 

GÅTEN MØRK MATERIE. Det største spørsmålet er hva som 
finnes der ute, i mørket. Det mørke universet er en gåte 
som har forundret folk i over 100 år. Forskerne vet nemlig 
at stjernene, månene, kometene og planetene – alt det vi 
kjenner til, og som utgjør solsystemer og galakser – bare 
er 5 prosent av massen i universet. Alt det andre skju

Mørkets hjerte
CERN har brukt to år på å oppgradere maskineriet til å yte tett oppunder lysets  
hastighet. Nå står forskerne på terskelen til å finne svaret på gåten mørk materie.
TEKST Kjersti Nipen &  Ingeborg Moe
CERN/Oslo

→
Finpusset. Mens 
partikkelakseleratoren 
har vært stengt, har 
CERN gått igjennom stort 
og smått i maskineriet. 
Oppgraderingen har 
kostet nær en milliard 
kroner.
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ler seg i mørket. Mørk materie kan man 
ikke se med lys. Dermed kan vi ikke se den 
direkte. Faktisk er mørk materie så hemme-
lighetsfull at fors kerne ikke vet sikkert om 
den finnes i det hele tatt. 

– Det vi «ser», kan også være et resultat av 
at vi forstår gravitasjonskraften godt nok, be-
merker førsteamanuensis Heidi Sandaker.

Men mye tyder på at universet er tungt las-
tet med denne supertette massen vi aldri vil 
få øye på. 

I tillegg til mørk materie tror forskerne 
universet er fylt opp av «mørk energi». Det-
te er ikke materie, men en slags ukjent ener-
gi som er overalt i universet. Denne energien 
er veldig viktig for å forstå hvordan univer-
set utvider seg.

– Vi vet ikke så mye om det mørke univer-
set. Vi vet bare at det meste i universet be-
står av rare ting. Mørk energi og mørk mate-
rie. Det må finnes en løsning på hvorfor bare 
omtrent 5 prosent av universet er «normal» 
materie som består av protoner og elektro-
ner og så videre, sier professor Farid Ould-
Saada. Han leder den norske innsatsen ved 
Atlas-eksperimentet.

Sandaker deltar i det internasjonale forsk-
ningsnettverket ved Atlas. Hun forklarer at 
det er flere fenomener i verdensrommet 
som gjør at forskerne «ser» noe i verdens-
rommet som ikke egentlig synes. Blant an-
net er det slik at lys bøyer av når det passe-
rer noe med masse. Men noen ganger, når 
lyset bøyer, finner man ikke massen det bøy-
er av rundt. 

– Enten er det da noe man ikke ser: Mørk 
materie. Ellers er det noe med gravitasjons-
kraften som er merkelig, sier Sandaker. 

Finner man ikke ut hva mørk materie kan 
være for noe, må kloke hoder sette seg ned 
og klekke ut nye teorier for hvordan univer-
set egentlig henger sammen. 

VIL LAGE MATERIEN SELV. Forskerne tester 
nå flere metoder for å påvise mørk mate-
rie. Noen forsøker å studere mørk materie 
rundt oss, blant annet med enorme telesko-
per som speider ut i verdensrommet. Men 
ved LHC-akseleratoren i CERN forsøker man 
en annen mulighet: Å produsere mørk mate-
rie selv, i et kontrollert eksperiment. 

Utgangspunktet er en formel du har sett 
før: E = mc2. Albert Einsteins lov sier at lys-

hastigheten (c) er konstant, da blir masse (m) 
og energi to sider av samme sak. Energi kan bli 
til masse og masse kan bli til energi, i de ret-
te omstendighetene. Og på CERN er «de ret-
te omstendighetene» når partikler kolliderer 
med hastigheter nær lysets. I slike kollisjoner 
kan energien omformes til masse, og man kan 
produsere nye massive partikler man ikke har 
kunnet se før. Og muligens er hastigheten og 
energien nå så høy i tunnelene under CERN at 
forskerne finner den mørke massen. 

Klynger av protoner sendes i ring gjennom 
en 27 kilometer lang tunnel. To stråler sendes 
hver sin vei. Farten øker gjennom tunnelen. Ved 
fire ulike punkter kolliderer de to strålene med 
hverandre.

– Partiklene sendes i en veldig fart. Det er 
mye kinetisk energi. Denne energien kan om-
formes til nye, tunge partikler, forklarer Heidi 
Sandaker. 

Slik fungerer partikkelakseleratoren som en 
tidsmaskin. Jo høyere energi som går gjennom 
tunnelen, jo nærmere kommer man tilstanden 
rett etter universets opprinnelse. 

– Bare å få se og lære noe av kollisjonene ut-
ført ved hastigheter nær lysets hastighet, vil 
være et enormt gjennombrudd, bemerker 
Ould-Saada.

GJEMMER SEG. Men det er en øvelse i mørke-
gjemsel, dette. For lykkes forskerne i å produ-
sere tung materie, vil de ikke se den. Isteden må 
de som detektiver snuse opp sporene etter den 
indirekte: De må se hvor mye energi de startet 

med, og hvor mye energi de sitter igjen med til 
slutt. 

– Da ser vi hva som mangler, sier Heidi San-
daker.

Mange svar kan komme i løpet av de neste 
seks til tolv månedene. Men det er også mulig 
forskerne finner tegn på noe helt nytt og uven-
tet, og vil bruke år på å utforske funnene. LHC-
programmet har foreløpig en tidshorisont frem 
til 2035, så de har litt tid på seg. 

– Bare naturen vet når vi får den neste store 
oppdagelsen. Vi går mot upløyd mark. Alt er 
åpent. Men vi vet at dette vil bli et veldig spen-
nende år, sier Dave Charlton, lederen for Atlas-
prosjektet. 

Professor Farid Ould-Saada sammenligner 
forventningene med å sitte på julekvelden og 
vente på presangene.

– Og det er jo ikke bare én presang. Det finnes 
mange presanger som det blir mulig å pakke 
opp nå, sier Ould-Saada, og nevner blant annet 
supersymmetri, mørk materie og nye funda-
mentale krefter.

– Hvis ekstra romdimensjoner eksisterer, bør 
det være mulig å finne gravitonet – partikkelen 
som er ansvarlig for tyngdekraften på mikro-
skopisk nivå, forteller professoren.

Han synes noe av det beste som kan skje, er 
noe ingen har forestilt seg. For hva om noe helt 
ukjent viser seg i forsøkene? Et eventyr!

– Å sitte i CERN nå og forske på dette områ-
det i partikkelfysikk er helt spesielt. Vi disku-
terer ting som tidligere var science fiction.  =

a-magasinet@aftenposten.no

Formidling. Store plakater på bakkeplan forsøker å forklare hva som egentlig skjer 90 meter under bakken i 
CERN. Men det er vanskelig å forestille seg de enorme dimensjonene før man har tatt heisen ned.
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Mørkets hjerte 
 A-magasinet. 10.04.2015. Side: 36-38 
Kjersti Nipen Ingeborg Moe CERN/Oslo 
CERN har brukt to år på å oppgradere maskineriet

til å yte tett oppunder lysets hastighet. Nå står

forskerne på terskelen til å finne svaret på gåten

mørk materie.

I to år har fysikere og teknikere finpusset hver minste

del av den 27 kilometer lange tunnelen som går i en

underjordisk sirkel under grensen mellom Sveits og

Frankrike.

Nå er det et langt kraftigere anlegg som starter opp

igjen ved CERN, Europas kraftsenter for

partikkelfysikk. Hastigheten i akseleratoren er skrudd

opp, tett oppunder lysets hastighet. Det gir en

kapasitet verden aldri har sett maken til tidligere. Nå

skal forskerne igjen sende partikler på kollisjonskurs

mot hverandre gjennom de lange tunnelene, for å

skape reaksjoner sist sett ved The big bang.

- Jeg har en drøm: Å se det første lyset i det mørke

universet, forteller Rolf Heuer, CERNs toppsjef, på

pressekonferansen før gjenåpningen.

Det som nå skal skje i tunnelen under bakken, vil

kunne forklare noen av universets største gåter - eller

føre til at forskernes teorier må skrives helt om.

Uansett alternativ: 2015 ligger an til å bli et

minneverdig år i fysikkens verden.

UNDERJORDISK RØR. Det er under bakken det

skjer. Du kan ikke se det unike laboratoriet på

overflaten. Med de mektige Jura-fjellene i bakgrunnen

og Sveits og Frankrike på hver sin side ligger det som

ser ut som verkstedhaller på sletten. På utsiden er

veggene dekorert med fargerike malerier som prøver

å vise hva som foregår der nede. Men det er likevel

vanskelig å begripe. Dimensjonene er både veldig

store og veldig små.

Under føttene våre ligger forskningssenteret CERNs

partikkelakselerator, der man leter etter svarene på

de helt store spørsmålene. Hva finnes der ute? Hvor

kommer vi fra? Da forskerne her fant en ny partikkel,

Higgs-bosonet, i 2012, skapte det elleville tilstander i

forskningskretser. Funnet ble belønnet med

Nobelprisen i fysikk.

Aftenposten fikk være med inn og ned i dypet mens

akseleratoren var stengt for vedlikehold. Heisen tok

oss 90 meter under bakken, til en lang, buet korridor.

Fysikere og mekanikere med blå hjelmer tråkket forbi

på sykler. Slik kom de seg rundt i den 27 kilometer

lange akseleratoren.

Det er i denne ringen fysikerne får fart på partiklene.

Tester ut teoriene sine. De forsøker å gjenskape

forholdene under The big bang. Når det skjer, er det

ulovlig å være her nede. Forskerne er ute etter

smellene, når strålene med partikler kolliderer med

hverandre. Punktet der strålene møtes, er knapt

tykkere enn et hårstrå. Men dette punktet befinner

seg inne i en kjempedetektor som overvåker

kollisjonene. Detektoren Atlas, der mange av de

norske forskerne jobber, er en enorm sylinder, 45
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meter lang, 25 meter i diameter og 7000 tonn tung.

Like tung som Eiffeltårnet.

Når hver laserstråle kan smelte 500 kilo kobber,

gjelder det å starte forsiktig og øke styrken gradvis.

Nå ruller CERN i gang de første testene. Rundt

månedsskiftet mai/ juni vil akseleratoren være klar for

å gjennomføre kontrollerte forsøk.

GÅTEN MØRK MATERIE. Det største spørsmålet er

hva som finnes der ute, i mørket. Det mørke universet

er en gåte som har forundret folk i over 100 år.

Forskerne vet nemlig at stjernene, månene, kometene

og planetene - alt det vi kjenner til, og som utgjør

solsystemer og galakser - bare er 5 prosent av

massen i universet. Alt det andre skjuler seg i mørket.

Mørk materie kan man ikke se med lys. Dermed kan

vi ikke se den direkte. Faktisk er mørk materie så

hemmelighetsfull at forskerne ikke vet sikkert om den

finnes i det hele tatt.

- Det vi «ser», kan også være et resultat av at vi

forstår gravitasjonskraften godt nok, bemerker

førsteamanuensis Heidi Sandaker.

Men mye tyder på at universet er tungt lastet med

denne supertette massen vi aldri vil få øye på.

I tillegg til mørk materie tror forskerne universet er fylt

opp av «mørk energi». Dette er ikke materie, men en

slags ukjent energi som er overalt i universet. Denne

energien er veldig viktig for å forstå hvordan universet

utvider seg.

- Vi vet ikke så mye om det mørke universet. Vi vet

bare at det meste i universet består av rare ting. Mørk

energi og mørk materie. Det må finnes en løsning på

hvorfor bare omtrent 5 prosent av universet er

«normal» materie som består av protoner og

elektroner og så videre, sier professor Farid Ould-

Saada. Han leder den norske innsatsen ved Atlas-

eksperimentet.

Sandaker deltar i det internasjonale

forskningsnettverket ved Atlas. Hun forklarer at det er

flere fenomener i verdensrommet som gjør at

forskerne «ser» noe i verdensrommet som ikke

egentlig synes. Blant annet er det slik at lys bøyer av

når det passerer noe med masse. Men noen ganger,

når lyset bøyer, finner man ikke massen det bøyer av

rundt.

- Enten er det da noe man ikke ser: Mørk materie.

Ellers er det noe med gravitasjonskraften som er

merkelig, sier Sandaker.

Finner man ikke ut hva mørk materie kan være for

noe, må kloke hoder sette seg ned og klekke ut nye

teorier for hvordan universet egentlig henger

sammen.

VIL LAGE MATERIEN SELV. Forskerne tester nå

flere metoder for å påvise mørk materie. Noen

forsøker å studere mørk materie rundt oss, blant

annet med enorme teleskoper som speider ut i

verdensrommet. Men ved LHC-akseleratoren i CERN

forsøker man en annen mulighet: Å produsere mørk

materie selv, i et kontrollert eksperiment.

Utgangspunktet er en formel du har sett før: E = mc2.

Albert Einsteins lov sier at lyshastigheten (c) er

konstant, da blir masse (m) og energi to sider av

samme sak. Energi kan bli til masse og masse kan bli

til energi, i de rette omstendighetene. Og på CERN er

«de rette omstendighetene» når partikler kolliderer

med hastigheter nær lysets. I slike kollisjoner kan

energien omformes til masse, og man kan produsere

nye massive partikler man ikke har kunnet se før. Og

muligens er hastigheten og energien nå så høy i

tunnelene under CERN at forskerne finner den mørke

massen.

Klynger av protoner sendes i ring gjennom en 27

kilometer lang tunnel. To stråler sendes hver sin vei.

Farten øker gjennom tunnelen. Ved fire ulike punkter

kolliderer de to strålene med hverandre.

- Partiklene sendes i en veldig fart. Det er mye

kinetisk energi. Denne energien kan omformes til nye,

tunge partikler, forklarer Heidi Sandaker.
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Slik fungerer partikkelakseleratoren som en

tidsmaskin. Jo høyere energi som går gjennom

tunnelen, jo nærmere kommer man tilstanden rett

etter universets opprinnelse.

- Bare å få se og lære noe av kollisjonene utført ved

hastigheter nær lysets hastighet, vil være et enormt

gjennombrudd, bemerker Ould-Saada.

GJEMMER SEG. Men det er en øvelse i

mørkegjemsel, dette. For lykkes forskerne i å

produsere tung materie, vil de ikke se den. Isteden

må de som detektiver snuse opp sporene etter den

indirekte: De må se hvor mye energi de startet med,

og hvor mye energi de sitter igjen med til slutt.

- Da ser vi hva som mangler, sier Heidi Sandaker.

Mange svar kan komme i løpet av de neste seks til

tolv månedene. Men det er også mulig forskerne

finner tegn på noe helt nytt og uventet, og vil bruke år

på å utforske funnene. LHC-programmet har foreløpig

en tidshorisont frem til 2035, så de har litt tid på seg.

- Bare naturen vet når vi får den neste store

oppdagelsen. Vi går mot upløyd mark. Alt er åpent.

Men vi vet at dette vil bli et veldig spennende år, sier

Dave Charlton, lederen for Atlasprosjektet.

Professor Farid Ould-Saada sammenligner

forventningene med å sitte på julekvelden og vente på

presangene.

- Og det er jo ikke bare én presang. Det finnes mange

presanger som det blir mulig å pakke opp nå, sier

Ould-Saada, og nevner blant annet supersymmetri,

mørk materie og nye fundamentale krefter.

- Hvis ekstra romdimensjoner eksisterer, bør det være

mulig å finne gravitonet - partikkelen som er ansvarlig

for tyngdekraften på mikroskopisk nivå, forteller

professoren.

Han synes noe av det beste som kan skje, er noe

ingen har forestilt seg. For hva om noe helt ukjent

viser seg i forsøkene? Et eventyr! - Å sitte i CERN nå

og forske på dette området i partikkelfysikk er helt

spesielt. Vi diskuterer ting som tidligere var science

fiction. =

© A-magasinet
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Snart kan forskerne finne svar på gåten mørk materie 
 Aftenposten - Login. 09.04.2015 21:40 
Kjersti Nipen, Ingeborg Moe 
CERN har brukt to år på å oppgradere maskineriet

til å yte tett oppunder lysets hastighet. Nå står

forskerne på terskelen til å finne svaret på gåten

mørk materie.

I to år har fysikere og teknikere finpusset hver minste

del av den 27 kilometer lange tunnelen som går i en

underjordisk sirkel under grensen mellom Sveits og

Frankrike.

 Nå er det et langt kraftigere anlegg som starter opp

igjen ved CERN, Europas kraftsenter for

partikkelfysikk. Hastigheten i akseleratoren er skrudd

opp, tett oppunder lysets hastighet. Det gir en

kapasitet verden aldri har sett maken til tidligere.

Forskerne skal sende partikler på kollisjonskurs mot

hverandre gjennom de lange tunnelene, for å skape

reaksjoner sist sett ved The big bang.

 Se video fra CERN om hvordan

partikkelakselleratoren er oppgradert:

 CERN LHC 2

 (Trykk på CC-symbolet nede til høyre i videoen for

engelsk teksting av fransk tale).

 Søndag 5. april gikk de første teststrålene av

protoner gjennom den oppgraderte tunnellen. Herfra

kan alt skje.

 - Jeg har en drøm: Å se det første lyset i det mørke

universet, forteller Rolf Heuer, CERNs toppsjef, på

pressekonferansen for gjenåpningen.

 Det som nå skal skje i tunnelen under bakken, vil

kunne forklare noen av universets største gåter - eller

føre til at forskernes teorier må skrives helt om.

 Uansett alternativ: 2015 ligger an til å bli et

minneverdig år i fysikkens verden.

 Underjordisk rør

 Det er under bakken det skjer. Du kan ikke se det

unike laboratoriet på overflaten. Med de mektige Jura-

fjellene i bakgrunnen og Sveits og Frankrike på hver

sin side, ligger det som ser ut som verkstedhaller på

sletten. På utsiden er veggene dekorert med fargerike

malerier som prøver å vise hva som foregår der nede.

Men det er likevel vanskelig å begripe. Dimensjonene

er både veldig store og veldig små.

 HIGGS Under føttene våre ligger forskningssenteret

CERNs partikkelakselerator, der man leter etter

svarene på de helt store spørsmålene.

 Hva finnes der ute? Hvor kommer vi fra?

 Da forskerne her fant en ny partikkel, Higgsbosonet, i

2012, skapte det elleville tilstander i forskningskretser.
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Funnet ble belønnet med Nobelprisen i fysikk.

 (Se video til venstre der Alex Read fra Universitetet i

Oslo forklarer hva Higgsbosonet egentlig er)

 Slik ser det ut i dypet

 Aftenposten fikk være med inn og ned i dypet mens

akseleratoren var stengt for vedlikehold. Heisen tok

oss 90 meter under bakken, til en lang, buet korridor.

Fysikere og mekanikere med blå hjelmer tråkket forbi

på sykler. Slik kom de seg rundt i den 27 kilometer

lange akseleratoren.

 Det er i denne ringen fysikerne får fart på partiklene.

Tester ut teoriene sine. De forsøker å gjenskape

forholdene under The big bang.

 Når det skjer, er det ulovlig å være her nede.

Forskerne er ute etter smellene, når strålene med

partikler kolliderer med hverandre. Punktet der

strålene møtes, er knapt tykkere enn et hårstrå. Men

dette punktet befinner seg inne i en kjempedetektor

som overvåker kollisjonene. Detektoren Atlas, der

mange av de norske forskerne jobber, er en enorm

sylinder, 45 meter lang, 25 meter i diameter og 7000

tonn tung. Like tung som Eiffeltårnet.

 Når hver laserstråle kan smelte 500 kilo kobber,

gjelder det å starte forsiktig og øke styrken gradvis.

Denne uken ruller CERN i gang de første testene.

Rundt månedsskiftet mai/juni vil akseleratoren være

klar for å gjennomføre kontrollerte forsøk.

 Gåten mørk materie

 Det største spørsmålet er hva som finnes der ute.

Det mørke universet er en gåte som har forundret folk

i over hundre år. Forskerne vet nemlig at stjernene,

månene, kometene og planetene - alt det vi kjenner

til, og som utgjør solsystemer og galakser, bare er 5

prosent av massen i universet.

 Alt det andre skjuler seg i mørket.

 Mørk materie kan man ikke se med lys. Dermed kan

vi ikke se den direkte. Faktisk er mørk materie så

hemmelighetsfull at forskerne ikke vet sikkert om den

finnes i det hele tatt.

 - Det vi ser, kan også være et resultat av at vi ikke

forstår gravitasjonskraften godt nok, bemerker

førsteamanuensis Heidi Sandaker.

 Men mye tyder på at universet er tungt lastet med

denne supertette massen vi aldri vil få øye på.

 I tillegg til mørk materie, tror forskerne universet er

fylt opp av mørk energi. Dette er ikke materie, men en

slags ukjent energi som er overalt i universet. Denne

energien er veldig viktig for å forstå hvordan universet

utvider seg.

 - Vi vet ikke så mye om det mørke universet. Vi vet

bare at det meste i universet består av rare ting. Mørk

energi og mørk materie. Det må finnes en løsning på

hvorfor bare omtrent fem prosent av universet er

normal materie som består av protoner og elektroner

og så videre, sier professor Farid Ould-Saada. Han

leder den norske innsatsen ved Atlas-eksperimentet.

 Vi vet bare at det meste i universet består av rare

ting. Professor Farid Ould-Saada.

 Sandaker deltar i det internasjonale

forskningsnettverket ved Atlas. Hun forklarer at det er

flere fenomener i verdensrommet som gjør at

forskerne ser noe i verdensrommet som ikke egentlig

synes. Blant annet er det slik at lys bøyer av når det

passerer noe med masse. Men noen ganger, når

lyset bøyer, finner man ikke massen det bøyer av

rundt.

 - Enten er det da noe man ikke ser: Mørk materie.

Ellers er det noe med gravitasjonskraften som er

merkelig, sier Sandaker.

 Finner man ikke ut hva mørk materie kan være for

noe, må kloke hoder sette seg ned og klekke ut nye

teorier for hvordan i all verden universet egentlig
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henger sammen.

 Vil lage materien selv

 Forskerne tester nå flere metoder for å påvise mørk

materie. Noen forsøker å studere mørk materie rundt

oss, blant annet med enorme teleskop som speider ut

i verdensrommet. Men ved LHC-akseleratoren i Cern

forsøker man en annen mulighet: Å produsere mørk

materie selv, i et kontrollert eksperiment.

 Utgangspunktet er en formel du har sett før: E = mc2.

 Albert Einsteins lov sier at lyshastigheten (c) er

konstant, da blir masse (m) og energi to sider av

samme sak. Energi kan bli til masse og masse kan bli

til energi, i de rette omstendighetene. Og på CERN er

de rette omstendighetene når partikler kolliderer med

hastigheter nær lysets (c). I slike kollisjoner kan

energien omformes til masse, og man kan produsere

nye massive partikler man ikke har kunnet se før.

 Og muligens er hastigheten og energien nå så høy i

tunnelene under CERN at forskerne finner den mørke

massen.

 Klynger av protoner sendes i ring, gjennom en 27

kilometer lang tunnel. To stråler sendes hver sin vei.

Farten øker gjennom tunnelen. Ved fire ulike punkter

kolliderer de to strålene med hverandre.

 - Partiklene sendes i en veldig fart. Det er mye

kinetisk energi. Denne energien kan omformes til nye,

tunge partikler, forklarer Heidi Sandaker.

 Slik fungerer partikkelakseleratoren som en

tidsmaskin. Jo høyere energi som går gjennom

tunnelen, jo nærmere kommer man tilstanden rett

etter universets opprinnelse.

 - Bare å få se og å lære noe av kollisjonene utført

ved hastigheter nær lysets hastighet, vil være et

enormt gjennombrudd, bemerker Ould-Saada.

 Gjemmer seg

 Men det er en øvelse i mørkegjemsel, dette. For

lykkes forskerne i å produsere tung materie, vil de

ikke se den. Isteden må de som detektiver snuse opp

sporene etter den indirekte: De må se hvor mye

energi de startet med, og hvor mye energi de sitter

igjen med til slutt.

 - Da ser vi hva som mangler, sier Heidi Sandaker.

 Mange svar kan komme i løpet av de neste seks til

tolv månedene. Men det er også mulig forskerne

finner tegn på noe helt nytt og uventet, og vil bruke år

på å utforske funnene. LHC-programmet har foreløpig

en tidshorisont frem til 2035, så de har litt tid på seg.

 - Bare naturen vet når vi får den neste store

oppdagelsen. Vi går mot upløyd mark. Alt er åpent.

Men vi vet at dette vil bli et veldig spennende år, sier

Dave Charlton, lederen for Atlas-prosjektet.

 Professor Farid Ould-Saada sammenligner

forventningene med å sitte på julekvelden og vente på

presangene.

 - Og det er jo ikke bare én presang. Det finnes

mange presanger som det blir mulig å pakke opp nå,

sier Ould-Saada, og nevner blant annet

supersymmetri, mørk materie og nye fundamentale

krefter.

 - Hvis ekstra romdimensjoner eksisterer, bør det

være mulig å finne gravitonet - partikkelen som er

ansvarlig for tyngdekraften på mikroskopisk nivå,

forteller professoren.

 Vi diskuterer ting som pleide å være science fiction.

Professor Farid Ould-Saada

 Han synes noe av det beste som kan skje, er noe

ingen har forestilt seg. For hva om noe helt ukjent

viser seg i forsøkene? Et eventyr!

 - Å sitte i Cern nå, og forske på dette området i

partikkelfysikk, er helt spesielt. Vi diskuterer ting som
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pleide å være science fiction.

 Fact-box info:

 Dette vil forskerne også finne svar på

 Hva er supersymmetri?

 Teorien om supersymmetri, gjerne forkortet Susy, går

ut på at alle partikler vi kjenner har en partner vi ikke

ser. Denne partneren er en symmetrisk

tvillingpartikkel, men tyngre. Med CERNS

oppgraderte anlegg er sjansene for å finne slike tunge

partikler mye større.

 Består mørk materie av slike tunge tvillingpartikler?

Hvorfor er Higgsbosonet, som ble funnet i 2012, så

lett? Hvis nye forsøk bekrefter teorien om

supersymmetri, er man nærmere det forskerne kaller

en teori om alt. Finner man ingen slike spor etter

supersymmetriske partikler, kan det hende man må

skrote teorien og gå tilbake i tenkeboksen.

 Holder standardmodellen?

 For tyngdekraften har man relativitetsteorien. For alle

andre krefter har man standardmodellen. Den

forklarer alt man i dag vet om partikkelfysikk. Teorien

beskriver hvordan det hele henger sammen i det

synlige universet - fundamentale partikler og

elektromagnetiske krefter - og hvordan disse

byggeklossene og kreftene virker sammen.

Higgspartikkelen som ble påvist i 2012, var den siste

biten av puslespillet.

 Men virker den samme modellen ved høyere

energier, slik CERN nå får mulighet til å teste? Hvis

ikke kan det hende verden slett ikke henger sammen

som vi tror. Kanskje er ikke universet stabilt. Kanskje

er universet ett av mange, med ulike fysiske lover?

Svaret på dette spørsmålet vil garantert sette i gang

mange nye spørsmål.

 Image info:

 Forskerne bruker milliarder på å sende partikler mot

hverandre i nær lysets hastighet. Hva leter de etter?

 På punkter langs hele den 27 kilometer lange

tunnellen har teknikere åpnet opp, finpusset og

forbedret. Etterpå er akseleratoren i stand til å sende

materie i hastigheter nær lysets.

 27 kilometer lang er tunnelen som krysser grensen

mellom Frankrike og Sveits.

 Partikkelakseleratoren i CERN har vært stengt i to år.

Når forsøkene nå starter igjen, er det forbudt for

mennesker å oppholde seg her nede.

© Aftenposten - Login
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Snart kan forskerne finne svar på gåten mørk materie 
 Aftenposten. 09.04.2015 21:40 
Kjersti Nipen, Ingeborg Moe 
CERN har brukt to år på å oppgradere maskineriet

til å yte tett oppunder lysets hastighet. Nå står

forskerne på terskelen til å finne svaret på gåten

mørk materie.

I to år har fysikere og teknikere finpusset hver minste

del av den 27 kilometer lange tunnelen som går i en

underjordisk sirkel under grensen mellom Sveits og

Frankrike.

 Nå er det et langt kraftigere anlegg som starter opp

igjen ved CERN, Europas kraftsenter for

partikkelfysikk. Hastigheten i akseleratoren er skrudd

opp, tett oppunder lysets hastighet. Det gir en

kapasitet verden aldri har sett maken til tidligere.

Forskerne skal sende partikler på kollisjonskurs mot

hverandre gjennom de lange tunnelene, for å skape

reaksjoner sist sett ved The big bang.

 Se video fra CERN om hvordan

partikkelakselleratoren er oppgradert:

 CERN LHC 2

 (Trykk på CC-symbolet nede til høyre i videoen for

engelsk teksting av fransk tale).

 Søndag 5. april gikk de første teststrålene av

protoner gjennom den oppgraderte tunnellen. Herfra

kan alt skje.

 - Jeg har en drøm: Å se det første lyset i det mørke

universet, forteller Rolf Heuer, CERNs toppsjef, på

pressekonferansen for gjenåpningen.

 Det som nå skal skje i tunnelen under bakken, vil

kunne forklare noen av universets største gåter - eller

føre til at forskernes teorier må skrives helt om.

 Uansett alternativ: 2015 ligger an til å bli et

minneverdig år i fysikkens verden.

 Underjordisk rør

 Det er under bakken det skjer. Du kan ikke se det

unike laboratoriet på overflaten. Med de mektige Jura-

fjellene i bakgrunnen og Sveits og Frankrike på hver

sin side, ligger det som ser ut som verkstedhaller på

sletten. På utsiden er veggene dekorert med fargerike

malerier som prøver å vise hva som foregår der nede.

Men det er likevel vanskelig å begripe. Dimensjonene

er både veldig store og veldig små.

 HIGGS Under føttene våre ligger forskningssenteret

CERNs partikkelakselerator, der man leter etter

svarene på de helt store spørsmålene.

 Hva finnes der ute? Hvor kommer vi fra?
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 Da forskerne her fant en ny partikkel, Higgsbosonet, i

2012, skapte det elleville tilstander i forskningskretser.

Funnet ble belønnet med Nobelprisen i fysikk.

 (Se video til venstre der Alex Read fra Universitetet i

Oslo forklarer hva Higgsbosonet egentlig er)

 Slik ser det ut i dypet

 Aftenposten fikk være med inn og ned i dypet mens

akseleratoren var stengt for vedlikehold. Heisen tok

oss 90 meter under bakken, til en lang, buet korridor.

Fysikere og mekanikere med blå hjelmer tråkket forbi

på sykler. Slik kom de seg rundt i den 27 kilometer

lange akseleratoren.

 Det er i denne ringen fysikerne får fart på partiklene.

Tester ut teoriene sine. De forsøker å gjenskape

forholdene under The big bang.

 Når det skjer, er det ulovlig å være her nede.

Forskerne er ute etter smellene, når strålene med

partikler kolliderer med hverandre. Punktet der

strålene møtes, er knapt tykkere enn et hårstrå. Men

dette punktet befinner seg inne i en kjempedetektor

som overvåker kollisjonene. Detektoren Atlas, der

mange av de norske forskerne jobber, er en enorm

sylinder, 45 meter lang, 25 meter i diameter og 7000

tonn tung. Like tung som Eiffel-tårnet.

 Når hver laserstråle kan smelte 500 kilo kobber,

gjelder det å starte forsiktig og øke styrken gradvis.

Denne uken ruller CERN i gang de første testene.

Rundt månedsskiftet mai/juni vil akseleratoren være

klar for å gjennomføre kontrollerte forsøk.

 Gåten mørk materie

 Det største spørsmålet er hva som finnes der ute.

Det mørke universet er en gåte som har forundret folk

i over hundre år. Forskerne vet nemlig at stjernene,

månene, kometene og planetene - alt det vi kjenner

til, og som utgjør solsystemer og galakser, bare er 5

prosent av massen i universet.

 Alt det andre skjuler seg i mørket.

 Mørk materie kan man ikke se med lys. Dermed kan

vi ikke se den direkte. Faktisk er mørk materie så

hemmelighetsfull at forskerne ikke vet sikkert om den

finnes i det hele tatt.

 - Det vi ser, kan også være et resultat av at vi ikke

forstår gravitasjonskraften godt nok, bemerker

førsteamanuensis Heidi Sandaker.

 Men mye tyder på at universet er tungt lastet med

denne supertette massen vi aldri vil få øye på.

 I tillegg til mørk materie, tror forskerne universet er

fylt opp av mørk energi. Dette er ikke materie, men en

slags ukjent energi som er overalt i universet. Denne

energien er veldig viktig for å forstå hvordan universet

utvider seg.

 - Vi vet ikke så mye om det mørke universet. Vi vet

bare at det meste i universet består av rare ting. Mørk

energi og mørk materie. Det må finnes en løsning på

hvorfor bare omtrent fem prosent av universet er

normal materie som består av protoner og elektroner

og så videre, sier professor Farid Ould-Saada. Han

leder den norske innsatsen ved Atlas-eksperimentet.

 Vi vet bare at det meste i universet består av rare

ting. Professor Farid Ould-Saada.

 Sandaker deltar i det internasjonale

forskningsnettverket ved Atlas. Hun forklarer at det er

flere fenomener i verdensrommet som gjør at

forskerne ser noe i verdensrommet som ikke egentlig

synes. Blant annet er det slik at lys bøyer av når det

passerer noe med masse. Men noen ganger, når

lyset bøyer, finner man ikke massen det bøyer av

rundt.

 - Enten er det da noe man ikke ser: Mørk materie.

Ellers er det noe med gravitasjonskraften som er

merkelig, sier Sandaker.
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 Finner man ikke ut hva mørk materie kan være for

noe, må kloke hoder sette seg ned og klekke ut nye

teorier for hvordan i all verden universet egentlig

henger sammen.

 Vil lage materien selv

 Forskerne tester nå flere metoder for å påvise mørk

materie. Noen forsøker å studere mørk materie rundt

oss, blant annet med enorme teleskop som speider ut

i verdensrommet. Men ved LHC-akseleratoren i Cern

forsøker man en annen mulighet: Å produsere mørk

materie selv, i et kontrollert eksperiment.

 Utgangspunktet er en formel du har sett før: E = mc2.

 Albert Einsteins lov sier at lyshastigheten (c) er

konstant, da blir masse (m) og energi to sider av

samme sak. Energi kan bli til masse og masse kan bli

til energi, i de rette omstendighetene. Og på CERN er

de rette omstendighetene når partikler kolliderer med

hastigheter nær lysets (c). I slike kollisjoner kan

energien omformes til masse, og man kan produsere

nye massive partikler man ikke har kunnet se før.

 Og muligens er hastigheten og energien nå så høy i

tunnelene under CERN at forskerne finner den mørke

massen.

 Klynger av protoner sendes i ring, gjennom en 27

kilometer lang tunnel. To stråler sendes hver sin vei.

Farten øker gjennom tunnelen. Ved fire ulike punkter

kolliderer de to strålene med hverandre.

 - Partiklene sendes i en veldig fart. Det er mye

kinetisk energi. Denne energien kan omformes til nye,

tunge partikler, forklarer Heidi Sandaker.

 Slik fungerer partikkelakseleratoren som en

tidsmaskin. Jo høyere energi som går gjennom

tunnelen, jo nærmere kommer man tilstanden rett

etter universets opprinnelse.

 - Bare å få se og å lære noe av kollisjonene utført

ved hastigheter nær lysets hastighet, vil være et

enormt gjennombrudd, bemerker Ould-Saada.

 Gjemmer seg

 Men det er en øvelse i mørkegjemsel, dette. For

lykkes forskerne i å produsere tung materie, vil de

ikke se den. Isteden må de som detektiver snuse opp

sporene etter den indirekte: De må se hvor mye

energi de startet med, og hvor mye energi de sitter

igjen med til slutt.

 - Da ser vi hva som mangler, sier Heidi Sandaker.

 Mange svar kan komme i løpet av de neste seks til

tolv månedene. Men det er også mulig forskerne

finner tegn på noe helt nytt og uventet, og vil bruke år

på å utforske funnene. LHC-programmet har foreløpig

en tidshorisont frem til 2035, så de har litt tid på seg.

 - Bare naturen vet når vi får den neste store

oppdagelsen. Vi går mot upløyd mark. Alt er åpent.

Men vi vet at dette vil bli et veldig spennende år, sier

Dave Charlton, lederen for Atlas-prosjektet.

 Professor Farid Ould-Saada sammenligner

forventningene med å sitte på julekvelden og vente på

presangene.

 - Og det er jo ikke bare én presang. Det finnes

mange presanger som det blir mulig å pakke opp nå,

sier Ould-Saada, og nevner blant annet

supersymmetri, mørk materie og nye fundamentale

krefter.

 - Hvis ekstra romdimensjoner eksisterer, bør det

være mulig å finne gravitonet - partikkelen som er

ansvarlig for tyngdekraften på mikroskopisk nivå,

forteller professoren.

 Vi diskuterer ting som pleide å være science fiction.

Professor Farid Ould-Saada

 Han synes noe av det beste som kan skje, er noe

ingen har forestilt seg. For hva om noe helt ukjent

viser seg i forsøkene? Et eventyr!
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 - Å sitte i Cern nå, og forske på dette området i

partikkelfysikk, er helt spesielt. Vi diskuterer ting som

pleide å være science fiction.

 Image info:

 På punkter langs hele den 27 kilometer lange

tunnellen har teknikere åpnet opp, finpusset og

forbedret. Etterpå er akseleratoren i stand til å sende

materie i hastigheter nær lysets.

 27 kilometer lang er tunnelen som krysser grensen

mellom Frankrike og Sveits.

 Partikkelakseleratoren i CERN har vært stengt i to år.

Når forsøkene nå starter igjen, er det forbudt for

mennesker å oppholde seg her nede.

© Aftenposten
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Nye superkollisjoner skal avdekke universets mysterier 
 VG Nett. 06.04.2015 18:56 
Øyvind Gustavsen 
21 land har puttet en milliard kroner inn

oppgraderingen av protontunnelen i CERN. Nå

håper forskere å oppdage nye byggesteiner i

universet.

FAKTA OM CERN

 CERN er verdens største og viktigste organisasjon

for forskning på partikkelfysikk og ligger på grensen

mellom Sveits og Frankrike.

 Har rundt 2300 ansatte og 2000 underentreprenører.

I tillegg bruker 11.500 forskere det massive

forskningsanlegget.

 Norge har vært medlem av CERN siden oppstarten i

1954 og dekker 2,5 prosent av CERNs budsjett.

 I 2014 betalte den norske regjeringen 185 millioner

kroner for medlemskapet.

 Omtrent 100 norske forskere og studenter, primært

fra UiO og UiB, deltar i eksperimentene på Cern,

sammen med 6500 andre forskere fra universiteter og

forskningsinstitutter over hele verden.

 Mange nobelprisvinnere har sitt utspring fra CERN,

blant annet Peter Higgs og Francois Englert.

 Vil du gjøre store oppdagelser ved å studere bitte

små ting, er CERN drømmestedet.

Forskningssenteret på grensen mellom Sveits og

Frankrike er stedet der forskere fra hele verden jakter

på nye partikler og svar på hvordan universet henger

sammen. Bokstavelig talt.

 Det mest kjente oppdagelsen fra CERN er den

såkalte gudspartikkelen også kalt Higgs-bosonet, som

ble påvist gjennom en protonkollisjon i 2012.

 Nytt rekordnivå i energi

 Nå er CERN klare til å flytte enda flere merkesteiner

innen partikkelfysikk. De siste to årene har de puttet

rundt en milliard kroner i å oppgradere stråletunnelen

som brukes i protonkollisjoner. Det skal føre til at

energien i akseleratoren som kalles Large Hadron

Collider (LHC) dobles.

 - Etter to års innsats er LHC i ypperlig form. Men det

viktigste steget skjer når vi øker energien i strålen til

nye rekordnivåer, sier Frédérick Bordry, CERNs

direktør for akselerasjon og teknologi.

 Etter ombyggingen av stråletunnelen, håper

forskerne å kunne gjennomføre protonkollisjoner med

en energi tilsvarende 13 terraelektronvolt, eller tretten

trillioner elektronvolt.
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 - Det man alltid jakter på i partikkelfysikk er høyere

energier. Det er nemlig på den måten du oppdager

ting du ikke har sett før. Hvis man dobler energien,

kan man oppdage en helt ny verden, sier Are Raklev,

professor i fysikk ved Universitetet i Oslo.

 Han har tidligere arbeidet halvannet år ved CERN.

 27 kilometer lang tunnel

 Partikkelakseleratoren LHC er bygget som en 27

kilometer lang tunnel som ligger mer enn 100 meter

under bakken. Her sendes klynger av protoner som

stråler gjennom tunnelen.

 To stråler sendes hver sin vei, og magneter langs

hele tunnelen sørger for at protonstrålene bøyes av

mens farten akselereres opp til en hastighet opp mot

lysets hastighet. Deretter lar man to stråler kollidere

ved fire punkter langs LHC-tunellen, der detektorene

Atlas, Alice, CMS og LHCb ligger, skriver

forskning.no.

 Når protonene smadres, følger forskerne kollisjonene

via dataskjermer og leter etter spor av nye partikler.

 - For meg er dette det største som skjer innen

fysikkvitenskap de neste tyve årene, om ikke lengre.

Det er svært sjelden man får oppleve øyeblikk av å nå

helt nye energinivåer, sier Raklev.

 Håper å se mørk materie

 - 80 prosent av universet består av stoffer vi ikke

aner hva er for noe. Det er usynlig for oss, derfor

kaller vi det mørk materie. I CERN håper man å

produsere slik mørk materie.

 - Hvordan kan man se materie som er usynlig?

 - Ved å bruke maskiner som fungerer som voldsomt

avanserte digitalkameraer. De partiklene som

frigjøres når protoner kolliderer, kan man da studere.

Ved å identifisere alle stoffene vi kjenner til, kan man

da se om det er nye stoffer vi ikke kjenner til som har

dukket opp.

 - Hva vil konsekvensen bli av å finne ut hva dette er?

 - Jeg tror det ligger dypt i oss mennesker å forstå

universet rundt oss. Noe videre praktisk bruk har det

ikke. Men mye av teknologien som utvikles skaper

nye produkter som kan være praktisk nyttig. Et

eksempel er vakuumteknologien man har utviklet til

tunnelen i CERN. Den testes nå ut i solpaneler ved

flyplassen i Geneve.

 STOR SAK: Partikkelakseleratoren LHC er bygget

som en 27 kilometer lang tunnel som ligger mer enn

100 meter under bakken. Her sendes klynger av

protoner som stråler gjennom tunnelen.

 Foto: Fabrice Coffrini, Afp

 SMELL: Når protoner kolliderer i akseleratoren følger

forskerne med på dataskjermer hvilke partikler som

frigis. Dette er en illustrasjon fra CERN for å forklare

hva som skjer når protoner kolliderer.

 Foto: CERN, Afp

© VG Nett
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Avdekker universets dypeste mysterier 
 Askøyværingen. 02.04.2015 14:53 
Silje Alvsaker 
Og på Askøy sitter ansatte i familiebedriften

Intermec og følger spent med. Askøyværingen

fortalte tidligere i år om familiebedriften Intermec

som har produsert deler til verdens største

partikkelakselerator Large Hadron Collider (LHC).

Målet med en slik maskin er å løse enda flere

spørsmål om universets begynnelse og

byggeklossene alt er laget av.

 Den planlagte oppstarten av partikkelakseleratoren

ved CERN er utsatt. Utsettelsen skyldes at man har

funnet en feil ved en av magnetene.

 Large Hadron Collider, maskinen som skal gi svar på

fundamentale spørsmål innen fysikk, venter på deler

produsert hos Intermec.

 - Ja, dette er spennende. Vi leverte to uker før

deadline og har fått tilbakemelding på at delene var

perfekte, sier bedriftsutvikler Bjørn Andreassen.

 Den 27 kilometer lange maskinen ligger 100 meter

under bakken i grenseområdet mellom Sveits og

Frankrike.

 Lysets hastighet

 Det fysikere håper å få bekreftet er etablerte og

populære teorier, for eksempel om supersymmetri og

mørk materie, som kan ta nye steg inn i dette feltet av

fysikken. Eller man vil måtte innse at vi har mye mer å

lære om hvordan universet henger sammen.

 Anlegget har vært stengt i to år og er nå nyoppusset

med deler fra Intermec, som når maskinen er i gang,

kun befinner seg centimetre unna partikkelstrålen.

 Delene fra Askøy er montert i midten av

partikkelakseleratoren, og skal holde partikkelstrålen i

posisjon.

 Akseleratoren skal de sende hydrogenkjerner mot

hverandre i hastigheter opp mot lysets hastighet og få

dem til å kollidere ved rekordhøye energier.

 - Det blir som at to knappenåler sendes mot

hverandre fra ti kilometers avstand, og treffer,

forklarte Andreassen den gangen.

 Akseleratoren er rustet opp til å kjøre ved nesten

dobbelt så høye energier som i 2012, da forskere

oppdaget Higgs-partikkelen. De første partikkel-

kollisjonene vil skje i slutten av mai.

 - Vi er i ferd med å bevege oss inn i helt nye områder

av fysikken. Denne gangen vet ikke forskerne helt hva

de nye eksperimentene vil bringe. Men at LHC-

eksperimentene vil føre fysikken et langt skritt videre,

er ingen i tvil om, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo, som leder den norske
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forskningsinnsatsen ved ATLAS-detektoren ved

CERN, i en pressemelding.

 Mørk materie

 Det er noen av universets dypeste mysterier

forskerne vil avdekke i de planlagte eksperimentene.

 En av teoriene fysikere tror man kan få bekreftet

gjennom de nye eksperimentene ved CERN er

supersymmetri. Hvis supersymmetri viser seg å

eksistere kan det oppklare flere av de virkelig store

mysteriene i moderne fysikk som:

 Hvorfor er Higgsbosonet så lett?

 Hva er mørk materie?

 Hvorfor finnes det mer materie enn antimaterie i

universet?

 - Alt tyder på den andre runden med eksperimenter i

den oppgraderte maskinen blir fantastisk, sier CERNs

generaldirektør Rolf Heuer i en pressemelding.

 - Når alt kommer til alt er et par ukers forsinkelse en

liten sak i forhold til de store spørsmålene vi forsøker

å finne svar på, nemlig å forstå universet vi lever i.

 Verdens største partikkelakselerator er nyopprustet

med deler fra Askøy.

 FOTO: CERN

 Halvskålen, produsert på Askøy, befinner seg

centimetere fra partikkelstrålen i verdens største

partikkelakselerator.

 FOTO: Silje Alvsaker

 ATLAS-detektoren ved CERN.

 FOTO: Sidsel Flock Bachmann

© Askøyværingen
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Cern girer opp til ny runde med nye oppdagelser 
 Forskning.no. 31.03.2015 06:13. Oppdatert 01.04.2015 08:16 
Et nyoppusset anlegg ved Cern er klart for nye

eksperimenter ved rekordhøye energier. Målet er å

løse enda flere spørsmål om universets

begynnelse og byggeklossene alt er laget av.

Synnøve Bolstad

 Rådgiver En artikkel fra Norges forskningsråd

Publisert i går, kl. 5.00

 Snart starter Cern på nytt partikkelakseleratoren LHC

(Large Hadron Collider) etter å ha vært stengt for

oppgradering og vedlikehold i to år. Oppgraderingen

har kostet nesten en milliard kroner.

 Cern-fysikerne er i full sving med å forberede seg på

å sende hydrogenkjerner (protoner) mot hverandre i

hastigheter opp mot lysets hastighet og få dem til å

kollidere ved rekordhøye energier.

 Dobbelt så høy energi

 Akseleratoren er rustet opp til å kjøre ved nesten

dobbelt så høye energier som i 2012, da forskerne

fant Higgs-partikkelen. Ingeniørene ved Cern har kalt

den første runden for akseleratorens jomfrutur, og

mener at maskinen først nå er klar for å vise hva den

virkelig kan.

 Forskere over hele verden venter i spenning på at

den oppgraderte akseleratoren skal komme i drift. Det

er noen av universets dypeste mysterier forskerne vil

avdekke i de planlagte eksperimentene.

 For mange fysikere står det mye på spill: Enten vil

man få bekreftet etablerte og populære teorier, for

eksempel om supersymmetri og mørk materie, og kan

ta nye steg inn i dette feltet av fysikken. Eller man vil

måtte innse at vi har mye mer å lære om hvordan

universet henger sammen.

 Vet ikke hva eksperimentene bringer

 - Vi er i ferd med å bevege oss inn i helt nye områder

av fysikken, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo, som leder den norske

forskningsinnsatsen ved Atlas-detektoren ved Cern.

(Foto: Sidsel F. Bachmann)

 - Vi er i ferd med å bevege oss inn i helt nye områder

av fysikken. Denne gangen vet ikke forskerne helt hva

de nye eksperimentene vil bringe. Men at LHC-

eksperimentene vil føre fysikken et langt skritt videre,

er ingen i tvil om, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo.

 Han leder den norske forskningsinnsatsen ved Atlas-

detektoren ved Cern. Norske forskere og studenter fra

universitetene i Oslo og Bergen har lett etter

supersymmetri, mørk materie, nye fundamentale

krefter og nye dimensjoner ved Cern i mange år.

 Dette er noen av spørsmålene vi kan få svar på når
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Cern starter LHC igjen:

 Holder Standardmodellen?

 Standardmodellen - teorien om hvordan

fundamentale partikler og elektromagnetiske, sterke

og svake krefter henger sammen - ble satt sammen til

én teori etter en rekke gjennombrudd av en rekke

kjente fysikere mot slutten av 1900-tallet.

 Den siste biten av puslespillet - Higgspartikkelen - ble

funnet ved Cern i 2012. I dag er fysikerne så sikre

som de kan bli på at teorien holder. Universet er

stabilt, og vi forstår byggeklossene og kreftene og

hvordan de virker sammen.

 Spørsmålet er om Standardmodellen holder ved

høyere energier, slik Cern nå vil teste. Nye funn ved

kan med andre ord bekrefte Standardmodellen på

nytt, eller slå beina under den. Og holder ikke

Standardmodellen, kan det hende at verden ikke

henger sammen slik vi tror.

 - Det kan også hende vi finner noe helt nytt og

uventet, som vil snu opp-ned på det vi tror vi vet, sier

professor Alexander Read ved Universitetet i Oslo.

 Hvor er supersymmetri?

 Ideen om supersymmetri går ut på at alle partikler vi

kjenner, har en partner vi ikke ser. Teorien er at

denne supersymmetriske tvillingpartikkelen er tyngre

enn partneren sin, så tung at ingen detektorer hittil

har oppdaget den.

 Men med Cerns oppgraderte detektorer og

eksperimenter ved høyere energier, er sjansene for å

finne tunge partikler mye større. Å finne partneren til

en av de lettere partiklene burde være innenfor

rekkevidde til den oppgraderte partikkelakseleratoren,

mener supersymmetri-forskerne.

 Supersymmetri er en idé som forskerne håper kan

oppklare flere av de store mysteriene i moderne

fysikk: Hvorfor er Higgsbosonet, som ble funnet i

2012, så lett? Hva er mørk materie - kanskje består

det nettopp av en av disse tunge tvillingpartiklene vi

ikke har sett ennå? Og hvorfor finnes det mer materie

enn antimaterie i universet?

 Hvis dataene fra de nye eksperimentene ved Cern

bekrefter teorien om supersymmetri, kan det bringe

oss nærmere det forskerne kaller en teori om alt.

Skulle derimot de nye eksperimentene ikke finner

spor av supersymmetriske partikler, så må kanskje

fysikerne forkaste hele teorien og gå tilbake i

tenkeboksen igjen for å komme opp med noe helt

annet.

 Hva er mørk materie?

 Det er noen av universets dypeste mysterier

forskerne vil avdekke i de planlagte eksperimentene.

Standardmodellen, supersymmetri og mørk materie er

temaer forskerne håper de nye rundene med

eksperimenter vil kaste nytt lys over. (Foto: Sidsel F.

Bachmann)

 Mørk materie er et av de store mysteriene i moderne

fysikk. Vi mennesker kjenner bare til omtrent 5

prosent av det universet består av. 95 prosent av det

som omgir oss, er mørk materie og mørk energi, som

vi ikke kan se med det blotte øyet, og forskerne har

heller ikke hatt metoder eller instrumenter til å gjøre

nærmere studier av den.

 De fysiske lovene slår fast at det må være noe der -

noe må holde galaksene sammen og holde materien

vi ser, på plass - ellers ville galaksene flydd fra

hverandre. Skal vi endelig få håndfaste bevis for hva

mørk materie er og finne ut mer?

 Lever vi i et ustabilt univers?

 Ifølge superstrengteorien - en hypotetisk modell som

ser på partikler som små strenger - er det mulig at det

finnes nye fundamentale krefter og nye kraftpartikler.

Dessuten åpner teorien for at det kan eksistere flere

ekstra romdimensjoner - så mange som seks ekstra

dimensjoner!
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 Hvis disse ekstra dimensjonene eksisterer, bør det

være mulig å finne gravitonet - partikkelen som er

ansvarlig for tyngdekraften på mikroskopisk nivå.

Kanskje vi lever i et ustabilt univers? Kanskje er vårt

univers bare et av mange universer - hvert med sine

egne fysiske lover?

 Hva er kvark-gluon-plasma?

 Kvarker er elementærpartikler som ikke kan deles

opp i mindre byggesteiner. De er bundet sammen til

protoner og nøytroner av den sterke vekselvirkningen,

en av fysikkens fire grunnleggende krefter. Det er

gluonene som formidler denne kraften. Prøver man å

rive kvarkene fra hverandre, blir kraften bare sterkere.

 Selv om mye av fysikken knyttet til den sterke

kjernekraften er kjent, er det to fundamentale

spørsmål som ennå ikke er avklart: Hvorfor er

kvarkene innesperret i kjernepartikler? Og hvilken

mekanisme genererer partiklenes masse?

 Ifølge teorien vil kvarker og gluoner ikke lenger være

innesperret i kjernepartikler hvis temperaturen blir høy

nok. I stedet vil de eksistere i fri tilstand i en ny

materieform som kalles kvark-gluon-plasma. En slik

faseovergang vil skje når temperaturen overstiger en

kritisk verdi, som er anslått til omtrent 2000 milliarder

grader - omtrent 100 000 ganger varmere enn solens

kjerne.

 Slike temperaturer har ikke eksistert i naturen siden

det umiddelbare øyeblikket etter universets

opprinnelse. Forskerne tror temperaturen var så høy

som dette i noen milliondels sekunder etter Big Bang,

og at hele universet da befant seg i en kvark-gluon-

plasma-fase.

 Ørsmå mengder av slik materie kan gjenskapes ved

Cern når forskerne lar tunge atomkjerner, som

blyioner, akselereres av LHC og kollidere front mot

front med en hastighet nær lysfarten. Ved detektoren

Alice utforskes fysikken bak fenomenet innesperring,

egenskapene til vakuum og hvordan masse

genereres i den sterke vekselvirkningen, for å få et

glimt av hvordan materien oppførte seg umiddelbart

etter Big Bang.

 Nye fundamentale partikler?

 Partikkelakseleratoren LHC er en 27 kilometer lang

tunnel mer enn 100 meter under bakken i

grenseområdet mellom Sveits og Frankrike. I

akseleratoren sendes klynger av protoner som stråler

gjennom tunellen.

 To stråler sendes hver sin vei, og magneter langs

hele tunellen sørger for at protonstrålene bøyes av

mens farten akselereres opp til en hastighet opp mot

lysets hastighet. Deretter lar man to stråler kollidere

ved fire punkter langs LHC-tunellen, der detektorene

Atlas, Alice, CMS og LHCb ligger.

 Protonene smadres i enda mindre biter - i kvarker,

gluoner og andre partikler. På kontrollskjermene kan

forskerne se restene av kollisjonene fly til alle kanter.

Og i disse restene kan man se spor som forteller

hvilke partikler som har vært der i øyeblikkene før.

 Slik så forskerne spor etter Higgs-partikkelen i 2012,

og partikkelen som inntil da bare var en teoretisk

størrelse, var observert og eksistensen bevist. Når

forskerne ved Cern nå skal operere ved enda høyere

energier, vil man kunne gjenskape tilstandene som

eksisterte i universet på et tidspunkt enda nærmere

Big Bang.

 Kanskje vil kollisjonene føre til at vi ser spor av nye

fundamentale partikler.

 forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi

forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Vis regler

 Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å

trakassere navngitte personer eller andre debattanter.

 Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli
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fjernet.

 Vi anbefaler at du skriver kort.

 forskning.no har redaktøraransvar for alt som

publiseres, men den enkelte kommentator er også

personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.

 Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er

ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster

eller artikler, men husk kildehenvisning.

 Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.

 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er

upassende. Dette er Cern

 Verdens største og viktigste organisasjon for

forskning på partikkelfysikk. Anlegget ligger på

grensen mellom Sveits og Frankrike.

 Norge er et av 21 medlemsland som samarbeider om

å finansiere Cern og driver forskning ved

infrastrukturen. Norge har vært medlem av Cern siden

oppstarten i 1954 og dekker 2,5 prosent av Cerns

budsjett.

 I 2014 betalte den norske regjeringen 185 millioner

kroner for medlemskapet. Det er Forskningsrådet som

forvalter det norske medlemskapet på vegne av

Kunnskapsdepartementet.

 Omtrent 100 norske forskere og studenter, primært

fra UiO og UiB, deltar i eksperimentene på Cern,

sammen med 6500 andre forskere fra universiteter og

forskningsinstitutter over hele verden.

 Cern har cirka 2300 ansatte, hvorav 13 er norske.

 Hjemmeside: CERN

 Den norske forskningsinnsatsen ved Cern skjer først

og fremst ved de to eksperimentene Atlas og Alice.

 Emneord Fysikk Uløste problemer I samarbeid med

Norges forskningsråd

 Partikkelakseleratoren ved Cern, Large Hadron

Collider (LHC) har vært stengt for vedlikehold og

oppgradering i nesten to år. Det er i praksis en helt ny

maskin som snart starter opp igjen. (Foto: Daniel

Dominguez, Cern)

© Forskning.no
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CERN starter partikkelakseleratoren igjen 
 NTBtekst. 24.03.2015 
Et nyoppusset anlegg ved CERN er klar for nye

eksperimenter ved rekordhøye energier. Målet er å

løse enda flere spørsmål om universets

begynnelse og byggeklossene alt er laget av.

Denne uken starter CERN på nytt

partikkelakseleratoren LHC (Large Hadron Collider)

etter å ha vært stengt for oppgradering og vedlikehold

i to år.

 Rekordhøye energier

 CERN-fysikerne er i full sving med å gjøre de siste

forebredelsene før de skal restarte den enorme,

underjoridske maskinen . I den 27 kilometer lange

akseleratoren skal de sende hydrogenkjerner

(protoner) mot hverandre i hastigheter opp mot lysets

hastighet og få dem til å kollidere ved rekordhøye

energier (inntil 13 TeV). Akseleratoren er rustet opp til

å kjøre ved nesten dobbelt så høye energier som i

2012, da forskerne fant Higgs-partikkelen. De første

partikkel-kollisjonene vil skje i slutten av mai.

 - Vi er i ferd med å bevege oss inn i helt nye områder

av fysikken. Denne gangen vet ikke forskerne helt hva

de nye eksperimentene vil bringe. Men at LHC-

eksperimentene vil føre fysikken et langt skritt videre,

er ingen i tvil om, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo, som leder den norske

forskningsinnsatsen ved ATLAS-detektoren ved

CERN.

 Standardmodell, supersymmetri og mørk materie

 Det er noen av universets dypeste mysterier

forskerne vil avdekke i de planlagte eksperimentene.

 En av teoriene fysikere tror man kan få bekreftet

gjennom de nye eksperimentene ved CERN er

supersymmetri. Hvis supersymmetri viser seg å

eksistere kan det oppklare flere av de virkelig store

mysteriene i moderne fysikk som:

  Hvorfor er Higgsbosonet så lett?

  Hva er mørk materie?

  Hvorfor finnes det mer materie enn antimaterie i

universet?

 For mange fysikere står det mye på spill: Enten vil

man få bekreftet etablerte og populære teorier, for

eksempel om supersymmetri og mørk materie, og kan

ta nye steg inn i dette feltet av fysikken. Eller man vil

måtte innse at vi har mye mer å lære om hvordan

universet henger sammen.

 Den norske forskningsinnsatsen ved CERN skjer

først og fremst ved de to eksperimentene ATLAS

(www.atlas.ch) og ALICE

(http://aliceinfo.cern.ch/Public/Welcome.html).

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

www.ntbinfo.no ****

© NTBtekst

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 76 av 619



 
Jakten på den mørke materien 
 Bergens Tidende. 23.03.2015 08:32 
Trygve Buanes postdoktor UiB 
Ulike former for lys forteller sin egen historie om

hva som skjer i universet. Og kanskje kan vi snart

se hva den mørke materien består av. Hvis du ser

opp på himmelen en klar natt, kan du se lyset fra

noen få tusen stjerner.

Alle er i vårt kosmiske nabolag. Vil du se mer enn

dette, må du ha et teleskop. Men for å se alt som er i

verdensrommet, trengs mer enn bare et teleskop.

Øyet kan nemlig ikke se mye av lyset som kommer til

jorden.

 Det vi vanligvis snakker om som lys, er

elektromagnetiske bølger med en bølgelengde som

øyet kan oppfatte. Synlig lys har bølgelengde på

omkring en tusendel av tykkelsen til et hårstrå. Men

det finnes elektromagnetiske bølger med et mye

større spekter av bølgelengder, fra radiobølger med

mange meters bølgelengde til gammastråler med

bølgelengde mindre enn en atomkjerne. De ulike

formene for lys forteller sin egen historie om hva som

skjer i universet, så jo flere bølgelengder vi kan se, jo

mer er det mulig for oss å forstå.

 Trenger noen triks

 Astronomi med gammastråling er et av de nyeste

tilskuddene. Det er den mest energirike formen for

lys, og sendes ut fra de mest ekstreme prosessene i

universet. Dette kan for eksempel være kollisjon

mellom to svarte hull, eller fra stjerner som

eksploderer som en supernova.

 De svært energirike gammastrålene blir effektivt

stoppet av atmosfæren slik at de ikke når oss nede på

bakken. Derfor er det ikke nok med et kamera som

kan se gammastråling, vi trenger noen andre triks.

 Det mest opplagte er å plassere kameraet ovenfor

atmosfæren, det vil si på en satellitt. Det har for

eksempel Nasa hatt stor suksess med gjennom

Fermi-satellitten.

 For tunge kameraer

 Men denne løsningen har sine begrensninger fordi

det er grenser for hvor store og ikke minst tunge ting

man kan sende opp i verdensrommet. Konsekvensen

er at den mest energirike gammastrålingen ikke kan

måles ved hjelp av slike teleskoper. Men nettopp

disse strålene kan være nøkkelen til å forstå et av de

store astrofysiske spørsmålene: Hvor og hvordan

akselereres den mest energirike kosmiske strålingen

som treffer jorden.

 Dermed er det klart for teknikk nummer to:

Tsjerenkovteleskopet. I stedet for å la seg hindre av

at atmosfæren stopper gammastrålingen, snur vi det
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til å bli en fordel. Når gammastrålingen treffer

atmosfæren, skjer det nemlig ikke helt uten spor. Den

store energien setter i gang en skur av partikler som

beveger seg raskt nedover i atmosfæren - faktisk

raskere enn lyset.

 Ikke smell, men blålig lys

 Dette høres umulig ut, siden det har vært kjent i over

hundre år at lyshastigheten er den største mulige

hastigheten. Men den hastigheten ingenting kan

overskride, er lyshastigheten i vakuum. I luft er

lyshastigheten mindre enn i vakuum, og partiklene

kan derfor bevege seg raskere gjennom atmosfæren

enn lyset gjør.

 Da oppstår et fenomen som ligner på det som skjer

når et fly passerer lydmuren. Men i stedet for at det

oppstår et smell, sendes det ut et svakt, blålig lys -

tsjerenkovlys - som er mulig å se med sensitive

detektorer. Partiklene selv blir stoppet lenge før de

når bakken, men lyset de lager kommer ned.

 Om man kan observere tsjerenkovlyset, er det mulig

å regne seg tilbake til hvor stor energi gammastrålene

som traff jorden hadde, og hvilken retning den kom

fra. Den første observasjonen med denne teknikken

skjedde i 1989, og så langt er det oppdaget i overkant

av 100 kilder til slik stråling. Vi har bare sett toppen av

isfjellet, så for å kunne lete mer effektivt etter flere

kilder, trenger vi et bedre observatorium.

 Internasjonalt samarbeid

 Cherenkov Telescope Array (CTA) er et

internasjonalt samarbeid som bygger det neste store

observatoriet for å studere kosmiske gammastråler

ved hjelp av tsjerenkovlys. For å se det svake lyset,

trengs det et stort teleskop. Og for å øke

sannsynligheten for å kunne se de sjeldne,

høyenergetiske gammastrålene, vil det bli bygget et

stort antall teleskoper som skal jobbe sammen. Flere

teleskoper sammen gir også muligheten for å

bestemme helt presist hvilken retning

gammastrålingen kom fra.

 En tilfeldig oppdagelse Planene for CTA inneholder

ikke bare ett, men to observatorier. Skal man kunne

se ut i verdensrommet i alle retninger, er man nemlig

avhengig av å kunne se både fra den nordlige og den

sørlige halvkule. Planleggingen av det sørlige

observatoriet er kommet lengst, og det forhandles nå

med Argentina, Chile og Namibia om landområder til

å plassere det. Det nordlige observatoriet vil antagelig

bli bygget i Mexico, USA eller Kanariøyene.

 Tidobler det vi kan se

 Når CTA kommer i drift, kan vi forvente at antallet

kjente kilder til høyenergetisk gammastråling blir

tidoblet, og i tillegg vil målingene bli mye bedre enn

det som har vært mulig hittil. Det bør være tilstrekkelig

til å endelig kunne avgjøre hvordan den kosmiske

strålingen får energien sin. Forhåpentlig kan vi også

lære mye mer også når de nye observasjonene

kommer.

 Forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen er

spesielt interessert i å studere mørk materie. Hva den

mørke materien består av, er et av de store,

ubesvarte spørsmålene innen astronomien. Det som

virker klart, er at den består av en type partikler som

er helt forskjellig fra partiklene som stjerner og

planeter er bygget opp av. Så langt kjenner vi ikke til

noen partikkeltyper som er gode kandidater til å være

den mørke materien. Men det er mange teorier som

sier at når to slike partikler kolliderer, kan de

omgjøres til andre partikkeltyper - eller til

gammastråling. Nettopp det ønsker vi å utnytte for å

se den mørke materien ved hjelp av CTA.

 Bygger i 2016

 Nøkkelen ligger i å lete etter overskudd av

gammastråling ved spesielle energier fra områder der

vi allerede vet at det er mye mørk materie. Den beste

kandidaten er derfor sentrum av vår egen galakse.

Senteret av andre galakser kunne også fungert, men

de er mye mindre egnet siden de er så mye lenger

borte. Hvis vi finner overskudd av gammastråler, kan
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energien fortelle oss om massen til partiklene som

utgjør den mørke materien.

 CTA nærmer seg slutten av forberedelsesfasen, og

designarbeidet er allerede godt i gang. En prototyp for

et av de aktuelle teleskopdesignene er allerede i drift

på Sicilia. Byggingen av selve observatoriene er

planlagt fra 2016. Siden CTA vil bestå av en rekke

selvstendige teleskoper som samarbeider, vil man

kunne begynne å bruke observatoriet lenge før

utbyggingen er ferdig. Trolig vil vi se interessante

resultater allerede ett år etter at byggingen starter.

 Image info:

 Slik vil forskerne finne svar på et av fysikkens store

spørsmål

© Bergens Tidende
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Hvis du ser opp på himmelen 
en klar natt, kan du se lyset fra 
noen få tusen stjerner. Alle er i 
vårt kosmiske nabolag. Vil du 
se mer enn dette, må du ha et 
teleskop. Men for å se alt som 
er i verdensrommet, trengs mer 
enn bare et teleskop. Øyet kan 
nemlig ikke se mye av lyset som 
kommer til jorden.

Det vi vanligvis snakker om 
som lys, er elektromagnetiske 
bølger med en bølgelengde 
som øyet kan oppfatte. Synlig 
lys har bølgelengde på omkring 
en tusendel av tykkelsen til et 
hårstrå. Men det finnes elektro
magnetiske bølger med et mye 
større spekter av bølgelengder, 
fra radiobølger med mange 
 meters bølgelengde til gamma
stråler med bølgelengde mindre 
enn en atomkjerne. De ulike 
formene for lys forteller sin egen 
historie om hva som skjer i uni
verset, så jo flere bølgelengder 
vi kan se, jo mer er det mulig for 
oss å forstå.

Trenger noen triks
Astronomi med gammastråling 
er et av de nyeste tilskuddene. 
Det er den mest energirike 
formen for lys, og sendes ut fra 
de mest ekstreme prosessene i 
universet. Dette kan for eksem
pel være kollisjon mellom to 
svarte hull, eller fra stjerner som 
eksploderer som en supernova.

De svært energirike gamma
strålene blir effektivt stoppet 

av atmosfæren slik at de ikke 
når oss nede på bakken. Derfor 
er det ikke nok med et kamera 
som kan se gammastråling, vi 
trenger noen andre triks. 

Det mest opplagte er å plas
sere kameraet ovenfor atmosfæ
ren, det vil si på en satellitt. Det 
har for eksempel Nasa hatt stor 
suksess med gjennom Fermi
satellitten.

For tunge kameraer
Men denne løsningen har sine 
begrensninger fordi det er gren
ser for hvor store og ikke minst 
tunge ting man kan sende opp i 
verdensrommet. Konsekvensen 
er at den mest energirike gam
mastrålingen ikke kan måles ved 
hjelp av slike teleskoper. Men 

nettopp disse strålene kan være 
nøkkelen til å forstå et av de 
store astrofysiske spørsmålene: 
Hvor og hvordan akselereres 
den mest energirike kosmiske 
strålingen som treffer jorden. 

Dermed er det klart for tek
nikk nummer to: Tsjerenkov
teleskopet. I stedet for å la seg 
hindre av at atmosfæren stopper 
gammastrålingen, snur vi det til 
å bli en fordel. Når gammastrå
lingen treffer atmosfæren, skjer 
det nemlig ikke helt uten spor. 
Den store energien setter i gang 
en skur av partikler som beveger 
seg raskt nedover i atmosfæren 
– faktisk raskere enn lyset. 

Ikke smell, men blålig lys
Dette høres umulig ut, siden det 

har vært kjent i over hundre år 
at lyshastigheten er den største 
mulige hastigheten. Men den 
hastigheten ingenting kan 
overskride, er lyshastigheten i 
vakuum. I luft er lyshastigheten 
mindre enn i vakuum, og par
tiklene kan derfor bevege seg 
raskere gjennom atmosfæren 
enn lyset gjør. 

Da oppstår et fenomen som 
ligner på det som skjer når et 
fly passerer lydmuren. Men i 
stedet for at det oppstår et smell, 
sendes det ut et svakt, blålig lys 
– tsjerenkovlys – som er mulig 
å se med sensitive detektorer. 
Partiklene selv blir stoppet lenge 
før de når bakken, men lyset de 
lager kommer ned.

Om man kan observere 

tsjerenkovlyset, er det mulig å 
regne seg tilbake til hvor stor 
energi gammastrålene som traff 
jorden hadde, og hvilken retning 
den kom fra. Den første obser
vasjonen med denne teknikken 
skjedde i 1989, og så langt er det 
oppdaget i overkant av 100 kil
der til slik stråling. Vi har bare 
sett toppen av isfjellet, så for å 
kunne lete mer effektivt etter 
flere kilder, trenger vi et bedre 
observatorium.

Internasjonalt samarbeid
Cherenkov Telescope Array 
(CTA) er et internasjonalt sam
arbeid som bygger det neste 
store observatoriet for å studere 
kosmiske gammastråler ved 
hjelp av tsjerenkovlys. For å 

OBSERVATORIET: Cherenkov Telescope Array (CTA) er et internasjonalt samarbeid som bygger det neste store                             observatoriet for å studere kosmiske gammastråler ved hjelp av tsjerenkovlys. For å se det svake lyset, trengs det 
store teleskop, og de største vil være 25 meter i diameter. Men det vil også være flere mindre teleskoper spredt ut                         over et stort område, som skal jobbe sammen. Da kan man bestemme helt presist hvilken retning gammastrålene 
kom fra. ILLUSTRASJON: CHERENKOV TELESCOPE ARRAY 

Trygve Buanes er post‑doktor 
i gruppen for subatomær 
fysikk ved UiB. Han jobber med 
eksperimenter som blant annet 
har som mål å identifisere den 
mørke materien i universet.

KOSMISK STRÅLING // Ulike former 
for lys forteller sin egen historie om 
hva som skjer i universet. Og kanskje 
kan vi snart se hva den mørke 
materien består av.
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se det svake lyset, trengs det  
store teleskop. Og for å øke 
sannsynligheten for å kunne se 
de sjeldne, høyenergetiske gam
mastrålene, vil det bli bygget et 
stort antall teleskoper som skal 
jobbe sammen. Flere teleskoper 
sammen gir også muligheten for 
å bestemme helt presist hvilken 
retning gammastrålingen kom 
fra. 

Planene for CTA inneholder 
ikke bare ett, men to obser
vatorier. Skal man kunne se ut i 
verdensrommet i alle retninger, 
er man nemlig avhengig av å 
kunne se både fra den nordlige 
og den sørlige halvkule. Planleg
gingen av det sørlige observa
toriet er kommet lengst, og det 
forhandles nå med Argentina, 
Chile og Namibia om landområ
der til å plassere det. Det nord
lige observatoriet vil antagelig 
bli bygget i Mexico, USA eller 
Kanariøyene.

Tidobler det vi kan se
Når CTA kommer i drift, kan vi 
forvente at antallet kjente kilder 
til høyenergetisk gammastrå
ling blir tidoblet, og i tillegg vil 

målingene bli mye bedre enn 
det som har vært mulig hittil. 
Det bør være tilstrekkelig til å 
endelig kunne avgjøre hvordan 
den kosmiske strålingen får 
energien sin. Forhåpentlig kan 
vi også lære mye mer også når 
de nye observasjonene kommer. 

Forskningsgruppen ved 
Universitetet i Bergen er spe
sielt interessert i å studere 
mørk materie. Hva den mørke 
materien består av, er et av de 
store, ubesvarte spørsmålene 
innen astronomien. Det som 
virker klart, er at den består av 
en type partikler som er helt 
forskjellig fra partiklene som 
stjerner og planeter er bygget 
opp av. Så langt kjenner vi ikke 
til noen partikkeltyper som er 

gode kandidater til å være den 
mørke materien. Men det er 
mange teorier som sier at når 
to slike partikler kolliderer, kan 
de omgjøres til andre partikkel
typer – eller til gammastråling. 
Nettopp det ønsker vi å utnytte 
for å se den mørke materien ved 
hjelp av CTA. 

Bygger i 2016
Nøkkelen ligger i å lete etter 
overskudd av gammastråling 
ved spesielle energier fra områ
der der vi allerede vet at det er 
mye mørk materie. Den beste 
kandidaten er derfor sentrum 
av vår egen galakse. Senteret 
av andre galakser kunne også 
fungert, men de er mindre 
egnet siden de er så mye lenger 

borte.Hvis vi finner overskudd 
av gammastråler, kan energien 
fortelle oss om massen til par
tiklene som utgjør den mørke 
materien.

CTA nærmer seg slutten av 
forberedelsesfasen, og design
arbeidet er allerede godt i gang. 
En prototyp for et av de aktuelle 
teleskopdesignene er allerede 
i drift på Sicilia. Byggingen av 
selve observatoriene er planlagt 
fra 2016. Siden CTA vil bestå av 
en rekke selvstendige teleskoper 
som samarbeider, vil man kunne 
begynne å bruke observatoriet 
lenge før utbyggingen er ferdig. 
Trolig vil vi se interessante re
sultater allerede ett år etter at 
byggingen starter.

OBSERVATORIET: Cherenkov Telescope Array (CTA) er et internasjonalt samarbeid som bygger det neste store                             observatoriet for å studere kosmiske gammastråler ved hjelp av tsjerenkovlys. For å se det svake lyset, trengs det 
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Synlig lys har bølge-
lengde på omkring en 
tusendel av tykkelsen 
til et hårstrå. 

Romalderen gjorde det 
mulig å undersøke stråling 
i verdensrommet. 
Astronomer hadde lenge mis
tanke om at gammastråler 
ble produsert mange steder i 
verdens rommet. Men det var 
først etter at daværende Sovjet 
sendte opp satellitten Sputnik 
i 1957, at det ble mulig å under
søke. De store oppdagelsene i 
verdensrommet fortsatte, og i 
1961 ble den første satellitten 
med et gammateleskop plassert 
i bane rundt jorden. Det ble en 
beskjeden start. Færre enn 100 
gammalyspartikler ble obser
vert, men det viste i alle fall at 
det finnes kosmisk gamma
stråling, og at det er mulig å se 
den. 

Den første virkelig store 
oppdagelsen skjedde ved en til
feldighet. Etter at USA og Sovjet 

hadde underskrevet en avtale 
om å forby kjernefysiske prøve
sprengninger i atmos færen og 
verdensrommet, sendte USA 
opp en serie satellitter for å for
sikre seg om at Sovjet holdt seg 
til avtalen. Siden kjernefysiske 
våpen lager gammastråler, var 
de amerikanske satellittene 
utstyrt med gammadetektorer. 
Det var bare det at gammastrå
lene de observerte ikke stammet 
fra noe sted på eller nær jorden, 
men fra langt ute i verdensrom
met. 

Militært hemmelighold 
gjorde at det tok nesten ti år 
før oppdagelsen nådde frem til 
vitenskapelige miljøer. Etter de 
militære gammasatellittene ble 
det sendt opp en serie satellitter 
av ren vitenskapelig interesse, 
og mange kilder til gamma
stråling er kartlagt både i og 
utenfor vår egen galakse. 

FØRST UT: 
 Sattelitten Sputnik 

2 med løshunden 
Laika ble skutt 

opp 3. november 
1957 og returnerte 

vitenskapelige data 
i syv dager. Laika 

døde etter få timer, 
og Sputnik 2 brant 
opp da satellitten 
vendte tilbake til 

atmosfæren 
 14. april 1958.
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i verdensrommet.

Trygve Buaneser postdoktor i gruppen for

subatomær fysikk ved UiB. Han jobber med

eksperimenter som blant annet har som mål å

identifisere den mørke materien i universet.
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Large Hadron Collider, 
maskinen som skal gi 
svar på fundamentale 
spørsmål innen 
fysikk, venter på deler 
produsert hos Intermec.

Silje Alvsaker
silje@av-avis.no

– Vi fikk et par veldig ivrige perso-
ner på besøk da vi var på oljemes-
sen i Stavanger for tre år siden, uten 
at vi visste hvem de var, forteller 
bedriftsutvikler Bjørn Andreassen 
hos Intermec på Askøy. 

Personene viste seg å være fra det 
verdenskjente forskningssenteret 
CERN, også kjent som åsted for et 
bestialsk drap utført av Illuminati 
i Dan Browns bestselger Engler & 
Demoner: 

«Dette er nesten pinlig å innrøm-
me,» dristet Langdon seg til å si for 
å få i gang en samtale, «men jeg har 
aldri hørt om CERN før.» 

Robert Langdon, symboleksper-
ten har blitt kalt ut på oppdrag for å 
bistå med oppklaringen av et mord, 
og får blant annet se LHC, verdens 
største og kraftigste partikkelakse-
lerator. 

«Hva står LHC for?» spurte Lang-

don så avslappet han kunne. 
«Large Hadron Collider,» svarte 

Kohler. «En partikkelakselerator.»
En partikkelakselerator var et 

stort, sirkelformet rør som subato-
mære partikler ble akselerert gjen-
nom. Magneter i røret slo seg av og 
på i rask rekkefølge for å «dytte» 
partiklene rundt og rundt inntil de 
nådde enorme hastigheter. Fullt 
akselerert raste partiklene gjennom 
røret med en hastighet på 290.000 
kilometer per sekund. 

Selv om forfatter Brown har fått 
kritikk for å fremstille fiksjon som 
fakta, har han helt rett akkurat her. 
Akseleratoren er åtte kilometer i di-
ameter og er over 27 kilometer lang 
og ligger under Sveits og Frankrike.  

Lysets hastighet
Men langt borte fra CERN i Genève, 
myteomspunnede Illuminati, ritu-
elle mord og kryptiske symboler, 
ligger Intermec på Askøy, hvor to 
CERN-agenter dukket opp på besøk 
hos familiebedriften. 

Nylig inngikk bedriften en ny 
avtale med CERN om å produsere 
delene til verdens største partik-
kelakselerator.

– Delene våre befinner seg kun 
centimetre unna partikkelstrålen i 
Large Hadron Collider, sier Andre-
assen og holder tommel og pekefin-
ger noen centimeter fra hverandre 
for å demonstrere hvor lite det er 

snakk om. 
Halvskålen i rustfritt stål blir 

montert i midten av partikkelakse-
leratoren, og skal holde partikkel-
strålen i posisjon. I akseleratoren 
finnes to høyenergi partikkelstrå-
ler med en fart nær lysets hastig-
het, som kolliderer i et vakuum. 

– Det blir som at to knappenåler 
sendes mot hverandre fra ti kilo-
meters avstand, og treffer, forklarer 
Andreassen. 

Elektromagnetene er bygget av 
spoler av spesialelektriske kabler 
som forsyner elektrisitet uten mot-
stand eller tap av energi. 

– Dette krever at magnetene hol-
der -271,3 grader, som er veldig nær 
det absolutte nullpunktet. 

Ørsmå nøyaktigheter
Kvalitetsleder Rune Landøy sørger 
for at produktene som snart skal 
sendes av gårde til Genève har de 
riktige dimensjonene. 

– Det er ekstremt fin toleranse, 
med ørsmå nøyaktigheter. Instru-
mentene måler tusendels millime-
ters nøyaktighet, forteller Landøy.

– Her snakker vi om mikrometer. 
Avvikene er mindre enn en femte-
del av et hårstrå, sier Andreassen. 

Andreassen legger ikke skjul på 
at oppgaven er svært krevende, 
med korte tidsfrister å forholde seg 
til. 

– Men vi står på, og kommer til å 

levere før fristen. 25 prosent av be-
stillingen er allerede levert. 

Professor Steinar Stapnes ved 
Universitetet Oslo er en nøkkelper-
son for de norske aktivitetene på 
CERN, og synes det er gledelig at 
norske firmaer er konkurransedyk-
tige og kan levere til CERN. 

– CERN er nok det mest kjente 
senteret for grunnforskning i fy-
sikk i verden i dag. Det er gledelig 
og viktig for norsk utnyttelse av 
medlemskapet i organisasjonen. 
Erfaringene viser også at det kan 
være en viktig referanseleveranse 
for bedrifter siden konkurransen 
ofte er hard på teknologi og pris, 
sier han.

«Partikkelakseleratoren er helt 

avgjørende for vitenskapens frem-
tid. Å la partikler kollidere er nøkke-
len til å forstå selve byggesteinene i 
universet.»

NøyAktig: Kvalitetsleder på Intermec Rune 
Landøy jobber med ekstrem presisjon. Av-
vikene er mindre enn en femtedel av et hår-
strå.  Foto: SILJE ALVSAKER

Familiebedrif t på Askøy bidrar 
til verdensledende forskning

VerdeNS StørSte: Halvskålen som snart sendes til CERN, kommer til å befinne seg centime-
tere fra partikkelstrålen i verdens største partikkelakselerator.  Foto: SILJE ALVSAKER

CERN
●● CERN, Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire, er intereuro-
peisk organisasjon som har til formål 
å støtte samarbeidet mellom de 
europeiske stater innen forskning i 
elementærpartikkelfysikk, kjernefy-
sikk og kjernekjemi.

●● CERN ble stiftet 1952 etter forutgå-
ende forhandlinger mellom de 
interesserte land, kommet i stand på 
UNESCos initiativ. 

●● Norge er et av 21 medlemsland og 
har vært medlem av organisasjonen 
siden laboratoriet ble etablert i 
1954. 

●● I alt har CERN 2600 ansatte 
og rundt 6500 forskere fra 500 
universiteter og forskningsinstitutter 
som oppholder seg på CERN fulltid 
eller deltid. 

●● totalt arbeider det omtrent 80 
nordmenn ved CERN. 13 av disse er 
ansatt, de øvrige er studenter og 
forskere fra Norge.

●● Årlig betaler Norge medlems-
kontingent på ca 200 millioner 
kroner, eller ca 2,5 prosent av CERNs 
budsjett.

Kilde: SNL/CERN

INtERmEC
●● Intermec AS ble etablert i 1991 av 

Bjørn og Noralf Andreassen. 
●● Familiebedriften har 43 ansatte, og 

har spesialisert seg på maskinering i 
høylegerte materialer. 

●● Vant Askøy Næringspris i 2008. 
Kilde: Intermec

Familiebedrift på Askøy bidrar til verdensledende forskning 
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og viktig for norsk utnyttelse av medlemskapet i

organisasjonen.

 Erfaringene viser også at det kan være en viktig

referanseleveranse for bedrifter siden konkurransen

ofte er hard på teknologi og pris, sier han.

 «Partikkelakseleratoren er helt

 avgjørende for vitenskapens fremtid.

 Å la partikler kollidere er nøkkelen til å forstå selve

byggesteinene i universet.»

 INtERmEC Intermec AS ble etablert i 1991 av Bjørn

og Noralf Andreassen.

 Familiebedriften har 43 ansatte, og har spesialisert

seg på maskinering i høylegerte materialer.

 Vant Askøy Næringspris i 2008.

 Kilde: Intermec

 CERN CERN, Conseil Européen pour la Recherche

Nucléaire, er intereuropeisk organisasjon som har til

formål å støtte samarbeidet mellom de europeiske

stater innen forskning i elementærpartikkelfysikk,

kjernefysikk og kjernekjemi.

 CERN ble stiftet 1952 etter forutgående forhandlinger

mellom de interesserte land, kommet i stand på

UNESCos initiativ.

 Norge er et av 21 medlemsland og har vært medlem

av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i

1954.

 I alt har CERN 2600 ansatte og rundt 6500 forskere

fra 500 universiteter og forskningsinstitutter som

oppholder seg på CERN fulltid eller deltid.

 totalt arbeider det omtrent 80 nordmenn ved CERN.

13 av disse er ansatt, de øvrige er studenter og

forskere fra Norge.

 Årlig betaler Norge medlemskontingent på ca 200

millioner kroner, eller ca 2,5 prosent av CERNs

budsjett.

 Kilde: SNL/CERN

© Askøyværingen
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Familiebedrift på Askøy bidrar til verdensledende forskning 
 Askøyværingen. 24.01.2015 11:21. Oppdatert 25.01.2015 14:24 
Silje Alvsaker 
Large Hadron Collider, maskinen som skal gi svar

på fundamentale spørsmål innen fysikk, venter på

deler produsert hos Intermec.

- Vi fikk et par veldig ivrige personer på besøk da vi

var på oljemessen i Stavanger for tre år siden, uten at

vi visste hvem de var, forteller bedriftsutvikler Bjørn

Andreassen hos Intermec på Askøy.

 Personene viste seg å være fra det verdenskjente

forskningssenteret CERN, også kjent som åsted for et

bestialsk drap utført av Illuminati i Dan Browns

bestselger Engler & Demoner:

 "Dette er nesten pinlig å innrømme," dristet Langdon

seg til å si for å få i gang en samtale, "men jeg har

aldri hørt om CERN før."

 Robert Langdon, symboleksperten har blitt kalt ut på

oppdrag for å bistå med oppklaringen av et mord, og

får blant annet se LHC, verdens største og kraftigste

partikkelakselerator.

 "Hva står LHC for?" spurte Langdon så avslappet

han kunne.

 "Large Hadron Collider," svarte Kohler. "En

partikkelakselerator."

 En partikkelakselerator var et stort, sirkelformet rør

som subatomære partikler ble akselerert gjennom.

Magneter i røret slo seg av og på i rask rekkefølge for

å "dytte" partiklene rundt og rundt inntil de nådde

enorme hastigheter. Fullt akselerert raste partiklene

gjennom røret med en hastighet på 290.000 kilometer

per sekund.

 Selv om forfatter Brown har fått kritikk for å fremstille

fiksjon som fakta, har han helt rett akkurat her.

Akseleratoren er åtte kilometer i diameter og er over

27 kilometer lang og ligger under Sveits og Frankrike.

 Lysets hastighet

 Men langt borte fra CERN i Genève,

myteomspunnede Illuminati, rituelle mord og kryptiske

symboler, ligger Intermec på Askøy, hvor to CERN-

agenter dukket opp på besøk hos familiebedriften.

 Nylig inngikk bedriften en avtale med CERN om å

produsere delene til verdens største

partikkelakselerator.

 - Delene våre befinner seg kun centimetre unna

partikkelstrålen i Large Hadron Collider, sier

Andreassen og holder tommel og pekefinger noen

centimeter fra hverandre for å demonstrere hvor lite

det er snakk om.

 Halvskålen i rustfritt stål blir montert i midten av

partikkelakseleratoren, og skal holde partikkelstrålen i
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posisjon. I akseleratoren finnes to høyenergi

partikkelstråler med en fart nær lysets hastighet, som

kolliderer i et vakuum.

 - Det blir som at to knappenåler sendes mot

hverandre fra ti kilometers avstand, og treffer,

forklarer Andreassen.

 Elektromagnetene er bygget av spoler av

spesialelektriske kabler som forsyner elektrisitet uten

motstand eller tap av energi.

 - Dette krever at magnetene holder -271,3 grader,

som er veldig nær det absolutte nullpunktet.

 Ørsmå nøyaktigheter

 Kvalitetsleder Rune Landøy sørger for at produktene

som snart skal sendes av gårde til Genève har de

riktige dimensjonene.

 - Det er ekstremt fin toleranse, med ørsmå

nøyaktigheter. Instrumentene måler tusendels

millimeters nøyaktighet, forteller Landøy.

 - Her snakker vi om mikrometer. Avvikene er mindre

enn en femtedel av et hårstrå, sier Andreassen.

 Andreassen legger ikke skjul på at oppgaven er

svært krevende, med korte tidsfrister å forholde seg

til.

 - Men vi står på, og kommer til å levere før fristen. 25

prosent av bestillingen er allerede levert.

 Professor Steinar Stapnes ved Universitetet Oslo er

en nøkkelperson for de norske aktivitetene på CERN,

og synes det er gledelig at norske firmaer er

konkurransedyktige og kan levere til CERN.

 - CERN er nok det mest kjente senteret for

grunnforskning i fysikk i verden i dag. Det er gledelig

og viktig for norsk utnyttelse av medlemskapet i

organisasjonen. Erfaringene viser også at det kan

være en viktig referanseleveranse for bedrifter siden

konkurransen ofte er hard på teknologi og pris, sier

han.

 "Partikkelakseleratoren er helt avgjørende for

vitenskapens fremtid. Å la partikler kollidere er

nøkkelen til å forstå selve byggesteinene i universet."

 Kvalitetsleder på Intermec Rune Landøy jobber med

ekstrem presisjon. Avvikene er mindre enn en

femtedel av et hårstrå.

 FOTO: Silje Alvsaker

 Halvskålen som snart sendes til CERN, kommer til å

befinne seg centimetere fra partikkelstrålen i verdens

største partikkelakselerator.

© Askøyværingen
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En kjernesunn kraft 
 NRK. 19.12.2014 09:16 
Eirik Gramstad 
Slaget om kjernekraft i Norge er ikke

nødvendigvis tapt. Men da må vi snart begynne å

formidle et litt annet bilde av kjernekraft til dagens

unge. Forsker i partikkelfysikk, UiO/CERN E-post I

år kom del fem av FNs klimarapport.

Den hevder at energiproduksjon stod for 35 % av de

globale menneskeskapte klimagassutslippene i 2010

og var dermed den største kilden til slike utslipp.

 For å klare å oppfylle togradersmålet hevder FNs

klimapanel at disse utslippene må kuttes med 90 %

sammenlignet med 2010 i løpet av perioden 2040 til

2070.

 Tiltakene som trekkes frem som en løsning på dette

er energieffektivisering, atferdsendringer, bedre C02-

håndtering og energiforsyning basert på vann, vind,

sol og kjernekraft! Ja, du leste riktig; kjernekraft. I

Norge har ikke kjernekraft vært nevnt med et eneste

ord i den pågående klimadebatten. Hvorfor det?

 Uvitenheten blant nordmenn når det gjaldt

kjernekraftverk var derimot stor.

 Eirik Gramstad

 La oss gå tilbake til begynnelsen av 70-tallet. Da

utarbeidet Norges Vassdrag og Energidirektorat

(NVE) to rapporter om kjernekraft: I den ene

rapporten var formålet å informere folk om hvordan

kjernekraft kunne løse energiutfordringene i Norge på

70- og 80-tallet. Norge hadde allerede da et av

verdens største energiforbruk per innbygger, og

bekymringene rundt de fremtidige energiforsyningene

var store.

 Stor uvitenhet om kjernekraft

 Dette var jo i den spede oljebarndommen og Norge

hadde i praksis kun ett alternativ når det gjaldt å

produsere elektrisitet; vannkraft. Flere land i verden

hadde på denne tiden allerede bygget sine første

kjernekraftverk. Uvitenheten blant nordmenn når det

gjaldt kjernekraftverk var derimot stor.

 FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter

 Den andre rapporten diskuterer den eksakte

lokaliseringen av Norges framtidige kjernekraftverk.

Her vurderes både grunnforhold, befolkningsutvikling,

kjølevann og infrastruktur. Så godt som ingen

bekymring ble viet til hva lokalbefolkningen skulle ha

av innvendinger til et eventuelt kjernekraftverk.

Vinklingen var heller at dette kunne være positivt for

nærmiljøet, med dannelsen av mange nye

arbeidsplasser.
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 For meg, som er oppvokst på 90-tallet, er det å lese

rapportene fra NVE nesten som å lese en

fantasyroman.

 Eirik Gramstad

 Dette synes fjernt fra dagens situasjon der nordmenn

virker livredde bare fordi Japan, tusenvis av kilometer

unna, sysler med litt kjernekraft.

 Så hva har skjedd siden de glade 70-årene? For

meg, som er oppvokst på 90-tallet, er det å lese

rapportene fra NVE nesten som å lese en

fantasyroman. De forteller en historie om en fortid

som er så fantastisk og fjern fra dagens at den

tilsynelatende aldri noen gang har eksistert (men det

har den altså). Skulle ønske jeg kunne vite hva som

egentlig endret Norges holdning til kjernekraft så

dramatisk.

 Tsjernobyl-ulykken spikeren i kista

 Oppdagelsen av olje og gass i Nordsjøen samt en

enda mer omfattende utbygging av vannkraft hadde

åpenbart sin innvirkning på situasjonen. Uten

vissheten om de fremtidige konsekvensene av høye

klimagassutslipp fra olje og gass var det jo heller

ingen grunn til bekymring. Den endelige spikeren i

kista kom vel med Tsjernobyl-ulykken i 1986. Etter

dette har skepsisen mot kjernekraft vært stor og

uvitenheten enda større. Det ser heller ikke ut til at

holdningene er på vei til å bli noe bedre. Så er slaget

tapt hva gjelder kjernekraft i Norge?

 Etter å ha hatt gleden av å jobbe som lærer på en

videregående skole i vår tror jeg kanskje jeg har

oppdaget en av grunnene til at de fleste i Norge nå

innehar en overdreven skepsis mot kjernekraft.

 Naturfaget må nok ta deler av skylden. For elever

som ikke går videre med realfag er dette det siste og

mest omfattende møtet med naturvitenskapen.

Problemet ligger derfor i hva vi gjennom dette faget

lærer bort til elevene.

 Det virker nærmest som om Tsjernobylulykken er

brukt for å legge lokk på kjernekraftdiskusjonen.

 Eirik Gramstad

 For å illustrere hva jeg mener skal jeg komme med

noen eksempler fra naturfagsboka: Kjernekraft er

direkte nevnt kun ett sted i hele boka og da som et

eksempel på hvilke trusler teknologi og vitenskap har

skapt i verden. Det står ingen steder at kjernekraft, i

henhold til FNs klimarapport, faktisk kan være en del

av løsningen på klimaproblemene.

 Dagens teknologi må gi ny debatt

 Derimot vies det titalls sider til solenergi, vindkraft,

bioenergi og bærekraftig utvikling. Vel og bra det,

men hvorfor ikke også ta med kjernekraft?

 Kjernekraft er viet mest plass i en tekst om ulykken i

Tsjernobyl. Det virker nærmest som om

Tsjernobylulykken er brukt for å legge lokk på

kjernekraftdiskusjonen i faget. Ingen vil vel bygge noe

som er så farlig! Dette beror jo selvfølgelig på en

gigantisk misforståelse.

 Tsjernobyl-reaktoren, som var en gammel russisk

RBMK-reaktor, kan egentlig ikke sammenliknes med

moderne kjernekraftverk. Det blir som å si at vi ikke

skal utføre moderne medisinske behandlinger fordi

det, gitt teknologien og kunnskapen vi hadde for 50 år

siden, var forbundet med livsfare.

 Hvorfor ikke heller gi elevene en faglig innføring i

fordeler og ulemper ved kjernekraft og så oppfordre til

kritisk tenkning? Det er disse skoleelevene som blir

beslutningstagerne i morgendagens samfunn. Da kan

vi ikke lengre fortsette å lære de at kjernekraft og

stråling er ubetinget livsfarlig.

 Jeg håper i hvert fall at elevene i klassen min fikk

med seg et mer nyansert syn på kjernekraft enn

gjennomsnittseleven i den norske skolen. Slaget om

kjernekraft i Norge er ikke nødvendigvis tapt, men da

må vi snart begynne å formidle et litt annet bilde av
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kjernekraft til dagens unge.

 I Norge har ikke kjernekraft vært nevnt med et eneste

ord i den pågående klimadebatten. Hvorfor det, spør

kronikkforfatter Eirik Gramstad. Bildet viser det

svenske kjernekraftverket Forsmark 1 og 2.

 Foto: Lars Pehrson / Scanpix

 Send oss din ytring

 Lyst å skrive? Kontakt gjerne oss i NRK Ytring med

ditt innlegg. Retningslinjene finner du her.

 Følg debatten: NRK Ytring på Facebook og Twitter.

© NRK
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Jobbet og tilba Gud i ateist-mekka 
 Vårt Land. 07.12.2014 08:44. Oppdatert 08.12.2014 11:46 
Det finnes to spørsmål naturvitenskapen aldri kan

besvare, sier Katarina Pajchel. Vitenskap og

religion har gode muligheter gå i dialog med

hverandre og finne kontaktpunkter, sier Katarina

Pajchel.

Foto: Caroline Teinum Gilje - Gjennom gode samtaler

ønsker vi å vise at juleevangeliet er relevant for alle

mennesker.

 Det sier Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke

Betlehem. De første søndagene i advent skal han

være samtaleleder under menighetens

adventsgudstjenester. Mellom salmesang og bønn

dukker det opp en rekke kjente ansikter på podiet.

 Denne søndagen er filosof Henrik Syse, artist Trygve

Skaug og Katarina Pajchel gjester. Pajchel er

ordenssøster ved Katarinahjemmet i Oslo og

partikkelfysiker.

 - Jeg regner med det vil handle om jula, men

sannsynligvis får jeg vel noen spørsmål om

vitenskapelige forbindelser med julefortellingen, sier

Pajchel.

 Supernova

 - Hva tror du stjernen i julefortellingen var?

 - Spørsmålet er hva slags lys som kan bli så sterkt.

Det er sannsynlig at det var det vi kaller en

supernova. En supernova oppstår på slutten av

levetiden til en stjerne. Det er en av de mest ekstreme

prosessene vi kjenner til i naturen.

 - Tror du det var Gud som sto bak supernovaen?

 - Jeg holder disse tingene litt fra hverandre. Vi vet

ikke hva det betød at de ble ledet av stjernen.

 Mister pusten

 Ordenssøsteren har tidligere arbeidet ved verdens

største organisasjon for partikkelfysikk, Cern, som har

blitt omtalt som mange ateisters Mekka. Der har hun

blant annet deltatt i jakten på den såkalte Guds

partikkel i forskningsorganisasjonen Cern. Nå

underviser hun ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 - Ble du klokere?

 - Jeg lærte veldig mye fysikk og om å samarbeide

med mennesker fra hele verden. Det å få innblikk i

hvordan naturen fungerer kan sees i et vitenskapelig

perspektiv, men med troens blikk sier det også noe

om naturen som skaperverk og noe om Skaperen.

Naturen er fantastisk og vakkert satt sammen, og

fungerer på en forbløffende måte. Det tar pusten fra

en.
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 - Bibelens og CERNs skapelsesberetninger er veldig

forskjellige. Er det et problem?

 - Nei. Den vitenskapelige forklaringen viser hvordan

vi tror universet har utviklet seg. De andre

spørsmålene er mer av typen hvorfor og hva er

meningen med det hele, det kan vitenskapen aldri

besvare.

 Følg oss på Facebook og Twitter!

 Falskt grunnlag

 - Du har sagt at du lar fysikk være fysikk og religion

være religion, hva mener du med det?

 - Det er to kunnskapsområder som har sine egne

metoder og sannhetskriterier. De stiller ulike spørsmål

og besvarer spørsmålene på forskjellige måter. Derfor

er det heller ikke noen konflikt mellom dem. Vitenskap

og religion kan gå i dialog med hverandre og finne

kontaktpunkter.

 - Hvorfor har det vært så mye konflikt mellom

vitenskap og religion?

 - Er det så mye konflikt? Rent historisk ble

naturvitenskapen hjulpet frem av naturfilosofien i

middelalderen. Konfliktbildet er relativt nytt og

befinner seg i stor grad i populærlitteraturen hos

forfattere som Dan Brown og Richard Dawkins. De

har nøret opp under denne konflikten på falskt

grunnlag.

 - Dersom du måtte velge mellom livet som nonne og

partikkelfysiker, hva ville du valgt?

 - Det å være ordenssøster er mitt livsfellesskap og

den grunnleggende rammen som gir meg motivasjon

til å arbeide som fysiker.

© Vårt Land
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Mediaconnect AS, Pb 265, Økern, 0510 Oslo / Postadresse: Boks 1180, Sentrum, 0107 Oslo

bibelordet

hugin.munin@vl.no Y facebook.com/vlhugin

PAKKETILBUD!
MORAZ 
håndkrem (100 ml) 

+ fotkrem (100 ml) 

Kun kr 190,- 
(veil. kr 258,-)

Butikker i Oslo - Kristiansand - Bergen Tlf. 404 32 455  •  Epost: post@tabita.no

Vi kan varmt 
anbefale våre 

velprøvde 
produkter!

Gripekors 
i oliventre 
0,5 x 7 cm

kr 80,-

Besøk 
vår nettbutikk 

tabita.no for fl ere 
gode produkter 

og tilbud!

– Varer fra Israel og Betlehem

anbefale våre 

– Varer fra Israel og Betlehem

Julekrybbe 
i oliventre. 
Laget i Betle-
hem. 27 cm høy 
x 29 cm bred. 

Kr 1500,-

+

Folkekirke for 
folket
Da er reirets offisielle regis
treringskontor foran kirke
valget neste år endelig stengt. 
Vi avslutter med bokstaven h 
i anmeldte partier: Himmelsk 
folke kirke. Helhjertet folkekirke.  
Helstøpt folkekirke. Hellig 
 folkekirke.

Halvhjertet folkekirke har 
dessverre trukket registreringen  
sin.

Godt valg.

Sakte TV
Dagsavisen skrev mandag 
at «2 millioner seere var innom 
NRK2s 60 timers salmemaraton 
i løpet av helgen». Avisen la til; 
«Seertallene tilsvarer rundt 2 
prosent av befolkningen, som 
var innom NRK2s 60 timers di
rektesendte ‘Salmeboka minutt 
for minutt’ i helgen i kortere og 
lengre perioder.»

Arnstein Johnsen lurer ut fra 
denne prosentregningen på 
hvor mange som bor i Norge.

Vel, det får Johnsen hjelpe 
Dagsavisen med å regne ut. Selv 
driver vi det ikke til mer enn å 
dele ut en pris ved årets slutt 
for beste journalistiske matte
prestasjon, og der er konkurran
sen så knivskarp at Dagsavisen 
langt fra er sikret noen pris.

Julebord 1
a f t e n p o s t e n  f o r ta lt e 
sist lørdag om julebordfylla. Vi 
fikk lese om hun som kledde 

av seg på overkroppen til stor 
 applaus. Om han som gikk løs 
på en taxisjåfør slik at en poli
timann måtte  sette seg på han 
og legge ham i jern. Der lå han 
med ødelagt dress da kollegene 
hans kom ut fra festen. Så hadde 
de muligens noe å snakke om i 
lunsjen på mandag.

Men vi klarer ikke mer voksen 
spyfull russetid. Derfor skal vi 
hoppe helt til den svenske ser
vitør Helena Andersson: «Jeg 
glemmer aldri lutefisken jeg 
hadde lagt på tallerkenen til en 
gjest, som så skled pent rett ned 
i håndveska hennes.» 

De aller verste historiene om 
julebordsgjester, har du nok 
ennå ikke hørt. Men hun med 
håndvesken tok det med godt 
humør.

Julebord 2
aftenposten presenterte 
også tallene for hvor mye folk 
drikker på julebord. 13 prosent 
drikker ikke. 37 prosent drik
ker tre til fem enheter, som det 
kalles. 5,9 prosent drikker mer 
enn ni.

10,5 prosent svarer «vet 
ikke». Eller «husker ikke» som 
det også kalles når du lettere 
overrasket våkner på legevakta.

Nytt fra forret-
ningslivet

sør-varanger avis melder: 
«En kvinne solgte kjøretøy fra et 
dødsbo. Hun ble tiltalt for å ha 
solgt dem uten eiers tillatelse.»

Dronning Sonja fikk ikke med seg kunstgaven i håndbagasjen 
hjem fra Myanmar. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix  

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kom
met. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede 
over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige 
nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og 
ingen skal ta gleden fra dere.

Joh. 16,21-22

– Jeg regner med det vil handle om 
julen, men sannsynligvis får jeg vel 
noen spørsmål om vitenskapelige 
forbindelser med julefortellingen.

Hva tror du stjernen i julefortel-
lingen var?
– Spørsmålet er hva slags lys som 
kan bli så sterkt. Det er sannsyn-
lig at det var det vi kaller en su-
pernova. En supernova oppstår på 
slutten av «levetiden» til en stjer-
ne. Det er en av de mest ekstreme 
prosessene vi kjenner til i naturen.

Tror du det var Gud som sto bak 
supernovaen?
– Jeg holder disse tingene litt fra 
hverandre. Vi vet ikke hva det be-
tød at de ble ledet av stjernen.

Du har deltatt i jakten på «Guds 
partikkel» i forskningsorgani-
sasjonen CERN. Ble du klokere?
– Jeg lærte veldig mye fysikk og 
om å samarbeide med mennesker 
fra hele verden. Det å få innblikk i 
hvordan naturen fungerer kan sees 
i et vitenskapelig perspektiv, men 
med troens blikk sier det også noe 
om naturen som skaperverk og 
noe om Skaperen. Naturen er fan-
tastisk og vakkert satt sammen, og 
fungerer på en forbløffende måte. 

Bibelens og CERNs skapelsesbe-
retninger er veldig forskjellige. 
Er det et problem?
– Nei. Den vitenskapelige forkla-
ringen viser hvordan vi tror uni-
verset har utviklet seg. De andre 
spørsmålene er mer av typen 
«hvorfor» og «hva er meningen 
med det hele», det kan vitenska-
pen aldri besvare. 

‘Konflikt på falskt grunnlag’

Sist, men ikke 
minst
Katarina Pajchel

 YOrdenssøster ved det ka-
tolske Katarinahjemmet i 
Oslo og partikkelfysiker. Del-
tar på adventsgudstjenesten 
Jul i Betlehem i morgen i Oslo 
misjonskirke Betlehem.

Du har sagt at du «lar fysikk være 
fysikk og religion være religion», 
hva mener du med det?
– Det er kunnskapsområder med 
egne metoder og sannhetskriteri-
er. De stiller ulike spørsmål og be-
svarer spørsmålene på forskjellige 
måter. Derfor er det ikke konflikt 
mellom dem. Vitenskap og religion 
kan gå i dialog med hverandre og 
finne kontaktpunkter.

Hvorfor har det vært så mye kon-
flikt mellom vitenskap og reli-
gion?
– Er det så mye konflikt? Rent 
historisk ble naturvitenskapen 
hjulpet frem av naturfilosofien i 
middelalderen. Konfliktbildet er 
relativt nytt og befinner seg i stor 
grad i populærlitteraturen hos for-
fattere som Dan Brown og Ric-
hard Dawkins. De har nøret opp 
under denne konflikten på falskt 
grunnlag. 

Dersom du måtte velge mellom 
livet som nonne og partikkelfy-
siker, hva ville du valgt?
– Det å være ordenssøster er mitt 
livsfellesskap og den grunnleg-
gende rammen som gir meg moti-
vasjon til å arbeide som fysiker.
 
Hva er hellig for deg?
– Gud. 

Når ber du om tilgivelse?
– De gangene jeg ikke strekker til. 

Hva ønsker du mer av i advent?
– Oppmerksomhet og stillhet, selv 
om det høres fryktelig kjedelig ut.
 
Av Stig-Øyvind Blystad

Vitenskap og religion kan gå 
i dialog med hverandre og 
finne kontaktpunkter, sier 
Katarina Pajchel.

 Foto: Caroline Teinum Gilje

Katarina Pajchel, du er gjest under adventsgudstjenesten 
Jul i Betlehem i morgen. Hva vil du helst snakke om?
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‘Konflikt på falskt grunnlag’ 
 Vårt Land. 06.12.2014. Side: 48 
Katarina Pajchel, du er gjest under

adventsgudstjenesten Jul i Betlehem i morgen.

Hva vil du helst snakke om?

- Jeg regner med det vil handle om julen, men

sannsynligvis får jeg vel noen spørsmål om

vitenskapelige forbindelser med julefortellingen.

Hva tror du stjernen i julefortellingen var?

- Spørsmålet er hva slags lys som kan bli så sterkt.

Det er sannsynlig at det var det vi kaller en

supernova. En supernova oppstår på slutten av

«levetiden» til en stjerne. Det er en av de mest

ekstreme prosessene vi kjenner til i naturen.

Tror du det var Gud som sto bak supernovaen?

- Jeg holder disse tingene litt fra hverandre. Vi vet

ikke hva det betød at de ble ledet av stjernen.

Du har deltatt i jakten på «Guds partikkel» i

forskningsorganisasjonen CERN. Ble du klokere?

- Jeg lærte veldig mye fysikk og om å samarbeide

med mennesker fra hele verden. Det å få innblikk i

hvordan naturen fungerer kan sees i et vitenskapelig

perspektiv, men med troens blikk sier det også noe

om naturen som skaperverk og noe om Skaperen.

Naturen er fantastisk og vakkert satt sammen, og

fungerer på en forbløffende måte.

Bibelens og CERNs skapelsesberetninger er

veldig forskjellige. Er det et problem?

- Nei. Den vitenskapelige forklaringen viser hvordan vi

tror universet har utviklet seg. De andre spørsmålene

er mer av typen «hvorfor» og «hva er meningen med

det hele», det kan vitenskapen aldri besvare.

Du har sagt at du «lar fysikk være fysikk og

religion være religion», hva mener du med det?

- Det er kunnskapsområder med egne metoder og

sannhetskriterier. De stiller ulike spørsmål og

besvarer spørsmålene på forskjellige måter. Derfor er

det ikke konflikt mellom dem. Vitenskap og religion

kan gå i dialog med hverandre og finne

kontaktpunkter.

Hvorfor har det vært så mye konflikt mellom

vitenskap og religion?

- Er det så mye konflikt? Rent historisk ble

naturvitenskapen hjulpet frem av naturfilosofien i

middelalderen. Konfliktbildet er relativt nytt og

befinner seg i stor grad i populærlitteraturen hos

forfattere som Dan Brown og Richard Dawkins. De

har nøret opp under denne konflikten på falskt

grunnlag.
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Dersom du måtte velge mellom livet som nonne

og partikkelfysiker, hva ville du valgt?

- Det å være ordenssøster er mitt livsfellesskap og

den grunnleggende rammen som gir meg motivasjon

til å arbeide som fysiker.

Hva er hellig for deg?

- Gud.

Når ber du om tilgivelse?

- De gangene jeg ikke strekker til.

Hva ønsker du mer av i advent?

- Oppmerksomhet og stillhet, selv om det høres

fryktelig kjedelig ut.

Av Stig-Øyvind Blystad

Fakta:

Sist, men ikke minst

Ordenssøster ved det katolske Katarinahjemmet i

Oslo og partikkelfysiker. Deltar på

adventsgudstjenesten Jul i Betlehem i morgen i

Oslo misjonskirke Betlehem.

© Vårt Land
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Hva om Magnus brukte hjernen til noe annet? 
 NRK. 23.11.2014 13:00 
Lillian Smestad 
Magnus Carlsen kunne nok gjort det skarpt på en

rekke områder. At han bruker sin begavelse på

sjakk, er mer matnyttig enn det kan se ut som. Det

er liten tvil om at Magnus Carlsen er spesielt

begavet.

Hva om han hadde brukt evnene sine på noe annet

enn sjakk, noe mer håndfast eller matnyttig? Som det

å finne en kur mot kreft, å utvikle komplekse

krypteringskoder for sikker informasjonsoverføring,

eller effektive batterier som ville revolusjonert

energibransjen? Er det fornuftig å tro at hans

sjakkintelligens kunne overføres til andre felter?

 Det første spørsmålet melder seg: Hva er intelligens?

Er det å være smart det samme som å være

intelligent? Er det en egenskap i seg selv, eller delt

inn i forskjellige fasetter - og i så fall: hva slags

egenskaper har intelligente personer til felles? Er

disse medfødt eller tillært? Dette er så vidt jeg vet

ubesvarte spørsmål.

 Hukommelsen

 I min erfaring er hukommelse en sentral del av hva vi

oppfatter som intelligens. Denne faktoren har Carlsen.

Allerede som barn var han interessert i geografi,

tallknusing og sportsresultater.

 Det å tilegne seg og huske lærdom er utvilsomt en

bonus for å gjøre det skarpt.

 Lillian Smestad

 Det å tilegne seg og huske lærdom er utvilsomt en

bonus for å gjøre det skarpt. Dersom man husker alt

en har blitt fortalt (jeg skulle for eksempel gjerne

kunnet alle formler i fysikk på rams), har man et

uovertruffent utgangspunkt for å koble forskjellig

kunnskap, for å skape noe nytt, noe potensielt

revolusjonerende.

 Men det å huske er ikke alt hvis man skal finne på

noe banebrytende. Da må en også kunne være

kreativ, kunne stille kritiske spørsmål, se nytt på et

tema og potensielt være veldig standhaftig.

 Et brennende hjerte

 For å komme i teten, for å lykkes blant alle som

befinner seg i det samme feltet, må man brenne for

temaet. Motivasjon er veldig viktig for å kontinuerlig

over lang tid gi det lille ekstra som skal til for å være i

toppen blant eliten. Det er tydelig Carlsen brenner for

sjakk. Kunne han ha vært like oppslukt i et annet felt?

Uten denne oppofrende lidenskapen, er det nok

tvilsomt han ville ha satt et like stort fotavtrykk etter

seg som han har gjort i sjakkens rike.
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 Men er det nødvendig å gå i en bestemt retning for å

kunne være til nytte for den? Kunne man ikke funnet

fora for å utveksle ideer med andre områder enn sitt

spesialfelt? Det tror jeg det kunne vært nyttig å gjøre.

Forskning viser at grupper sammensatt av folk med

vidt forskjellig bakgrunn gir det beste resultatet - gitt at

de får nok tid til å overkomme problematikken en slik

mangfoldighet fører med seg.

 En må finne en måte å kommunisere på, sørge for at

en snakker samme språk. Jeg var selv nylig med på

THE Port Hackathon på CERN, hvor de sammensatte

lagene skulle angripe humanitære problemstillinger,

som høydemåling av terreng for planlegging av

flomutsatte flyktningeleirer, billige kjøleskap for

transport av vaksiner til områder uten strøm og

teknologisering av minehunder.

 Det var en utrolig givende og interessant opplevelse,

og jeg er målløs av hva som ble oppnådd og skapt

kun over én helg med intenst arbeid. Slikt gir fornyet

tro på menneskeheten. Det hadde vært spennende å

se hva Carlsen hadde bidratt med i en slik gruppe.

 SE: Sjakk-VM på nett-TV

 Et riktig valg

 For å vende tilbake til utgangspunktet her: Hva betyr i

det hele tatt fornuftig?

 Den veien Carlsen har gått, har jo vært svært

fornuftig for ham. Han har oppnådd selvrealisering på

en måte få kan drømme om, og har heller ikke lidd

noen økonomisk nød på grunn av sitt valg av retning.

Hans prestasjoner og væren har utvidet hva som

befinner seg i vår daglige sfære, og gjort sakte-sport

til folkeunderholdning.

 Hans prestasjoner har gjort sakte-sport til

folkeunderholdning.

 Lillian Smestad

 Det har fått sjakkinteressen til å ta av, også blant

svært unge. Det er vel ikke ufornuftig?

 I tillegg: den kjendisstatusen Carlsen har fått fører

med seg en viss påvirkningskraft og makt. Dette

potensialet kan brukes til mange fornuftige ting, som å

skape samfunnsengasjement for saker han velger å

fronte. Det å få folk til å samles om en god idé må jo

være noe av det mest fornuftige man kan gjøre for et

samfunn.

 Matnyttig?

 Jeg vil tro at dersom Carlsen hadde brent for et annet

felt enn sjakk, ville han kunne gjort store ting innenfor

det feltet. Men trenger alt å være matnyttig, håndfast

og fornuftig? Dersom vi begrenses til kun å skulle

gjøre fornuftige ting, ranes menneskeheten for en

betydelig del av det det vil si å være menneske. Det

ville betydd slutten på kunst, for å ta ett eksempel. I

forlengelsen ville det ha tatt livet av noe dypt

menneskelig: den rent nysgjerrige utforskningen. Det

er tross alt denne, satt til liv i grunnforskning, som er

årsaken til de største teknologiske fremskrittene

mennesket har sett.

 Å ikke spørre hva som er det matnyttige utfallet av

noe, kan fort være det smarteste vi gjør.

 Magnus Carlsen kunne sikkert brukt en skarp hjerne

til helt andre ting en sjakk. Men om sjakk er matnyttig

er et spørsmål vi ikke så lett finner svar på.

 Foto: Jeff Roberson / Ap

 Fakta

 Send oss din ytring

 Lyst å skrive? Kontakt gjerne oss i NRK Ytring med

ditt innlegg. Retningslinjene finner du her.

 Følg debatten: NRK Ytring på Facebook og Twitter.

© NRK
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Nye partikler oppdaget 
 Forskning.no. 20.11.2014 10:08. Oppdatert 21.11.2014 13:10 
To nye baryoner har blitt oppdaget ved CERN,

men begge partiklene passer inn i

standarmodellen. Lasse Biørnstad journalist

Publisert i går, kl.

9.23

 Selv om partikkelakseleratoren Large Hadron

Collider (LHC) ved CERN har ligget i dvale siden

2013, blir data fra eksperimentene fortsatt analysert

av forskere.

 Nå har to nye partikler har blitt oppdaget og

beskrevet gjennom LHCb-eksperimentet på CERN.

De nyoppdagede partiklene det er snakk om kalles

Xi_b'- og Xi_b*-, og hører til i baryon-familien.

 Baryoner kjennetegnes ved at de er bygget opp av

tre kvarker, en av de minste elementærpartiklene vi

vet om. Mye av materien i universet som vi kan se er

bygget opp av mer kjente og stabile baryoner som

protoner og nøytroner.

 Simulert datamodell av partikkelkollisjon som lager

blant annet Higgs-boson eller de nyoppdagede

baryonene. (Bilde: Lucas Taylor, CERN)

 Ingen revolusjon

 - Selv om de er nyoppdagete er ikke disse to nye og

ukjente partikler, og de har blitt forutsagt av

Standardmodellen, sier Jan Olav Eeg, teoretisk

fysiker og Professor emeritus på Fysisk institutt ved

Universitet i Oslo.

 Standardmodellen er den teoretiske modellen som

beskriver dynamikken og forholdene mellom de aller

minste subatomære partiklene vi vet om. En viktig bit i

standardmodellen falt på plass i 2013, da CERN-

forskerne bekreftet funnet av Higgs-bosonet.

 Higgs-bosonet måtte også eksistere hvis

Standardmodellen skulle gå opp, det tok bare lang tid

før partikkelen ble funnet.

 Fysikere har også lenge visst om disse nyoppdagede

baryonene, men de har så langt vært vanskelige å

påvise i eksperimenter. Partiklene blir skapt ved at to

protoner kolliderer inn i hverandre i høy hastighet inne

i partikkelakseleratoren.

 Forskerne kan så undersøke hva som skjedde i

partikkelkrasjen, og se hva slags partikler som dannet

seg i et ørlite brøkdelssekund etter kollisjonen.

 - Partikler som de nyoppdagede baryonene skapes

og blir borte igjen nesten med en gang, sier Eeg.

 Bedre eksperimentelle metoder og detektorer ved

partikkelakseleratorene gjør at man nå kan oppdage

disse flyktige og tunge partiklene.

 Baryonene Xi_b'- og Xi_b*- er begge dannet av en
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bunn-kvark, en sær-kvark og en ned-kvark. Begge

partiklene er svært tunge (til partikler å være), og

veier drøyt seks ganger mer enn et proton. Xi_b*- er

litt tyngre, på grunn av forskjellige egenskaper ved

kvarkene.

 LHC-tunnelen løper 27 kilometer under jorden og

krysser tre landegrenser. LHC står for Large Hadron

Collider. Large, fordi det er verdens største

partikkelakselerator; Hadron, fordi den akselererer

protoner og ioner, som begge er hadroner; Collider,

fordi partiklene blir ledet rundt i to motsattrettede

stråler, slik at de kan kollidere. (Foto: Kristian Secher)

 Ny fysikk

 - Selv om kanskje dette funnet ikke er så spennende,

er det fortsatt viktig å få bekreftet at standardmodellen

stemmer, sier Eeg.

 I 2015 skal LHC starte opp igjen, og ta opp jakten på

det som kalles ny fysikk, fysiske fenomener som

ligger utenfor standardmodellen.

 Jakten på mørk materie, supersymmetri eller brutt

symmetri mellom materie og anti-materie er alle

områder som kan utvides når protonene begynner å

spinne i LHC igjen.

 Referanse:

 LHCb-smarbeidet: Observation of two new Î-b baryon

resonances. Forhåndspublisert fra Physical Review

Letters

 CERN - LHCb observes two new baryon particles

 forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi

forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Emneord

Fysikk

 CMS-detektoren ved LHC, som står for de nye

partikkelfunnene. Stigen til høyre i bildet gir et godt

bilde av størrelsesforholdet. (Foto: CERN)

© Forskning.no
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Lykken er en trekant 
 Forskning.no. 07.11.2014 05:24. Oppdatert 08.11.2014 08:27 
Kan ha sett tegn på supersymmetri i data fra

CERN. Hilde Lynnebakken formidlingskonsulent

En artikkel fra Universitetet i Oslo Publisert i går,

kl. 5.00 Det er noe som ikke stemmer.

En ukjent masse lurer - overalt i universet, på jorda,

ja, tvers gjennom kroppen din akkurat nå.

 Å finne ut hva dette noe er, er jobb nummer én for

noen tusen fysikere.

 Foreløpig har ikke forskerne funnet noen forklaring,

selv om det letes med lys og lykte: i verdensrommet, i

isen i Antarktis og på laboratorier som Cern.

 For en tid tilbake presenterte CMS-eksperimentet

ved Cern noen data som ikke stemmer med dagens

viten. Professone Are Raklev ved UiO og Ben

Allanach ved Cambridge kastet seg over materialet

sammen med doktorgradsstipendiat Anders

Kvellestad ved UiO.

 Viste avvik fra rådende teori

 - Vi jobbet dag og natt i to uker. Det var litt for

spennende til å la det ligge! forteller Kvellestad, og

forklarer:

 - Dataene viste et avvik fra den rådende teorien:

standardmodellen for partikkelfysikk, som forklarer det

vi vet til nå. Vi elsker jo avvik. Særlig etter mange års

tørke, hvor alt som kommer fra LHC-eksperimentene

viser en deprimerende god overensstemmelse med

standardmodellen. LHC er verdens største

partikkelakselerator og en del av Cern.

 - Det er fristende å la de to verdenene møtes, sier

doktorgradsstudent ved UiO Anders Kvellestad. Han

sikter til teorien om supersymmetri og observasjonene

av mørk materie. (Foto: UiO)

 Avvik betyr nemlig at det kan være noe nytt der, noe

som fysikerne ennå ikke vet hva er.

 Vi kommer tilbake til avviket, men først litt teori.

 Å la to verdener møtes

 Den mest populære hypotesen for mørk materie er at

den består av partikler som vi ikke kan se, men som

vi kan ane effekten av, blant annet på galaksers

rotasjon.

 Teorien kalles supersymmetri, eller Susy.

 Supersymmetri er mer enn én teori, det er et helt

rammeverk. Susy er veldig interessant for teoretikere

å jobbe med, men uhyre vanskelig for

eksperimentalister å motbevise.

 Susy kan forklare mange problemer på en gang, for

eksempel hvorfor Higgspartikkelen er så lett.
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 Supersymmetri åpner også opp for én felles teori for

tre av de fundamentale naturkreftene, og Susy er en

ingrediens i enda dypere teorier som strengteori.

 - Mørk materie er nok det mest nærliggende vi ikke

ikke kan forklare, mener Kvellestad. Vi vet fra en

rekke observasjoner fra astrofysikken at det er noe

der, og så leter vi etter teorien som kan forklare det vi

ser.

 Supersymmetri er omvendt: Vi har denne store, flotte

teorien, men mangler observasjoner. Det er veldig

fristende å forsøke å la de to verdenene møtes, sier

Kvellestad.

 - Historisk sett har fysikk-teorier som inneholder

matematiske symmetrier gjort det bra.

 Men jeg tror det er viktig å ikke forelske seg for mye i

i én teori, mener Kvellestad, og fortsetter:

 - For meg personlig er det mest interessant å se om

vi kan komme noe videre i vår forståelse av verden

ved å bruke dette førende prinsippet. Å basere

fysikkteorier på matematiske symmetrier har vist seg

å være svært vellykket. Supersymmetri kan være det

neste steget i denne utviklingen.

 En avvikende trekant

 Men tilbake til avviket som ble observert i CMS-

eksperimentet.

 - Avviket er ikke så stort, sier Kvellestad, men når

dataene tegnes i et histogram har det en form som er

interessant for oss supersymmetrikere.

 Overskuddet av partikler danner en ekstra bulk i form

av en trekant i histogrammet. Og supersymmetriteori

forutsier nettopp at slike trekanter opptrer i dataene.

 - Etter å ha latt datasimuleringer tygge på dette fant

vi at signalet fint kan passe med en supersymmetrisk

modell, forteller Kvellestad.

 La oss se litt nærmere på hva forskerne har gjort. I et

datasett har CMS-eksperimentet sett for mange

leptoner (fellesnavn på elektroner og myoner, en

liknende, men tyngre partikkel) i forhold til det som er

forventet med dagens teori.

 Spørsmålet Raklev, Allanach og Kvellestad stilte seg

var om dette over overskuddet av leptoner kan

skyldes at eksperimentet har produsert

supersymmetriske kvarker?

 Gyllen kaskade

 Susy-kvarken lever bare en kort stund før den

omvandles til en annen partikkel, som igjen

forvandles til en ny og deretter enda en. For hver

gang en slik omvandling skjer sendes det ut en

partikkel. Fenomenet kalles en gyllen kaskade.

 I de to siste forvandlingene sendes det ut leptoner,

som kan registreres i eksperimentet.

 Så hvor sikkert, eller usikkert, er det at dette virkelig

er restprodukter av supersymmetriske partikler?

 Partikkelfysikken opererer med statistiske

sannsynligheter. Hvor sikkert et signal er oppgis i

standardavvik og måles i sigma. Vi husker jubelen

over 5 sigma da Higgspartikkelen ble oppdaget.

 5 sigma er den magiske grensen for oppdagelse i

partikkelfysikk. Sannsynligheten for at dataene dine

ikke bare er støy er da 99,9999 %.

 Alex Read fysikkprofessor ved UiO, har vært sentral i

søk etter Higgspartikkelen ved Cern, og forteller i

denne videoen hvorfor dette er så viktig.

 Sannsynligheten for å finne et avvik

 Signalet som Kvellestad har analysert er på 2,6

sigma. Det vil si at hvis en hadde gjort det samme

eksperimentet 200 ganger, ville kun ett eksperiment

hatt så stort avvik.
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 Ifølge forskerne, er det ikke så enkelt som å si at

dette er ganske sikkert.

 - CERN-eksperimentene leter etter avvik overalt i

dataene sine. Sannsynligheten for å finne en slik

trekant som vi fant, på akkurat dette stedet i dataene,

er riktignok liten. Men sannsynligheten for å finne en

trekant ett eller annet sted er ganske mye større,

forklarer Kvellestad.

 Så viktig er det å huske på dette at det har fått et

eget navn i fysikernes sjargong, nemlig look

elsewhere-effekten.

 Hvis du møter en bekjent på T-banen kan det virke

ganske usannsynlig at akkurat denne personen skulle

befinne seg på samme bane som deg - og ja, dette er

faktisk usannsynlig.

 Men siden du har mange bekjente, er det ikke

nødvendigvis så usannsynlig at du skulle treffe en

eller annen bekjent.

 Forskjellen i (u)sannsynlighet mellom det å treffe én

bestemt bekjent og det å treffe en eller annen bekjent,

er akkurat som forskjellen mellom det å se et bestemt

avvik i datasettet og det å se et eller annet avvik i

datasettet.

 Signaler på både 3 og 4 sigma dukker opp i

eksperimenter for så å forsvinne igjen med mer data,

så det er viktig å være litt nøktern.

 - Om dette var det eneste vi hadde sett på i vår

analyse ville vi ikke vært så begeistret, sier

Kvellestad.

 Får trolig svar til sommeren

 - Vi undersøkte også om dataene kunne forklare

observasjonene av mørk materie, og det kan de

faktisk.

 Om dette stemmer eller ikke, om det virkelig er rester

av Susy-partikler som dukket opp i dataene til CMS,

vil LHC kunne gi svar på når maskinen startes opp

igjen med dobbelt energi i 2015.

 - Vi vet jo ikke hva som kan dukke opp. Sommeren

2015 blir veldig spennende. Da offentliggjør

sannsynligvis eksperimentene CMS og Atlas de første

dataene fra vårens kjøringer. Drømmescenariet er at

signalet vårt vokser når de neste dataene blir

presentert, sier Anders Kvellestad.

 - Hvis vi ikke ser noen tegn til supersymmetri i den

neste kjøringen til LHC tror jeg noe av motivasjonen

for å jobbe med disse teoriene forsvinner, avslutter

han.

 forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi

forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. CERN

 Den europeiske organisasjon for kjernefysisk

forskning, er en internasjonal organisasjon for

partikkelfysisk forskning.

 Navnet CERN er et akronym for det opprinnelige

franske navnet Conseil européen pour la recherche

nucléaire.

 CERNs virksomhet er konsentrert rundt

partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og

omfatter verdens største forskningssenter innen disse

fagområdene. Ved forskningssenteret ligger Large

Hadron Collider, en enorm partikkelakselerator som

ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige

eksperimenter i 2008.

 CERN ble etablert i 1954 av 12 land i Europa. Alle de

opprinnelige medlemmene er fortsatt medlem av

CERN, bortsett fra det tidligere Jugoslavia som

meldte seg ut i 1961 og forble utmeldt frem til statens

oppløsning. Organisasjonen har i dag 20

medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte pluss nesten

8000 vitenskapsfolk og ingeniører fra 500

universiteter og 80 nasjoner.

 CERN la også grunnlaget for World Wide Web på

1980-tallet, og verdens første nettside ble publisert
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herfra i 1991.

 Kilde: Wikipedia

 Mørk materie

 Mørk materie er en betegnelse innen astrofysikk for

materie som ikke gir fra seg, eller reflekterer, nok

elektromagnetisk stråling til å kunne oppdages

direkte.

 I hovedsak refererer betegnelsen mørk materie til

den hittil ikke identifiserte materiekomponenten som

utgjør mesteparten av massen i universet.

 Tilstedeværelsen av materien kan utledes av dens

gravitasjonelle effekt på synlig materie og på lys.

 Kilde: Wikipedia

 CMS og Atlas

 Dette er to store maskiner, detektorer, som er

plassert langs LHC-ringen.

 Detektorene fungerer som enorme kameraer - Atlas

er for eksempel på størrelse med en fem etasjes

boligblokk og veier 7.000 tonn - som tar bilder av

partikkelkollisjonene.

 Atlas og CMS er også store forskersamarbeid, med

ca 3000 fysikere tilknyttet hvert av dem. Fysikere fra

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen deltar i

Atlas-samarbeidet.

 Higgspartikkelen, som sørger for at alle de andre

partiklene får masse, ble oppdaget av Atlas og CMS i

2012.

 Emneord Fysikk I samarbeid med Universitetet i Oslo

 Det røde området i midten viser røntgenstråling fra to

kolliderende galaksehoper, fotografert med

romteleskopet Chandra. Vanlig materie ble bremset

opp i kollisjonen (rødt), mens den mørke materien

fortsatte tvers gjennom, upåvirket (blått). Den mørke

materien er tegnet inn i fotografiet, da den ikke kunne

påvises direkte, bare måles ut fra hvordan

tyngdekreftene deres avbøyde lysstråler fra

galaksene.

© Forskning.no
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CERN har fått sin første kvinnelige sjef 
 Utdanning. 05.11.2014 14:16 
paal m. svendsen 
Fabiola Gianotti var tidligere leder for

eksperimentet som førte til at CERN-forskerne

fant den såkalte Gudepartikkelen. Higgs-bosonet

Higgs-bosonet er oppkalt etter Peter Higgs som

først postulerte dets eksistens i en artikkel i 1964.

Higgs ga intet anslag for partikkelens masse, og

dermed hvordan man skulle lete etter den.

 Byggingen av Large Electron-Positron Collider (LEP)

ved CERN i 1989 ga nye muligheter for å lete etter

Higgs.

 LHC startet å produsere kollisjoner sent i 2009 og

ved utgangen av 2011 kunne de første foreløpige

analysene presenteres.

 Det neste halve året fortsatte resultatene fra de to

eksperimentene ATLAS og CMS å bekrefte en ny

partikkel.

 4. juli 2012 slapp CERN pressemeldingen om at det

med 99,99995 % sannsynlighet var oppdaget et nytt

boson.

 (Kilde: Wikipedia)

 Fabiola Gianotti er italiensk fysiker og tiltrer som ny

generaldirektør for Den europeiske organisasjonen for

kjernefysisk forskning (CERN) fra 1. januar 2015. Hun

ledet ATLAS-eksperimentet fra mars 2009 til februar

2013, som var da man fikk dokumentert at

Gudepartikkelen, det såkalte Higgs-bosonet, virkelig

eksisterte.

 Dette var en oppdagelse verden hadde ventet lenge

på.

 Hvorfor solen brenner som den gjør

 Higgs-bosonet, som også er kalt Gudepartikkelen, er

den siste puslespillbrikken som kommer på plass for å

dokumentere standardteorien for partikkelfysikk.

 - Sammen med Einsteins relativitetsteori utgjør disse

to teoriene pilarene som all fysikk og naturvitenskap

hviler på, sier Gaute Einevoll professor i fysikk ved

Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås til VG.

 Oppdagelsen forklarer hvorfor solen har en

kontrollert forbrenning og ikke bare går opp i et kort

blaff.

 - Solens måte å omforme energi skjer ved hjelp av

utveksling av tunge partikler som vekselvirker med

Higgs-partikkelen. Higgs-partikkelen bestemmer

kraftstyrken til disse partiklene som i sin tur

kontrollerer det som skjer i solen, sier Per Osland,

professor i teoretisk fysikk ved universitetet i Bergen.

 - En unik institusjon

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 100 av 619



 De to fysikerne Francois Englert og Peter Higgs fikk

Nobelprisen i fysikk i 2013 for den teoretiske

oppdagelsen av denne partikkelen.

 - Det er en stor ære og et stort ansvar å ta over

jobben som leder for CERN, sier Fabiola Gianotti,

ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

 Hun peker på at CERN er en viktig kilde til stolthet og

inspirasjon for fysikere over hele verden.

 - Det er opphavet til fremragende teknologi og

innovasjon, et oppkomme når det gjelder kunnskap

og utdanning og et lysende eksempel på

verdensomspennende, harmonisk

forskningssamarbeid. Det er kombinasjonen av disse

fire egenskapene som gjør at CERN er blitt en virkelig

unik institusjon som bidrar til å skape både bedre

forskere og bedre mennesker, sier hun.

 ï

© Utdanning
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Klosterkallet 
 Journalen. 06.10.2014 09:54 
Lovise Ingeborg Gangnes og Karine Lindholm Liland 
Den ene bor helt isolert i fjellheimen, den andre

lever side om side med en pulserende by. Munk

Robert Anderson og søster Katarina Pajchel vier

hele sitt liv til Gud - på ganske ulike måter. Vi

banker på to dører på det folketomme tunet.

På det tredje forsøket høres latter og romstering inne

fra trehytta. Døra åpnes, og et langt, hvitt skjegg

stikker ut. En krokrygget mann med kjortel og Crocs

trer ut på trappen.

 - Kommer dere hit for å besøke meg?

 På strekningen mellom Kongsberg og bygda Hovin er

det tett mellom Til salgs-skiltene. De lyser opp et

landskap som ellers består av trær, skog, trær - og

mer skog. Men i 1977 flyttet en mann til bygda som

ennå bor her. Det vil si, han flyttet noen kilometer

bortenfor selve bygda, inn en lang grusvei, til et

skogholt med bratte sider ned mot

nasjonalromantiske Tinnsjøen. Der står en stor port

med påskriften Fred med deim som tred inn, og bak

den bor mannen som ble værende.

 - En besøkende beskrev det som om han kom inn til

paradis da han så porten, forteller 82-årige munk

Robert Anderson.

 Dialekten er en salig blanding av tinndøl, svensk og

amerikansk. Med røtter fra både Sverige og Irland

vokste den blivende presten og munken opp i

Massachusetts i USA. I 1967 flyttet han til Tinn

kommune i Telemark og bosatte seg på en gård. Der

bodde han i omtrent ti år, før skogen ble hans hjem.

 - Abbeden i min amerikanske menighet mente at jeg

var valgt til å samle disipler og danne kloster. Jeg likte

meg godt på gården der jeg bodde, men visste at jeg

måtte flytte for å gjennomføre dette, forteller Robert.

 På egenhånd startet han byggingen av det som

skulle bli til klostersamfunnet Hylland Munkelyd i

1977. Små, laftede trehytter, fuglehus og kapell - alt

er bygget med bare hender. For å unngå sprengning

er det bygget rundt steiner og kratt, slik at alle husene

er tett integrert i omgivelsene.

 Bladene på det egenplantede epletreet svaier lett i

vinden. I det fjerne høres en sildrende bekk.

 Nonne på hjul

 I hagen ved Katarinahjemmet i Oslo er det verken

epletre eller bekk. Bare svakt høres lyden av

forbipasserende trikker med jevne mellomrom.

Klosteret ligger kun et steinkast unna Bogstadveien,

en av Oslos travleste handlegater, men den fredelige

atmosfæren kan minne om tunet på Tinn. Vi har avtalt

å møte Katarina Pajchel, priorinne ved klosteret,

klokken fem denne septemberdagen. Noen minutter

over møtetid kommer hun syklende inn porten.
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Pusten går tungt, hun er rød i kinnene og har

hjelmsveis.

 - Jeg skal bare skifte, så ser jeg litt mer passende ut

for dere, sier Katarina og forsvinner inn døra til

resepsjonen.

 Etter kort tid åpnes døra ut til gårdsplassen igjen.

Katarina kommer ut ikledd klassisk nonnedrakt: hvit

ullkjole, belte i livet og sort hodeskaut. Olabuksen og

fleecejakka er borte. På høyre ringfinger sitter en

sølvring. En slik bærer nonner som har tatt de evige

løftene om å hengi seg til Gud, og ringen refereres

ofte til som et symbol på at nonnen er Kristi brud.

 - Jeg pleier ikke alltid å ha på meg drakten, det

avhenger litt av praktiske årsaker. Hva man holder på

med den dagen og så videre, sier Katarina.

 I klosterets ganger og trapper møter vi flere av

søstrene. De fleste går i drakt, mens andre har

hoppet inn i kosedress. Latteren sitter løst og gir

gjenlyd i de hvite murveggene

 Tenåringsdrøm

 I likhet med Robert fødtes også Katarina utenfor

Norge, nærmere bestemt i Warszawa, Polen. 19.

august 1974 kommer hun til verden i et land hvor

rundt 90 prosent av befolkningen bekjenner seg til

katolisismen. Men hun blir ikke boende lenge,

allerede som niåring flytter hun med familien til

Bergen. Der lever hun et vanlig ungdomsliv med skole

og fritidsaktiviteter. Den unge jenta får også en annen

voksende interesse, nemlig tanken om å leve i

kloster.

 - Jeg hadde et ønske om å fortsette å være i kirken

og delta i gudstjeneste. Så da begynte jeg å lese om

klosterliv. Det var litt som å velge et yrke, da jeg leste

tenkte jeg ja, dette passer for meg, forteller Katarina

og ler.

 Katarina var døpt katolikk i likhet med foreldrene.

Likevel var det ikke stor jubel da datteren erklærte at

hun ville bli nonne.

 - De var ikke særlig begeistret. Men det gikk seg til,

sier hun.

 I 1999 trådte hun inn i Katarinahjemmet for første

gang. Seks år senere avga hun sine evige løfter, som

binder en nonne til klosteret og Gud for resten av sitt

liv.

 Størst i middelalderen

 Ingen kan helt sikkert si når det kristne klosterlivet

hadde sin begynnelse. Selve idéen om å leve

sammen i åndelig søken finner man beskrevet i

Apostlenes gjerninger i Det nye testamente. Likevel

regnes Egypt som fødebyen for den første kristne

klosterbevegelsen. På 300-tallet skal eneboere der ha

gitt opp sin boform for heller å dyrke Gud i fellesskap.

 I Norge ble middelalderen klostrenes storhetstid.

Flere ordener grunnla og bygde klostre i Trondheim,

Bergen og Oslo i første halvdel av 1100-tallet. Da

reformasjonen kom til landet på slutten av 1530-tallet,

ble klostrene oppløst. I dag er mange av dem jevnet

med jorden.

 Klikk på kartet for å lese mer om de katolske

klostrene som lå i Norge. Noen kan du besøke og se

ruinene av:

 - Som å tre inn i Ringenes Herre

 I det katolske klosterliv finnes det flere ulike ordener

å velge mellom om man vil bli nonne eller munk.

Robert tilhører trappistordenen, som anses som den

strengeste ordenen av dem alle. Den innebærer blant

annet at Robert må bo alene.

 Tross eneboertilværelsen, er han ikke lenger helt for

seg selv i fjellheimen. For noen år siden flyttet to

estiske munker opp til klosteret. Miikael er den

ferskeste beboeren, og kom fra ganske andre

omgivelser i hjemlandet.
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 - Å komme hit var litt som å tre inn i Ringenes Herre.

Det var en stor forandring fra byen jeg kom fra. Å

våkne til kun ti grader for eksempel... Miikael grøsser

litt og ler.

 Se "Ringenes Herre-omgivelsene" rundt Hylland

munkelyd her:

 Streng timeplan

 På kjøkkenveggen til de tre munkene i Tinn henger

en timeplan. Klokken 02.15 starter dagens første

gjøremål: Standa upp, fyra. Resten av døgnets timer

går til arbeid, bønn og måltider. Klokken 19 skal

mennene gå til sengs.

 - Vi prøver å følge timeplanen så godt vi klarer, men

når vi bare er tre munker byr det ofte på litt

utfordringer, forklarer Robert.

 Mennene bor i hver sin eneboerhytte, men møtes til

felles aktiviteter som måltid og arbeid. Tross

eneboertilværelsen synes ikke munk Miikael at livet

her oppe er ensomt og isolert.

 - Da jeg kom hit så jeg for meg et liv uten mye

menneskelig kontakt, men her har jeg møtt flere og

mer spennende folk enn noensinne, sier han.

 Fysiker på dagtid

 Mens Robert og de andre munkene bærer ved eller

vedlikeholder hytter om dagen, står Katarina fremst i

et klasserom. Hun og de andre nonnene på

Katarinahjemmet tilhører dominikanerordenen.

Ordenen har historisk sett hatt forkynnelse som

hovedoppgave. Dette har gjennom tiden knyttet den til

pedagogikk, liturgi og studier.

 Det var denne koblingen som trakk Katarina mot

dominikanerne. Som utdannet fysiker med

eksperimentell partikkelfysikk som spesialområde, var

det viktig å leve i et kloster hvor kunnskapen kunne

dyrkes videre.

 I fjor jobbet hun ved verdens største organisasjon for

partikkelfysikk, CERN, i Nederland. Nå er hun

foreleser i naturfag ved Høgskolen i Oslo og

Akershus.

 - Forståelig nok vil folk ha ulike meninger, men jeg

har aldri fått noen negative tilbakemeldinger på at jeg

er nonne og fysiker. Men som fysiker er ikke det

første jeg gjør å introdusere meg som nonne heller,

da. Det får komme naturlig frem etterhvert, sier

Katarina, før hun titter ned på den digitale klokken

hun har rundt håndleddet.

 Klokken nærmer seg seks, og det er tid for

kveldsbønn i kapellet. Syv av nonnene er samlet i en

halvsirkel rundt alteret. I tillegg sitter det tre andre

personer på de bakerste radene. Salmebøkene slås

opp på riktig side. En av søstrene kremter og rensker

halsen, før hun starter å synge.

 Det er høyt under taket i kapellet og akustikken er

god. Lav ettermiddagssol skinner på glassmaleriene,

og får det til å danse små fargeflekker på kapellgulvet.

Det er vanskelig å ikke få gåsehud av de lyse

kvinnestemmene. Djupaste mørker ligg over jord,

frosthard er marka, stjerna står stor.

 - Dette er vårt kall

 Livet i kloster kan virke som en fjern virkelighet for

mange og veien dit er vanskelig å forestille seg. Munk

Robert visste allerede fra svært ung alder hva han

ville med livet sitt.

 - Gutter vil gjerne bli forskjellige ting, som brannmenn

og fotballspillere. Men jeg ville bli prest, og jeg skiftet

aldri mening. Da jeg var tolv år visste jeg at dette var

ordenen for meg, forteller han.

 Også søster Katarina beskriver en indre trang til å

leve i kloster.

 - Dette er vårt kall, det er den korte og vanskelige

forklaringen, sier hun.
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 Priorinnen er ikke i tvil om at valget hun tok for ni år

siden har vært riktig.

 - Jeg har aldri angret. Selvsagt har det vært tvil og

usikkerhet. Jeg har tenkt "klarer jeg dette, holder jeg

ut?" Noen ganger kan man bli fristet til å bare gi opp.

Men da må man samtidig tenke, hva er alternativene?

 Katarina blir stille et øyeblikk. Vrir litt på sølvringen.

 - Jeg kunne ikke blitt lykkelig uten å gå inn i kloster.

 Kilder: Religionshistoriker Brita Pollan, Store Norske

Leksikon, informasjonstjenesten i Den Katolske Kirke.

© Journalen

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 105 av 619



Film | Particle Fever â- 
 Smug.no. 17.09.2014 00:27. Oppdatert 00:29 
Film | Particle Fever Se for deg å kunne følge med

direkte da Edison fikk lys i lyspæra for første

gang.

Månedens dokumentar på Cinemateket, Particle

Fever, følger forskningsprosjektet i CERN hvor

10.000 mennesker har jobbet med et tilsvarende

banebrytende eksperiment over 60 år. Søket etter

Higgs-partikkelen i dette gigantmaskineriet kan velte

eller bekrefte de mest grunnleggende fysiske

modellene vi opererer med.

 Vi tok en prat med fysiker Alex Read som har jobbet

ved CERN og skal innlede visningen av filmen på

Cinemateket torsdag 18. september.

 Hei Alex! Først, litt elementærkunnskap for oss

uinnvidde - forklar kort hva Higgspartikkelen er. - I

dag har vi en modell av de fundamentale partiklene i

naturen og hvordan de vekselvirker med hverandre

som heter standardmodellen. Denne teorien er

matematisk utrolig fin, men det har vært noen hull

eksperimentene. Et teoretisk forslag for å få likningen

til å gå opp kom fra Peter Higgs i 1964, som beskriver

en partikkel som binder hele modellen sammen, men

som de ennå ikke kunne identifisere:

Higgspartikkelen. Uten denne vil hele

standardmodellen, og med den hele partikkelfysikken

vi opererer med, kollapse. - Forskningsbasen på

CERN ble opprettet for å - enkelt sagt - gjenskape

forholdene like etter "the big bang". Igjennom en

kollisjon mellom protoner i ekstrem hastighet søker de

å få skilt ut Higgs-bosonet.

 Det er et voldsomt kostbart og ambisiøst prosjekt

som til syvende og sist "bare" skal bekrefte noen

teorier. Har man noen idé om hvordan denne

kunnskapen kan anvendes, hva den kan bringe til

menneskeheten? - Dette er grunnforskning. Vi gjør

det fordi vi er nysgjerrige. Menneskets nysgjerrighet

gjør at vi har kommet til mange nye oppdagelser. I

dag kan vi ikke si hva Higgs-partikkelen kan brukes til;

den har ingen direkte anvendelse. Men for ca 100 år

siden var det et spørsmål om forskning på elektronet -

hvorfor bruke tid på det? I dag sitter du her og tar opp

lyd med iPhonen din... Og så har du teknologien som

skapes underveis På CERN ble det for eksempel for

noen år siden opprettet en protokoll som het http.

Drivkraften var å få forskerne på CERN til å utveksle

informasjon mer effektivt.

 Hva gjorde du selv på CERN? - Jeg var med på

Higgs-søket i forrige generasjon, i 2000-2001. vi

trodde vi hadde funnet partikkelen allerede da. Men vi

hadde veldig svake indisier, og vi turte ikke si at det

stemte. Jeg utviklet en metode for å samle data fra

flere eksperimenter i en overordnet analyse, og så var

jeg leder for statistikkgruppa og ledet arbeidet med

hovedartikkelen om eksperimentet. En stor ære.

 Filmen Particle Fever er en veldig fin fortelling. Noen

som har vært involvert i CERN klager over at deres

historie ikke ble fortalt, den viser kun enkelte
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forskeres perspektiv. Her har vi 10.000 mennesker

som jobber på hver sin kant om å finne én partikkel,

det er et fantastisk samarbeid, men det er ingenting

som heter the full story, det er for komplisert.

 Så, en vitenskapelig thriller, altså. Ikke fulgt så nøye

med på denne forskningen, sier du? SPOILER

ALERT.

 4. juli 2012 offentliggjorde man resultatene som tydet

på at Higgs-partikkelen var funnet. I mars 2013 var

dataen analysert godt nok til å bekrefte funnet.

 Hvor var du 4. juli 2012? - Jeg var på CERN, i

auditoriet, da de to talspersonene presenterte funnet.

De sa "Speaking as a layman - I think we have it". Det

var stående applaus og jubelbrus. Det var veldig stort.

 Men hadde det ikke vært mer spennende hvis

forsøkene bare avviste hele Higgsteorien? - Alle

måleinstanser som har blitt publisert, og publiseres

nå, har nok data til å bekrefte dagens fysikk. Den

stemmer skuffende godt, for det hadde vært

spennende om det stemte nesten, men at det var noe

mer - og få et hint om hva dette mer er. For det er vi

sikre på, at det må være noe mer. - Men mange

fysikere veddet også mot dens eksistens, bl.a.

Stephen Hawking. Han trodde ikke teorien ville bli

virkelighet.

 Hva skjer på CERN nå om dagen? Status? - Akkurat

nå er det "shut down", de forbedrer neste kjøring som

skal starte i mars 2015. Da skal de igjen kjøre to

protoner mot hverandre, og så er det fire store

eksperimenter og to-tre mindre små på hvert sitt

kollisjonspunkt i ringen. Målet er å samle mer data for

å studere egenskapen til Higgs-bosonet, se etter

supersymmetri og se etter andre mer eksotiske

modeller som løser hvert sitt teoretiske problem med

standardmodellen. Folk er veldig spent på om vi får

noen hint.

 Hvor skal du være i mars 2015? - Nå er jeg fast

ansatt ved UiO, så jeg vet ikke om jeg kommer meg

unna. Men vi har ukentlige møter og seminarer på

nett som jeg er med på fra kontoret mitt, og vil nok

følge med på live streame i mars. Ref http og

elektroner.

 Particle Fever kan sees fra 18. september på

Cinemateket i Oslo.

© Smug.no
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- Finner ikke mystisk signal i Melkeveien 
 Dagbladet. 06.07.2014 15:17 
Geir Barstein 
Stammer trolig ikke fra den gåtefulle

skyggeverden, ifølge norsk forsker. Geir Barstein

gba@dagbladet.no (Dagbladet): Alt du kan se,

som stjerner, planeter og mennesker, utgjør bare

en liten del av alt vi har rundt oss.

80 prosent av universet består av et mystisk stoff

ingen vet hva er. Den såkalte mørke materien

befinner seg i skyggene, helt på siden av den vanlige

verden vi kjenner.

 Stoffet kan ikke sees direkte, men astronomer og

fysikere vet det må være noe der. Grunnen er blant

annet at dette noe har voldsomme

tyngdekraftspåvirkninger på stjernene og hvordan de

beveger seg i galaksen.

 Ofte beskrevet som en av fysikkens største gåter, har

et nyoppdaget, mystisk signal fra fjerne galaksehoper

nå gitt håp om å komme ett skritt nærmere en

løsning. Denne røntgenstrålingen stammer ikke fra

noen kjente kilder, og har ført til en rekke eksotiske

spekulasjoner om at det kan være den mørke

materien.

 Ikke i Melkeveien

 Ett mye omtalt forslag er at den produseres av

såkalte sterile nøytrinoer, en type hittil ubekreftede

partikler. Forskere tror den mørke materien består av

én eller flere typer partikler enn dem vi har oppdaget

så langt, og disse har blitt lansert som en mulig

kandidat.

 Disse usynlige partiklene kan henfalle og avgi en

stråling som vi kan se - for eksempel disse

røntgensignalene. Så langt har NASAs romteleskop

Chandra og ESAs XMM-Newton funnet antydninger

fra det i over 70 galaksehoper.

 Hopene, som er store ansamlinger av galakser,

ligger langt unna. Men enn her i Melkeveien? Dersom

opphavet er mørk materie, vil du forvente å finne et

tilsvarende signal i vår eget nabolag, hvor det etter alt

å dømme finnes mye av stoffet.

 Men:

 - Det er ingen klare beviser for at signalet eksisterer

her, skriver postdoktor Signe Riemer-Sørensen ved

Universitetet i Oslo i en forskningsartikkel publisert på

arxiv.org.

 Ikke mørk materie?

 Riemer-Sørensen, som forsker på mørk materie ved

Institutt for teoretisk astrofysikk, har gått gjennom

data fra Chandra. Hun utdyper arbeidet overfor
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Dagbladet.

 - Det ble opplagt for meg å kikke nærmere på det.

Jeg har tidligere også undersøkt de ytre delene av

Melkeveien, uten å finne noe. Men det er

konsentrasjonen av mørk materie liten. Denne

gangen kikket jeg på observasjoner fra sentrum, hvor

det er mye, sier hun.

 Dette betyr ikke at signalet som andre har funnet i de

fjerne galaksehopene ikke finnes, sier hun. Men det

sår tvil rundt det foreslåtte opphavet.

 - De forskerne har gjort en veldig grundig jobb, så jeg

er helt overbevist om at signalet fra galaksehopene er

reelt. Det eneste jeg stiller spørsmål ved er om det

faktisk er et signal fra mørk materie, eller om det kan

være noe mer alminnelig, sier hun.

 - Skudd i blinde

 Alt håp for den mørke materien er likevel ikke helt

ute.

 - Det kommer veldig an på hva man tror det kan

være. Modellen de framhever, med sterile nøytrinoer,

stemmer dårlig overens med mangelen på signaler i

Melkeveien. Men, det finnes andre modeller som kan

gi slik stråling fra galaksehopene og ikke Melkeveien,

på grunn av temperaturforskjeller.

 Esra Bulbul ved Harvard-Smithsonian Center for

Astrophysics (CfA), som var hovedforfatter av

artikkelen om nøytrale nøytrinoer, har ikke besvart

Dagbladet henvendelser. I en tidligere uttalelse har

hun imidlertid innrømmet at de trolig ikke er svaret,

men at det er verdt å sjekke fullt ut.

 - Vi vet at mørk materie-forklaringen er et skudd i

blinde, men avkastningen vil være enorm dersom vi

har rett, sier hun.

 Det er knyttet stor spenning til den videre forskningen

på signalene. Partikkelfysikere har lenge lengtet etter

en ledetråd som kan føre dem mot ny og

grensesprengende fysikk. Potensielt kan det finnes

dobbelt så mange partikler som de vi allerede

kjenner, noe blant annet LHC - verdens største

partikkelknuser - prøver å finne ut av.

 Skyggeverden

 Mørk materie trenger ikke å være én type partikkel,

det kan være mange.

 - Det kan være mange forskjellige ting. Det dette

eksperimentet kan være bare en liten del. Det er bare

en praktisk holdning som gjør at vi ofte antar at det

bare finnes én mørk materie-partikkel, sier professor

og mørk materie-jeger Are Raklev ved Institutt for

teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo.

 Det kan ta lang tid før striden om signalene blir

avgjort. Røntgenstrålene er svært svake og på grensa

av hva dagens instrumenter kan oppfatte. Forskerne

håper at det japanske romteleskopet Astro-H kan

bistå når den (forhåpentligvis) blir skutt opp i 2015.

 - Det ideelle ville vært om vi kunne få et instrument

som var dedikert til å lete etter disse signalene både i

Melkeveien og de fjerne galaksene, men det er

dessverre ingen utsikter til at det vil skje, sier Signe

Riemer-Sørensen.

 MYSTISK SIGNAL: Perseushopen består av flere

tusen galakser og er et av de største objektene i

universet. Nå har forskere oppdaget et mystisk

røntgensignal fra denne og mange andre

galaksehoper. Video: NASA / CXC / SAO / E.Bulbul

 LETER: Forsker Signe Riemer-Sørensen ved

Universitetet i Oslo har gjennomgått data fra

romteleskopet Chandra, og sår tvil om det fra fjerne

galaksehoper stammer fra mørk materie. Foto: UiO

 LETER I SKYGGENE: Professor og mørk materie-

jeger Are Raklev sier at det kan finnes et helt

skyggeunivers med dobbelt så mange partikler som vi

så langt har oppdaget. Foto: Geir Barstein /

Dagbladet
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 LETER ETTER DET UKJENTE: Også CERN -

verdens største atomknuser - jobber med å finne svar

på mørk materie-gåten. Foto: Geir Barstein /

Dagbladet

 GALAKSEBONANZA: Regionene med tettest

ansamling av mørk materie består av massive

ansamlinger galakser, kalt galaksehoper. Det er i slike

at forskere har funnet de mystiske signalene. Foto:

Van Waerbeke/Heymans/CFHTLens

© Dagbladet
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F acebook-revolusjon. Søk på ordet 
i Wikipedia, og frem kommer fem 
internasjonale konfliktsituasjo-
ner: Iran 2009, Egypt 2011, Tuni-

sia 2011, Kashmir 2010 og Ukraina 2013. 
Begrepet skal betegne «ulike revolusjo-
ner og protester som ble koordinert ved 
å bruke Facebook». Over 100 norske ny-
hetsartikler omtaler en «Facebook-re-
volusjon» eller en «Twitter-revolu-
sjon».
 Den finnes allerede en del forskning 
på hvordan sosiale medier ble brukt 
under opptøyene i de nordafrikanske 
landene, og mange har allerede proble-
matisert Facebook-revolusjonen. Nå 
har det endelig også kommet et bidrag 
som svært grundig analyserer sosiale 
mediers rolle i den arabiske våren.
 
Artikkelen «Social Media and the 
Arab Spring: Politics Comes First» 
(2013) i International Journal of Press/
Politics ble nylig kåret til «Best Political 
Communication Article of the Year». 
Forskerne jobber innen det EU-finan-
sierte forskningsprosjektet Infocore, 
som undersøker medienes roller i poli-
tiske konflikter.
 Artikkelen argumenter og underbyg-
ger med empiriske data at vi ikke kan 
forstå sosiale mediers rolle i kollektive 
handlinger uten først å forstå det poli-
tiske miljøet de opererer i. 
 Det må være tilstrekkelig tilgang til 
og motivasjon for å bruke internett og 
sosiale medier i politiske protester. Folk 
som bor i fattige, undertrykte regimer 
har ofte dårlig tilgang til internett, og 
når de får tilgang, er de mer utsatt for 
overvåkning og sensur fra myndighete-
ne. 
 Altså: De som trenger digitale medier 
mest, har dårligst tilgang til dem – også 
kalt prinsippet om kumulativ ulikhet. 

Mens de som lever i åpnere, rikere sam-
funn, utviser lavere grader av politisk 
misnøye. 

Ifølge forskerne vil bruken av nye 
medier sannsynligvis øke mest etter 
store protester, ikke før. Det er en ten-
dens til at endringer i politiske miljøer 
skaper endringer i mediene, som igjen 
skaper ytterlige politiske endringer. 
Dette kalles «politikk-medier-politikk-
prinsippet»; det er altså mer sannsynlig 
at mediene reagerer på endringer i po-
litiske miljøer enn at de starter dem. 
 For å undersøke disse påstandene 
har forskerne bak artikkelen brukt ulike 
datasett fra tyve arabiske land og Pales-

tina. De analyserer blant annet tall fra 
Democracy Index, Al Jazeera, google-
søk, data om internetttilgang, og om Fa-
cebook- og Twitter-bruk. 

Forskerne finner at opptøyene ikke 
oppstår i landene med mest bruk av in-
ternett- og sosiale medier. Derimot ser 
vi at jo sterkere den politisk undertryk-
kelssen er, jo kraftigere er protestene. 
Når det gjelder hva som kommer først 
av politiske protester og bruk av sosiale 
medier, har forskerne undersøkt tre pa-
rametre: Facebook-registreringer, goo-
gle-søk etter «Facebook» og vanligste 
søkeord på Google under protestene. 
 Antall Facebook-registreringer økte 
i de undersøkte landene under og etter 
protestperiodene, ikke før. Google-søk 
etter «Facebook» økte i Egypt og Syria 
betraktelig etter 25. januar, men i land 
med mindre konflikt, som Oman og For-
ente Arabiske Emirater, var Facebook-
søkene stabile under den arabiske 
våren. 
 
Den siste indikatoren viser at det var 
relativt få søk etter medier og nyheter 
første i protestperioden. Mens Egypt 
var i ferd med å eksplodere, var «games» 
egypternes mest brukte søkeord. I den 
mest intense protestperioden topper 
søk relatert til nyheter og sosiale medier 
listene i Egypt og Syria. 
 Sosiale medier har altså gjort det en-
klere å mobilisere til kollektive hand-
linger og protester, men politikken 
kommer fremdeles først og sist.

Sosiale mediers rolle: Antall Facebook-registreringer økte i Egypt under og etter protestperiodene, ikke før, viser en forskningsartikkel. Her reklamerer 
en egyptisk demonstrant i Kairo 3. februar 2011.  Foto: John Moore/Getty IMaGes

Hva: 
Forskning på sosiale 

mediers rolle i den 
arabiske våren.

Hvem: 
Gadi Wolfsfeld, Elad 

Segev og Tamir Sheafer, 
forskere ved The Hebrew 
University of Jerusalem.

Betydning: 
Den politiske konteksten 

er helt sentral for å 
forstå hvilken rolle 

sosiale medier spiller i 
protester.

f o r s k n i n g s f r o n t e n

Sosiale revolusjoner?
INTERNETT Sosiale medier kommer i annen rekke. Fattigdom, undertrykkelse  
og korrupsjon er nøkkelen til å forstå den arabiske våren.

Nytt fra forskningens verden, presentert av 
Morgenbladets forskningsspaltister.

Bente Kalsnes
Stipendiat ved institutt for  
medier og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo. 
ideer@morgenbladet.no

– Vanskelige greier, dette, men del 
to av tittelen, «sharing ATLAS data 
with young students», ga meg håp. 
Kan du forklare meg det du har 
gjort på en enkel måte?
 – He, he. Det er litt vanskelig, men 
jeg kan prøve.
 – Det er for lite materie i verden 
– du ser etter det som mangler?
 – Ja, eller, det jeg har undersøkt er 
om man kan finne tegn på supersym-
metri. Det er en hypotese, foreløpig, 
som kan løse noen av problemene vi 
har med standardmodellen i fysikk. Vi 
ser nemlig at det er nesten 27 prosent 
mørk materie i universet, materie 
som standardmodellen ikke kan 
forklare hva er. Men supersymmetri 
kan forklare den.
 – Er det mulig å si kort hva 
supersymmetri er?
 – Det er en teori som forener 
materie med krefter. I standardmodel-
len er de to behandlet separat, men 
supersymmetri kombinerer dem i 
en felles modell. Det blir en enklere 
forklaring på verden.
 – OK. Så hvordan finne ut om 
teorien stemmer? 
 – Det handler om å finne partikler 
som vi tror er der, men som vi ennå 
ikke har funnet. Først må vi finne ut 
av om det er «noe mer» der enn det vi 
forventer å se. Letingen er delt opp i 
mange deler, og jeg er med i en gruppe 
som har søkt etter såkalte elek-
trosvake supersymmetriske partikler.
 – Ja, estimater av falske leptoner, 
står det.
 – Leptoner er en gruppe partikler; 
for eksempel er elektroner leptoner. 
Man må skille leptonene fra hver-
andre, noen av dem er ordentlige 
leptoner, mens andre bare gir seg ut 
for å være det. Så jeg har beregnet 
hvor mange av den siste typen, de 
falske, vi kunne forvente å finne i en 
verden uten supersymmetri. Finner 
vi større mengder enn dette, er dét en 
indikasjon på at teorien kan stemme.
 – Puh. Hvordan gikk det, da – 
fant du noen bevis?
 – Nei, dessverre. Det kan jo hende 
at teorien rett og slett ikke stemmer. 
Men håpet er ikke ute, kanskje er 
disse partiklene bare veldig tunge. Da 
trenger vi veldig mye energi for å lage 
dem. Partikkelakseleratorene i Cern 
starter opp igjen i 2015, med dobbelt 
så mye energi som før. Da kan det skje 
veldig mye spennende.

Maiken PederSen
disputerer mandag 30. juni for sin doktorgrad 
ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen er kalt 
«Fake lepton determination, Supersymmetry 
searches in di-lepton final states, and sharing 
ATLAS data with young students».

D o k t o r e n  s v a r e r 

Ennå ingen  
supersymmetri

Hanne Østli Jakobsen

Morgenbladet presenterer ferske  
doktorgrader hver uke.

Ennå ingen supersymmetri 
 Morgenbladet. 27.06.2014. Side: 28 
Vanskelige greier, dette, men del to av tittelen,

«sharing ATLAS data with young students», ga

meg håp.

- Kan du forklare meg det du har gjort på en enkel

måte? - He, he. Det er litt vanskelig, men jeg kan

prøve.

 - Det er for lite materie i verden - du ser etter det som

mangler? - Ja, eller, det jeg har undersøkt er om man

kan finne tegn på supersymmetri.

Det er en hypotese, foreløpig, som kan løse noen av

problemene vi har med standardmodellen i fysikk. Vi

ser nemlig at det er nesten 27 prosent mørk materie i

universet, materie som standardmodellen ikke kan

forklare hva er. Men supersymmetri kan forklare den.

- Er det mulig å si kort hva supersymmetri er? - Det er

en teori som forener materie med krefter. I

standardmodellen er de to behandlet separat, men

supersymmetri kombinerer dem i en felles modell. Det

blir en enklere forklaring på verden.

- OK. Så hvordan finne ut om teorien stemmer? - Det

handler om å finne partikler som vi tror er der, men

som vi ennå ikke har funnet. Først må vi finne ut av

om det er «noe mer» der enn det vi forventer å se.

Letingen er delt opp i mange deler, og jeg er med i en

gruppe som har søkt etter såkalte elektrosvake

supersymmetriske partikler.

- Ja, estimater av falske leptoner, står det.

- Leptoner er en gruppe partikler; for eksempel er

elektroner leptoner.

Man må skille leptonene fra hverandre, noen av dem

er ordentlige leptoner, mens andre bare gir seg ut for

å være det. Så jeg har beregnet hvor mange av den

siste typen, de falske, vi kunne forvente å finne i en

verden uten supersymmetri. Finner vi større mengder

enn dette, er dét en indikasjon på at teorien kan

stemme.

- Puh. Hvordan gikk det, da - fant du noen bevis? -

Nei, dessverre. Det kan jo hende at teorien rett og

slett ikke stemmer.

Men håpet er ikke ute, kanskje er disse partiklene

bare veldig tunge. Da trenger vi veldig mye energi for

å lage dem. Partikkelakseleratorene i Cern starter opp

igjen i 2015, med dobbelt så mye energi som før. Da

kan det skje veldig mye spennende.

Maiken PederSen disputerer mandag 30. juni for sin

doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen er

kalt «Fake lepton determination, Supersymmetry

searches in di-lepton final states, and sharing ATLAS

data with young students».
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42 lørdag 7. juni 2014| Navn |

Navnedag 
Robert, Robin

I dag har Robert 
og Robin nav-
nedag. Robert 
har engelsk og 
fransk tradisjon, 
men slekter på 
det norrøne hro-
dr – «ære, ry». 
Robin er en en-
gelsk form av Ro-
bert. (NTB)

Robin Kåss, 
tidl. stats-
sekretær

1900 1920 1940 1960 1980 2013
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3 543 menn heter Robin i Norge i dag

Popularitetskurve 
for Robin 1900–2013

Hvem da?
I dag er vi ute etter navnet på en 
norsk fiolinist og komponist, 
født i Bergen i 1810 og død 1880. 
Sin første undervisning fikk han 
av stadsmusikant Niels Eriksen, 
senere av J. Hinrich Poulsen, 
elev av fiolinvirtuosen Viotti. En 
annen av hans lærere var C.M. 
Lundholm. I 1828 reiste han til 
Oslo for å ta examen artium og 
studere teologi. Samme år ble 
han imidlertid leder for tea-
terorkesteret og Det musikalske 
Lyceum. Hvem da? Svar til høyre 
på siden.

I dag fyller artisten Tom Jones 74 
år, skuespilleren Jakob Margi-
do Esp 71 år, forfatteren Kjartan 
Fløgstad 70 år, tidl. fotballpre-
sident Sondre Kåfjord 66 år, fi-
nansmann Tom Grøndahl 65 år, 
tidl. kringkastingssjef Hans-To-
re Bjerkaas 63 år, skuespilleren 
Liam Neeson 62 år, fylkessekre-
tær Karl Edvin Moksnes 61 år, 
komponisten og pianisten Jon 
Balke 59 år, eventarrangør Siri 
Sørli 57 år, popsangeren Prince 
og sjef for Kreftforeningen Anne 
Lise Ryel blir begge 56 år, billed-
kunstneren Unni Askeland 52 
år, journalist Ståle de Lange Ko-
foed 48 år, adm.dir. i P4 Trygve 
Rønningen 46 år, prins Joac-
him av Danmark 45 år og skue-
spilleren Henrik Rafaelsen 41 
år. (NTB)

Kjartan Fløgstad, forfatter

Unni Askeland, billedkunstner

Fødselsdager

Jubilanter

100 
2. pinsedag:
Husmor  
og bondekone
HjøRdis MARie 
BeRg
Halden sykehjem, 
Kjærlighetsstien 
128, 1781 Halden.

Hjørdis Marie Berg, f. Karlsen, 
har levd som bondekone på 
Mjølnerød gård i Enningdalen 
i Halden kommune siden hun 
giftet seg i 1939. Hun er født på 
Fagerholt og gikk på skole på As-
pedammen. Ved siden av å være 
bondekone har hun vært aktiv i 
baptistmenigheten Betanien.

 
I dag:
RUtH LiLtved 
stRAnd
Øvre Storgate 104, 
3018 Drammen.
Jubilanten er 
oppvokst i Aren-
dal, der hennes 

far drev bakeri og konditori, 
og hennes første arbeidssted 
var i forretningen til sin far. 
Hun og hennes mann flyttet til 
Drammen i 1944, etter noen år 
i Kongsvinger og Kristiansand, 
og her drev hun med salgs- og 
demonstrasjonsarbeid i flere av 
byens kjente forretninger. Ruth 
Liltved Strand har vært politisk 
aktiv for KrF, med flere styreverv 
for KrF kvinner. Dagen blir feiret 
på Filten serviceboliger sammen 
med familien.

95
2. pinsedag:
Arbeidsformidler
ingeBjøRg  
HARMeR Moen
Langerudsvingen 
22, 1187 Oslo
Ingebjørg H. 
Moen arbeidet 

som arbeidsformidler i hele 
45 år. Fra 1941 til 1968 var hun 
ansatt ved Oslo arbeidskon-
tor, siden arbeidet hun ved Ar-
beidsmarkedsetaten i Oslo og 
Akershus. Siden oppnådd pen-
sjonsalder i 1986 har hun i flere 
år gjort en innsats som kasserer 
ved Abildsø eldresenter. Ellers 
har hun hele livet hatt håndar-
beid som sin interesse på friti-
den.

90
Pinsedag:
Tidl. redaktør
dAgFinn våRviK
Theodor Løvstads 
vei 38, 0286 Oslo
Dagfinn Vårvik 
er en tidligere 
norsk presse-

mann og politiker (Sp). Han er 
utdannet sosialøkonom, og var 
fra 1963 til 1988 ansvarlig redak-
tør i Nationen, bare delvis av-
brutt av periodene som statsråd 
og partiformann. Frem til 1991 
var han politisk kommentator 
i samme avis. Jubilanten var fi-

nansminister i regjeringen Lyng 
i 1963, lønns- og prisminister i 
Borten-regjeringen fra 1965 til 
1971 og utenriksminister i regje-
ringen Korvald fra 1972 til 1973.

Pinsedag:
Snekkermester og prost em.
BjøRn MARtin sieM
Conrad Hemsens vei 8 M, 0287 Oslo.
Bjørn Martin Siem er utdannet 
både snekkermester og prest. 
21 år gammel var han allikevel 
ferdig snekkermester. Siem ble 
cand.theol., og i 1952 ble han or-
dinert til fabrikkprest. Etter fire 
år ble han sjømannsprest på 
Curaçao, og siden i San Pedro i 
California. Tilbake til Norge ble 
han sogneprest i Voldsdalen i 
Ålesund, dernest sogneprest i 
Ålesund, prost i Nordre Sunn-
møre prosti, sogneprest i Moss 
og prost i Vestre Borgersyssel 
prosti, til han gikk av for alders-
grensen i 1994.
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Pinsedag:
Tidl. rådg. Ingeniør
sigMUnd K.  
ALvestAd
Storengveien 51 A, 
1368 Stabekk.
Sigmund K. Alve-
stad er tidligere 
spesialrådgiver 

ved Multiconsult AS, lydteknisk 
avdeling. Han har også bak seg 
25 år som ingeniør ved NBI. Jubi-
lanten vokste opp i Brattvåg på 
Sunnmøre og har vært bosatt i 
Bærum siden 1962. Han ble an-
satt som ingeniør ved Norges 
byggforskningsinstitutt (NBI) 
i 1959 og var de første årene til-
knyttet laboratoriet. I 1984 ble 
han ansatt som ingeniør og spe-
sialrådgiver ved Multiconsult 
AS, lydteknisk avdeling, med 
prosjektering og rådgivning 
som hovedoppgave.

I dag:
AsBjøRn siMon 
joseFsen
Borgjalia 35, 3800 
Bø i Telemark.
Asbjørn Josef-
sen har arbeidet 
tilsammen 41 år 

i Postverket. Fra 1970 til han ble 
pensjonist i 1998 var han post-
mester i Bø i Telemark. Nå er 
jubilanten leder av Eldrerådet 
i Bø kommune. Josefsen er født 
i Vågan i Nordland. Jubilanten 
var yrkesaktiv fra 1952, først som 
bankfunksjonær i Svolvær, så ni 
år som selvstendig næringsdri-
vende i Sortland kommune.

Pinsedag:
Tidl. konsernsjef
toR espedAL
Leiteveien 18,  
4020 Stavanger.
Tor Espedal var 
i mange år sen-
tral i Statoils 
industrivirk-

somhet. Fra 1988 til 1995 var ju-
bilanten konserndirektør i sel-
skapet. Fram til 2011 har Espedal 
vært professor ved universitetet 
i Stavanger, institutt for indus-
triell økonomi, risikostyring og 
planlegging. Tor Espedal er opp-
vokst i Skeivik i Forsand kom-
mune. Han er utdannet siviløko-
nom fra NHH.

Ove SjøStrøm
 
20 ansatte i mediehuset 
Bergens tidende fikk 
torsdag tilbud om slutt-
pakker.

Stillingene er knyttet til an-
nonser på papir og såkalte 
«back-office» funksjoner.

– Endringene i mediebran-
sjen er voldsomme. Papiran-
nonsene faller, og oppgavene 
som forsvinner med de fallen-
de volumene kommer ikke til-
bake, sier Andreas Thorsheim, 
administrerende direktør i BT.

Han sier bedriftsledelsen 
satser på frivillighet for å løse 
overtalligheten.

– Vi håper at de ansatte 
innen disse tre avdelingene 
slår til på de skreddersydde 
løsningene som vil tilbys den 
enkelte.

– Kan det bli snakk om 
oppsigelser?

– Det er ikke et alternativ. Vi 
satser på frivillighet.

Saken skal behandles i sty-
ret 11. juni.

Ledelsen har for øyeblikket 
ingen planer for endret be-
manning i andre avdelinger i 
BT enn de tre som er berørt nå.

I forrige uke ble det kjent at 

Aftenposten tilbyr alle sine an-
satte sluttpakker. Også her er 
det endringene i mediebran-
sjen som er årsaken. 

Bergens Tidende og Aften-
posten er ikke de eneste avi-
sene og mediehus som sliter 
med svikt i sine inntekter for 
tiden. Også andre aviser innen 
Schibsted har varslet store 
kutt og nedbemanninger. 

I tillegg har både Aller Me-
dia og Amedia varslet at de 
skal kutte hardt i sine kostna-
der, og det pågår nå program-
mer med sluttpakker også der. 
Bare i Amedias over 70 aviser 
skal det kuttes 500 millioner 
kroner.

Leder Thomas Spence i 
Norsk Journalistlag har uttalt 
at man med alle de varslede 
kuttene nå står oppe i en his-
torisk mediekrise.

MedieR

Tilbud om sluttpakker i BT

Andreas thorsheim, adm.dir. i 
Bergens tidende. 

Kongen i statsråd utnevnte 
fredag Bjørgulv Vinje Borgun-
dvaag (39) til ny statssekretær 
for kulturminister Thorhild 
Widvey. I pressemeldingen fra 
Statsministerens kontor frem-
går det også at Knut Olav Åmås 
har fått avskjed i nåde. Det ble 
nylig kjent at Åmås –  etter åtte 
måneder som statssekretær –  
blir ny direktør for Fritt Ord.

Ifølge Høyres nettside kom-
mer Borgundvaag fra Ås i 
Akershus, men har røtter i 
Nordfjord. Han er utdannet 
sanger og pedagog. Etter stu-
dier ved Universitetet i Oslo 
og musikkhøyskolene i Oslo 
og Hamburg har han arbeidet 
frilans som utøvende sanger 
og undervist ved profesjons-
studier for musikkteater og 
scenekunst.

Han har tidligere også vært 
sanger i Operakoret og daglig 
leder i stiftelsen Oslo Domkor, 

skriver NRK.no. De siste årene 
har han vært leder for Høyres 
lokallag i Grünerløkka bydel i 
Oslo, og han sitter i styret for 
Oslo Pridefestivalen. 

Siden 2012 har han vært råd-
giver for Høyres familie- og 
kulturfraksjon på Stortinget.

«Glad, spent og ydmyk for ny 
jobb og nye muligheter», skrev 
Borgundvaag på sin Facebook-
side etter utnevnelsen.

stAtsseKRetæR

Borgundvaag blir Åmås’ etterfølger

nye statssekretær: Bjørgulv 
vinje Borgundvaag (39). 

Kulturdepartementet sender 
i dag NRK-plakaten på høring 
med høringsfrist 26. august.

– Som ledd i vårt arbeid med 
stortingsmeldingen om NRK, 
ber vi om innspill på dagens 
NRK-plakat, sier kulturminis-
ter Thorhild Widvey i en pres-
semelding. 

Departementet ønsker inn-
spill til om formen for å uttryk-
ke statens forventninger til 
NRKs allmennkringkastings-
oppdrag er god og om de kon-
krete forventningene som stil-
les, er dekkende.

– I høringen peker vi også på 
noen områder der vi særskilt 
ønsker innspill. Dette er knyt-
tet til NRKs kommersielle inn-
tekter, NRKs innholdstilbud 
og NRKs bruk av eksterne pro-
duksjoner, sier Widvey.

NRK er i dag i all hovedsak 
finansiert av lisensavgiften, 
men dagens NRK-plakat åp-
ner for at selskapet også kan 
ha kommersielle inntekter. 
NRK har i dag rett til å vise re-
klame på sine nettsider og sen-
de sponsorplakater i forbin-
delse med visse programmer. 

MedieR

NRK-plakaten på høring
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2. pinsedag:

Husmor og bondekone

Hjørdis Marie Berg

Halden sykehjem, Kjærlighetsstien 128, 1781 Halden.

Hjørdis Marie Berg, f. Karlsen, har levd som

bondekone på Mjølnerød gård i Enningdalen i Halden

kommune siden hun giftet seg i 1939. Hun er født på

Fagerholt og gikk på skole på Aspedammen. Ved

siden av å være bondekone har hun vært aktiv i

baptistmenigheten Betanien.

I dag:

Ruth Liltved Strand

Øvre Storgate 104, 3018 Drammen.

Jubilanten er oppvokst i Arendal, der hennes far drev

bakeri og konditori, og hennes første arbeidssted var i

forretningen til sin far. Hun og hennes mann flyttet til

Drammen i 1944, etter noen år i Kongsvinger og

Kristiansand, og her drev hun med salgs- og

demonstrasjonsarbeid i flere av byens kjente

forretninger. Ruth Liltved Strand har vært politisk aktiv

for KrF, med flere styreverv for KrF kvinner. Dagen

blir feiret på Filten serviceboliger sammen med

familien.
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2. pinsedag:

Arbeidsformidler

Ingebjørg Harmer Moen

Langerudsvingen 22, 1187 Oslo

Ingebjørg H. Moen arbeidet som arbeidsformidler i

hele 45 år. Fra 1941 til 1968 var hun ansatt ved Oslo

arbeidskontor, siden arbeidet hun ved

Arbeidsmarkedsetaten i Oslo og Akershus. Siden

oppnådd pensjonsalder i 1986 har hun i flere år gjort

en innsats som kasserer ved Abildsø eldresenter.

Ellers har hun hele livet hatt håndarbeid som sin

interesse på fritiden.
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Pinsedag:

Tidl. redaktør

Dagfinn Vårvik

Theodor Løvstads vei 38, 0286 Oslo

Dagfinn Vårvik er en tidligere norsk pressemann og

politiker (Sp). Han er utdannet sosialøkonom, og var

fra 1963 til 1988 ansvarlig redaktør i Nationen, bare

delvis avbrutt av periodene som statsråd og

partiformann. Frem til 1991 var han politisk

kommentator i samme avis. Jubilanten var

finansminister i regjeringen Lyng i 1963, lønns- og

prisminister i Borten-regjeringen fra 1965 til 1971 og

utenriksminister i regjeringen Korvald fra 1972 til

1973.

Pinsedag:

Snekkermester og prost em.

Bjørn Martin Siem

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 112 av 619



Conrad Hemsens vei 8 M, 0287 Oslo.

Bjørn Martin Siem er utdannet både snekkermester

og prest. 21 år gammel var han allikevel ferdig

snekkermester. Siem ble cand.theol., og i 1952 ble

han ordinert til fabrikkprest. Etter fire år ble han

sjømannsprest på Curaçao, og siden i San Pedro i

California. Tilbake til Norge ble han sogneprest i

Voldsdalen i Ålesund, dernest sogneprest i Ålesund,

prost i Nordre Sunnmøre prosti, sogneprest i Moss og

prost i Vestre Borgersyssel prosti, til han gikk av for

aldersgrensen i 1994.
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Pinsedag:

Tidl. rådg. Ingeniør

Sigmund K. Alvestad

Storengveien 51 A, 1368 Stabekk.

Sigmund K. Alvestad er tidligere spesialrådgiver ved

Multiconsult AS, lydteknisk avdeling. Han har også

bak seg 25 år som ingeniør ved NBI. Jubilanten

vokste opp i Brattvåg på Sunnmøre og har vært

bosatt i Bærum siden 1962. Han ble ansatt som

ingeniør ved Norges byggforskningsinstitutt (NBI) i

1959 og var de første årene tilknyttet laboratoriet. I

1984 ble han ansatt som ingeniør og spesialrådgiver

ved Multiconsult AS, lydteknisk avdeling, med

prosjektering og rådgivning som hovedoppgave.

I dag:

Asbjørn Simon Josefsen

Borgjalia 35, 3800 Bø i Telemark.

Asbjørn Josefsen har arbeidet tilsammen 41 år i

Postverket. Fra 1970 til han ble pensjonist i 1998 var

han postmester i Bø i Telemark. Nå er jubilanten leder

av Eldrerådet i Bø kommune. Josefsen er født i

Vågan i Nordland. Jubilanten var yrkesaktiv fra 1952,

først som bankfunksjonær i Svolvær, så ni år som

selvstendig næringsdrivende i Sortland kommune.

Pinsedag:

Tidl. konsernsjef

Tor Espedal

Leiteveien 18, 4020 Stavanger.

Tor Espedal var i mange år sentral i Statoils

industrivirksomhet. Fra 1988 til 1995 var jubilanten

konserndirektør i selskapet. Fram til 2011 har Espedal

vært professor ved universitetet i Stavanger, institutt

for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Tor Espedal er oppvokst i Skeivik i Forsand

kommune. Han er utdannet siviløkonom fra NHH.
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I dag:

Komponist

Bjørn G. Gjerstrøm

Åsaveien 27, 0362 Oslo.

Bjørn G. Gjerstrøm vokste opp i en musikalsk familie,

som sønn av komponisten Gunnar Gjerstrøm. Han

fikk sin musikkutdannelse ved Musikk-konservatoriet i

Oslo. 12 år gammel debuterte han som komponist da

han fremførte fem klaverstykker i norsk og svensk

radio. Hans verkliste består nå av en rekke

klaververk, karaktermusikalske verk, orkesterverk og

sanger.

Pinsedag:

Tidl. fly- og helikoptermekaniker

Roy Aage Gaarder

Grindbakken 15, 0764 Oslo.

Roy Aage Gaarder er født og oppvokst i Oslo, fra

1949-55 som Waisenhusgutt. Etter yrkesskolen fikk

jubilanten en allsidig utdannelse innen flyteknikk, bl.a.

fire års læretid i SAS som flyskrogmontør og

Flyvåpenets tekniske skole ved Kjevik. Gaarder

arbeidet først med Dakota og C-119 i flyskvadron 335

ved Gardermoen flystasjon, deretter for Widerøe på

Fornebu, bl.a. med Bell- 47, og så i tre år som

tekniker for Norske Shell og Norske Fina.

I dag:

Tech.pro.

Albert Øglænd

Røyskattlia 1, 8672 Elsfjord.

Albert Øglænd har fra 2001 vært leder av Helleberg

AS i Elsfjord. Han har også bak seg mange år i

oljebransjen. Jubilanten er født på Fåberg og

utdannet seg først ved en bilteknisk skole i Los

Angeles, California i 1967. Etter 27 år i bilbransjen og

med stilling som teknisk leder ved bilverkstedet

Helleberg AS, begynte han i 1985 som oljearbeider

offshore på Ekofisk.
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I dag:
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Musikkjournalist/musiker

Erling Wicklund

Eltonveien 91, 0586 Oslo.

Siden 1968 har Wicklund vært musikkprodusent og

programleder i NRK med jazz som spesialfelt. Han er

utdannet ved UiO og ved Dick Grove School of Music,

Los Angeles. Videre studerte han trombonespill ved

Musikkonservatoriet i Oslo, og med studiomusikeren

Bob McChesney i USA. Jubilanten har vært ansvarlig

for et stort antall musikkproduksjoner og

programserier i ulike sjangre. Han mottok prisen

Molderosen i 1974.

2. pinsedag:

Barnehagelærer

Gull Britt Bjerke Davidsen

Johan Scharffenbergs vei 75 E, 0694 Oslo.

Jubilanten er født og oppvokst i Oslo og utdannet

barnehagelærer ved Oslo Kommunale

Barnevernskole 1968. Hun har siden arbeidet som

pedagogisk leder ved forskjellige barnehager i Oslo,

og siste arbeidssted var Steinbråten naturbarnehage

på Mortensrud.

I dag:

Ketill Thinn Børge-Ask

Lychesvingen 32, 1337 Sandvika.

Jubilanten er født i Oslo og oppvokst på Huseby. Han

tok examen artium ved Ullern gymnas i 1963 og

utdanning som sivilingeniør i Sunderland. I sitt tidlige

arbeidsliv jobbet han i Mekaniske Verksteders

Landsforening (MVL), senere i Norske

Sivilingeniørers Forening/TEKNA.

I dag:

Spesialist i nevrologi, dr.med.

Grethe Eugenie Hellstrøm Hoddevik

Bjerkelundsveien 36, 1358 Jar.

Grethe Hellstrøm Hoddevik er spesialist i nevrologi og

har lang tjeneste i samfunnsmedisin. Hun har hatt

stilling som assisterende fylkeslege og vært med i en

rekke offentlige utvalg. Nå driver hun privat

spesialistpraksis. Hun er født i Larvik og tok

medisinsk embetseksamen ved UiO i 1970, samt

doktorgrad ved samme universitet i 1979. Hun har

senere arbeidet både i primærhelsetjenesten, i

spesialisthelsetjenesten som spesialist i nevrologi og i

offentlig forvaltning. Videre har hun vært blant annet

overlege, avdelingsoverlege, bedriftslege og

skolelege.

2. pinsedag:

Professor, dr.ing.

Jan Capjon

Liaveien 41, 1450 Nesoddtangen.

Jan Capjon har arbeidet med innovasjon og

industridesign i mer enn 40 år. Han er født i

Porsgrunn. Etter USA-stipend og NTH-utdanning var

han en tid utviklingsansvarlig i Elbil AS og Gruppe for

Produktutvikling AS. I 1983 startet han Invaco AS,

hvor han var daglig leder frem til 1999, med ansvar

for ca. 60 innovasjonsprosjekter for norsk

ferdigvareindustri. Etter 16 år som professor II ved

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, tok han en

doktorgrad og ble professor med forskningsansvar

ved skolen i 2005.

2. pinsedag:

Professor

Jan Olav Eeg

Hollandveien 24, 1555 Son.

Jan Olav Eeg vart fødd i Drammen, voks opp på

Modum og gjekk på gymnaset i Bø i Telemark. Han

vart cand.real. i 1971 med fysikk hovudfag, dr.philos. i

1976, og professor ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo frå 1993. Her har han drive

forsking innanfor teoretisk elementærpartikkelfysikk.

Han har hatt forskingsopphald ved CERN i Genève,

og i Trieste, Ljubljana og Zagreb.

Pinsedag:

Cand.real.

Tore Gjelsås

Wergelands vei 41, 3117 Tønsberg.

Tore Gjelsås er lærer og tidligere studierektor ved

Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Han er

oppvokst på gård i hjembygda Ramnes, nå Re, og tok

examen artium på reallinjen ved Tønsberg

kommunale høyere allmennskole i 1963. Etter endt

militærtjeneste i Hærens samband, tok han utdanning

med embetseksamen, høyere grad, ved det

matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Jubilanten har siden januar 1971 vært ansatt ved

Tønsberg gymnas, nå Greveskogen videregående

skole.

Pinsedag:
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Adjunkt

Tove Kvernberg

Kvernberg, 7350 Buvika.

Jubilanten har arbeidet i Osloskolen siden 1973. Tove

Kvernberg er født i Skaun. Hun tok examen artium

ved Trondheim Katedralskole i 1964, og deretter

lærerutdanning i samme by i 1967. Hun har tidligere

arbeidet som lærer i Nannestad kommune. Hun er

blant annet interessert i teater og opera, så nå er

kulturelle institusjoner som Operaen og

Nationaltheatret byttet ut med Olavshallen og

Trøndelag Teater.
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Pinsedag:

Adjunkt og spesiallærer

Lise Landmark

Skogveien 128, 1369 Stabekk.

Lise Landmark, født Krøtøe, er opprinnelig fra

Fredrikstad. I 35 år har hun arbeidet som lærer ved

videregående skoler og spesialskoler. Jubilanten er

dessuten en av landets dyktigste seilere. Hun har

vært norgesmester flere ganger, deltatt i flere

nasjonale og internasjonale mesterskap og har seilt

over Atlanterhavet to ganger.

I dag:

Konsernsjef

Dag Falk-Petersen

Bleikerhaugen 19 B, 1387 Asker.

Dag Falk-Petersen er konsernsjef i Avinor. Han er

født i Bodø og gikk etter fullført gymnas inn i

Luftforsvaret i perioden 1974-85, med gjennomføring

av Luftforsvarets flyveskole, Luftkrigsskolen og

tjeneste på blant annet F-16 ved 334-skvadronen,

inkludert flere lederstillinger. Falk-Petersen gikk

deretter over i sivilt arbeid i SAS fra 1985 til 2009 som

pilot, tillitsvalgt, sjefpilot, basesjef og de siste årene

som operativ direktør i SAS Norge. Deretter fulgte to

år som adm. direktør i CHC Helikopterservice, før han

fra 2011 ble konsernsjef i Avinor.

2. pinsedag:

Rådmann

Eyvind Alnæs

Roverudgata 81, 2216 Roverud.

Eyvind Alnæs er rådmann i Sør-Odal kommune. Etter

oppvekst i Sarpsborg hadde han et studieopphold ved

universitetet i Montpellier, Frankrike. Senere tok han

utdanning ved Universitetet i Agder, ble cand.mag.

ved UiO, samt tok en mastergrad i organisasjon og

ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har hatt

lederstillinger i blant annet Ringnes og Jordan AS, og

i offentlig sektor, nå som rådmann.

© Aftenposten
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Klar for neste partikkel-jakt 
 Forskning.no. 04.06.2014 05:26 
Ingrid Spilde 
Higgspartikkelen er funnet. Men snart starter

søket etter en hel sverm av nye partikler

fundamentale fnugg som kan vise om universet er

supersymmetrisk.

Journalist

 Onsdag 04. juni 2014

 Higgspartikkelen spiller en helt sentral rolle i

universet, fordi den indirekte er ansvarlig for at

elementærpartiklene får masse. (Foto: CERN)

 Da den berømte Higgspartikkelen endelig

materialiserte seg i 2012, føltes det som om den siste

store brikken i puslespillet smatt på plass: Alle

partiklene i modellen vår over verdensrommet, hadde

dukket opp.

 Med andre ord vi hadde funnet alle legoklossene

som forskerne mener vi trenger for å lage den kjente

delen av universet vårt, med krefter og stoffer og hele

sulamitten.

 Men så kan det altså hende at det er mer. Mye mer.

 Mange fysikere mener nemlig at vi bare har funnet

det ene av to sett med slike fundamentale partikler.

 Når partikkelakseleratoren LHC i CERN fyres opp

igjen i slutten av 2014, er det håp om å skimte det

andre.

 Denne kjempemaskinen skal i teorien kunne lage

slike nye partikler. Og det kan igjen bekrefte noen

fysikeres mistanke om at universet er

supersymmetrisk.

 Men hva betyr det?

 Mange symmetrier

 - Det enkleste eksemplet på symmetri, er ei kule,

forklarer professor Are Raklev ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo. Han begynner på bånn.

 Kula har rotasjonssymmetri - uansett hvordan du

snur på den, ser den likedan ut som da du startet.

(Illustrasjonsfoto: Microstock)

 - Kula er lik, uansett hvordan du snur den.

 Kula er rotasjonssymmetrisk: Du kan snu på den og

få den samme figuren på nytt. Men kulesymmetrien er

bare ett eksempel på symmetrier i naturen.

 Et annet er terningsymmetri. En terning ser jo ikke lik

ut uansett hvordan du snur den, men dersom du vrir

den nøyaktig 90 grader, får du samme bilde som da

du startet. Den har altså også rotasjonssymmetri.
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 - Fysikerne sier litt lite intuitivt at terningsymmetrien

er større enn symmetrien til kula. Fordi det kreves

mer matematikk for å beskrive den.

 Men det finnes mange flere og mye større

symmetrier enn rotasjonssymmetrien til terningen,

forteller Raklev.

 Einsteins symmetri

 Det er for eksempel knyttet en svært stor symmetri til

Einsteins spesielle relativitetsteori og lyshastigheten:

Fysikken skal være lik, uansett hvor den skjer og i

hvilken hastighet.

 Are Raklev er professor ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo. (Foto: UiO) Og denne

symmetrien kan utvides så den blir enda større,

forteller Raklev:

 - Tenk deg at du ser på noe du tror er en kule, som

ser ut til å ha en enkel symmetri. Så legger du merke

til at overflaten egentlig er masse bittesmå flater som

danner noe som nesten er en kule, men med en mye

mer komplisert symmetri.

 - På samme måte prøver vi å se om Einsteins

spesielle relativitetsteori egentlig har en større og mer

komplisert symmetri bak seg.

 - Og den største mulige utvidelse av en slik

symmetri, kalles supersymmetri.

 Mange flere partikler

 Ok. Universet vårt kan altså være supersymmetrisk.

Men hva så?

 - Det liker noen fysikere veldig godt, sier Raklev.

 Hvis universet vårt er supersymmetrisk, har det

nemlig noen helt bestemte egenskaper som kan gi en

forklaring på noen av fysikkens uløste gåter.

 Det tilbyr en løsning på hvorfor massen av

Higgspartikkelen er så liten fnugget burde ifølge

beregningene veie en million milliarder ganger mer

enn det gjør. Dessuten kan supersymmetri forene

flere av de fundamentale kreftene i universet.

 Men det aller morsomste er kanskje det ovennevnte

ekstra settet med partikler.

 Mørk materie

 Dersom universet er supersymmetrisk, burde nemlig

alle de kjente partiklene ha en skyggepartner, en

assosiert, mye tyngre partikkel. Da universet var ungt

og fullt av energi, ble det skapt like mye

skyggepartikler som vanlige partikler.

 Og den letteste av disse partiklene kan passe perfekt

inn i signalementet til en meget ettersøkt størrelse i

dagens verdensrom:

 Mørk materie.

 Mørk materie er et materiale som ingen verken har

sett eller observert direkte. Likevel er det gode

argumenter for å tro at det må være her rundt oss på

alle kanter. Ellers henger verden nemlig ikke

sammen.

 Snurrer for fort

 Målinger har vist at galaksene i verdensrommet ikke

inneholder nok stoff til å holde formen.

 På dette Hubble-bildet av galaksehopen MACS

J0717 i stjernebildet Auriga (Kusken) er den mørke

materien tegnet med blå glød. (Bilde: NASA, ESA,

Harald Ebeling (University of Hawaii at Manoa) &

Jean-Paul Kneib (LAM))

 Forskerne har målt massen av stjerner, planeter og

alt det andre synlige stoffet i galaksene. Det er

tyngdekrafta som virker mellom alt dette stoffet som

holder galaksen sammen.

 Men galaksene snurrer også rundt, som karuseller.
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 Dermed blir stjernene og det andre stoffet slengt

utover. Og når forskerne sammenligner massen i

galaksene med farta de snurrer, går ikke regnestykket

opp. Det er ikke nok masse til å holde galaksene

samlet, og de ytterste stjernene burde bli kastet

utover i rommet.

 Men det gjør de jo ikke. Derfor tror forskerne at

galaksene kan være fylt av et usynlig stoff som bare

har én merkbar egenskap: Tyngde. Denne mørke

materien sørger for at galaksene får nok masse til å

henge sammen.

 Bare én supersymmetri-partikkel igjen

 Målinger i verdensrommet hinter om at denne

mystiske materien faktisk finnes rundt oss. Men hva

er den lagd av?

 Det må være snakk om en ukjent partikkel. Og det er

altså her de ekstra partiklene i supersymmetrien

kommer inn.

 - Den letteste supersymmetri-partikkelen er nemlig

en god kandidat til mørk materie, sier Raklev.

 Denne partikkelen vil dessuten være den eneste

supersymmetri-partikkelen som er igjen i universet.

 - Slike tunge supersymmetri-partikler vil være

ustabile, forklarer Raklev.

 Når energien i verdensrommet synker med tida, vil

slike partikler henfalle de vil gå i stykker og bli til

lettere partikler. Til slutt vil alle sammen ha blitt til den

letteste typen, altså partikkelen vi mistenker kan være

mørk materie.

 Men alt dette er jo egentlig bare hypoteser og

spekulasjoner. For foreløpig har det ikke lykkes

forskerne å finne en eneste av supersymmetri-

partiklene. Selv ikke i gigantmaskinen hvor det faktisk

er mulig å finne slikt: Partikkelakseleratoren LHC ved

CERN.

 Ingen partikler dukket opp

 I LHC går det an å lage partikler av enorme mengder

energi. Forskerne har skapt alle de kjente partiklene i

universet her nå sist, altså den berømmelige

Higgspartikkelen. Men ingen av forsøkene har så

langt kommet opp med noen supersymmetri-partikler.

 I 2012 ble Higgs-partikkelens eksistens bekreftet i et

eksperiment i partikkelakseleratoren ved CERN-

laboratoriet utenfor Genève. (FOTO: SCERN)

 - Vi burde egentlig ha funnet noen allerede, sier

Raklev.

 Men selv med LHC på maks guffe, har ingenting nytt

dukket opp. Det kan bety at supersymmetri-partiklene

er tyngre enn ventet. Eller at de ikke finnes.

 - Det begynner å bli litt ukomfortabelt for forskerne

nå, sier professoren, som selv jobber nettopp med

supersymmetri.

 - Det blir spennende å se hva som skjer når LHC

starter igjen.

 Kan aldri motbevises

 Den enorme akseleratoren er for øyeblikket nede for

overhaling og oppgradering. Når den starter igjen i

slutten av 2014, kan den kjøre med enda større

energier.

 Kanskje finner de noe da. Eller kanskje ikke.

Problemet er at det ikke nødvendigvis er mulig å

oppdage de supersymmetriske partiklene, selv om de

skulle finnes.

 - Dersom de er veldig tunge, vil vi ikke greie å lage

dem, sier Raklev.

 - Det var enklere da man lette etter Higgspartikkelen.

Der var det nemlig en øvre grense for hvor tung

partikkelen kunne være. Fant vi den ikke før det,
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kunne vi konkludere med at den ikke eksisterer.

 Men det er ingen lignende grense for de nye

partiklene. Dermed kan vi heller aldri motbevise dem

de kan alltid være tyngre. Men dersom ingenting

dukker opp ved LHC i de neste åra vil nok interessen

etter hvert dabbe av.

 - Noen vil nok alltid fortsette å lete etter

supersymmetri-partiklene. Men det blir antagelig

færre fysikere som jobber med det da, spår Raklev,

og spøker:

 - Da blir jeg nok nødt til å se meg om etter en annen

jobb.

© Forskning.no
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En verden på randen 
 Forskning.no. 25.05.2014 05:09. Oppdatert 26.05.2014 07:12 
Ingrid Spilde 
Universet er ikke stabilt. Plutselig kan det endre

sine egne fysiske spilleregler. Da er det ute med

oss. Journalist Søndag Professor Are Raklev ved

Fysisk institutt, Universitetet i Oslo tegner på

tavla på kontoret sitt.

(Foto: Ingrid Spilde)

 - Har du sett en sånn meksikansk hatt, spør

fysikkprofessor Are Raklev og leter etter en ledig

plass på den overfylte tavla på kontoret. Han finner ei

glipe mellom to ligninger, og tegner med krittet:

 En litt snodig sombrero i tverrsnitt. Den er en graf

over Higgsfeltet - det feltet som fyller hele

verdensrommet, og som sørger for at atomene som

verden er lagd av henger sammen.

 Grafen over Higgsfeltet ligner en meksikansk hatt.

Her ser vi det i tverrsnitt fra siden. (Illustrasjon: Ingrid

Spilde)

 Og nettopp denne hatt-formede kurven over

Higgsfeltet forteller forskerne noe svært viktig om

verden.

 Perfekt innstilt

 - Universet vårt befinner seg her, sier fysikeren fra

Universitetet i Oslo, og peker nederst i fordypningen

mellom toppen og kanten av bremmen.

 Universet vårt (den røde kula) ligger i dumpa mellom

toppen og kanten av hattebremmen. (Illustrasjon:

Ingrid Spilde)

 Med det nivået av energi som verden faktisk har, kan

den plottes inn akkurat i denne gropa i kurven.

 Og når universet befinner seg der, oppfører det seg

slik vi er vant til. Alt er lagt til rette for at det kan

inneholde de atomen som vi og verden rundt oss er

lagd av.

 Vi er med andre ord helt avhengig av at universet

spiller etter akkurat disse reglene.

 Men det hadde ikke trengt å være slik. Tvert imot

burde det egentlig ha vært annerledes.

 Raklev tegner igjen. Han forlenger bremmen på

sombreroen slik at den blir en hump som fortsetter

ned en ny bakke.

 - Her, sier professoren og peker aller nederst i

dumpa.

 - Her burde vi ligge.

 Universet kan falle ned til en lavere energitilstand.

Der oppfører det seg helt forskjellig fra verden vi
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kjenner. I et slikt univers kunne ingen stjerner,

planeter eller liv eksistere. (Foto: Ingrid Spilde)

 Verden i oppløsning

 Dette er den mest stabile innstillinga universet kan

ha, og dermed per definisjon der det bør havne til

slutt. Det er litt som løse steiner i ei fjellside. De ligger

ikke helt trygt. Før eller senere ramler de ned i

dalbunnen, hvor de endelig finner sitt permanente

hvilested.

 Så når universet altså ikke ligger der nederst i

dumpa, betyr det at det kan falle ned dit til et lavere

energinivå. Det er ingenting i veien for at universet

billedlig sett kan trille over kanten og ned bakken.

 Og hvis det skjer hvis universet plutselig skifter fra én

innstilling til en helt annen da blir det jaggu andre

boller for oss som befinner oss i det også.

 Eller rettere sagt, det blir ingen boller i det hele tatt.

 I et slikt univers vil de stoffene vi kjennner nemlig gå i

oppløsning. Dermed kan verken soler, planeter eller

liv eksistere.

 For alt vi vet, kan fallet allerede være i gang.

 Liten fare

 - Det kan starte i ett eller flere områder av universet,

som små frø som hopper over i den andre tilstanden,

forteller Raklev.

 - Og hvis en del hopper over, så utløses det enorme

mengder energi som så får områdene rundt til å

transformere.

 Bobler av den nye tilstanden sprer seg i

verdensrommet med nær lysets hastighet. I teorien

kan prosessen faktisk alt ha startet i et fjernt område

av universet. Siden bobleveggene utvider seg med

nær lysets hastighet, ville vi uansett ikke oppdage

dem før vi er historie.

 Men Raklev sover godt om natta. Sannsynligheten

for at vi skal ende våre liv på den måten er nemlig

forsvinnende liten.

 - Det har ikke skjedd på de forrige nesten 14

milliardene år av universets historie, og det er ingen

grunn til å tro at det skal skje i de neste 14. Høyst

sannsynlig vil sola slukne lenge før noen får oppleve

det.

 Mysterium

 Etter at den berømte Higgs-partikkelen ble funnet i

2012, har forskerne nemlig kunnet regne på denne

risikoen.

 Resultater fra eksperimenter på CERN viser at

Higgsfeltet har akkurat de riktige egenskapene til at

universet blir hengende ustabilt oppe i fjellsiden.

 - Humpen vi må over er ganske stor, og dumpa på

den andre siden er ikke så veldig dyp, noe som betyr

at den ikke trekker så hardt i oss, sier Raklev.

 Så hvorfor bryr vi oss da?

 For fysikerne er nettopp slike paradokser kanskje det

mest spennende. Hvorfor havnet ikke universet

nederst i dumpa, med lavest mulig energi, slik det

burde?

 - Dette betyr at det er noe vi ikke skjønner. Noe ved

Higgsmekanismen eller partiklene i universet.

 - Det er rett og slett et godt argument for at det må

finnes noe mer der ute som vi ennå ikke har

oppdaget.

© Forskning.no
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Lederspeilet

– Jeg er tålmodig og liker å tenke langsiktig, 
sier Steinar Stapnes. En god egenskap vil 
vi tro, siden prosjektet han er prosjektleder 
for ikke skal stå ferdig før etter 2030.

Av Dag Håkon Hellevik  
daghakon@besonet.ch

–Da er du pensjonist og kanskje ikke pro-
sjektleder lenger?

– Det store målet, flirer han, er å få 
stå her og henge på stokken med den ene handa 
og klippe snora med den andre når tiden kommer. 
Men litt alvorlig, jeg vet om en del mennesker som 
har problemer med å jobbe mot mål som ligger så 
langt inn i fremtiden. Det plager imidlertid ikke 
meg. Jeg trives godt med de oppgavene som skal 
gjøres her og nå, og som leder fram mot en kon-
klusjon om fire-fem år. Hvis dette er nyttig også på 
lang sikt, så desto bedre.

Best under bakken
Steinar Stapnes er partikkelfysiker med utdan-
nelse fra Universitetet i Oslo, og senere med 20 år 
som professor ved samme sted. Men i de fleste av 
disse årene har han delt sin tid mellom Blindern 
i Oslo og CERN i Geneve, det europeiske senteret 
for forskning på partikkelfysikk.

Her tar han imot i omgivelser som ikke ser så 
høyteknologiske ut. Kantine og korridorer minner 
mest om et slitent norsk gymnas fra 1970-tallet, 
med gulnete vegger og flekkete gulv.

– Dere bruker kanskje mer penger på forskning 
enn på bygningsvedlikehold?

– Ikke glem at dette er et svært institutt som 
strekker seg over flere kilometer og et par hundre 
bygninger. Men vi har da råd til å renovere et par 
av dem i året.

– … og da tar det hvor lang tid å rekke over alle 
de to hundre...?

– … vel, jeg overdriver kanskje litt, men hvis du 
antyder at CERN bruker mer penger under bakken 
enn over, så er det sikkert riktig, konkluderer han.

Gode rundetider
For det er under jorda det skjer på CERN. Institut-
tet er mest kjent for partikkelakselleratoren LHC 
(Large Hadron Collider) som går i en 27 kilometers 
sirkulær tunnel 80 meter under bakken i grense-
området mellom Frankrike og Sveits. Aksellerato-
ren er verdens største i sitt slag, og hensikten er å 
forske på effekten av partikkelkollisjoner ved høye 
energier – forskning som i ytterste konsekvens 
leter etter forklaringer på hvordan universet har 
oppstått og er skrudd sammen. Partiklene, proto-
ner for å være presis, gjør unna de 27 kilometrene 
noe over 11.000 ganger i sekundet.

Men det som er størst og best i dag er ofte ikke 
bra nok i morgen, og det er her Steinar Stapnes pro-
sjekt kommer inn. Han er prosjektleder i en forbe-
redende fase av den neste «verdens største»: en 50 
kilometer lang lineær aksellerator som vil kunne 
strekke seg fra Nyon ved Geneve-sjøen i Sveits, og 
sørvestover langs Jura-fjellene mot Bellegarde i 
Frankrike. Den blir kanskje bygd, men bare kanskje, 
for samtidig pågår også prosjekteringen av en 100 
kilometers sirkulær aksellerator. Valget mellom de 
to alternativene skal tas i 2018 eller 2019.

– Hvorfor to alternativer?

– Veldig enkelt sagt, så har forsøk som gjøres i 
en sirkulær aksellerator den ulempen at den kon-
stante kurven tar mye energi ut av partiklene, spe-
sielt for lette partikler. De kollisjonene vi skal måle 
blir imidlertid mangfoldige ganger flere, for hvis 
partiklene bommer på hverandre når de møtes er 
det alltids en sjanse for at de kolliderer på neste 
runde eller runden etter der igjen. I en lineær 
aksellerator er energien større, men treffene færre, 
for når alt foregår langs en rett linje møtes parti-
klene bare en gang, forklarer han velvillig.

T-banestandard
Prosjektlederjobben Steinar Stapnes har hatt 
siden 2010 omfatter alle deler av arbeidet, fra 
tunnelgraving til partikkelfysikk. Tunnelbygging 
er en vitenskap i seg selv, og vi vet fra norske fjell 
og fjorder at den slett ikke behøver å være enkel. I 
denne sammenhengen er dette likevel den minst 
kompliserte jobben. Men det er slett ingen jobb 
å fnyse av, det handler tross alt om et 50 kilome-
ter langt hull av samme standard som en under-
grunns jernbane.

– Prosjektet har tre hovedspor, forklarer han.
– Det ene er den utformingen av akseleratoren 

og tunnelen, det andre er simulering av hva slags 
fysikkprosesser vi vil kunne utføre, og det tredje er 
teknologiutvikling og bygging av det utstyret som 
skal inn i tunnelen. Det siste er selvsagt det mest 
sentrale. Det er her vi skal utvikle ny teknologi og 
det er her hele hensikten ligger med det vi gjør. 
Det handler om å utvikle nytt utstyr for nye opp-
gaver, og om å samarbeide med industrien slik at 
vi kan få utstyret produsert. Noen elementer vil 
være unike, andre skal masseproduseres i mange 
tusen eksemplarer og da trengs mye industriell 
kompetanse. 

50 involverte land
Til rådighet på CERN har Stapnes cirka 25 arbeids-
grupper med totalt cirka 70 årsverk fordelt på 200 
spesialister av forskjeller typer. I tillegg er deler av 
forskningsarbeidet satt ut til universiteter og insti-
tusjoner utenfor CERN, og også disse teller cirka 
25 grupper. Til sammen er 300 forskere og indus-
trifolk fra omlag 50 land verden rundt involvert.

– Det er litt vanskelig å telle antall årsverk nøy-
aktig, for de fleste har arbeidsoppgaver som fal-
ler både innenfor og utenfor vårt prosjekt. Her på 
CERN har vi en kjernegruppe på 20–25 personer, 
mens de øvrige kan ha jobber som er relevante for 
begge de alternative prosjektene, for den eksis-
terende LHC-akselleratoren eller for andre deler 
av instituttet. Dette er ikke som i enkelte indus-
trier hvor en prosjektleder blir tildelt 200 mann 
som jobber med prosjektet hans og ikke med noe 
annet, slår Steinar Stapnes fast.

– Er det vanskelig å være leder for et arbeid som 
er så fragmentert?

– Her er dette en vanlig arbeidsform. Mye fors-
kning skjer ved at små enkeltoppgaver er delegert 
ut i mange retninger, ikke minst ved en institusjon 
som vår hvor 21 land står som eiere og hvor alle 
forventer aktivitet i retur. Dukker det opp proble-

Steinar 
 Stapnes (53 år)
Født: (og oppvokst) 
ved Egersund
Stilling: Prosjektleder 
ved det europeiske 
instituttet for 
kjernefysisk forskning 
CERN
Bosatt: Geneve, Sveits
Utdanning: Hovedfag 
(1985) og senere 
doktorgrad (1991) i 
partikkelfysikk ved 
Universitetet i Oslo.
Karriere: Ansatt på 
CERN under arbeidet 
med doktorgraden. 
Senere professor ved 
UiO fra 1994, men 
med et jobbinnhold 
som var sterkt knyttet 
til instituttet i Sveits. 
Ansatt ved CERN siden 
2010, men fortsatt med 
en ti prosent stilling på 
Blindern.
Familie: Spansk kone, 
også hun CERN-ansatt, 
og to trippelnasjonale 
barn.
Fritid: En nordmann 
kan ikke klare seg 
uten å stå på ski. Vi 
har fritidsleilighet i 
Chamonix i Frankrike. 
Er forresten glad i 
å klatre også, det 
er hobbyen om 
sommeren.

Mini-CV

Sikter langt

mer handler de oftest om en institusjon som får 
vanskeligheter med lokal finansiering eller med 
at sentrale ansatte slutter. Vi får alltid noen små 
kriser her og der, men sjelden noen store.

To svangerskap, en fødsel
– Er dette en konkurranse mellom to prosjektorga-
nisasjoner om å få satt sin «baby» til verden først?

– Ikke først, for bare en av de to akselleratorene 
vil bli bygget. Og en slags konkurranse blir det jo, 
for alle vil jo gjerne se resultater av eget arbeid. 
Men samtidig jobber vi for samme arbeidsgiver, 
og ingen har interesse av å svekke arbeidsplassen 
ved å tvinge igjennom det nest beste. Hvis vi sam-
menligner oss med to anbydere som konkurrer 
om samme kommersielle kontrakt, så er forskjel-
len at det er full åpenhet mellom våre to interne 
prosjektgrupper. Ingen kan skaffe seg fordeler 
gjennom å holde seg med egne forretningshem-
meligheter.

Stapnes’ påtenkte «undergrunnsbane» vil 
tidligst kunne tas i bruk om bortimot 20 år. Hvis 
CERN konkluderer om 5 år vil man deretter trenge 
3-4 år til de nødvendige offentlige byggetillatel-
sene. Tanken er så å bygge de 50 kilometerne i tre 
etapper, hvor den første lengden på 13 kilometer 
vil kunne være ferdig til bruk tidligst i 2030. De før-
ste anslagene går ut på at første etappe vil kunne 
koste rundt 45 milliarder norske kroner, og den 
andre ytterligere 18–20.

– Hensikten med tredelingen er å kunne ha 

17Ukeavisen Ledelse fredag 16. mai 2014 Nr. 19 Ledelse

nytte av anlegget uten å behøve å vente på hele 
byggeprosessen og hele finansieringen. Det vil 
bety at hele banen på 50 kilometer vil kunne 
stå klar tidligst i 2045. Da vil det ha gått 25 år fra 
beslutningen ble tatt, ikke så ulikt tiden det vil ta å 
få LHC-anlegget til full energi og intensitet.

Internasjonal kompetanse
Medregnet den norske prosjektlederen er seks av 
de 50 involverte nasjonene representert i leder-
gruppa. Stapnes fem nærmeste medarbeidere er 
to tyskere, en amerikaner, en franskmann og en 
italiener.

– Skaper den multinasjonale sammensettingen 
av organisasjonen problemer?

– Nei, for vi er alle fagfolk med kompetanse og 
målsettinger som drar oss i samme retning. Men 
selvsagt ligger det ulike arbeidskulturer i miksen 
når jobben gjøres av folk fra alle verdenshjørner. 
Selv har jeg vært så lenge på CERN at jeg kjenner 
mange av disse tankesettene og arbeidsformene 
godt, og skal jeg si noe om meg selv så tror jeg 
det var derfor jeg fikk jobben. Det var 6-7 søkere i 
finalerunden til denne stillingen, og jeg vet at jeg 
ikke var den mest erfarne akselleratorfysikeren i 
bunken. Derimot tror jeg at jeg ble vurdert som en 
person som kunne kommunisere om prosjektets 
betydning og retning. I tillegg hadde jeg selvsagt 
relevant ledererfaring. Jeg jobbet i 15 år på et del-
prosjekt til byggingen av LHC, i en gruppe som 
utviklet vitenskapelig utstyr som i dag er en del av 

«Jeg er 
 fascinert av 
langsiktig-
het, av å sitte 
her og jobbe 
med noe 
som kan bli 
avgjør ende 
for mine 
fremtidige 
kollegers 
suksess 
30–40 år 
fram i tid»

driften. Jeg var i perioder både nestleder og leder 
av delprosjektet.

– Men du kunne hatt et enklere liv hvis du bare 
var en professor i Oslo som kunne konsentrert seg 
helt og fullt om egen faglig utvikling?

– Det er dessverre mer enn nok papirarbeid 
og administrasjon om du «bare» er professor, la 
det være klart. Jeg føler slett ikke at denne leder-
jobben drukner meg i administrasjon. Faglig var 
jobben et sporskifte for meg, fra partikkelfysikk 
til akselleratorfysikk, og en av grunnene til at jeg 
søkte var nettopp sjansen til å få lære mer. Den 
viktigste grunnen var likevel at jobben gir meg 
en unik mulighet til å påvirke framtiden for hele 
mitt arbeidsfelt. Jeg er fascinert av langsiktighet, 
av å sitte her og jobbe med noe som kan bli avgjø-
rende for mine fremtidige kollegers suksess 30–40 
år fram i tid. Dessuten liker jeg å jobbe internasjo-
nalt, og her får jeg virkelig sagt ja takk, begge deler. 
Det er svært spennende å kunne skape en helhet 
gjennom å lete etter de aller beste elementene i 
forskning og industri hele kloden rundt.

Ikke mange nordmenn
– Hva slags type leder er du?

– Jeg er en som leter aktivt etter grupper eller 
områder innenfor helheten som kanskje sliter mer 
enn andre, og som trenger litt ekstra oppfølging for 
å nå de mål som er satt. Du nevnte konkurransen 
mellom CERNs to store akselleratorprosjekter, 
men vi kan lett få en konkurranse om ressurser 

og oppmerksomhet også internt i et prosjekt som 
vårt. Det må vi unngå, for hvis noen elementer av 
jobben blir hengende etter, rammer det alle. Sam-
tidig forsøker jeg å vise at man kan være bestemt 
og beslutningsorientert uten å overkjøre men-
nesker eller bli autoritær. Jeg holder dessuten et 
aktivt øye på den interne kommunikasjonen og 
integrasjonen på kryss og tvers i alle gruppene 
våre, det er et element i denne type arbeid som 
aldri kan bli gjort for godt.

– Har du mange norske kolleger?
– Blant de ansatte på CERN er Norge kraftig 

underrepresentert i forhold til hva vi betaler for 
å delta. Mange solide norske miljøer samarbei-
der med CERN hjemmefra, noe som er svært 
positivt, men nordmenn har det godt i Norge og 
ønsker ikke å flytte ut. Jeg synes det er synd, for 
du behøver slett ikke være fysikkprofessor for å 
finne en jobb her. Den største delen av staben er 
teknikere og ingeniører som jobber med drift og 
utvikling. De som kommer hit nå er i større grad 
søreuropeere. Krisen i Euro-området har sendt en 
lang rekke svært kompetente italienere, spanjoler, 
portugisere og grekere vår vei. I tillegg er de store 
landene som Tyskland, England og Frankrike og 
vertslandet Sveits godt representert. Da er det også 
lett for ledere fra disse landene å rekruttere blant 
sine egne. Jeg synes vel at toppledelsen ved CERN 
kunne anstrengt seg litt mer for å rekruttere bedre 
fra de landene som vi ser er underrepresenterte, 
sier Steinar Stapnes. 
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Tunellen dagens LHV-
aksellerator ligger i har 
en diameter på drøyt 5 
meter. Selve aksellerato-
ren, som Steinar Stapnes 
viser fram et tverrsnitt 
av, har en diameter på 
en drøy meter. Rørene 
som partiklene passerer 
gjennom ser vi i midten, 
de har tversnitt som et 
vannglass. Partikkelba-
nene går mot hverandre 
i hvert sitt rør, men det 
er innebygd noen kol-
lisjonspunkter omtrent 
som vekslingssiden på en 
skøytebane. Selve partik-
kelstrålen er omtrent så 
tykk som et hårstrå.

Sikter langt 
 Ukeavisen Ledelse. 16.05.2014. Side: 16,17 
Dag Håkon Hellevik 
- Jeg er tålmodig og liker å tenke langsiktig, sier

Steinar Stapnes. En god egenskap vil vi tro, siden

prosjektet han er prosjektleder for ikke skal stå

ferdig før etter 2030.

-Da er du pensjonist og kanskje ikke prosjektleder

lenger?

- Det store målet, flirer han, er å få stå her og henge

på stokken med den ene handa og klippe snora med

den andre når tiden kommer.

Men litt alvorlig, jeg vet om en del mennesker som har

problemer med å jobbe mot mål som ligger så langt

inn i fremtiden. Det plager imidlertid ikke meg. Jeg

trives godt med de oppgavene som skal gjøres her og

nå, og som leder fram mot en konklusjon om firefem

år. Hvis dette er nyttig også på lang sikt, så desto

bedre.

Best under bakken

Steinar Stapnes er partikkelfysiker med utdannelse

fra Universitetet i Oslo, og senere med 20 år som

professor ved samme sted. Men i de fleste av disse

årene har han delt sin tid mellom Blindern i Oslo og

CERN i Geneve, det europeiske senteret for forskning

på partikkelfysikk.

Her tar han imot i omgivelser som ikke ser så

høyteknologiske ut. Kantine og korridorer minner

mest om et slitent norsk gymnas fra 1970-tallet, med

gulnete vegger og flekkete gulv.

- Dere bruker kanskje mer penger på forskning enn

på bygningsvedlikehold?

- Ikke glem at dette er et svært institutt som strekker

seg over flere kilometer og et par hundre bygninger.

Men vi har da råd til å renovere et par av dem i året.

- ... og da tar det hvor lang tid å rekke over alle de to

hundre... ?

- ... vel, jeg overdriver kanskje litt, men hvis du

antyder at CERN bruker mer penger under bakken

enn over, så er det sikkert riktig, konkluderer han.

Gode rundetider

For det er under jorda det skjer på CERN. Instituttet

er mest kjent for partikkelakselleratoren LHC (Large

Hadron Collider) som går i en 27 kilometers sirkulær

tunnel 80 meter under bakken i grenseområdet

mellom Frankrike og Sveits. Akselleratoren er

verdens største i sitt slag, og hensikten er å forske på

effekten av partikkelkollisjoner ved høye energier -

forskning som i ytterste konsekvens leter etter

forklaringer på hvordan universet har oppstått og er

skrudd sammen. Partiklene, protoner for å være

presis, gjør unna de 27 kilometrene noe over 11.000

ganger i sekundet.

Men det som er størst og best i dag er ofte ikke bra

nok i morgen, og det er her Steinar Stapnes prosjekt

kommer inn. Han er prosjektleder i en forberedende

fase av den neste «verdens største»: en 50 kilometer

lang lineær aksellerator som vil kunne strekke seg fra

Nyon ved Geneve-sjøen i Sveits, og sørvestover

langs Jura-fjellene mot Bellegarde i Frankrike. Den

blir kanskje bygd, men bare kanskje, for samtidig

pågår også prosjekteringen av en 100 kilometers
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sirkulær aksellerator. Valget mellom de to

alternativene skal tas i 2018 eller 2019.

- Hvorfor to alternativer?

- Veldig enkelt sagt, så har forsøk som gjøres i en

sirkulær aksellerator den ulempen at den konstante

kurven tar mye energi ut av partiklene, spesielt for

lette partikler. De kollisjonene vi skal måle blir

imidlertid mangfoldige ganger flere, for hvis partiklene

bommer på hverandre når de møtes er det alltids en

sjanse for at de kolliderer på neste runde eller runden

etter der igjen. I en lineær aksellerator er energien

større, men treffene færre, for når alt foregår langs en

rett linje møtes partiklene bare en gang, forklarer han

velvillig.

T-banestandard

Prosjektlederjobben Steinar Stapnes har hatt siden

2010 omfatter alle deler av arbeidet, fra tunnelgraving

til partikkelfysikk. Tunnelbygging er en vitenskap i seg

selv, og vi vet fra norske fjell og fjorder at den slett

ikke behøver å være enkel. I denne sammenhengen

er dette likevel den minst kompliserte jobben. Men det

er slett ingen jobb å fnyse av, det handler tross alt om

et 50 kilometer langt hull av samme standard som en

undergrunns jernbane.

- Prosjektet har tre hovedspor, forklarer han.

- Det ene er den utformingen av akseleratoren og

tunnelen, det andre er simulering av hva slags

fysikkprosesser vi vil kunne utføre, og det tredje er

teknologiutvikling og bygging av det utstyret som skal

inn i tunnelen. Det siste er selvsagt det mest sentrale.

Det er her vi skal utvikle ny teknologi og det er her

hele hensikten ligger med det vi gjør.

Det handler om å utvikle nytt utstyr for nye oppgaver,

og om å samarbeide med industrien slik at vi kan få

utstyret produsert. Noen elementer vil være unike,

andre skal masseproduseres i mange tusen

eksemplarer og da trengs mye industriell

kompetanse.

50 involverte land

Til rådighet på CERN har Stapnes cirka 25

arbeidsgrupper med totalt cirka 70 årsverk fordelt på

200 spesialister av forskjeller typer. I tillegg er deler

av forskningsarbeidet satt ut til universiteter og

institusjoner utenfor CERN, og også disse teller cirka

25 grupper. Til sammen er 300 forskere og

industrifolk fra omlag 50 land verden rundt involvert.

- Det er litt vanskelig å telle antall årsverk nøyaktig,

for de fleste har arbeidsoppgaver som faller både

innenfor og utenfor vårt prosjekt. Her på CERN har vi

en kjernegruppe på 20-25 personer, mens de øvrige

kan ha jobber som er relevante for begge de

alternative prosjektene, for den eksisterende LHC-

akselleratoren eller for andre deler av instituttet. Dette

er ikke som i enkelte industrier hvor en prosjektleder

blir tildelt 200 mann som jobber med prosjektet hans

og ikke med noe annet, slår Steinar Stapnes fast.

- Er det vanskelig å være leder for et arbeid som er så

fragmentert?

- Her er dette en vanlig arbeidsform. Mye forskning

skjer ved at små enkeltoppgaver er delegert ut i

mange retninger, ikke minst ved en institusjon som

vår hvor 21 land står som eiere og hvor alle forventer

aktivitet i retur. Dukker det opp problemer handler de

oftest om en institusjon som får vanskeligheter med

lokal finansiering eller med at sentrale ansatte slutter.

Vi får alltid noen små kriser her og der, men sjelden

noen store.

To svangerskap, en fødsel

- Er dette en konkurranse mellom to

prosjektorganisasjoner om å få satt sin «baby» til

verden først?

- Ikke først, for bare en av de to akselleratorene vil bli

bygget. Og en slags konkurranse blir det jo, for alle vil

jo gjerne se resultater av eget arbeid.
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Men samtidig jobber vi for samme arbeidsgiver, og

ingen har interesse av å svekke arbeidsplassen ved å

tvinge igjennom det nest beste. Hvis vi sammenligner

oss med to anbydere som konkurrer om samme

kommersielle kontrakt, så er forskjellen at det er full

åpenhet mellom våre to interne prosjektgrupper.

Ingen kan skaffe seg fordeler gjennom å holde seg

med egne forretningshemmeligheter.

Stapnes' påtenkte «undergrunnsbane» vil tidligst

kunne tas i bruk om bortimot 20 år. Hvis CERN

konkluderer om 5 år vil man deretter trenge 3-4 år til

de nødvendige offentlige byggetillatelsene.

Tanken er så å bygge de 50 kilometerne i tre etapper,

hvor den første lengden på 13 kilometer vil kunne

være ferdig til bruk tidligst i 2030. De første anslagene

går ut på at første etappe vil kunne koste rundt 45

milliarder norske kroner, og den andre ytterligere 18-

20.

- Hensikten med tredelingen er å kunne ha nytte av

anlegget uten å behøve å vente på hele

byggeprosessen og hele finansieringen. Det vil bety

at hele banen på 50 kilometer vil kunne stå klar

tidligst i 2045. Da vil det ha gått 25 år fra beslutningen

ble tatt, ikke så ulikt tiden det vil ta å få LHC-anlegget

til full energi og intensitet.

Internasjonal kompetanse

Medregnet den norske prosjektlederen er seks av de

50 involverte nasjonene representert i ledergruppa.

Stapnes fem nærmeste medarbeidere er to tyskere,

en amerikaner, en franskmann og en italiener.

- Skaper den multinasjonale sammensettingen av

organisasjonen problemer?

- Nei, for vi er alle fagfolk med kompetanse og

målsettinger som drar oss i samme retning. Men

selvsagt ligger det ulike arbeidskulturer i miksen når

jobben gjøres av folk fra alle verdenshjørner.

Selv har jeg vært så lenge på CERN at jeg kjenner

mange av disse tankesettene og arbeidsformene

godt, og skal jeg si noe om meg selv så tror jeg det

var derfor jeg fikk jobben. Det var 6-7 søkere i

finalerunden til denne stillingen, og jeg vet at jeg ikke

var den mest erfarne akselleratorfysikeren i bunken.

Derimot tror jeg at jeg ble vurdert som en person som

kunne kommunisere om prosjektets betydning og

retning. I tillegg hadde jeg selvsagt relevant

ledererfaring. Jeg jobbet i 15 år på et delprosjekt til

byggingen av LHC, i en gruppe som utviklet

vitenskapelig utstyr som i dag er en del av driften. Jeg

var i perioder både nestleder og leder av

delprosjektet.

- Men du kunne hatt et enklere liv hvis du bare var en

professor i Oslo som kunne konsentrert seg helt og

fullt om egen faglig utvikling?

- Det er dessverre mer enn nok papirarbeid og

administrasjon om du «bare» er professor, la det

være klart. Jeg føler slett ikke at denne lederjobben

drukner meg i administrasjon. Faglig var jobben et

sporskifte for meg, fra partikkelfysikk til

akselleratorfysikk, og en av grunnene til at jeg søkte

var nettopp sjansen til å få lære mer. Den viktigste

grunnen var likevel at jobben gir meg en unik mulighet

til å påvirke framtiden for hele mitt arbeidsfelt. Jeg er

fascinert av langsiktighet, av å sitte her og jobbe med

noe som kan bli avgjørende for mine fremtidige

kollegers suksess 30-40 år fram i tid. Dessuten liker

jeg å jobbe internasjonalt, og her får jeg virkelig sagt

ja takk, begge deler.

Det er svært spennende å kunne skape en helhet

gjennom å lete etter de aller beste elementene i

forskning og industri hele kloden rundt.

Ikke mange nordmenn

- Hva slags type leder er du?

- Jeg er en som leter aktivt etter grupper eller områder

innenfor helheten som kanskje sliter mer enn andre,

og som trenger litt ekstra oppfølging for å nå de mål
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som er satt. Du nevnte konkurransen mellom CERNs

to store akselleratorprosjekter, men vi kan lett få en

konkurranse om ressurser og oppmerksomhet også

internt i et prosjekt som vårt. Det må vi unngå, for hvis

noen elementer av jobben blir hengende etter,

rammer det alle. Samtidig forsøker jeg å vise at man

kan være bestemt og beslutningsorientert uten å

overkjøre mennesker eller bli autoritær. Jeg holder

dessuten et aktivt øye på den interne

kommunikasjonen og integrasjonen på kryss og tvers

i alle gruppene våre, det er et element i denne type

arbeid som aldri kan bli gjort for godt.

- Har du mange norske kolleger?

- Blant de ansatte på CERN er Norge kraftig

underrepresentert i forhold til hva vi betaler for å

delta. Mange solide norske miljøer samarbeider med

CERN hjemmefra, noe som er svært positivt, men

nordmenn har det godt i Norge og ønsker ikke å flytte

ut. Jeg synes det er synd, for du behøver slett ikke

være fysikkprofessor for å finne en jobb her. Den

største delen av staben er teknikere og ingeniører

som jobber med drift og utvikling. De som kommer hit

nå er i større grad søreuropeere. Krisen i Euro-

området har sendt en lang rekke svært kompetente

italienere, spanjoler, portugisere og grekere vår vei. I

tillegg er de store landene som Tyskland, England og

Frankrike og vertslandet Sveits godt representert. Da

er det også lett for ledere fra disse landene å

rekruttere blant sine egne. Jeg synes vel at

toppledelsen ved CERN kunne anstrengt seg litt mer

for å rekruttere bedre fra de landene som vi ser er

underrepresenterte, sier Steinar Stapnes.

"Jeg er fascinert av langsiktighet, av å sitte her og

jobbe med noe som kan bli avgjør ende for mine

fremtidige kollegers suksess 30-40 år fram i tid"

Steinar Stapnes (53 år) Født: (- og oppvokst) ved

Egersund Stilling: Prosjektleder ved det europeiske

instituttet for kjernefysisk forskning CERN Bosatt:

Geneve, Sveits Utdanning: Hovedfag (1985) og

senere doktorgrad (1991) i partikkelfysikk ved

Universitetet i Oslo.

Karriere: Ansatt på CERN under arbeidet med

doktorgraden.

Senere professor ved UiO fra 1994, men med et

jobbinnhold som var sterkt knyttet til instituttet i Sveits.

Ansatt ved CERN siden 2010, men fortsatt med en ti

prosent stilling på Blindern.

Familie: Spansk kone, også hun CERN-ansatt, og to

trippelnasjonale barn.

Fritid: En nordmann kan ikke klare seg uten å stå på

ski. Vi har fritidsleilighet i Chamonix i Frankrike.

Er forresten glad i å klatre også, det er hobbyen om

sommeren.

© Ukeavisen Ledelse
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Big Bang kosmologi och religiös tro 
 Signum. 15.05.2014 09:43 
Konferensen Religion och naturvetenskap vid

Newmaninstitutet avslutades på söndagskvällen

med ett estradsamtal under rubriken Big Bang

Cosmology and Religious Belief. Jesuitpater Ulf

Jonsson, professor i religionsfilosofi var

moderator.

De övriga deltagarna var Rodney Holder, matematiker

och astrofysiker vid universitetet i Cambridge och

anglikansk präst, Bengt Gustafsson, professor

emeritus i astronomi vid universitetet i Uppsala samt

dr Katarina Pajchel, dominikansyster och fysiker vid

universitetet i Oslo. Hon inledde samtalen med ett

föredrag där ämnet presenterades.

 Vid den följande diskussionen återkom deltagarna

gång på gång till förhållandet mellan religion, i

synnerhet teologi, och naturvetenskap. Pajchel

betonade vetenskapens betydelse för tron. Dialog och

etik kräver att det finns en grund att stå på. Tron

måste låta sig granskas av förnuftet och får inte

förfalla till ren subjektivitet. Hon betonade vidare att

de två disciplinerna överlappar varandra. Det handlar

om en sammanhängande, koherent bild av

verkligheten. Till denna verklighet hör också frågan

om Gud.

 Gustafsson ifrågasatte uppfattningen att skillnaden

mellan teologi/filosofi och naturvetenskap skulle vara

den att teologer och filosofer frågar Varför? medan

naturvetare frågar Hur?. Men frågan varför något i

vårt universum är så speciellt, den frågan är också en

naturvetenskaplig fråga. Och detta Varför? är inte så

olikt teologernas. Skillnaden mellan vetenskaperna

ligger inte i de frågor som ställs. Naturvetenskapen

svarar på frågan Hur? men också på frågan Varför?.

Inom båda disciplinerna finns en sorts mystik, ett

sökande efter något man ännu inte helt förstått. I

naturvetenskapen finns slutet på detta sökande i den

här världen.

 Holder framhöll att eftersom teologin lyfter fram de

stora frågorna blir de också viktiga för

naturvetenskapen. Dessutom kan frågan Varför? inte

lösas inom naturvetenskapen, utan den blev bara

förflyttad. Gud erbjuder en bra förklaring på den

frågan.

 I samband med diskussionen om vårt universums

uppkomst och den så kallade multiversa teorin

ställdes frågan, om Gud överhuvudtaget hade ett val

vid skapelsen eller om Gud inte skulle vara

begränsad om man gjorde honom till universums

skapare. För Pajchel handlade det emellertid inte om

en begränsning av Gud utan om en fulländning.

Gustafsson däremot framhöll bilden av Gud som

arkitekt och byggmästare. Först efter många, många

försök lyckades man bygga en så vacker och

fascinerande kyrka som domkyrkan i Uppsala. För

honom är skaparen framförallt någon som

experimenterar.

 Deltagarna var eniga om att naturvetenskapen ännu

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 126 av 619



har mycket att upptäcka. Holder framhöll att för varje

svar som vetenskapen finner, väcks nya frågor och i

det fortsatta sökandet finns något som pekar mot

Gud. Pajchel talade om att långsamt klättra på

kunskapens stege och att det inom fysiken finns

många kända okända (till exempel Higgs partiklarna

som man visste alla detaljer om - utom om de

verkligen existerade) och säkerligen också några

okända. Gustafsson avslutade samtalen med den

olösta frågan, varför vi överhuvudtaget vet något.

 Dag Heinrichowski 2014-05-12

 Dela

 Pocket E-post

© Signum
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åsnes: Elever fra 
Solør videregående 
skole har prøvd seg 
som fysikkforskere 
sammen med topp-
forskere fra CERN og 
Universitet i Oslo 
(UiO). Blant annet 
jaktet de på det be-
rømte Higgs-bosonet. 
Gunhild M. hauGnes
red@glomdalen.no
62 88 25 00

– Er det en Higgs-partikkel, er 
det virkelig det. Det ligner vel-
dig.

De to Solør-elevene Adrian 
Aasen og Olivia Gulbrandsen er 
ikke sikre der de sitter foran da-
taskjermen og studerer bilder 
som kommer opp.

Gjennom det internasjonale 
Masterclass-prosjektet er de 
forskere for én dag på Fysisk in-
stitutt ved UiO og CERN i Sveits, 
som er verdens fremste fysikk-
forskningsinstitutt. Det var 
CERN-forskere som i 2012 opp-
daget det berømte Higgs-boso-
net, partikkelen som hadde 
gjemt seg for forskerne i nær-
mere 50 år. 

Ferske data
– Elevene får tilgang til helt fer-
ske data, som gjør dem i stand 
til å finne og måle nyoppdage-
de partikler, som Higgs-boso-
net. Dette er en unik mulighet 
for elevene til å jobbe tett med 
toppforskere og få en smakebit 
på hvordan moderne fysikk-
forskning foregår, sier fysikk-
professor Farid Ould-Saada ved 
UiO.

Via digitale bilder på data-
skjermen kan elevene prøve å 
finne ut hvilke typer partikler 
de ser. Senere på dagen skal de 
Solør-elevene få diskutere fun-
nene sine med CERN-forskere 
og andre Masterclass-elever fra 
hele verden via videooverfø-
ring. 

Vil studere fysikk
– Dette er midt i blinken for 
meg. Jeg vurderer sterkt å stu-
dere fysikk, enten astronomi 
eller partikkelfysikk, sier Adri-
an (17) ivrig.

Olivia (18) er mer usikker på 
hva hun vil satse på etter vide-
regående.

CeRn 
 ■ En internasjonal organisasjon 
for forskning i partikkelfysikk, 
kjernefysikk og kjernekjemi 
– og er verdens største 
forskningssenter på disse 
områdene. CERN ligger på 
grensen mellom Svits og 
Frankrike. Her ligger Large 
Hadron Collider - en enorm 
partikkelakselerator som er 
27 kilometer i omkrets. Er 
mest berømt for å ha funnet 
Higgs-partikkelen og lagt 
grunnlaget for world wide 
web. Verdens første nettside 
ble publisert på CERN i 1991. 

HiGGs-boson
 ■ En elementærpartikkel 
som ble postulert i 1964 av 
Higgs og Englert. Den har 
vært den manglende biten 
i partikkelpuslespillet som 
kalles standardmodellen 
og som forklarer hvordan 
alt i verden er bygd 
opp av naturens minste 
byggeklosser.

 ■ Higgs-partikkelen gjemte seg 
i 48 år, før den ble oppdaget 
av CERN-forskere sommeren 
2012.

 ■ Den har også blitt kalt 
gudspartikkelen, et begrep 
mange fysikkforskerne ikke 
liker.

 ■ Higgs og Englert fikk 
Nobelprisen i fysikk i 2013.

– Men dette er gøy. Alt som er 
veldig stort eller veldig lite, som 
disse partiklene, er spennende. 
Det å få se og oppleve hva real-
fag kan brukes til i hverdagen 
og i jobb øker sjansen for at jeg 
vil satse på det, sier hun.

– Håper det inspirerer
Selv om Solør-elevene egentlig 
hadde fri på fredag så sto de 
grytidlig opp om morgenen for 
å ta bussen ned til Oslo og delta 
på Masterclass.

– Ja, og alle sammen ble med. 
Men så har vi også veldig godt 
realfagsmiljø ved vår skole. An-
delen elever som velger realfag, 
er høy. Jeg håper at denne da-
gen skal inspirere elevene slik 
at de får lyst til å fortsette med 
fysikk eller andre realfag, sier 
lærer Robert Grønvold som selv 
har hovedfag i fysikk og som 
har med elever på Masterclass 
for første gang.

Mange tror vitenskapen har 
svar på det meste, men det 
stemmer ikke. Det er fortsatt 

veldig mange uløste gåter.
Selv om Higgs-bosonet er 

funnet, består fysikken fortsatt 
av en uendelig lang rekke mys-
terier, mange spennende hem-
meligheter som venter på å bli 
funnet, som for eksempel mørk 
materie.

slik var dagen
Fredag fikk Solør-elevene og 
drøyt 180 andre elever fra 11 vi-
deregående skoler gå på oppda-
gelsesreise i fysikk, gjennom 
det internasjonale prosjektet 
Masterclass.

Først fikk de en innføring i 
kreftene og byggesteinene i na-

turen. 
Så fikk de selv eksperimente-

re med høyenergifysikk. I regi 
av Fysisk institutt ved UiO fikk 
de jobbe som virkelige forskere 
med data fra CERN i Sveits.

Elevene fikk stifte bekjent-
skap med den 27 kilometer lan-
ge akseleratoren Lagre Hadron 
Collider (LHC) og ATLAS-de-
tektoren hos CERN. Her fyker 
partikler rundt i lysets hastig-
het. LHC er et nytt verktøy som 
muliggjør oppdagelser og stu-
dier av nye partikler og dermed 
kan avdekke nye sannheter om 
hvordan universet er bygd opp. 

Det var CERN-forskere som i 

2012 fant den berømte Higgs-
partikkelen. Denne ble beskre-
vet allerede i 1964, men det tok 
altså nesten 50 år finne den. 
Higgs-bosonet regnes som det 
fremste forskningsfunnet 
innen naturvitenskap de siste 
årene. 

Underveis fikk ungdommene 
kyndig veiledning fra doktor-
gradsstudenter ved Fysisk In-
stitutt ved UiO. 

Ti år med masterclass
CERN har i ti år i samarbeid 
med flere universiteter over 
hele verden invitert elever og 
lærere slike Masterclass. Totalt 
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GåTeR: Kanskje blir det Solør-elevene Adrian Aasen eller Olivia Gulbrandsen som løser en av fysikkens mange gåter.       De har i alle fall nå fått prøve seg som toppforskere for en dag på Universitetet i Oslo. Lærer Robert Grønvold håper 
dette skal inspirere elevene til å satse på fysikk og andre realfag.  bildeR: GunHild m. HauGnes

Billetter: www.radhusteatret.no
Servicetorget 62 80 80 00 
Kinokiosken 62 80 80 89

Kinokiosken: 62 80 80 89
www.radhusteatret.nokinoprogram

SE DEN PÅ KINO

En romantisk

kinomusikal basert på 
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Jan Eggums sanger
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leSeRneS BIldeR
Del dine bilder med  
Glåmdalens lesere:
MMS: GlleserbilDe til 2005 (3,-)
epost: leserbilde@glomdalen.no
last opp dine bilder på 
glomdalen.no/leserbilder

              Glåmdalen

              glomdalen.no

FØlG oSS!

legg inn dine arrange-
menter i vår kalender, 
eller sjekk den fyldige 
kalenderen leserne selv 
lager for fullstendig 
oversikt over hva som 
skjer i distriktet. 
Du gjør det enkelt på: 
glomdalen.no/kalender

På neTT

Kalender
Hege Hagaløkken gir 
deg ferske nyheter, 
aktuelle temaer, gjester 
og musikk i «Heges 
holdeplass» på radio 
Kongsvinger hverdager 
fra kl. 14.00 til 17.00.
radiokongsvinger.no, 
FM 100,8, FM 102,7 og 
FM 105,6.

På RadIo

Hør Hege!
savner du en hund, en 
katt eller kanskje en 
liten kanin? eller har du 
funnet et dyr som 
savner eieren sin? legg 
inn din annonse helt 
gratis i vår sone på 
dyridrift.origo.no. 
Mange er blitt gjenfo-
rent her de siste årene.

På oRIGo

Dyr i drift

VåR: Bildet er tatt på Oppstadbakken.

GRauTSjØen: Er sommerens vakre perle, på Hof Finnskog. 
åse elsethagen har tatt bildet.

VåR: blåveis på Åbogen. Foto 
anne marie Torp.

koRT: Våren varte ikke 
lenge. Bildet er tatt søndag 
kveld . Hilsen mona Thrygg 
andreassen , Skotterud.
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10000 elever fra 40 land deltar i 
år.

UiO har kjørt Masterclass si-
den 2005 og er også aktivt med i 
styret. Ifølge Farid Ould-Saada 
har UiO utviklet det mest popu-
lære måleverktøyet for disse 
klassene. Han påpeker også at 
Fysisk institutt har doktor-
gradsstudenter i toppklasse på 
dette viktige feltet i fysikken. 

Interessen for å delta på Mas-
terclass har økt fra år til år. I år 
er det 345 påmeldte elever. For 
første gang arrangeres det nå 
Masterclass to dager for at flest 
mulig skal få denne mulighe-
ten. 

FoRSkeRe: Elevene ved Solør videregående skole fikk i forrige uke 
prøve seg som fysikkforskere.

På oppdagelsesreise i fysikkens verden 
 Glåmdalen. 18.03.2014. Side: 2,3 
GUNHILD M. HAUGNES 
ÅSNES: Elever fra Solør videregående skole har

prøvd seg som fysikkforskere sammen med

toppforskere fra CERN og Universitet i Oslo (UiO).

Blant annet jaktet de på det berømte Higgs-

bosonet.

- Er det en Higgs-partikkel, er det virkelig det. Det

ligner veldig.

De to Solør-elevene Adrian Aasen og Olivia

Gulbrandsen er ikke sikre der de sitter foran

dataskjermen og studerer bilder som kommer opp.

Gjennom det internasjonale Masterclass-prosjektet er

de forskere for én dag på Fysisk institutt ved UiO og

CERN i Sveits, som er verdens fremste

fysikkforskningsinstitutt.

Det var CERN-forskere som i 2012 oppdaget det

berømte Higgs-bosonet, partikkelen som hadde gjemt

seg for forskerne i nærmere 50 år.

Ferske data

- Elevene får tilgang til helt ferske data, som gjør dem

i stand til å finne og måle nyoppdagede partikler, som

Higgs-bosonet.

Dette er en unik mulighet for elevene til å jobbe tett

med toppforskere og få en smakebit på hvordan

moderne fysikkforskning foregår, sier fysikkprofessor

Farid Ould-Saada ved UiO.

Via digitale bilder på dataskjermen kan elevene prøve

å finne ut hvilke typer partikler de ser. Senere på

dagen skal de Solør-elevene få diskutere funnene

sine med CERN-forskere og andre Masterclass-

elever fra hele verden via videooverføring.

Vil studere fysikk

- Dette er midt i blinken for meg. Jeg vurderer sterkt å

studere fysikk, enten astronomi eller partikkelfysikk,

sier Adrian (17) ivrig.

Olivia (18) er mer usikker på hva hun vil satse på etter

videregående. - Men dette er gøy. Alt som er veldig

stort eller veldig lite, som disse partiklene, er

spennende.

Det å få se og oppleve hva realfag kan brukes til i

hverdagen og i jobb øker sjansen for at jeg vil satse

på det, sier hun.

- Håper det inspirerer

Selv om Solør-elevene egentlig hadde fri på fredag så

sto de grytidlig opp om morgenen for å ta bussen ned

til Oslo og delta på Masterclass.

- Ja, og alle sammen ble med.

Men så har vi også veldig godt realfagsmiljø ved vår

skole. Andelen elever som velger realfag, er høy. Jeg

håper at denne dagen skal inspirere elevene slik at de

får lyst til å fortsette med fysikk eller andre realfag,

sier lærer Robert Grønvold som selv har hovedfag i

fysikk og som har med elever på Masterclass for

første gang.

Mange tror vitenskapen har svar på det meste, men

det stemmer ikke. Det er fortsatt veldig mange uløste
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gåter.

Selv om Higgs-bosonet er funnet, består fysikken

fortsatt av en uendelig lang rekke mysterier, mange

spennende hemmeligheter som venter på å bli funnet,

som for eksempel mørk materie.

Slik var dagen

Fredag fikk Solør-elevene og drøyt 180 andre elever

fra 11 videregående skoler gå på oppdagelsesreise i

fysikk, gjennom det internasjonale prosjektet

Masterclass.

Først fikk de en innføring i kreftene og byggesteinene

i naturen.

Så fikk de selv eksperimentere med høyenergifysikk. I

regi av Fysisk institutt ved UiO fikk de jobbe som

virkelige forskere med data fra CERN i Sveits.

Elevene fikk stifte bekjentskap med den 27 kilometer

lange akseleratoren Lagre Hadron Collider (LHC) og

ATLAS-detektoren hos CERN. Her fyker partikler

rundt i lysets hastighet.

LHC er et nytt verktøy som muliggjør oppdagelser og

studier av nye partikler og dermed kan avdekke nye

sannheter om hvordan universet er bygd opp.

Det var CERN-forskere som i 2012 fant den berømte

Higgspartikkelen.

Denne ble beskrevet allerede i 1964, men det tok

altså nesten 50 år finne den.

Higgs-bosonet regnes som det fremste

forskningsfunnet innen naturvitenskap de siste årene.

Underveis fikk ungdommene kyndig veiledning fra

doktorgradsstudenter ved Fysisk Institutt ved UiO.

Ti år med masterclass

CERN har i ti år i samarbeid med flere universiteter

over hele verden invitert elever og lærere slike

Masterclass. Totalt 10000 elever fra 40 land deltar i

år.

UiO har kjørt Masterclass siden 2005 og er også

aktivt med i styret. Ifølge Farid Ould-Saada har UiO

utviklet det mest populære måleverktøyet for disse

klassene. Han påpeker også at Fysisk institutt har

doktorgradsstudenter i toppklasse på dette viktige

feltet i fysikken.

Interessen for å delta på Masterclass har økt fra år til

år. I år er det 345 påmeldte elever. For første gang

arrangeres det nå Masterclass to dager for at flest

mulig skal få denne muligheten.

CERN

 En internasjonal organisasjon for forskning i

partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi - og er

verdens største forskningssenter på disse områdene.

CERN ligger på grensen mellom Svits og Frankrike.

Her ligger Large Hadron Collider - en enorm

partikkelakselerator som er 27 kilometer i omkrets. Er

mest berømt for å ha funnet Higgs-partikkelen og lagt

grunnlaget for world wide web. Verdens første

nettside ble publisert på CERN i 1991.

HIGGS-BOSON

 En elementærpartikkel som ble postulert i 1964 av

Higgs og Englert. Den har vært den manglende biten i

partikkelpuslespillet som kalles standardmodellen og

som forklarer hvordan alt i verden er bygd opp av

naturens minste byggeklosser.

 Higgs-partikkelen gjemte seg i 48 år, før den ble

oppdaget av CERN-forskere sommeren 2012.

 Den har også blitt kalt gudspartikkelen, et begrep

mange fysikkforskerne ikke liker.

 Higgs og Englert fikk Nobelprisen i fysikk i 2013.

© Glåmdalen
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Nytt gjennombrudd for CERN-forskere 
 Forskning.no. 22.01.2014 14:02 
Foto:CERN) Forskere ved CERN har for første

gang lykkes i å produsere en stråle av

antihydrogenatomer. Å produsere antiatomer og

holde dem fanget stadig lengre mellom sterke

magnetfelt, har forskerne fått til lenge.

Men å transportere dem vekk fra magnetene for å

studere dem enda bedre, har ikke vært mulig før nå.

 I eksperimentet ASACUSA ved CERN har forskerne

observert 80 antihydrogenatomer 2,7 meter unna

produksjonsstedet.

 Ved CERN gjennomføres det en rekke eksperimenter

på antimaterie. Utfordringen så langt har både vært å

lage antipartikler og å kunne fange dem lenge nok til

at vi kan studere dem, sier forsker Heidi Sandaker

ved Universitetet og Bergen, som blant annet forsker

på antimaterie ved CERN. (NTB)

© Forskning.no
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CERN-forskere laget stråle av antiatomer 
 NTB Info. 21.01.2014 18:11 
Forskere ved CERN har for første gang lykkes i å

produsere en stråle av antihydrogenatomer.

I en artikkel som publiseres i Nature Communications

i dag, 21. januar, dokumenterer forskere ved den

europeiske organisasjonen for nukleærforskning

(CERN) at de for første gang har lykkes i å produsere

en stråle av antihydrogenatomer.

 Å produsere antiatomer og holde dem fanget stadig

lengre mellom sterke magnetfelt, har forskerne fått til

lenge. Men å transportere dem vekk fra magnetene

for å studere dem enda bedre, har ikke vært mulig før

nå: I eksperimentet ASACUSA ved CERN har

forskerne observert 80 antihydrogenatomer 2.7 meter

unna produksjonsstedet.

 Forsker på antimaterie

 Vanlige partikler fra universets opprinnelse har

forskerne observert. Antimaterie materie som består

av antipartikler, ikke partikler - har forskerne aldri

observert fra det tidlige universet på samme måte.

Hvorfor ikke, er en gåte for fysikerne. For man vet at

de finnes - forskerne kan produsere både

antielektroner (som også kalles positroner) og

antiprotoner i laboratoriet. Ved CERN, der forskerne

de siste årene kan vise til store gjennombrudd

innenfor partikkelfysikk - mest minneverdig var funnet

av Higgs-partikkelen i 2012 - gjennomføres det en

rekke eksperimenter på antimaterie.

 - Utfordringen så langt har både vært å lage

antipartikler og å kunne fange dem lenge nok til at vi

kan studere dem, sier forsker Heidi Sandaker ved

Universitetet og Bergen som blant annet forsker på

antimaterie ved CERN.

 Ny metode

 Materie og antimaterie utsletter hverandre i det

øyeblikket de møtes. I tillegg til å lage antihydrogen,

har de største problemene for forskerne derfor vært å

isolere antiatomer fra vanlige atomer. Ved hjelp av

sterke magneter har de lykkes i å isolere

antihydrogenatomet lenge nok til å studere dem. For

å studere dem i detalj, må de transporteres vekk fra

de sterke magnetiske feltene, som forstyrrer de

spektroskopiske undersøkelsene man ønsker å gjøre.

Det er denne transportetappen forskerne ved CERN

nå har fått til.

 - Forskerne har nå funnet en måte å transportere

antihydrogenatomene videre fra magnetfeltene, slik at

de kan studeres mens de flyr. Dermed kan vi gjøre

langt mer nøyaktige studier av antihydrogenatomer,

og vi er kommet et langt skritt videre i forskingen på

antimaterie, sier Sandaker.

 Les artikkelen i Nature.

 Les mer på CERNs nettsider.
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 Dette er CERN

 CERN er verdens største og viktigste organisasjon

for forskning på partikkelfysikk. Anlegget ligger på

grensen mellom Sveits og Frankrike.

 Norge er et av 21 land som samarbeider om å

finansiere CERN og driver forskning ved

infrastrukturen. Norge har vært medlem av CERN

siden oppstarten i 1954 og dekker 2,5 prosent av

CERNs budsjett.

 I 2013 betalte den norske regjeringen 175 millioner

kroner for medlemskapet. Det er Forskningsrådet som

forvalter det norske medlemskapet på vegne av

Kunnskapsdepartementet.

 Omtrent 100 norske forskere og studenter, primært

fra UiO og UiB, deltar i eksperimentene på CERN,

sammen med 6500 andre forskere fra universiteter og

forskningsinstitutter over hele verden.

 Kontaktpersoner:

 Forsker Heidi Sandaker, Universitetet i Bergen og

CERN

 +41 764875419

 heidi.sandaker@ift.uib.no

 Spesialrådgiver Bjørn Jacobsen, Norges

forskningsråd:

 +47 40 63 82 66

 bja@forskningsradet.no

 CERN Press Office

 press.office@cern.ch

 Kontakter

© NTB Info
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CERN-forskere laget stråle av antiatomer 
 NTBtekst. 21.01.2014 
Forskere ved CERN har for første gang lykkes i å

produsere en stråle av antihydrogenatomer.

I en artikkel som publiseres i Nature Communications

i dag, 21. januar, dokumenterer forskere ved den

europeiske organisasjonen for nukleærforskning

(CERN) at de for første gang har lykkes i å produsere

en stråle av antihydrogenatomer.

 Å produsere antiatomer og holde dem fanget stadig

lengre mellom sterke magnetfelt, har forskerne fått til

lenge. Men å transportere dem vekk fra magnetene

for å studere dem enda bedre, har ikke vært mulig før

nå: I eksperimentet ASACUSA ved CERN har

forskerne observert 80 antihydrogenatomer 2.7 meter

unna produksjonsstedet.

 Forsker på antimaterie

 Vanlige partikler fra universets opprinnelse har

forskerne observert. Antimaterie – materie som består

av antipartikler, ikke partikler - har forskerne aldri

observert fra det tidlige universet på samme måte.

Hvorfor ikke, er en gåte for fysikerne. For man vet at

de finnes - forskerne kan produsere både

antielektroner (som også kalles positroner) og

antiprotoner i laboratoriet. Ved CERN, der forskerne

de siste årene kan vise til store gjennombrudd

innenfor partikkelfysikk - mest minneverdig var funnet

av Higgs-partikkelen i 2012 - gjennomføres det en

rekke eksperimenter på antimaterie.

 - Utfordringen så langt har både vært å lage

antipartikler og å kunne fange dem lenge nok til at vi

kan studere dem, sier forsker Heidi Sandaker ved

Universitetet og Bergen som blant annet forsker på

antimaterie ved CERN.

 Ny metode

 Materie og antimaterie utsletter hverandre i det

øyeblikket de møtes. I tillegg til å lage antihydrogen,

har de største problemene for forskerne derfor vært å

isolere antiatomer fra vanlige atomer. Ved hjelp av

sterke magneter har de lykkes i å isolere

antihydrogenatomet lenge nok til å studere dem. For

å studere dem i detalj, må de transporteres vekk fra

de sterke magnetiske feltene, som forstyrrer de

spektroskopiske undersøkelsene man ønsker å gjøre.

Det er denne transportetappen forskerne ved CERN

nå har fått til.

 - Forskerne har nå funnet en måte å transportere

antihydrogenatomene videre fra magnetfeltene, slik at

de kan studeres mens de flyr. Dermed kan vi gjøre

langt mer nøyaktige studier av antihydrogenatomer,

og vi er kommet et langt skritt videre i forskingen på

antimaterie, sier Sandaker.

 Les artikkelen i Nature.

 Les mer på CERNs nettsider.

 Dette er CERN

 Kontaktpersoner:

 Forsker Heidi Sandaker, Universitetet i Bergen og

CERN

 +41 764875419

 heidi.sandaker@ift.uib.no

 Spesialrådgiver Bjørn Jacobsen, Norges

forskningsråd:

 +47 40 63 82 66

 bja@forskningsradet.no

 CERN Press Office
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 press.office@cern.ch

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

www.ntbinfo.no ****
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kortet

Fordeler for

abonnenter

Hvem får A-kortet?
A-kortet får du som abonnent på Aftenposten papiravis og/eller digitalt. Tilbudene gjelder for hele husstanden.
Dersom du ikke finner ditt A-kort, kan du få det på din mobil ved å sende SMS: A-kort til 1905.
Her kan du også bestille nyhetsbrev, slik at du ikke går glipp av de gode tilbudene fra Aftenposten.
Ved behov for veiledning, kontakt vårt kundesenter på telefon 24 14 65 60.

Utvalgte abonnementsfordeler
A-kortet er Aftenpostens fordelsprogram for faste abonnenter. Med A-kortet får du tilgang
til eksklusive tilbud innen kultur, reise, sport og underholdning. Utvalgte tilbud annonseres
i Aftenposten. Full oversikt over alle våre tilbud finnes på www.ap.no/akortet

Her er noen smakebiter:

Safari i gorillaens rike
Dette er drømmeturen for alle safari-interesserte
Uganda inneholder noe av verdens mest spennende fauna og flora. I 11 dager
reiser vi rundt i det vakre, østafrikanske landet og hele tiden står natur-
opplevelsene i kø.

Blant høydepunktene er møtet med de sjeldne fjellgorillaene i Bwindi
Impenetrable Forest, sjimpansesporing i Kibale Forest og safari med båt i Queen
Elisabeth National Park, en svært vakker nasjonalpark. Dette er en drømmetur for
alle dyre- og fugleinteresserte!

Pris for lesere uten A-kort kr 33.500,-
Ordinær pris kr 35.500,- pris per pers i delt dobbeltrom

Informasjon og påmelding:
www.hvitserk.no eller telefon 23 21 30 70

Dyreparken i Kristiansand
Weekendpakke med overnatting i Abra Havn
30. mai – 1. juni
Bli med på en uforglemmelig tur til Dyreparken.
I to hele dager kan dere utforske alt Dyreparken og
Badelandet har å by på. Pakken inkluderer overnatting
i fine familieleiligheter i sjørøverbyen Abra Havn.

A-kortpris: fra kr 4.550,-
Ordinær pris kr. 5.391,- (3 pers)
Booking: Ring Dyreparken på 815 33 90

Kroatia og Slovenia
Fra skjærgård til fjell: Middelalderbyer, fantastisk natur og vinsmaking i
Kroatia og Slovenias skjulte perler. 8 dager med avreise 3. mai 2014.
Istria-halvøya, grottene i Postojna, Vintgar-kløften og Bled-sjøen. Utflukter med
båt, byvandringer i idylliske middelalderbyer og gamle borger. Vi ser spor etter
flere tusen års europeisk historie på denne avslappede reisen gjennom Kroatia og
Slovenias spennende landskap.

A-kortpris: kr 11.998,- Ordinær pris 13.998,-
Informasjon og påmelding: albatros-travel.no/a-kortet eller tlf. 800 58 106

Bård Tufte Johansen
Latter, Aker Brygge 5. februar – 5. april 2014
Bård er det avisene omtaler somMann (44), og nå
snakker han om blant annet sykkelseter, mamma-
blader, islam og bark fra Plantasjen, om å være
arbeidsgiver for polske håndverkere, inneklemte dager,
hærverk og diffuse muskel – og skjelettlidelser.

A-kortpris: kr 365,-
Ordinær pris kr 465,- inkl. billettavgift
Billettkjøp: 23 11 88 00 /mail@latter.no

Billy Elliot på Folketeateret
Billy Elliot har første Europa-premiere utenforWest End i Oslo 18. sept. 2014.
Billy Elliot er en vakkermusikal basert på drømmen om å realisere sitt naturtalent.
Billy vokser opp under svært karrige forhold i Englands gruvedriftssamfunn.
Under disse marginale forholdene starter Billy sin lange og kronglete vei mot å
realisere sitt unike dansetalent. Musikken er av Elton John, tekst og sangtekst av
Lee Hall, original regissør fra London Steven Dalry.

A-kortpris: kr 505,- inkl. billettavgift
Billettbestilling:www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133

TH
EM
US
ICA
L

MUSIC BY

ELTON JOHN
ORIGINALLY DIRECTED IN LONDON BY

STEPHEN DALDRY
BOOK AND LYRICS BY

LEE HALL
MED

KEVIN HAUGAN SOM BILLY ELLIOT
MUSIC BY

ELTON JOHN
ORIGINALLY DIRECTED IN LONDON BY

STEPHEN DALDRY
 MED

KEVIN HAUGAN SOM BILLY ELLIOT

PREMIERE 18. SEPTEMBER 2014
Bestill billetter på billettservice.no / 815 33 133
For grupper: 21 09 65 00

Fra skaperne bak suksessen
Annie på Folketeateret!

Filharmonisk familiedag
Gå på oppdagelsesreise i det musikalske huset!
Oslo Konserthus lørdag 25. januar
12.00 - 14.00 Musikksti - ulike aktiviteter
14.00 - 15.00 Konsert med film og bilder

A-kortpris: kr 180,- barn kr 100,-
Ordinær pris kr 200,- inkl. bill avg
Billettbestilling:
www.oslofilharmonien.no

 
Hva er fysikernes største utfordring? 
 Aftenposten. 10.01.2014. Side: 11 
Ylve Gudheim 
Det er umulig å kåre én av fysikernes utfordringer

til den største. Internasjonalt omtales fire til ti

store utfordringer i fysikken.

Det spenner fra universets opprinnelse og utvikling til

om vi kan forstå og kontrollere materialer og

biologiske systemer på atomnivået. Et av de store

spørsmålene som jeg jobber med, er hvordan vi kan

få en felles teori som forklarer hvordan alle

fundamentale krefter virker sammen. Fundamentale

krefter er de kreftene som virker mellom universets

minste byg- gesteiner, slik som partikler. Det kan

være gravitasjon, elektromagnetisme og kjernekraft.

Vi vet for eksempel ikke hvorfor gravitasjon er så mye

svakere enn andre krefter. Det er et mysterium vi

angriper med nye teorier og eksperimenter på CERN.

Med dagens standardteori i partikkelfysikk kan vi bare

forklare rundt 4 prosent av universet. Resten er det vi

kaller mørk materie eller mørk energi, altså det som

er usynlig for oss. Hvis vi finner én teori som forener

alle fundamentale krefter, vil vi kunne finne ut hva

som skjedde rett etter «the big bang» og få vite mer

om universet.

 Artikkel:

Alex Read

Professor i høyenergifysikk ved Universitetet i Oslo og

forsker ved CERN.

© Aftenposten
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Her jakter de på universets mørke 
 Dagsavisen. 04.01.2014 03:20 
Espen Løkeland-Stai 
Dypt under jorda, på grensa mellom Sveits og

Frankrike, forberedes eksperimenter som kan

sprenge kunnskapen vår om verden. Fysikerne

spår nye store oppdagelser i løpet av de neste to-

tre årene.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no Tweet Print

Annonse CERN

 CERN er forkortelse for Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire.

 Stiftet i 1952 med formål om å støtte samarbeidet

mellom de europeiske stater innen forskning i

elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi.

 De opprinnelige medlemslandene var Belgia,

Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Jugoslavia,

Nederland, Norge, Storbritannia, Sveits, Sverige og

Vest-Tyskland. Jugoslavia trakk seg ut i 1961. Etter

hvert har Østerrike, Spania, Portugal, Finland, Polen,

Slovakia, Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria blitt

medlemmer.

 Ligger utenfor Genève, på grensen mellom Sveits og

Frankrike.

 Finansieres ved bidrag fra medlemslandene utlignet i

forhold til størrelse og økonomisk evne.

 Kilde: Store Norske Leksikon mer å lese

 GENÈVE (Dagsavisen): - Hvis jeg skulle gått til et

bettingselskap og satt pengene mine på noe, da vet

jeg hva jeg ville ha satt dem på, sier fysikkprofessor

Are Raklev og stanser opp et øyeblikk før han

fortsetter.

 - Jeg ville ha satt dem på mørk materie.

 Skal vi tro Raklev kan de neste årene bli starten på

slutten for ett av de største mysteriene innen fysikken.

Vi kan stå overfor oppdagelser som vil sprenge

kunnskapen vår om hvordan verden fungerer.

 Partikkelkollisjoner

 Det er her han tror svaret kan komme. Hundre meter

under bakken utenfor Genève i Sveits. Inne i en 27

kilometer lang tunnel som strekker seg over grensa til

Rhône-Alpes i Frankrike, der vinrankene ligger som

tepper utover landskapet, i skyggen av Jurafjellene,

som reiser seg snøkledd mellom elvene Rhinen og

Rhône.

 I denne tunnelen ligger verdens mest avanserte

maskin: Large Hadron Collider (LHC). Skapt for å

forske på de minste byggesteinene universet er satt

sammen av. LHC er en såkalt partikkelakselerator,
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den største som er bygd, og står i sentrum for

forskningsprosjekter med flere tusen fysikere

involvert.

 I LHC akselereres protoner helt oppunder lysets

hastighet, gjennom to rør som er gjort tommere og

kaldere enn det ytre rom. To stråler med partikler

sendes ved hjelp av magneter i hver sin retning. Når

de når maksimal hastighet går de rundt 11.000

ganger rundt hvert sekund, og det er da de ledes inn

for å kollidere i detektorer på størrelse med

høyblokker. Der braker de sammen i voldsomme

kollisjoner. I disse kollisjonene dannes nye partikler,

og det er de fysikerne er på jakt etter.

 Gudepartikkelen

 Stedet er Cern. Den internasjonale organisasjonen

for partikkelfysisk forskning, med Norge som en av 20

medlemsstater. Det var her det som i dag er kjent

som World Wide Web ble utviklet. Det var fra Cern

den første nettsiden ble lagt ut i 1991. Og det var her

generaldirektør Rolf-Dieter Heuer 4. juli 2012 inntok

podiet foran et fullsatt auditorium, og TV-seere verden

over. Det var her han fikk jubelen til å bryte løs, med

noen enkle forløsende ord:

 - Jeg tror vi har den.

 Slik annonserte Heuer oppdagelsen av Higgs-

bosonet, eller gudepartikkelen, som mediene døpte

den. Aldri før har så mange blikk vært rettet mot noe

så lite. Oppdagelsen fikk fysikere som var hentet inn

til TV-studioene for å forklare oppdagelsen, til å bryte

sammen i tårer på direkten. Funnet ble sågar

sammenlignet med månelandingen.

 Om ikke annet sier det noe om hvilke følelser som

sto i sving, og hva som sto på spill.

 - Det blir store ord når man snakker om Higgs, sier

partikkelfysiker Maiken Pedersen og ser ut over

landskapet der fysikerne ved Cern for ett og et halvt

år siden sto i kø for å få en plass i auditoriet der

funnet av dette elementære bosonet skulle

presenteres.

 - Det er rett og slett slik at om vi ikke hadde en

partikkel som fungerte som Higgs ville ingen

elementærpartikler hatt masse, og da ville vi ikke hatt

et univers med stjerner, planeter eller oss selv, sier

Pedersen.

 Være eller ikke være

 Det var mye som sto på spill. I seg selv var det en

nyhet at det var funnet en ny partikkel. Siden

gullrushet på 1950- og 60-tallet, da fysikerne stadig

oppdaget nye partikler, har det vært langt mellom

slike nyheter. Det var likevel noe spesielt med Higgs,

som gjorde at tusener av forskere, milliarder av kroner

og flere år med forskning har gått med til jakten på

den.

 Fysikerne har jaktet på Higgs helt siden partikkelen

ble forutsagt på grunnlag av ren matematikk på

midten av 1960-tallet. Som fysiker Bjørn H. Samset

beskriver det i boka De hemmelige partiklene har

eksistensen av den vært et slags være eller ikke være

for forståelsen vår av naturen. Uten Higgs-

mekanismen ville ikke partiklene i standardmodellen

hatt masse, og det er, som Pedersen påpeker, rett og

slett ikke mulig. Funnet bekreftet den såkalte

standardmodellen, det teoretiske rammeverket for

forståelse vår av naturen.

 - Higgs er ikke bare nok en partikkel, det bekreftet

det vi har trodd i snart femti år, sier forskningsdirektør

Sergio Bertolucci når han på spørsmål fra Dagsavisen

skal forklare betydningen av funnet.

 Det neste store

 Bertolucci viser til at naturen kan være grusom. Vi

har teorier for hvordan den fungerer, men naturen

bryr seg ikke om teorier. Noen ganger har vi rett om

hvordan den virker, andre ganger ikke.

 Higgs bekreftet altså teorien. Standardmodellen var

reddet. Og ved Cern pustet de lettet ut. Siden LHC
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ble startet opp i 2008 har kreftene i all hovedsak gått

med til jakten på Higgs. Det var den man skulle fange.

 Problemet er bare dette: Standardmodellen beskriver

bare 4-5 prosent av alt det som er rundt oss i

universet. Resten vet vi fint lite om. Sånn sett kan

Higgs sees på ikke bare som siste kapittel i en bok,

men også det første i en ny. Med funnet av Higgs

håper fysikerne på at vi skal stå foran nye

oppdagelser, som vil gi oss en ny og dypere

forståelse av naturen.

 Og det er her vi kommer til Are Raklevs tips til hva du

skal sette pengene dine på om du går til et

bettingselskap. Spørsmålet var hva som blir den

neste store oppdagelsen ved Cern. Og svaret var

altså mørk materie.

 Raklev er ikke alene om dette svaret. Det samme

svaret gir Bertolucci, forskningsdirektøren ved Cern.

 - Gi oss to-tre år, svarer han når Dagsavisen spør

hvor mye tid de trenger.

 Mørk materie

 Standardmodellen forklarer altså fire prosent av det

som er rundt oss. Resten er mørk materie og mørk

energi.

 Så hva er egentlig mørk materie?

 - Ja, det er jo det vi ikke vet, da. Hadde jeg visst det,

kunne jeg ha forventet meg en tur til Stockholm snart,

sier Raklev med henvisning til utdelingen av

Nobelprisen i fysikk, som for 2013 gikk til Peter Higgs

og François Englert for arbeidet med Higgs-bosonet.

 På tross av at man ikke vet hva det er, anslår

forskerne at mørk materie utgjør 25 prosent av

universet, og over 80 prosent av all masse i universet.

 En grunn til at de kaller det mørk materie er rett og

slett at man vet lite om det. En annen er at mørk

materie ikke lyser, det sender ikke ut stråling.

 Det forskerne vet om mørk materie vet de fra

hvordan det påvirker universet i stor skala, hvordan

galakser påvirker hverandre, hvordan stjerner

beveger seg i galakser.

 - Standardmodellen forklarer jo de vanlige partiklene

vi er bygd opp av, elektroner og kvarker og slikt, den

er viktig fordi den bygger vanlig materie. Det handler

om det vi ser rundt oss, det både planter og vi selv er

bygd opp av. Men mørk materie bygger ikke vanlig

stoff, det er noe annet, men det er masse av det. Om

lag 25 prosent av det vi tror universet består av er

altså mørk materie, men det er ikke vanlig stoff. For å

forstå mer av alt er mørk materie veldig, veldig viktig.

Uten mørk materie, og uten de partiklene som må

være der uten at vi egentlig klarer å se dem direkte,

ville ikke universet ha utviklet seg på den måten det

gjør i dag. Det er på en måte med i hele regnestykket,

sier Maiken Pedersen.

 - Så har du mørk energi da, men det kan vi ikke finne

i partikkelakseleratoren, legger hun til.

 Starter opp for full kraft

 Det er stille nede i tunnelen, et sted på grensa

mellom Sveits og Frankrike, når Dagsavisen besøker

Cern. Ved utgangen av 2012, noen måneder etter

oppdagelsen av Higgs, ble partikkelakseleratoren

stengt. Det er ingen strømmer av protoner som

kolliderer i Alice og de tre andre detektorene.

 De eneste som er her nede nå, jobber med å

oppgradere og forberede LHC på jakten etter nye

partikler.

 Fem år etter at LHC først startet opp, er spenningen

stor før den skal startes opp igjen, etter planen i

starten av 2015.

 Det er ikke uten grunn. LHC har ikke kjørt for full

maskin. Så langt har de kjørt på 8 terraelektronvolt

(TeV), men kapasiteten er på 14 TeV. Når det starter

opp igjen i starten av 2015, skal det kjøres på for fullt.
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Det vil ha stor betydning for hva det er mulig å finne,

dørene åpnes til en verden av tyngre partikler.

 - Kort sagt handler det om den ene ligningen alle

kjenner fra fysikken, Einsteins berømte E=mc2. For

når man nesten dobler energien i eksperimentet på

LHC, betyr det at man kan skape nye partikler med

nesten dobbelt så mye masse. Og det man håper på

er at disse mørk materie-partiklene er akkurat i det

nye intervallet man da har tilgang til. Så jo mer energi

vi har, desto tyngre og mer eksotisk partikkelbase kan

vi skape, sier Raklev.

 Slikt får et fysikerhjerte til å banke litt raskere.

 Nye elementærpartikler

 Har fysikerne rett, består mørk materie av en ny type

elementærpartikler som ennå ikke er oppdaget. I

jakten på dem kommer også nye teorier inn, i

forlengelsen av standardmodellen. Det som regnes

som en av de mest lovende er supersymmetrien.

 Ifølge supersymmetrien har alle elementærpartikler

en egen superpartner. Teorien er aldri bekreftet. Det

er aldri funnet supersymmetriske partikler. Ikke

engang noe hint om det. Men jakten på

supersymmetriske partikler fortsetter: Forklaringen på

at de ikke er funnet, kan ifølge fysikerne være at de er

er tyngre enn sine vanlige partnere, og at det derfor

trengs høyere energi for å oppdage dem.

 - Oppjusteringen av LHC er helt midt i blinken, så det

er det alle venter på. Det er en øvre grense for hvor

tunge disse partiklene kan være, for hvis de er tyngre

enn en viss grense, bryter egentlig teorien sammen.

Og den grensen passer godt til LHC, sier Maiken

Pedersen.

 Så hva har supersymmetri å gjøre med mørk

materie? Teorien regnes for å ha gode kandidater til

mørk materie, og kan dermed være en forklaring på

hva det er.

 Ikke bare en Higgs

 Selv om mørk materie kan bli den neste store

oppdagelsen ved Cern, handler ikke alt om dette.

Mørk materie er bare ett av mysteriene fysikerne sliter

med.

 Vi har altså kunnskap om bare fire-fem prosent av alt

universet består av. Akkurat dét er ikke nødvendigvis

et problem, mener Raklev.

 - Du kan se på det som en kjempemulighet til å gjøre

nye oppdagelser. Veletablerte teorier er kjedelig fra et

fysikkståsted, det morsomme er å ødelegge teorier, å

gjøre nye oppdagelser som gjør at vi må tenke på nye

ting, sier han.

 Dét var også tilfellet med Higgs-bosonet. For midt i

all jubelrusen var det også fysikere som var skuffet,

som mente det ville være morsommere om det ikke

eksisterte, slik at man ble tvunget til å tenke nytt.

 - Svar som har vært opplagte ville endt i

søppelkassa. Så det vi forsøker å gjøre med Higgs-

bosonet nå, er å se om det finnes egenskaper ved det

som bryter med det vi forventer. Vi er ikke interessert i

å bekrefte ting, vi er interessert i å avkrefte, sier

Raklev.

 - Man er veldig opptatt av å understreke at man har

funnet ett Higgs-boson, ikke dét Higgs-bosonet? Hva

betyr det?

 - Det betyr at det herrene Englert og Higgs fikk

Nobelprisen for var en prinsipiell greie, en prinsipiell

matematisk mekanisme for å gi masse til

elementærpartikler. Men den teorien, eller modellen,

vi har over mikrokosmos har en bestemt måte å bruke

den mekanismen på, som bare er én av mange

muligheter. Det finnes muligheter å bruke

mekanismen på hvor Higgs-bosonet har andre

egenskaper, det finnes måter hvor det er mange

Higgs-bosoner, tre, fire, fem, eller enda flere, sier

Raklev.

 Etter Big Bang
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 Et annet mysterium Raklev og andre tilhengere av

supersymmetri håper teorien kan bidra til å forklare,

er hvorfor det finnes mer materie enn antimaterie.

 - Vår forståelse av big bang sier at det burde vært

laget like mye materie som antimaterie. Så hvor er det

blitt av? Vi ser ikke noe antijord, vi har ikke noen

antimennesker gående rundt omkring, sier Raklev og

legger til at supersymmetrien har en rolle til å forklare

dette.

 Han vedgår likevel at teorien har en liten mangel.

 - Vi har ikke funnet noe direkte tegn til den, og med

det mener vi en partikkel. For det supersymmetrien

forutsier er en hel zoologisk hage med nye

elementærpartikler, sier han.

 Høyrisiko

 Inne på et kontor legger Sergio Bertolucci hendene

på bordet.

 - Grunnforskning er høyrisiko, sier han og legger ut

om hvordan det ikke handler om å bekrefte, men om

å skrive bøker. Man vet ikke at man skal finne noe

nytt når man kjører i gang med et nytt eksperiment,

men verdien av ikke å finne noe vil uansett øke

kunnskapen.

 - Når du gjør noe der du bruker skattebetalernes

penger, ønsker du å gjøre ting der sannsynligheten

for at du finner noe nytt er høy, for å minimere

risikoen, sier han. Higgs var en known unknown, sier

han. Noe som burde være der, eller om det ikke var

der, gjorde det mulig å demonstrere at det ikke

eksisterte.

 Men når de starter opp igjen til neste år, handler det

ikke bare om det som burde være der, som du håper

på å finne, men også om det uventede ukjente.

 - Det er litt som om du kolliderer to fotballer og får en

bowlingkule ut av det, da snakker vi morsomme ting,

sier Are Raklev og slår fast at det er nettopp noe helt

nytt de egentlig ønsker seg.

 - Vi bruker ofte frukt som analogi. Du begynner med

å kollidere to druer. Så får du en skur av bananer,

ananas og en og annen liten kjærlighetsfrukt, ikke

sant. Det er det som skjer under sånne

partikkelkollisjoner. For du begynner med protoner,

som er lette, små ting. Så kolliderer de ved høye

energier, og du får en skur av partikler, hvor noen av

dem veier mye mer enn de protonene du begynte

med, sier Raklev og stanser opp et øyeblikk før han

fortsetter:

 - Grunnen til at du får mer enn du startet med er bare

Einsteins formel. For hvis du bare har nok energi i

kollisjonen, så kan du skape nesten hva som helst.

 espen.lokeland-stai@dagsavisen.no

 Skriftlig kilde: De hemmelige partiklene Bjørn H.

Samset, 2013

 Svarte hull og ekstra dimensjoner

 Mørk materie er bare ett av mysteriene fysikerne

jobber med. Et annet er antimaterie, eller snarere

mangelen på det.

 Det stoffet vi er laget av har et motstykke, med

motsatt ladning. Når de to formene møtes, utligner de

hverandre, eller annihileres, og det frigjøres enormt

med energi. Rett etter big bang var det like mye

antimaterie som materie, men den er i dag borte. Hva

som skjedde med antimaterien, er et av de store

mysteriene forskerne jobber med.

 Men det stanser ikke her. Vi har spurt professor Are

Raklev om andre mysterier i fysikken, i tillegg til mørk

materie og antimaterie.

 - Det som vi kanskje på lang sikt virkelig har lyst til å

gjøre, er å forklare gravitasjon på mikroskala, sier han

og fortsetter:
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 - Den teorien vi har for gravitasjon som stammer fra

Einstein, forklarer bare gravitasjon på stor skala, som

den virker mellom jorda og sola, eller for så vidt også

sånn som den virker mellom oss og jorda. Men hvis vi

går ned på mikrokosmosskala, hvis vi går ned i

atomkjernen, så vet vi at den teorien ikke fungerer

lenger, den bryter rett og slett sammen matematisk.

Så vi har ingen teori for gravitasjon på mikroskala.

Det er regnet som et av de virkelig dype problemene i

fysikken. Hvis man løser det, løser man også andre

problemer.

 - Hva med ekstra dimensjoner?

 - Det har jo litt sammenheng med gravitasjon. Én av

ideene er at det finnes masse ekstra dimensjoner i

universet. Vi kjenner jo liksom til tre dimensjoner, vi

kan bevege oss fram og tilbake, til venstre og høyre,

opp og ned, om vi hopper litt. En del slike teorier har

ekstra dimensjoner som vi ikke ser. Tenk deg det som

et A4-ark, som du ruller opp i en tynn tube. Det som

tidligere var en todimensjonal overflate er nå bare blitt

endimensjonal langs tuben, du har på en måte mistet

en dimensjon som er blitt krøllet opp. Så du tenker

deg at det kanskje eksisterer sånne ekstra

oppkrøllede dimensjoner som du rett og slett ikke ser.

 - Hva med svarte hull? Da LHC startet opp trodde

noen at det skulle lages svarte hull som slukte jorden.

 - Grunnen til at vi ikke er noe bekymret for dette, er at

vi vet at slike svarte hull, dersom de eksisterer, ikke er

noe farlig. Grunnen til at vi vet det, er at jorda hele

tida blir bombardert med kosmisk stråling med mye

høyere energier enn det vi kan lage i en lab. Så hvis

slike svarte hull hadde eksistert, ville de blitt produsert

når den kosmiske strålingen traff jorda og jorda ville

ha vært borte for lenge siden. Det at vi eksisterer, det

at jorda er her i dag, forteller oss at hvis slike små

svarte hull eksisterer, så er de ufarlige, sier Raklev.

 mer å lese

 Her, i LHC-tunnelen, dypt under jorda utenfor

Genève akselereres protoner helt oppunder lysets

hastighet. FOTO: SIDSEL FLOCK
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Dypt under jorda, på grensa mellom Sveits og Frankrike, 
forberedes eksperimenter som kan sprenge kunnskapen vår 
om verden. Fysikerne spår nye store oppdagelser i løpet av 
de neste to-tre årene.

Her jakter de på 
universets mørke

TekST: eSpen LøkeLanD-STai

FO
TO

: c
la

u
d

ia
 M

a
rc

el
lO

n
i, 

ce
rn

25reportasje  :nye inntrykk

lørdag 4. januar 2014 Dagsavisen

»

26nye inntrykk:  reportasje

Dagsavisen lørdag 4. januar 2014

GENÈVE (Dagsavisen): – Hvis jeg skulle 
gått til et bettingselskap og satt pengene 
mine på noe, da vet jeg hva jeg ville ha 
satt dem på, sier fysikkprofessor Are 
Raklev og stanser opp et øyeblikk før han 
fortsetter.

– Jeg ville ha satt dem på mørk 
materie.

Skal vi tro Raklev kan de neste årene 
bli starten på slutten for ett av de største 
mysteriene innen fysikken. Vi kan stå 
overfor oppdagelser som vil sprenge 
kunnskapen vår om hvordan verden 
fungerer.

Partikkelkollisjoner
Det er her han tror svaret kan komme. 
Hundre meter under bakken utenfor 
Genève i Sveits. Inne i en 27 kilometer 
lang tunnel som strekker seg over grensa 
til Rhône-Alpes i Frankrike, der vinran-
kene ligger som tepper utover land-
skapet, i skyggen av Jurafjellene, som 
reiser seg snøkledd mellom elvene 
Rhinen og Rhône.

I denne tunnelen ligger verdens mest 
avanserte maskin: Large Hadron Collider 
(LHC). Skapt for å forske på de minste 
byggesteinene universet er satt sammen 
av. LHC er en såkalt partikkelakselerator, 
den største som er bygd, og står i sentrum 
for forskningsprosjekter med flere tusen 

fysikere involvert. 
I LHC akselereres protoner helt 

oppunder lysets hastighet, gjennom to 
rør som er gjort tommere og kaldere enn 
det ytre rom. To stråler med partikler 
sendes ved hjelp av magneter i hver sin 
retning. Når de når maksimal hastighet 
går de rundt 11.000 ganger rundt hvert 
sekund, og det er da de ledes inn for å 
kollidere i detektorer på størrelse med 
høyblokker. Der braker de sammen i 
«voldsomme» kollisjoner. I disse kollisjo-
nene dannes nye partikler, og det er de 
fysikerne er på jakt etter.

GuDePartikkelen
Stedet er Cern. Den internasjonale orga-
nisasjonen for partikkelfysisk forskning, 
med Norge som en av 20 medlemsstater. 
Det var her det som i dag er kjent som 
World Wide Web ble utviklet. Det var fra 
Cern den første nettsiden ble lagt ut i 
1991. Og det var her generaldirektør Rolf-
Dieter Heuer 4. juli 2012 inntok podiet 
foran et fullsatt auditorium, og TV-seere 
verden over. Det var her han fikk jubelen 
til å bryte løs, med noen enkle forløsende 
ord:

– Jeg tror vi har den.
Slik annonserte Heuer oppdagelsen 

av Higgs-bosonet, eller «gudepartik-
kelen», som mediene døpte den. Aldri før 

har så mange blikk vært rettet mot noe 
så lite. Oppdagelsen fikk fysikere som var 
hentet inn til TV-studioene for å forklare 
oppdagelsen, til å bryte sammen i tårer 
på direkten. Funnet ble sågar sammen-
lignet med månelandingen. 

Om ikke annet sier det noe om hvilke 
følelser som sto i sving, og hva som sto på 
spill.

– Det blir store ord når man snakker 
om Higgs, sier partikkelfysiker Maiken 
Pedersen og ser ut over landskapet der 
fysikerne ved Cern for ett og et halvt år 
siden sto i kø for å få en plass i auditoriet 
der funnet av dette elementære bosonet 
skulle presenteres. 

– Det er rett og slett slik at om vi ikke 
hadde en partikkel som fungerte som 
Higgs ville ingen elementærpartikler hatt 
masse, og da ville vi ikke hatt et univers 
med stjerner, planeter eller oss selv, sier 
Pedersen.

Være eller ikke Være
Det var mye som sto på spill. I seg selv var 
det en nyhet at det var funnet en ny 
partikkel. Siden «gullrushet» på 1950- og 
60-tallet, da fysikerne stadig oppdaget 
nye partikler, har det vært langt mellom 
slike nyheter. Det var likevel noe spesielt 
med Higgs, som gjorde at tusener av 
forskere, milliarder av kroner og flere år 

«Hvis jeg 
skulle gått 

til et betting
selskap og 

satt pengene 
mine på noe, 

ville jeg  
ha satt  

dem på mørk 
materie.»

are raklev, fysikkprofessor

Figuren viser hvordan det antas at Higgs-bosonet, «Gudepartikkelen», kan dannes for et                 øyeblikk gjennom at protoner kolliderer.  ILLUSTRASJON: CERN

Peter Higgs ble i fjor tildelt Nobelprisen i fysikk sammen med François Englert for 
sitt arbeid med Higgs-bosonet. FOTO: CLAUDIA MARCELLONI, CERN

– Det er litt som om du kolliderer to 
fotballer og får en bowlingkule ut av 
det, da snakker vi morsomme ting, sier 
fysikkprofessor Are Raklev. 

Forskningsdirektør Sergio Bertolucci 
ved Cern mener de kan finne mørk 
materie i løpet av to-tre år. 
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med forskning har gått med til jakten på 
den. 

Fysikerne har jaktet på Higgs helt 
siden partikkelen ble forutsagt på 
grunnlag av ren matematikk på midten 
av 1960-tallet. Som fysiker Bjørn H. 
Samset beskriver det i boka «De hemme-
lige partiklene» har eksistensen av den 
vært et slags «være eller ikke være» for 
forståelsen vår av naturen. Uten Higgs-
mekanismen ville ikke partiklene i stan-
dardmodellen hatt masse, og det er, som 
Pedersen påpeker, rett og slett ikke mulig. 
Funnet bekreftet den såkalte standard-
modellen, det teoretiske rammeverket for 
forståelse vår av naturen. 

– Higgs er ikke bare nok en partikkel, 
det bekreftet det vi har trodd i snart femti 
år, sier forskningsdirektør Sergio Berto-
lucci når han på spørsmål fra Dagsavisen 
skal forklare betydningen av funnet.

Det neste store
Bertolucci viser til at naturen kan være 
grusom. Vi har teorier for hvordan den 
fungerer, men naturen bryr seg ikke om 
teorier. Noen ganger har vi rett om 
hvordan den virker, andre ganger ikke. 

Higgs bekreftet altså teorien. Stan-
dardmodellen var reddet. Og ved Cern 
pustet de lettet ut. Siden LHC ble startet 
opp i 2008 har kreftene i all hovedsak gått 

med til jakten på Higgs. Det var den man 
skulle «fange». 

Problemet er bare dette: Standard-
modellen beskriver bare 4-5 prosent av 
alt det som er rundt oss i universet. 
Resten vet vi fint lite om. Sånn sett kan 
Higgs sees på ikke bare som siste kapittel 
i en bok, men også det første i en ny. Med 
funnet av Higgs håper fysikerne på at vi 
skal stå foran nye oppdagelser, som vil gi 
oss en ny og dypere forståelse av naturen.

Og det er her vi kommer til Are 
Raklevs tips til hva du skal sette pengene 
dine på om du går til et bettingselskap. 
Spørsmålet var hva som blir den neste 
store oppdagelsen ved Cern. Og svaret 
var altså mørk materie.

Raklev er ikke alene om dette svaret. 
Det samme svaret gir Bertolucci, fors-
kningsdirektøren ved Cern.

– Gi oss to-tre år, svarer han når Dags-
avisen spør hvor mye tid de trenger.

Mørk Materie
Standardmodellen forklarer altså fire 
prosent av det som er rundt oss. Resten 
er mørk materie og mørk energi. 

Så hva er egentlig mørk materie?
– Ja, det er jo det vi ikke vet, da. 

Hadde jeg visst det, kunne jeg ha 
forventet meg en tur til Stockholm snart, 
sier Raklev med henvisning til utdelingen 

av Nobelprisen i fysikk, som for 2013 gikk 
til Peter Higgs og François Englert for 
arbeidet med Higgs-bosonet.

På tross av at man ikke vet hva det er, 
anslår forskerne at mørk materie utgjør 
25 prosent av universet, og over 80 
prosent av all masse i universet.

En grunn til at de kaller det mørk 
materie er rett og slett at man vet lite om 
det. En annen er at mørk materie ikke 
lyser, det sender ikke ut stråling.

Det forskerne vet om mørk materie 
vet de fra hvordan det påvirker universet 
i stor skala, hvordan galakser påvirker 
hverandre, hvordan stjerner beveger seg 
i galakser.

– Standardmodellen forklarer jo de 
vanlige partiklene vi er bygd opp av, elek-
troner og kvarker og slikt, den er viktig 
fordi den bygger vanlig materie. Det 
handler om det vi ser rundt oss, det både 
planter og vi selv er bygd opp av. Men 
mørk materie bygger ikke vanlig stoff, det 
er noe annet, men det er masse av det. 
Om lag 25 prosent av det vi tror universet 
består av er altså mørk materie, men det 
er ikke vanlig stoff. For å forstå mer av alt 
er mørk materie veldig, veldig viktig. Uten 
mørk materie, og uten de partiklene som 
må være der uten at vi egentlig klarer å 
se dem direkte, ville ikke universet ha 
utviklet seg på den måten det gjør i dag. 

 ■ CERN er forkortelse for Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire. 
 ■ Stiftet i 1952 med formål om å støtte 
samarbeidet mellom de europeiske 
stater innen forskning i elementærpar-
tikkelfysikk, kjernefysikk og kjerne-
kjemi.
 ■ De opprinnelige medlemslandene var 
Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, 
Italia, Jugoslavia, Nederland, Norge, 
Storbritannia, Sveits, Sverige og 
Vest-Tyskland. Jugoslavia trakk seg ut i 
1961. Etter hvert har Østerrike, Spania, 
Portugal, Finland, Polen, Slovakia, 
Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria blitt 
medlemmer.
 ■ Ligger utenfor Genève, på grensen 
mellom Sveits og Frankrike. 
 ■ Finansieres ved bidrag fra medlemslan-
dene utlignet i forhold til størrelse og 
økonomisk evne. 
Kilde: Store Norske Leksikon

CERN
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Figuren viser hvordan det antas at Higgs-bosonet, «Gudepartikkelen», kan dannes for et                 øyeblikk gjennom at protoner kolliderer.  ILLUSTRASJON: CERN

Hadron-kollisjonsmaskin
Verdens kraftigste partikkelakselerator, 
LHC (Large Hadron Collider), vil sørge for 
kollisjoner ved høyere energier enn man 
noen gang har observert før.

Hoved-t
unnel

Akselerere to partikkelstråler mot hverandre i mer 
enn 99,9% av lysets hastighet. Stråle-
kollisjonen skaper et regn av nye partikler 
fysikerne kan studere
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Kollisjoner
Når klaser av partikler krysser hverandre, oppstår normalt omkring 
20 kollisjoner blant 200 milliarder partikler. LHC Genererer opptil 
600 millioner kollisjoner i sekundet. Stråler krysser hverandre cirka 
30 millioner ganger i sekundet.
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Higgs-partikkelen

Kan være oppdaget:Higgs-bosonet
Er en tung partikkel som skal gi masse 
til alle andre elementærpartikler.

Disse åtte partiklene som 
finnes i kosmisk stråling, 
begynte å eksistere i 
øyeblikket etter 
Big Bang-eksplosjonen.

Kilde: CERN GRAPHIC NEWS
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Det er på en måte med i hele regne-
stykket, sier Maiken Pedersen.

– Så har du mørk energi da, men det 
kan vi ikke finne i partikkelakseleratoren, 
legger hun til.

Starter opp for full kraft
Det er stille nede i tunnelen, et sted på 
grensa mellom Sveits og Frankrike, når 
Dagsavisen besøker Cern. Ved utgangen 
av 2012, noen måneder etter oppda-
gelsen av Higgs, ble partikkelakselera-
toren stengt. Det er ingen strømmer av 
protoner som kolliderer i Alice og de tre 
andre detektorene.

De eneste som er her nede nå, jobber 
med å oppgradere og forberede LHC på 
jakten etter nye partikler.

Fem år etter at LHC først startet opp, 
er spenningen stor før den skal startes 
opp igjen, etter planen i starten av 2015.

Det er ikke uten grunn. LHC har ikke 
kjørt for full maskin. Så langt har de kjørt 
på 8 terraelektronvolt (TeV), men kapasi-
teten er på 14 TeV. Når det starter opp 
igjen i starten av 2015, skal det kjøres på 
for fullt. Det vil ha stor betydning for hva 
det er mulig å finne, dørene åpnes til en 
verden av tyngre partikler.

– Kort sagt handler det om den ene 
ligningen alle kjenner fra fysikken, 
Einsteins berømte E=mc2. For når man 

nesten dobler energien i eksperimentet 
på LHC, betyr det at man kan skape nye 
partikler med nesten dobbelt så mye 
masse. Og det man håper på er at disse 
mørk materie-partiklene er akkurat i det 
nye intervallet man da har tilgang til. Så 
jo mer energi vi har, desto tyngre og mer 
eksotisk partikkelbase kan vi skape, sier 
Raklev.

Slikt får et fysikerhjerte til å banke litt 
raskere. 

Nye elemeNtærpartikler
Har fysikerne rett, består mørk materie av 
en ny type elementærpartikler som ennå 
ikke er oppdaget. I jakten på dem 
kommer også nye teorier inn, i forlen-
gelsen av standardmodellen. Det som 
regnes som en av de mest lovende er 
supersymmetrien. 

Ifølge supersymmetrien har alle 
elementærpartikler en egen «super-
partner». Teorien er aldri bekreftet. Det er 
aldri funnet supersymmetriske partikler. 
Ikke engang noe hint om det. Men jakten 
på supersymmetriske partikler fortsetter: 
Forklaringen på at de ikke er funnet, kan 
ifølge fysikerne være at de er er tyngre 
enn sine vanlige partnere, og at det 
derfor trengs høyere energi for å oppdage 
dem.

– Oppjusteringen av LHC er helt midt 

i blinken, så det er det alle venter på. Det 
er en øvre grense for hvor tunge disse 
partiklene kan være, for hvis de er tyngre 
enn en viss grense, bryter egentlig 
teorien sammen. Og den grensen passer 
godt til LHC, sier Maiken Pedersen.

Så hva har supersymmetri å gjøre 
med mørk materie? Teorien regnes for å 
ha gode kandidater til mørk materie, og 
kan dermed være en forklaring på hva 
det er. 

ikke bare eN HiggS
Selv om mørk materie kan bli den neste 
store oppdagelsen ved Cern, handler ikke 
alt om dette. Mørk materie er bare ett av 
mysteriene fysikerne sliter med. 

Vi har altså kunnskap om bare fire-
fem prosent av alt universet består av. 
Akkurat dét er ikke nødvendigvis et 
problem, mener Raklev. 

– Du kan se på det som en kjem-
pemulighet til å gjøre nye oppdagelser. 
Veletablerte teorier er kjedelig fra et 
fysikkståsted, det morsomme er å 
ødelegge teorier, å gjøre nye oppdagelser 
som gjør at vi må tenke på nye ting, sier 
han.

Dét var også tilfellet med Higgs-
bosonet. For midt i all jubelrusen var det 
også fysikere som var skuffet, som mente 
det ville være morsommere om det ikke 

«For å forstå 
mer av alt er 
mørk materie 
veldig, veldig 

viktig.»
maiken pedersen, partikkelfysiker
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eksisterte, slik at man ble tvunget til å 
tenke nytt.

– Svar som har vært opplagte ville 
endt i søppelkassa. Så det vi forsøker å 
gjøre med Higgs-bosonet nå, er å se om 
det finnes egenskaper ved det som 
bryter med det vi forventer. Vi er ikke 
interessert i å bekrefte ting, vi er interes-
sert i å avkrefte, sier Raklev. 

– Man er veldig opptatt av å under-
streke at man har funnet ett Higgs-boson, 
ikke dét Higgs-bosonet? Hva betyr det?

– Det betyr at det herrene Englert og 
Higgs fikk Nobelprisen for var en prinsi-
piell greie, en prinsipiell matematisk 
mekanisme for å gi masse til elementær-
partikler. Men den teorien, eller 
modellen, vi har over mikrokosmos har 
en bestemt måte å bruke den meka-
nismen på, som bare er én av mange 
muligheter. Det finnes muligheter å 
bruke mekanismen på hvor Higgs-
bosonet har andre egenskaper, det 
finnes måter hvor det er mange Higgs-
bosoner, tre, fire, fem, eller enda flere, 
sier Raklev. 

EttEr Big Bang
Et annet mysterium Raklev og andre 
tilhengere av supersymmetri håper 
teorien kan bidra til å forklare, er hvorfor 
det finnes mer materie enn antimaterie.

– Vår forståelse av big bang sier at 
det burde vært laget like mye materie 
som antimaterie. Så hvor er det blitt av? 
Vi ser ikke noe antijord, vi har ikke noen 
antimennesker gående rundt omkring, 
sier Raklev og legger til at supersymme-
trien har en rolle til å forklare dette.

Han vedgår likevel at teorien har en 
liten mangel.

– Vi har ikke funnet noe direkte tegn 
til den, og med det mener vi en 
partikkel. For det supersymmetrien 
forutsier er en hel zoologisk hage med 
nye elementærpartikler, sier han.

Høyrisiko
Inne på et kontor legger Sergio Berto-
lucci hendene på bordet.

– Grunnforskning er høyrisiko, sier 
han og legger ut om hvordan det ikke 
handler om å bekrefte, men om å skrive 
bøker. Man vet ikke at man skal finne 
noe nytt når man kjører i gang med et 
nytt eksperiment, men verdien av ikke å 
finne noe vil uansett øke kunnskapen.

– Når du gjør noe der du bruker skat-
tebetalernes penger, ønsker du å gjøre 
ting der sannsynligheten for at du finner 
noe nytt er høy, for å minimere risikoen, 
sier han. Higgs var en «known 
unknown», sier han. Noe som burde 
være der, eller om det ikke var der, 

gjorde det mulig å demonstrere at det 
ikke eksisterte. 

Men når de starter opp igjen til 
neste år, handler det ikke bare om det 
som burde være der, som du håper på å 
finne, men også om det uventede 
ukjente.

– Det er litt som om du kolliderer to 
fotballer og får en bowlingkule ut av 
det, da snakker vi morsomme ting, sier 
Are Raklev og slår fast at det er nettopp 
noe helt nytt de egentlig ønsker seg. 

– Vi bruker ofte frukt som analogi. 
Du begynner med å kollidere to druer. 
Så får du en skur av bananer, ananas og 
en og annen liten kjærlighetsfrukt, ikke 
sant. Det er det som skjer under sånne 
partikkelkollisjoner. For du begynner 
med protoner, som er lette, små ting. Så 
kolliderer de ved høye energier, og du 
får en skur av partikler, hvor noen av 
dem veier mye mer enn de protonene 
du begynte med, sier Raklev og stanser 
opp et øyeblikk før han fortsetter:

– Grunnen til at du får mer enn du 
startet med er bare Einsteins formel. For 
hvis du bare har nok energi i kollisjonen, 
så kan du skape nesten hva som helst.
espen.lokeland-stai@dagsavisen.no

Skriftlig kilde: «De hemmelige partiklene»  
Bjørn H. Samset, 2013

Svarte hull 
og ekstra 
dimensjoner
Mørk materie er bare ett av 
mysteriene fysikerne jobber 
med. Et annet er antimaterie, 
eller snarere mangelen på det. 

Det stoffet vi er laget av har et motstykke, 
med motsatt ladning. Når de to formene 
møtes, utligner de hverandre, eller anni-
hileres, og det frigjøres enormt med 
energi. Rett etter big bang var det like 
mye antimaterie som materie, men den 
er i dag borte. Hva som skjedde med 
antimaterien, er et av de store myste-
riene forskerne jobber med.

Men det stanser ikke her. Vi har spurt 
professor Are Raklev om andre mysterier 
i fysikken, i tillegg til mørk materie og 
antimaterie.

– Det som vi kanskje på lang sikt 
virkelig har lyst til å gjøre, er å forklare 
gravitasjon på mikroskala, sier han og 
fortsetter:

– Den teorien vi har for gravitasjon 
som stammer fra Einstein, forklarer bare 
gravitasjon på stor skala, som den virker 
mellom jorda og sola, eller for så vidt 
også sånn som den virker mellom oss og 
jorda. Men hvis vi går ned på mikrokos-
mosskala, hvis vi går ned i atomkjernen, 
så vet vi at den teorien ikke fungerer 
lenger, den bryter rett og slett sammen 
matematisk. Så vi har ingen teori for 
gravitasjon på mikroskala. Det er regnet 
som et av de virkelig dype problemene i 
fysikken. Hvis man løser det, løser man 
også andre problemer.

– Hva med ekstra dimensjoner?
– Det har jo litt sammenheng med 

gravitasjon. Én av ideene er at det finnes 
masse ekstra dimensjoner i universet. Vi 
kjenner jo liksom til tre dimensjoner, vi 
kan bevege oss fram og tilbake, til 
venstre og høyre, opp og ned, om vi 
hopper litt. En del slike teorier har ekstra 
dimensjoner som vi ikke ser. Tenk deg 
det som et A4-ark, som du ruller opp i en 
tynn tube. Det som tidligere var en todi-
mensjonal overflate er nå bare blitt endi-
mensjonal langs tuben, du har på en 
måte mistet en dimensjon som er blitt 
krøllet opp. Så du tenker deg at det 
kanskje eksisterer sånne ekstra oppkrøl-
lede dimensjoner som du rett og slett 
ikke ser. 

– Hva med svarte hull? Da LHC startet 
opp trodde noen at det skulle lages svarte 
hull som slukte jorden.

– Grunnen til at vi ikke er noe 
bekymret for dette, er at vi vet at slike 
svarte hull, dersom de eksisterer, ikke er 
noe farlig. Grunnen til at vi vet det, er at 
jorda hele tida blir bombardert med 
kosmisk stråling med mye høyere ener-
gier enn det vi kan lage i en lab. Så hvis 
slike svarte hull hadde eksistert, ville de 
blitt produsert når den kosmiske strå-
lingen traff jorda og jorda ville ha vært 
borte for lenge siden. Det at vi eksisterer, 
det at jorda er her i dag, forteller oss at 
hvis slike små svarte hull eksisterer, så er 
de ufarlige, sier Raklev.

Her i LHC-tunnelen, dypt under jorda utenfor Genève,  
akselereres protoner helt oppunder lysets hastighet.
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Den dekorerte Atlas-detektoren i Cern, malt av kunstneren Josef Kristofoletti. 
Motivet viser hvordan Higgs-bosonet kan se ut når det kolliderer inne i 
detektoren. FOTO: CLAuDIA MARCELLONI

Bilde fra Atlas, en av de to dektorene der Higgs-bosonet ble påvist.  
 FOTO: PETER GINTER
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Dypt under jorda, på grensa mellom Sveits og

Frankrike, forberedes eksperimenter som kan

sprenge kunnskapen vår om verden. Fysikerne

spår nye store oppdagelser i løpet av de neste to-

tre årene.

GENÈVE (Dagsavisen): - Hvis jeg skulle gått til et

bettingselskap og satt pengene mine på noe, da vet

jeg hva jeg ville ha satt dem på, sier fysikkprofessor

Are Raklev og stanser opp et øyeblikk før han

fortsetter.

 - Jeg ville ha satt dem på mørk materie.

 Skal vi tro Raklev kan de neste årene bli starten på

slutten for ett av de største mysteriene innen fysikken.

Vi kan stå overfor oppdagelser som vil sprenge

kunnskapen vår om hvordan verden fungerer.

 PARTIKKELKOLLISJONER

 Det er her han tror svaret kan komme. Hundre meter

under bakken utenfor Genève i Sveits. Inne i en 27

kilometer lang tunnel som strekker seg over grensa til

Rhône-Alpes i Frankrike, der vinrankene ligger som

tepper utover landskapet, i skyggen av Jurafjellene,

som reiser seg snøkledd mellom elvene Rhinen og

Rhône.

 I denne tunnelen ligger verdens mest avanserte

maskin: Large Hadron Collider (LHC). Skapt for å

forske på de minste byggesteinene universet er satt

sammen av. LHC er en såkalt partikkelakselerator,

den største som er bygd, og står i sentrum for

forskningsprosjekter med flere tusen fysikere

involvert.

 I LHC akselereres protoner helt oppunder lysets

hastighet, gjennom to rør som er gjort tommere og

kaldere enn det ytre rom. To stråler med partikler

sendes ved hjelp av magneter i hver sin retning. Når

de når maksimal hastighet går de rundt 11.000

ganger rundt hvert sekund, og det er da de ledes inn

for å kollidere i detektorer på størrelse med

høyblokker. Der braker de sammen i «voldsomme»

kollisjoner. I disse kollisjonene dannes nye partikler,

og det er de fysikerne er på jakt etter.

 GUDEPARTIKKELEN

 Stedet er Cern. Den internasjonale organisasjonen

for partikkelfysisk forskning, med Norge som en av 20

medlemsstater. Det var her det som i dag er kjent

som World Wide Web ble utviklet. Det var fra Cern

den første nettsiden ble lagt ut i 1991. Og det var her

generaldirektør Rolf-Dieter Heuer 4. juli 2012 inntok

podiet foran et fullsatt auditorium, og TV-seere verden

over. Det var her han fikk jubelen til å bryte løs, med

noen enkle forløsende ord: - Jeg tror vi har den. Slik

annonserte Heuer oppdagelsen av Higgs-bosonet,

eller «gudepartikkelen», som mediene døpte den.

Aldri før har så mange blikk vært rettet mot noe så

lite. Oppdagelsen fikk fysikere som var hentet inn til

TV-studioene for å forklare oppdagelsen, til å bryte

sammen i tårer på direkten. Funnet ble sågar

sammenlignet med månelandingen.
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 Om ikke annet sier det noe om hvilke følelser som

sto i sving, og hva som sto på spill.

 - Det blir store ord når man snakker om Higgs, sier

partikkelfysiker Maiken Pedersen og ser ut over

landskapet der fysikerne ved Cern for ett og et halvt

år siden sto i kø for å få en plass i auditoriet der

funnet av dette elementære bosonet skulle

presenteres.

 - Det er rett og slett slik at om vi ikke hadde en

partikkel som fungerte som Higgs ville ingen

elementærpartikler hatt masse, og da ville vi ikke hatt

et univers med stjerner, planeter eller oss selv, sier

Pedersen.

 VÆRE ELLER IKKE VÆRE

 Det var mye som sto på spill. I seg selv var det en

nyhet at det var funnet en ny partikkel. Siden

«gullrushet» på 1950- og 60-tallet, da fysikerne stadig

oppdaget nye partikler, har det vært langt mellom

slike nyheter. Det var likevel noe spesielt med Higgs,

som gjorde at tusener av forskere, milliarder av kroner

og flere år med forskning har gått med til jakten på

den.

 Fysikerne har jaktet på Higgs helt siden partikkelen

ble forutsagt på grunnlag av ren matematikk på

midten av 1960-tallet. Som fysiker Bjørn H. Samset

beskriver det i boka «De hemmelige partiklene» har

eksistensen av den vært et slags «være eller ikke

være» for forståelsen vår av naturen. Uten

Higgsmekanismen ville ikke partiklene i

standardmodellen hatt masse, og det er, som

Pedersen påpeker, rett og slett ikke mulig. Funnet

bekreftet den såkalte standardmodellen, det

teoretiske rammeverket for forståelse vår av naturen.

 - Higgs er ikke bare nok en partikkel, det bekreftet

det vi har trodd i snart femti år, sier forskningsdirektør

Sergio Bertolucci når han på spørsmål fra Dagsavisen

skal forklare betydningen av funnet.

 DET NESTE STORE

 Bertolucci viser til at naturen kan være grusom. Vi

har teorier for hvordan den fungerer, men naturen

bryr seg ikke om teorier. Noen ganger har vi rett om

hvordan den virker, andre ganger ikke.

 Higgs bekreftet altså teorien. Standardmodellen var

reddet. Og ved Cern pustet de lettet ut. Siden LHC

ble startet opp i 2008 har kreftene i all hovedsak gått

med til jakten på Higgs. Det var den man skulle

«fange».

 Problemet er bare dette: Standardmodellen beskriver

bare 4-5 prosent av alt det som er rundt oss i

universet. Resten vet vi fint lite om. Sånn sett kan

Higgs sees på ikke bare som siste kapittel i en bok,

men også det første i en ny. Med funnet av Higgs

håper fysikerne på at vi skal stå foran nye

oppdagelser, som vil gi oss en ny og dypere

forståelse av naturen.

 Og det er her vi kommer til Are Raklevs tips til hva du

skal sette pengene dine på om du går til et

bettingselskap. Spørsmålet var hva som blir den

neste store oppdagelsen ved Cern. Og svaret var

altså mørk materie.

 Raklev er ikke alene om dette svaret. Det samme

svaret gir Bertolucci, forskningsdirektøren ved Cern.

 - Gi oss to-tre år, svarer han når Dagsavisen spør

hvor mye tid de trenger.

 MØRK MATERIE

 Standardmodellen forklarer altså fire prosent av det

som er rundt oss. Resten er mørk materie og mørk

energi. Så hva er egentlig mørk materie? - Ja, det er

jo det vi ikke vet, da. Hadde jeg visst det, kunne jeg

ha forventet meg en tur til Stockholm snart, sier

Raklev med henvisning til utdelingen av Nobelprisen i

fysikk, som for 2013 gikk til Peter Higgs og François

Englert for arbeidet med Higgs-bosonet.
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 På tross av at man ikke vet hva det er, anslår

forskerne at mørk materie utgjør 25 prosent av

universet, og over 80 prosent av all masse i universet.

 En grunn til at de kaller det mørk materie er rett og

slett at man vet lite om det. En annen er at mørk

materie ikke lyser, det sender ikke ut stråling.

 Det forskerne vet om mørk materie vet de fra

hvordan det påvirker universet i stor skala, hvordan

galakser påvirker hverandre, hvordan stjerner

beveger seg i galakser.

 - Standardmodellen forklarer jo de vanlige partiklene

vi er bygd opp av, elektroner og kvarker og slikt, den

er viktig fordi den bygger vanlig materie. Det handler

om det vi ser rundt oss, det både planter og vi selv er

bygd opp av. Men mørk materie bygger ikke vanlig

stoff, det er noe annet, men det er masse av det. Om

lag 25 prosent av det vi tror universet består av er

altså mørk materie, men det er ikke vanlig stoff. For å

forstå mer av alt er mørk materie veldig, veldig viktig.

Uten mørk materie, og uten de partiklene som må

være der uten at vi egentlig klarer å se dem direkte,

ville ikke universet ha utviklet seg på den måten det

gjør i dag. Det er på en måte med i hele regnestykket,

sier Maiken Pedersen.

 - Så har du mørk energi da, men det kan vi ikke finne

i partikkelakseleratoren, legger hun til.

 STARTER OPP FOR FULL KRAFT

 Det er stille nede i tunnelen, et sted på grensa

mellom Sveits og Frankrike, når Dagsavisen besøker

Cern. Ved utgangen av 2012, noen måneder etter

oppdagelsen av Higgs, ble partikkelakseleratoren

stengt. Det er ingen strømmer av protoner som

kolliderer i Alice og de tre andre detektorene.

 De eneste som er her nede nå, jobber med å

oppgradere og forberede LHC på jakten etter nye

partikler.

 Fem år etter at LHC først startet opp, er spenningen

stor før den skal startes opp igjen, etter planen i

starten av 2015.

 Det er ikke uten grunn. LHC har ikke kjørt for full

maskin. Så langt har de kjørt på 8 terraelektronvolt

(TeV), men kapasiteten er på 14 TeV. Når det starter

opp igjen i starten av 2015, skal det kjøres på for fullt.

Det vil ha stor betydning for hva det er mulig å finne,

dørene åpnes til en verden av tyngre partikler.

 - Kort sagt handler det om den ene ligningen alle

kjenner fra fysikken, Einsteins berømte E=mc2. For

når man nesten dobler energien i eksperimentet på

LHC, betyr det at man kan skape nye partikler med

nesten dobbelt så mye masse. Og det man håper på

er at disse mørk materie-partiklene er akkurat i det

nye intervallet man da har tilgang til. Så jo mer energi

vi har, desto tyngre og mer eksotisk partikkelbase kan

vi skape, sier Raklev.

 Slikt får et fysikerhjerte til å banke litt raskere.

 NYE ELEMENTÆRPARTIKLER

 Har fysikerne rett, består mørk materie av en ny type

elementærpartikler som ennå ikke er oppdaget. I

jakten på dem kommer også nye teorier inn, i

forlengelsen av standardmodellen. Det som regnes

som en av de mest lovende er supersymmetrien.

 Ifølge supersymmetrien har alle elementærpartikler

en egen «superpartner». Teorien er aldri bekreftet.

Det er aldri funnet supersymmetriske partikler. Ikke

engang noe hint om det. Men jakten på

supersymmetriske partikler fortsetter: Forklaringen på

at de ikke er funnet, kan ifølge fysikerne være at de er

er tyngre enn sine vanlige partnere, og at det derfor

trengs høyere energi for å oppdage dem.

 - Oppjusteringen av LHC er helt midt i blinken, så det

er det alle venter på. Det er en øvre grense for hvor

tunge disse partiklene kan være, for hvis de er tyngre

enn en viss grense, bryter egentlig teorien sammen.

Og den grensen passer godt til LHC, sier Maiken

Pedersen.
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 Så hva har supersymmetri å gjøre med mørk

materie? Teorien regnes for å ha gode kandidater til

mørk materie, og kan dermed være en forklaring på

hva det er.

 IKKE BARE EN HIGGS

 Selv om mørk materie kan bli den neste store

oppdagelsen ved Cern, handler ikke alt om dette.

Mørk materie er bare ett av mysteriene fysikerne sliter

med.

 Vi har altså kunnskap om bare firefem prosent av alt

universet består av. Akkurat dét er ikke nødvendigvis

et problem, mener Raklev.

 - Du kan se på det som en kjempemulighet til å gjøre

nye oppdagelser. Veletablerte teorier er kjedelig fra et

fysikkståsted, det morsomme er å ødelegge teorier, å

gjøre nye oppdagelser som gjør at vi må tenke på nye

ting, sier han.

 Dét var også tilfellet med Higgsbosonet. For midt i all

jubelrusen var det også fysikere som var skuffet, som

mente det ville være morsommere om det ikke

eksisterte, slik at man ble tvunget til å tenke nytt.

 - Svar som har vært opplagte ville endt i

søppelkassa. Så det vi forsøker å gjøre med Higgs-

bosonet nå, er å se om det finnes egenskaper ved det

som bryter med det vi forventer. Vi er ikke interessert i

å bekrefte ting, vi er interessert i å avkrefte, sier

Raklev.

 - Man er veldig opptatt av å understreke at man har

funnet ett Higgs-boson, ikke dét Higgs-bosonet? Hva

betyr det?

 - Det betyr at det herrene Englert og Higgs fikk

Nobelprisen for var en prinsipiell greie, en prinsipiell

matematisk mekanisme for å gi masse til

elementærpartikler. Men den teorien, eller modellen,

vi har over mikrokosmos har en bestemt måte å bruke

den mekanismen på, som bare er én av mange

muligheter. Det finnes muligheter å bruke

mekanismen på hvor Higgsbosonet har andre

egenskaper, det finnes måter hvor det er mange

Higgsbosoner, tre, fire, fem, eller enda flere, sier

Raklev.

 ETTER BIG BANG

 Et annet mysterium Raklev og andre tilhengere av

supersymmetri håper teorien kan bidra til å forklare,

er hvorfor det finnes mer materie enn antimaterie.

 - Vår forståelse av big bang sier at det burde vært

laget like mye materie som antimaterie. Så hvor er det

blitt av? Vi ser ikke noe antijord, vi har ikke noen

antimennesker gående rundt omkring, sier Raklev og

legger til at supersymmetrien har en rolle til å forklare

dette.

 Han vedgår likevel at teorien har en liten mangel.

 - Vi har ikke funnet noe direkte tegn til den, og med

det mener vi en partikkel. For det supersymmetrien

forutsier er en hel zoologisk hage med nye

elementærpartikler, sier han.

 HØYRISIKO

 Inne på et kontor legger Sergio Bertolucci hendene

på bordet.

 - Grunnforskning er høyrisiko, sier han og legger ut

om hvordan det ikke handler om å bekrefte, men om

å skrive bøker. Man vet ikke at man skal finne noe

nytt når man kjører i gang med et nytt eksperiment,

men verdien av ikke å finne noe vil uansett øke

kunnskapen.

 - Når du gjør noe der du bruker skattebetalernes

penger, ønsker du å gjøre ting der sannsynligheten

for at du finner noe nytt er høy, for å minimere

risikoen, sier han. Higgs var en «known unknown»,

sier han. Noe som burde være der, eller om det ikke

var der, gjorde det mulig å demonstrere at det ikke

eksisterte.
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 Men når de starter opp igjen til neste år, handler det

ikke bare om det som burde være der, som du håper

på å finne, men også om det uventede ukjente.

 - Det er litt som om du kolliderer to fotballer og får en

bowlingkule ut av det, da snakker vi morsomme ting,

sier Are Raklev og slår fast at det er nettopp noe helt

nytt de egentlig ønsker seg.

 - Vi bruker ofte frukt som analogi. Du begynner med

å kollidere to druer. Så får du en skur av bananer,

ananas og en og annen liten kjærlighetsfrukt, ikke

sant. Det er det som skjer under sånne

partikkelkollisjoner. For du begynner med protoner,

som er lette, små ting. Så kolliderer de ved høye

energier, og du får en skur av partikler, hvor noen av

dem veier mye mer enn de protonene du begynte

med, sier Raklev og stanser opp et øyeblikk før han

fortsetter:

 - Grunnen til at du får mer enn du startet med er bare

Einsteins formel. For hvis du bare har nok energi i

kollisjonen, så kan du skape nesten hva som helst.

 «HVIS JEG SKULLE GÅTT TIL ET

BETTINGSELSKAP OG SATT PENGENE MINE PÅ

NOE, VILLE JEG HA SATT DEM PÅ MØRK

MATERIE.»

 Are Raklev, fysikkprofessor

 «FOR Å FORSTÅ MER AV ALT ER MØRK

MATERIE VELDIG, VELDIG VIKTIG.»

 Maiken Pedersen, partikkelfysiker

 CERN

  CERN er forkortelse for Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire.

  Stiftet i 1952 med formål om å støtte samarbeidet

mellom de europeiske stater innen forskning i

elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi.

  De opprinnelige medlemslandene var Belgia,

Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Jugoslavia,

Nederland, Norge, Storbritannia, Sveits, Sverige og

Vest-Tyskland. Jugoslavia trakk seg ut i 1961. Etter

hvert har Østerrike, Spania, Portugal, Finland, Polen,

Slovakia, Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria blitt

medlemmer.

  Ligger utenfor Genève, på grensen mellom Sveits og

Frankrike.

  Finansieres ved bidrag fra medlemslandene utlignet

i forhold til størrelse og økonomisk evne.

 Skriftlig kilde: «De hemmelige partiklene» Bjørn H.

Samset, 2013
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eksisterte, slik at man ble tvunget til å 
tenke nytt.

– Svar som har vært opplagte ville 
endt i søppelkassa. Så det vi forsøker å 
gjøre med Higgs-bosonet nå, er å se om 
det finnes egenskaper ved det som 
bryter med det vi forventer. Vi er ikke 
interessert i å bekrefte ting, vi er interes-
sert i å avkrefte, sier Raklev. 

– Man er veldig opptatt av å under-
streke at man har funnet ett Higgs-boson, 
ikke dét Higgs-bosonet? Hva betyr det?

– Det betyr at det herrene Englert og 
Higgs fikk Nobelprisen for var en prinsi-
piell greie, en prinsipiell matematisk 
mekanisme for å gi masse til elementær-
partikler. Men den teorien, eller 
modellen, vi har over mikrokosmos har 
en bestemt måte å bruke den meka-
nismen på, som bare er én av mange 
muligheter. Det finnes muligheter å 
bruke mekanismen på hvor Higgs-
bosonet har andre egenskaper, det 
finnes måter hvor det er mange Higgs-
bosoner, tre, fire, fem, eller enda flere, 
sier Raklev. 

EttEr Big Bang
Et annet mysterium Raklev og andre 
tilhengere av supersymmetri håper 
teorien kan bidra til å forklare, er hvorfor 
det finnes mer materie enn antimaterie.

– Vår forståelse av big bang sier at 
det burde vært laget like mye materie 
som antimaterie. Så hvor er det blitt av? 
Vi ser ikke noe antijord, vi har ikke noen 
antimennesker gående rundt omkring, 
sier Raklev og legger til at supersymme-
trien har en rolle til å forklare dette.

Han vedgår likevel at teorien har en 
liten mangel.

– Vi har ikke funnet noe direkte tegn 
til den, og med det mener vi en 
partikkel. For det supersymmetrien 
forutsier er en hel zoologisk hage med 
nye elementærpartikler, sier han.

Høyrisiko
Inne på et kontor legger Sergio Berto-
lucci hendene på bordet.

– Grunnforskning er høyrisiko, sier 
han og legger ut om hvordan det ikke 
handler om å bekrefte, men om å skrive 
bøker. Man vet ikke at man skal finne 
noe nytt når man kjører i gang med et 
nytt eksperiment, men verdien av ikke å 
finne noe vil uansett øke kunnskapen.

– Når du gjør noe der du bruker skat-
tebetalernes penger, ønsker du å gjøre 
ting der sannsynligheten for at du finner 
noe nytt er høy, for å minimere risikoen, 
sier han. Higgs var en «known 
unknown», sier han. Noe som burde 
være der, eller om det ikke var der, 

gjorde det mulig å demonstrere at det 
ikke eksisterte. 

Men når de starter opp igjen til 
neste år, handler det ikke bare om det 
som burde være der, som du håper på å 
finne, men også om det uventede 
ukjente.

– Det er litt som om du kolliderer to 
fotballer og får en bowlingkule ut av 
det, da snakker vi morsomme ting, sier 
Are Raklev og slår fast at det er nettopp 
noe helt nytt de egentlig ønsker seg. 

– Vi bruker ofte frukt som analogi. 
Du begynner med å kollidere to druer. 
Så får du en skur av bananer, ananas og 
en og annen liten kjærlighetsfrukt, ikke 
sant. Det er det som skjer under sånne 
partikkelkollisjoner. For du begynner 
med protoner, som er lette, små ting. Så 
kolliderer de ved høye energier, og du 
får en skur av partikler, hvor noen av 
dem veier mye mer enn de protonene 
du begynte med, sier Raklev og stanser 
opp et øyeblikk før han fortsetter:

– Grunnen til at du får mer enn du 
startet med er bare Einsteins formel. For 
hvis du bare har nok energi i kollisjonen, 
så kan du skape nesten hva som helst.
espen.lokeland-stai@dagsavisen.no

Skriftlig kilde: «De hemmelige partiklene»  
Bjørn H. Samset, 2013

Svarte hull 
og ekstra 
dimensjoner
Mørk materie er bare ett av 
mysteriene fysikerne jobber 
med. Et annet er antimaterie, 
eller snarere mangelen på det. 

Det stoffet vi er laget av har et motstykke, 
med motsatt ladning. Når de to formene 
møtes, utligner de hverandre, eller anni-
hileres, og det frigjøres enormt med 
energi. Rett etter big bang var det like 
mye antimaterie som materie, men den 
er i dag borte. Hva som skjedde med 
antimaterien, er et av de store myste-
riene forskerne jobber med.

Men det stanser ikke her. Vi har spurt 
professor Are Raklev om andre mysterier 
i fysikken, i tillegg til mørk materie og 
antimaterie.

– Det som vi kanskje på lang sikt 
virkelig har lyst til å gjøre, er å forklare 
gravitasjon på mikroskala, sier han og 
fortsetter:

– Den teorien vi har for gravitasjon 
som stammer fra Einstein, forklarer bare 
gravitasjon på stor skala, som den virker 
mellom jorda og sola, eller for så vidt 
også sånn som den virker mellom oss og 
jorda. Men hvis vi går ned på mikrokos-
mosskala, hvis vi går ned i atomkjernen, 
så vet vi at den teorien ikke fungerer 
lenger, den bryter rett og slett sammen 
matematisk. Så vi har ingen teori for 
gravitasjon på mikroskala. Det er regnet 
som et av de virkelig dype problemene i 
fysikken. Hvis man løser det, løser man 
også andre problemer.

– Hva med ekstra dimensjoner?
– Det har jo litt sammenheng med 

gravitasjon. Én av ideene er at det finnes 
masse ekstra dimensjoner i universet. Vi 
kjenner jo liksom til tre dimensjoner, vi 
kan bevege oss fram og tilbake, til 
venstre og høyre, opp og ned, om vi 
hopper litt. En del slike teorier har ekstra 
dimensjoner som vi ikke ser. Tenk deg 
det som et A4-ark, som du ruller opp i en 
tynn tube. Det som tidligere var en todi-
mensjonal overflate er nå bare blitt endi-
mensjonal langs tuben, du har på en 
måte mistet en dimensjon som er blitt 
krøllet opp. Så du tenker deg at det 
kanskje eksisterer sånne ekstra oppkrøl-
lede dimensjoner som du rett og slett 
ikke ser. 

– Hva med svarte hull? Da LHC startet 
opp trodde noen at det skulle lages svarte 
hull som slukte jorden.

– Grunnen til at vi ikke er noe 
bekymret for dette, er at vi vet at slike 
svarte hull, dersom de eksisterer, ikke er 
noe farlig. Grunnen til at vi vet det, er at 
jorda hele tida blir bombardert med 
kosmisk stråling med mye høyere ener-
gier enn det vi kan lage i en lab. Så hvis 
slike svarte hull hadde eksistert, ville de 
blitt produsert når den kosmiske strå-
lingen traff jorda og jorda ville ha vært 
borte for lenge siden. Det at vi eksisterer, 
det at jorda er her i dag, forteller oss at 
hvis slike små svarte hull eksisterer, så er 
de ufarlige, sier Raklev.

Her i LHC-tunnelen, dypt under jorda utenfor Genève,  
akselereres protoner helt oppunder lysets hastighet.
FOTO: SIDSEL FLOCK BACHMANN/FORSKNINGSRÅDET

Den dekorerte Atlas-detektoren i Cern, malt av kunstneren Josef Kristofoletti. 
Motivet viser hvordan Higgs-bosonet kan se ut når det kolliderer inne i 
detektoren. FOTO: CLAuDIA MARCELLONI

Bilde fra Atlas, en av de to dektorene der Higgs-bosonet ble påvist.  
 FOTO: PETER GINTER
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LEIF MARTIN KIRKNES

GENEVE/SAINT-GENIS-POUILLY/OSLO:
Det sies at Cerns første tungregningsmaskin
var nederlenderen Wim Klein. Den underhol-
dende matteartisten fikk jobbtilbud etter at
han ved en misforståelse besøkte Cern som
et ledd av sin matteturné i 1958.

— Datamaskiner var ikke veldig utvi-
klet, og fysikere programmerte dem ikke på
det tidspunktet. Fra ’58 til 65’ var det bra
for meg. Så gikk det nedover, fordi yngre
fysikere drev med sin egen programmering,
og de ikke trengte meg så mye som før, har
Klein uttalt i boka «The Great Mental Cal-
culators».

Likevel forble Klein ved Cern flere år til,
og fikk en verdensrekord fra Guinness da
han i 1976 fant fra til 73-roten av et 500 talls
nummer på to minutter og 43 sekunder. Mot
slutten av samme år sa han opp, før han ble

funnet knivstukket i Amsterdam 1986, et
mord som aldri ble oppklart.

Da hadde datamaskiner for lengst gjort
sitt store inntog ved forskningskonsortiet
som stiller de store spørsmålene, som med-
fører de store mattestykkene. Den første, en
Ferranti Mercury, ble bestilt i 1956 og var på
plass i ‘58. Deretter vokste Cern fra dem en
etter en, inkludert det kjente gjennombrud-
det for vår egen Rolf Skår og Cern-kontrak-
ten med Norsk Data anno 1972.

Det siste som er kjent når det gjelder Cern
og norske datamaskiner, er at fysikkgigan-
ten valgte Ungarn som datasenternasjon i
stedet for Norge. Det skjedde etter at Cern
fant ut at de har vokst ut av datasenterka-
pasitet på egen eiendom.

ENORME DATAMENGDER

På innsiden av datasenteret ved Genève, er
det riktignok flere rack som er langt fra fulle.
Det store problemet er strøm. Utenfor er det
allerede bunkret opp med tilsynelatende til-
feldig plasserte strømskap, og kapasiteten
er sprengt nå som den er på 3,5 megawatt.
Derfor sendes nå dataene via to 100-gigabits
linjer til et datasenter Ungarn, som gir 2,5
megawatt ekstra.

Årsaken til at forskningen på kjernekraft
– slik Cern bedriver – krever så mye, er blant
annet de enorme mengdene data som skal

It er avgjørende for Higgs-jegerne
Jakten på mysteriene rundt
BigBangstårogfallerpåville
mengder0-ereog1-ere.Det-
teerBigDataiekstremsport-
format.

kvernes i ulike algoritmer og analyser og
lagres.

Blant annet letes det etter Higgs, en over-
raskende krabat det ble formulert en teori om
første gang i 1964. Teorien ble ført i pennen
av Peter Higgs, selv
om flere kan tilskrives
æren for å finne det
som også tidvis kalles
gudepartikkelen (opp-
rinnelig på grunn av
en bok som het «God
Damn Particle», der
ukvemsordet ble sen-
surert i USA).

Vitenskapelig fors-
kningstalsmann ved Cern, Jens Vigen, flei-
per med at Asbjørnsen og Moe var inne på
noe påfallende Higgs-teoriaktig da eventy-
ret «Askeladden og de gode hjelperne» ble
nedskrevet rundt 1850. Han som tilsynela-
tende er lik Askeladden selv, men som må
tynges ned med syv skippundslodder for å
ikke sveve av gårde, og som har som party-
triks å fare til verdens ende på fem minutter,
har mangfoldige likheter med oppførselen til
Higgs-bosonet.

Det er snakk om en ny type partikler som
beveger seg gjennom vakuum. Det store pro-
blemet med å oppdage Higgs, er hastighe-
ten. Higgs-bosonet skal ha oppstått i et ørlite

tidspunkt rett etter «big bang», og dette er
blant øyeblikkene forskerne prøver å gjen-
skape ved å skyte atomkjerner på kollisjons-
kurs gjennom vakuumrør på flere kilometer.

Protonene svever rundt en 27 km lang
bane 11.000 ganger per
sekund i åttetimersskift
24 timer i døgnet, og skal
kollidere på nøye planlag-
te steder fylt av lag på lag
med sensorer. Ved en riktig
gjennomført kollisjon, kan
man se sporene av Higgs,
selv om man altså ikke får
sett Higgs «himself».
— Higgs henfaller til an-

dre partikler. Det er som når du står på ski,
og ser spor etter en hare, da vet du at en hare
har gått over skisporet, sier Vigen.

KJAPP RAKKER

Higgs-bosonet i seg selv er for kjapt til å
bli oppdaget med dagens teknologi, men
kollisjonene skaper vrakrester i form av
nye konfigurasjoner av protoner. Forskerne
bruker datamaskiner for å finne avvik fra
hva de forventer å finne. Fysikkprofessor
ved Universitetet i Oslo, Alexander Read,
fra Atlas-prosjektet til LHC forteller at jak-
ten på Higgs ofte sees på som å finne en nål
i en høystakk.

FLYTENDE HELIUM: Kjekt å ha parat, vet aldri når man
trenger dette. For eksempel når man sjekker om hydrogen
faller med samme aksellerasjon som anti-hydrogen. Nå
bruker man en antiproton-deaksellerator for å sjekke det-
te, i stedet for det skjeve tårn i Pisa som Galileo Galilei.

RADIOAKTIVT: Slike skilt er det over alt. Men det er in-
gen stor greie. Så lenge maskinene er slått av, er det fak-
tisk trolig mer stråling i friluft enn under jorda.

HJELM: Alle som ferdes der nede i dypet må ha på seg
hatt. Det er mange dingser og bomser man helst ikke bør
skalle i. Dybden er gjerne mellom 70 og 100 meter.

Oppdagelsen av
Higgs-bosonet er

det største vitenskapeli-
ge gjennombrudd på 50
år, noen sier 100.

Alexander Read

MORN, MORN: To karer på vei fra et oppdrag i den 27 kilometer lange LHC-tunnelen. Sykkel er et effektivt middel hos Cern, både i tunnelene under jorda, på Cern campus på overflaten og ikke minst fra og til jobb. På overflaten brukes det riktignok litt større s
som man kan låne fra et eget sykkeluteleiesenter på Campus.
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It er avgjørende for Higgs-jegerne
— Egentlig er det derimot som å finne

et høystrå i en høystakk. Heldigvis er det
snakk om å finne en liten opphøyning av
høystrå et bestemt sted i en høystakk, sier
fysikeren, som i likhet med sine likemenn
gjerne omtaler seg selv som Higgs-jeger.

Høystråene i høystakken fant Higgs-jege-
re første gang 4. juli i 2012, en oppdagelse
som fikk selv den mest beinharde fysiker-
nerd til å ta til tårene – og som ga Nobels
fysikkpris til Peter Higgs og Fracois Englert
i år. (En småkomisk digresjon er at det viste
seg nesten like vanskelig å finne personen
Peter Higgs som selve Higgs-bosonet i for-
bindelse med utdeling av prisen.)

— Oppdagelsen av Higgs-bosonet er det
største vitenskapelige gjennombrudd på 50
år, noen sier 100. Det er det nærmeste man
kommer Beatlemania eller Bieber innen vi-
tenskap, forteller Read.

Det var ikke gitt at man skulle finne
Higgs-bosonet, mange blant selv den fysikk-
intellektuelle eliten hadde liten tro – det sies
for eksempel at Stephen Hawking tapte 100
dollar på et veddemål. Mange mente man
måtte beskytte fysikken mot urealistisk
matte.

— Utfordringen er at vi leter etter cirka
10.000 Higgs-bosoner i en million-milliard
proton-proton-kollisjoner, påpeker Read.

Det er der datamaskinene kommer inn.

Kollisjonene fanges av sensorer og avanserte
kameraer. Atlas-detektoren har for eksem-
pel et 3D-kamera på bortimot 90 millioner
megapiksler og får bortimot en milliard
proton-proton-kollisjoner per sekund ved å
kjøre togsett bestående av hundre milliar-
der protoner mot hverandre i en hastighet
du ikke engang kan forestille deg.

Kollisjonene kan gi 60 millioner mega-
bytes i sekundet, som gjør at en ninjakjapp
filtreringsprosess må til umiddelbart. Først
filtreres «støy» bort 2 mikrosekunder etter
kollisjonen, og her forsvinner mye. Så går
det til nivå to, som gjør en nærmere analyse
av dataene og plukker ut funn som karak-
teriseres som interessante. Til slutt blir det
gjort en detaljanalyse, og data fra rundt 200
kollisjoner (hendelser, som de proffe kaller
det) per sekund blir igjen. Dette sendes til
selve datasenteret for offline analyse.

— For å vite hva vi skal lete etter i jak-
ten på sjeldenheter som Higgs, er det helt
avgjørende å forstå hva som skjer i detek-
toren, sier Farid Ould-Saada, UiO-professor
og leder for den norske Cern-forskningen i
høyenergi partikkelfysikk.

Årlig blir det rundt 3200 terabyte i At-
las, og dette er bare én av flere slike maski-
ner.For du har jo eksempelvis også 10.000
tonns tunge Alice, som har spesialisert seg
på jakten etter en godbit kalt kvark-gluon-

plasma. All materie er nemlig bygget opp
av såkalte kvarker og gluoner, og noe som
kalles kvark-gluon-plasma tilsvarer univer-
sets tilstand en milliondels sekund etter «big
bang». Når det skjer kollisjoner i Alice er det
i sentrum av kollisjonen temperatur en milli-
ard ganger solas
temperatur, og
de såkalte kvar-
kene får en bitte
liten stund en
anti-kvark. Det
er en lang histo-
rie, og likevel er
konklusjonen så langt at man egentlig vet
minimalt. Man vet lite om kvarker, og heller
ikke standardmodellen kan bidra til fullsten-
dig oppklaring.

LAG PÅ LAG

Da er det bra man har datamaskiner for å
kverne data, så kanskje man kan finne ut
mer. Det gjør forskerne i noe de kaller «Grid».

— Selv om Norge også bidrar til drift av
detektorene, er det vi først og fremst gjør å
studere data. Da trenger vi masse datakver-
ning, og det får vi via «Grid Computing», sier
professor ved Universitetet i Bergen, Dieter
Röhrisch, fra Alice-prosjektet.

I «Gridden», som den gjerne kalles blant
lokale nordmenn, er det nevnte datasenteret

i Genève og dets alter ego i Ungarn helt sen-
tralt, men det finnes også flere nivåer et hakk
utenfor selve kjernen. Over 140 datasentre
avlaster dataduoen Genève & Budapest.

— Her har vi cirka 10.000 servere med
90.000 prosessorkjerner og cirka 100 peta-

byte lagring, sier
gruppeleder i Cerns
it-avdeling, Nils Høi-
myr, mens han span-
kulerer rundt i data-
hallen i Genève.
Hallen er produsert

i 1970 og byr også på
historiske kuriositeter som utstilling av lag-
ringskassetten IBM 3590-J, en 20 Gigabytes
sak som ble brukt fra ’95 til ’06. Men om du
tror kassetten har utspilt sin rolle som aktiv
spillebrikke i datasenteret, er svaret blankt
nei. Blant annet er et større IBM TS1140-
kassettsystem med innebygget robot og 46
avspillere i aktiv sving, og rett borti samme
gata finner man noe svære tilsvarende Sto-
ragetek-systemer fra Oracle.

— Filer ligger på disk og bånd. Det som
har vært analysert og ikke hentes frem så
ofte lagres på bånd, sier Høimyr.

— Kassetter er fortsatt noe av det mest

IVRIG PÅ
TAPE: Cern
bruker fortsatt
mye tape-lag-
ring, forklarer
Nils Høimyr, her
foran en av to
IBM-roboter.
Tape går sjel-
dent i stykker og
er fint for data
som ikke trengs
så hyppig.

WORLD WIDE HVAFORNOE? Den mest kjente
skapningen fra Cern er nok Web, som Tim Berners-
Lee fant opp i hine hårde dager. I dag er restene
som er igjen av Berners-Lee på Cerns campus en
gullfarget plakett utenfor kontoret hans på den ti-
den, i en ellers anonym korridor. Vi ble med UiO-fysi-
ker Alexander Read for å besøke plaketten. – På den
tiden var jeg lab-fysiker. Jeg skjønte ikke hva dette
World Wide Web var for noe, men forklarte det til en
kollega. Han utbrøt «oi dette blir stort, dette må vi
bli med på», mimrer Read. Mange Computerworld
snakker med har lignende historier.

ATLAS: Her er sensorene til Atlas, en av detektorene i LHC-
systemet. Det midterste er en magnet, det aller meste rundt
magneten er ulike sensorer. Her avbildet i demontert utgave.

MYE SYKKEL: Hvor enn du snur
deg på Cern-campus, ser du sykler.
Her fra en av kontor-korridorene.

ALLE FOTO: LEIF MARTIN KIRKNES

Les mer på neste side

Det som har vært analy-
sert og ikke hentes frem

så ofte lagres på bånd.
Nils Høimyr

under jorda, på Cern campus på overflaten og ikke minst fra og til jobb. På overflaten brukes det riktignok litt større sykler,
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verdifulle. Det er ikke så mye feil med arki-
vene, legger sjef for forskning og vitenska-
pelig it, Sergio Bertolucci til.

Det er rundt 1800 harddisker som knek-
ker sammen årlig.

Tilbake til «gridden», beskriver Høimyr
dette som et hierarkisk system der CERN og
Ungarn utgjør Tier 0. Et skall utenpå dette,
som inkluderer Nordic Data Grid Facility og
10 andre, utgjør Tier 1, og et skall utenpå
dette igjen, blant annet inkludert USIT ved
Universitetet i Oslo og rundt 130 andre lo-
kasjoner, utgjør Tier 2.

— De 10.000 serverne her i Genève er
bare 15 prosent av nok for å dekke kapa-
siteten. Da bruker vi det vi kaller Grid for
å forene kreftene. På samme måte som web
gir tilgang til informasjon, gir Grid tilgang
til regnekapasitet, sier Høimyr.

30 PETA I 2012

Grid er ikke en klynge, det er snarere en
måte å koble flere datasenter sammen på.
Data som kommer inn fra detektorene kopi-
eres også ut til et av de andre sentrene for
redundans. Selv nå som alle de vitenskape-
lige maskinene er slått av for vedlikehold og
oppgradering, produseres det for tiden data
i dette nettverket av datasentre.

— Det er ikke så mye data som skrives nå
som vi er i «shutdown», men det er fortsatt
masse data som leses, sier Høimyr.

Faktisk er det rundt 250.000 jobber som
kjører på nettverket med LHC avslått, ifølge
Bertolucci.

Det hele fungerer slik at man kan bruke
sine innloggingsdetaljer til å registrere en
jobb, gjerne et tallknuserprogram skrevet i
C++. Jobben legges inn i det CERN kaller
middleware, mellomvare, en type program-
vare som organiserer og styrer dataressur-

ser i gridden. Du kan ikke registrere ube-
grenset med jobber, da blir du svartelistet.
Ifølge en fysiker vi slår av en prat med, er
det derfor slettes ikke uvanlig å låne kontoen
til sine kolleger for å få kjørt inn en ekstra
programvariant.

Årlig blir resultatet fra de ulike kalkule-
ringene rundt 25 petabyte samlet, for 2012
var tallet 30. Primært er det CPU-er som bru-
kes, datasenteret i Genève har kun et par
GPU-rack til testing.

— Akseleratorene og fysikkprogramva-
ren er mer vektorbasert, og da passer det
bedre med CPU, forklarer Høimyr.

Norge har, i tillegg til Grid-modellen, vært
godt involvert i utviklingen av en del av pro-
gramvaren som brukes. Det går i åpen kil-
dekode. Linux, Openstack og hjemmebakte
saker som CernVM og Root for analyse.

— Vi har åpen programvare og har også
begynt med åpen maskinvare, ifølge sjef for

● Saken startet på forrige side

HVA DET HANDLER OM: Dette er Alice, en imponerende svær krabat. Det røde er hovedsaklig
magneter, de neste lagene er stort sett sensorer og kjøling. Helt i midten er det et rør litt tykkere
enn en flasketut - det er her partiklene flyr gjennom. På hver side er det en rød dør som normalt er
lukket igjen når hun er operativ. Men for tiden gjennomgår Alice oppgraderinger og justeringer.

LANGE DISTANSER: 27 kilometer er LHC-sys-
temet udner jorda. Rørene går i sirkel gjennom
både Sveits og Frankrike.

Møt oss på CIO Forum - 30. januar
Konvergert infrastruktur
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kunnskapsoverføring, Vetle Nilsen.
Og slik går det til at Read kan jakte på

Higgs, Röhrisch på kvark-gluon-plasma og
UiO-professor i teoretisk fysikk Are Raklev
jakter mørk materie. Ja, vi har kanskje ikke
snakk om mørk materie ennå? Her kommer
et krasjkurs: Det man så langt vet, er at man
kun kjenner til toppen av isberget. Vi er laget
av vanlige atomer, men det er en liten del av
kaka. 80 prosent av stoffet i universet har vi
rett og slett valgt å kalle mørk materie, av
mangel på bedre kunnskap. Men hvordan
vet vi så at vi har mørk materie?

— Grunnen til at
vi i det hele tatt ved
dette, er at vi ser på
hvordan det påvirker
universet gjennom
gravitasjon. Hvor-
dan galakser roterer
og hvordan de påvir-
ker hverandre. Vi har
ganske god peiling på hvor mye av stoffet
finnes, men aner ikke hva et er, sier Raklev.

— Eksotisk? Tja. Et kjapt overslag gir
oss det interessante faktum at det hvert

eneste sekund går en milliard mørk materie
gjennom kroppen i en hastighet på 3–400
km i timen. Men de har svak vekselvirkning,
som betyr at de strømmer gjennom deg uten
at du tar skade.

Det er neimen ikke lett å bygge en maskin
for å fange opp disse greiene heller, ifølge
Raklev.

— Problemet er at hvor enn fancy disse
detektorene er så strømmer materien rett
gjennom. Mørk materie er nøyaktig like
usynlig i underjordiske labber i millionkro-
nersklassen som på overflaten.

Man håper derimot å kunne produsere
mørk materie ved å kollidere to protoner,
forteller professoren. De har funnet en smart
måte for å kunne oppdage det de ikke vet
hvordan ser ut.

— Vi ser på kollisjonen av ting som skjer i
en av detektorene, så ser vi på ting vi kjenner
til i standardmodellen. Hvis vi tar summen
av alt vi ser og det ikke går, ikke lar seg ba-
lansere, da vet vi at vi mangler noe som har
forsvunnet.

VERDENS UNDERGANG

Raklev leter også etter tegn på supersym-
metri, at alle partikler har en motpartikkel.
En lang historie. Uansett, av fiffige ting han
har funnet ut så langt, er blant annet po-
tensialet for verdens undergang. Ettersom
dette ville fått konsekvenser for alle verdens

datamaskiner og
internett som vi
kjenner det, må
vi nevnte dette
– til tross for at
vi heter Compu-
terworld og ikke
Supersymme-
triworld.

— En av de rare egenskapene vi har fun-
net med Higgs, er at om målingene vi har nå
stemmer, forutsetter det et ustabilt univers,
sier Raklev.

Universet sitter ifølge teorien på en liten
fjellhylle. Den ligger relativt stabilt, men et
lite energispark ville sendt den over humpen
som ville fått verden til å rulle ned fra stupet.

— Om vi hadde ramlet ned, ville vi fått
et annet univers enn det vi har nå. Dette er
et mysterium. Men at verden ikke har gått
under de forrige 14 hundre milliarder år ty-
der på at det neppe skjer de neste 14 heller.
Det er altså en liten sannsynlighet.

Raklev leter også etter ekstra dimensjo-
ner. Han tror det kanskje finnes en dimen-
sjon som er så liten at vi ikke ser den.

RETT TUNNEL

Mange spørsmål er altså fortsatt ubesvart.
— Med vår intellektuelle arroganse fra

de siste 3000 år, er alt vi nå vet at vi ikke vet
mer enn fire prosent av hva som er rundt oss,
sier vitenskapssjef Bertolucci.

Rundt 100 tilfeller av Higgs har de funnet
via fysikkeksperimente-
ne, de håper å finne mange
flere i årene som kommer
for å bli bedre og bedre på
å profilere eventuelle vari-
anter av denne luringen.

— Vi har funnet Higgs,
men ikke funnet noe direk-
te bevis på for eksempel
supersymmetri eller mer
eksotisk fysikk utover
standardmodellen, forkla-
rer Ould-Saada.

Med oppgraderinger i
systemet venter forskerne
en dobling i antall kollisjo-
ner, og da kan overraskel-
sene komme, tror han.

— Vi har bare produ-
sert noen få prosent av all data som er plan-
lagt for hele LHC-programmet 2010–2030.
98 prosent av dataene skal ifølge anslaget
kommer fra 2015.

UiO-professor Steinar Stapnes kan for-

klare at det nå jobbes med en ny type line-
ær akselerator, som skal gå opp mot 50 km
langs Jurafjellene. I dagens rundtur er det
for så vidt lett å få fart på kollisjonstogene,
men stråling tapes hver gang togene må av-
bøyes i en sving, så håpet er at en rett vei
skal gi mer presise målinger.

I mellomtiden må gridden også holde takt
med utviklingen. Bertolucci håper datasys-
temet også etter hvert kan få nytte for andre
forskningsmiljø.

— Svakhetene til systemet er at det i
bunn og grunn er skreddersydd for ett enkelt
miljø. I prinsippet kan potensialet i denne
måten å organisere it på bli utvidet til andre
vitenskapelige miljøer. Teknisk sett kunne
vi for eksempel bidratt til mer forskning på
ehelse på denne måten, og vi ville vært glade
for å kunne bidra på dette området, sier han.

Så hvem vet, kanskje får vi en dag svar på
sentrale spørsmål som hvem vi er, hva vi er

skapt av, hvor vi kommer fra, om vi er alene,
hva meningen med livet er – og det største
mysteriet av alle: hvem i huleste drepte mat-
tegeniet Wim Klein?

LEIF.KIRKNES@COMPUTERWORLD.NO

DOSIMETER: Presserådgiver Renilde Vanden
Broeck viser frem sitt personlige dosimeter. De
som er relativt ofte i tunnelene må ha slike for å
varsle om det blir for mye av det gode.

ÅPEN: Et sjeldent innblikk i røret. Mye av teknologien er aksellera-
tor-relatert, en god del er kjøling-relatert, noe sensorer og helt in-
nerst inne et par mindre rør der protonene kommer opp i marsjfart.

Mørk materie er nøyak-
tig like usynlig i under-

jordiske labber i millionkro-
nersklassen som på overflaten

Are Raklev
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It er avgjørende for Higgs-jegerne 
 Computerworld. 20.12.2013. Side: 10,11,12,13 
Leif Martin Kirknes 
It er Jakten på mysteriene rundt

BigBangstårogfallerpåville mengder0-ereog1-

ere.DetteerBigDataiekstremsportformat.

GENEVE/SAINT-GENIS-POUILLY/OSLO: Det sies at

Cerns første tungregningsmaskin var nederlenderen

WimKlein. Den underholdende matteartisten fikk

jobbtilbud etter at han ved en misforståelse besøkte

Cern som et ledd av sin matteturné i 1958.

 - Datamaskiner var ikke veldig utviklet, og fysikere

programmerte dem ikke på det tidspunktet. Fra ’58 til

65’ var det bra for meg. Så gikk det nedover, fordi

yngre fysikere drev med sin egen programmering, og

de ikke trengte meg så mye som før, har Klein uttalt i

boka «The Great Mental Calculators ».

Likevel forble Klein ved Cern flere år til, og fikk en

verdensrekord fra Guinness da han i 1976 fant fra til

73-roten av et 500 talls nummer på to minutter og 43

sekunder. Mot slutten av samme år sa han opp, før

han ble

funnet knivstukket i Amsterdam 1986, et mord som

aldri ble oppklart.

Da hadde datamaskiner for lengst gjort sitt store

inntog ved forskningskonsortiet som stiller de store

spørsmålene, som medfører de store mattestykkene.

Den første, en Ferranti Mercury, ble bestilt i 1956 og

var på plass i ‘58. Deretter vokste Cern fra dem en

etter en, inkludert det kjente gjennombruddet for vår

egen Rolf Skår og Cern-kontrakten med Norsk Data

anno 1972.

Det siste som er kjent når det gjelder Cern og norske

datamaskiner, er at fysikkgiganten valgte Ungarn som

datasenternasjon i stedet for Norge. Det skjedde etter

at Cern fant ut at de har vokst ut av

datasenterkapasitet på egen eiendom.

ENORME DATAMENGDER På innsiden av

datasenteret ved Genève, er det riktignok flere rack

som er langt fra fulle.

Det store problemet er strøm. Utenfor er det allerede

bunkret opp med tilsynelatende tilfeldig plasserte

strømskap, og kapasiteten er sprengt nå som den er

på 3,5 megawatt.

Derfor sendes nå dataene via to 100-gigabits linjer til

et datasenter Ungarn, som gir 2,5 megawatt ekstra.

Årsaken til at forskningen på kjernekraft - slik Cern

bedriver - krever så mye, er blant annet de enorme

mengdene data som skal avgjørende

avgjørende kvernes i ulike algoritmer og analyser og

lagres.

Blant annet letes det etter Higgs, en overraskende

krabat det ble formulert en teoriom første gang i 1964.
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Teorien ble ført i pennen av Peter Higgs, selv

av Peter Higgs, selv om flere kan tilskrives æren for å

finne det som også tidvis kalles gudepartikkelen

(opprinnelig på grunn av en bok som het «God Damn

Particle», der ukvemsordet ble sensurert i USA).

Vitenskapelig forskningstalsmann

Vitenskapelig forskningstalsmann ved Cern, Jens

Vigen, fleiper med at Asbjørnsen og Moe var inne på

noe påfallende Higgs-teoriaktig da eventyret

«Askeladden og de gode hjelperne» ble nedskrevet

rundt 1850. Han som tilsynelatende er lik Askeladden

selv, men som må tynges ned med syv

skippundslodder for å ikke sveve av gårde, og som

har som partytriks å fare til verdens ende på

femminutter, har mangfoldige likheter med

oppførselen til Higgs-bosonet.

Det er snakk om en ny type partikler som beveger seg

gjennom vakuum. Det store problemet med å

oppdage Higgs, er hastigheten.

Higgs-bosonet skal ha oppstått i et ørlite Alexander

avgjørende for tidspunkt rett etter «big bang», og

dette er blant øyeblikkene forskerne prøver å

gjenskape ved å skyte atomkjerner på kollisjonskurs

gjennom vakuumrør på flere kilometer.

Protonene svever rundt en 27 km lang bane 11.000

ganger per

bane 11.000 ganger per sekund i åttetimersskift 24

timer i døgnet, og skal kollidere på nøye planlagte

steder fylt av lag på lag med sensorer. Ved en riktig

gjennomført kollisjon, kan man se sporene av Higgs,

selv om man altså ikke får sett Higgs «himself».

- Higgs henfaller til andre Det er som når du står på

ski,

andre partikler. Det er som når du står på ski, og ser

spor etter en hare, da vet du at en hare har gått over

skisporet, sier Vigen.

KJAPP RAKKER Higgs-bosonet i seg selv er for kjapt

til å bli oppdaget med dagens teknologi, men

kollisjonene skaper vrakrester i form av nye

konfigurasjoner av protoner. Forskerne bruker

datamaskiner for å finne avvik fra hva de forventer å

finne. Fysikkprofessor ved Universitetet i Oslo,

Alexander Read, fra Atlas-prosjektet til LHC forteller

at jakten på Higgs ofte sees på som å finne en nål i

en høystakk.

Oppdagelsen av Higgs-bosonet er det største

vitenskapelige gjennombrudd på 50 år, noen sier 100.

Alexander Read

Higgs- - Egentlig er det derimot som å finne et

høystrå i en høystakk. Heldigvis er det snakk om å

finne en liten opphøyning av høystrå et bestemt sted i

en høystakk, sier fysikeren, som i likhet med sine

likemenn gjerne omtaler seg selv som Higgs-jeger.

Høystråene i høystakken fant Higgs-jegere første

gang 4. juli i 2012, en oppdagelse som fikk selv den

mest beinharde fysikernerd til å ta til tårene - og som

ga Nobels fysikkpris til Peter Higgs og Fracois Englert

i år. (En småkomisk digresjon er at det viste seg

nesten like vanskelig å finne personen Peter Higgs

som selve Higgs-bosonet i forbindelse med utdeling

av prisen.) -Oppdagelsen av Higgs-bosonet er det

største vitenskapelige gjennombrudd på 50 år, noen

sier 100. Det er det nærmeste man kommer

Beatlemania eller Bieber innen vitenskap, forteller

Read.

Det var ikke gitt at man skulle finne Higgs-bosonet,

mange blant selv den fysikkintellektuelle eliten hadde

liten tro - det sies for eksempel at Stephen Hawking

tapte 100 dollar på et veddemål. Mange mente man

måtte beskytte fysikken mot urealistisk matte.

- Utfordringen er at vi leter etter cirka 10.000 Higgs-

bosoner i en million-milliard proton-proton-kollisjoner,

påpeker Read.
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Det er der datamaskinene kommer inn.

Higgs-jegerne Kollisjonene fanges av sensorer og

avanserte kameraer. Atlas-detektoren har for

eksempel et 3D-kamera på bortimot 90 millioner

megapiksler og får bortimot en milliard proton-proton-

kollisjoner per sekund ved å kjøre togsett bestående

av hundre milliarder protoner mot hverandre i en

hastighet du ikke engang kan forestille deg.

Kollisjonene kan gi 60 millioner megabytes i

sekundet, som gjør at en ninjakjapp filtreringsprosess

må til umiddelbart. Først filtreres «støy» bort 2

mikrosekunder etter kollisjonen, og her forsvinner

mye. Så går det til nivå to, som gjør en nærmere

analyse av dataene og plukker ut funn som

karakteriseres som interessante. Til slutt blir det gjort

en detaljanalyse, og data fra rundt 200 kollisjoner

(hendelser, som de proffe kaller det) per sekund blir

igjen. Dette sendes til selve datasenteret for offline

analyse.

- For å vite hva vi skal lete etter i jakten på

sjeldenheter som Higgs, er det helt avgjørende å

forstå hva som skjer i detektoren, sier Farid Ould-

Saada, UiO-professor og leder for den norske Cern-

forskningen i høyenergi partikkelfysikk.

Årlig blir det rundt 3200 terabyte i Atlas, og dette er

bare én av flere slike maskiner.

For du har jo eksempelvis også 10.000 tonns tunge

Alice, som har spesialisert seg på jakten etter en

godbit kalt kvark-gluonplasma.

jegerne gluonplasma.

All materie er nemlig bygget opp av såkalte kvarker

og gluoner, og noe som kalles kvark-gluon-plasma

tilsvarer universets tilstand en milliondels sekund etter

«big bang». Når det skjer kollisjoner i Alice er det i

sentrumav kollisjonen temperatur en milliard ganger

solas

milliard ganger solas temperatur, og de såkalte

kvarkene får en bitte liten stund en anti-kvark. Det er

en lang historie, og likevel er konklusjonen så langt

konklusjonen så langt at man egentlig vet minimalt.

Man vet lite om kvarker, og heller ikke

standardmodellen kan bidra til fullstendig oppklaring.

LAG PÅ LAG Da er det bra man har datamaskiner for

å kverne data, så kanskje man kan finne ut mer. Det

gjør forskerne i noe de kaller «Grid».

-Selv om Norge også bidrar til drift av detektorene, er

det vi først og fremst gjør å studere data. Da trenger

vi masse datakverning, og det får vi via «Grid

Computing», sier professor ved Universitetet i

Bergen, Dieter Röhrisch, fra Alice-prosjektet.

I «Gridden», som den gjerne kalles blant lokale

nordmenn, er det nevnte datasenteret

jegerne i Genève og dets alter ego i Ungarn helt

sentralt, men det finnes også flere nivåer et hakk

utenfor selve kjernen. Over 140 datasentre avlaster

dataduoen Genève & Budapest.

- Her har vi cirka 10.000 servere med 90.000

prosessorkjerner og cirka 100 petabyte lagring, sier

petabyte lagring, sier gruppeleder i Cerns it-avdeling,

Nils Høimyr, mens han spankulerer rundt i datahallen

i Genève.

Hallen er produsert i 1970 og byr også på kuriositeter

som utstilling av lagringskassetten

historiske kuriositeter som utstilling av

lagringskassetten IBM 3590-J, en 20 Gigabytes sak

som ble brukt fra ’95 til ’06. Men om du tror kassetten

har utspilt sin rolle som aktiv spillebrikke i

datasenteret, er svaret blankt nei. Blant annet er et

større IBM TS1140- kassettsystem med innebygget

robot og 46 avspillere i aktiv sving, og rett borti

samme gata finner man noe svære tilsvarende

Storagetek- systemer fra Oracle.
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- Filer ligger på disk og bånd. Det som har vært

analysert og ikke hentes frem så ofte lagres på bånd,

sier Høimyr.

- Kassetter er fortsatt noe av det mest Les mer på

neste side

Det som har vært analysert og ikke hentes frem så

ofte lagres på bånd.

Nils Høimyr

. Saken startet på forrige side

verdifulle. Det er ikke så mye feil med arkivene,

legger sjef for forskning og vitenskapelig it, Sergio

Bertolucci til.

Det er rundt 1800 harddisker som knekker sammen

årlig.

Tilbake til «gridden», beskriver Høimyr dette som et

hierarkisk system der CERN og Ungarn utgjør Tier 0.

Et skall utenpå dette, som inkluderer Nordic Data Grid

Facility og 10 andre, utgjør Tier 1, og et skall utenpå

dette igjen, blant annet inkludert USIT ved

Universitetet i Oslo og rundt 130 andre lokasjoner,

utgjør Tier 2.

- De 10.000 serverne her i Genève er bare 15 prosent

av nok for å dekke kapasiteten.

Da bruker vi det vi kaller Grid for å forene kreftene. På

samme måte som web gir tilgang til informasjon, gir

Grid tilgang til regnekapasitet, sier Høimyr.

30 PETA I 2012 Grid er ikke en klynge, det er snarere

en måte å koble flere datasenter sammen på.

Data som kommer inn fra detektorene kopieres også

ut til et av de andre sentrene for redundans. Selv nå

som alle de vitenskapelige maskinene er slått av for

vedlikehold og oppgradering, produseres det for tiden

data i dette nettverket av datasentre.

-Det er ikke så mye data som skrives nå som vi er i

«shutdown», men det er fortsatt masse data som

leses, sier Høimyr.

Faktisk er det rundt 250.000 jobber som kjører på

nettverket med LHC avslått, ifølge Bertolucci.

Det hele fungerer slik at man kan bruke sine

innloggingsdetaljer til å registrere en jobb, gjerne et

tallknuserprogram skrevet i C++. Jobben legges inn i

det CERN kaller middleware, mellomvare, en type

programvare som organiserer og styrer dataressurser

dataressurser i gridden. Du kan ikke registrere

ubegrenset med jobber, da blir du svartelistet.

Ifølge en fysiker vi slår av en prat med, er det derfor

slettes ikke uvanlig å låne kontoen til sine kolleger for

å få kjørt inn en ekstra programvariant.

Årlig blir resultatet fra de ulike kalkuleringene rundt 25

petabyte samlet, for 2012 var tallet 30. Primært er det

CPU-er som brukes, datasenteret i Genève har kun et

par GPU-rack til testing.

- Akseleratorene og fysikkprogramvaren er mer

vektorbasert, og da passer det bedre med CPU,

forklarer Høimyr.

Norge har, i tillegg til Grid-modellen, vært godt

involvert i utviklingen av en del av programvaren som

brukes. Det går i åpen kildekode.

Linux, Openstack og hjemmebakte saker som

CernVM og Root for analyse.

-Vi har åpen programvare og har også begynt med

åpen maskinvare, ifølge sjef for

kunnskapsoverføring, Vetle Nilsen.

Og slik går det til at Read kan jakte på Higgs,

Röhrisch på kvark-gluon-plasma og UiO-professor i

teoretisk fysikk Are Raklev jakter mørk materie. Ja, vi
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har kanskje ikke snakk om mørk materie ennå? Her

kommer et krasjkurs: Det man så langt vet, er at man

kun kjenner til toppen av isberget. Vi er laget av

vanlige atomer, men det er en liten del av kaka. 80

prosent av stoffet i universet har vi rett og slett valgt å

kalle mørk materie, av mangel på bedre kunnskap.

Men hvordan vet vi så at vi har mørk materie? -

Grunnen til at

- Grunnen til at vi i det hele tatt ved dette, er at vi ser

på hvordan det påvirker universet gjennom

gravitasjon. Hvordan galakser roterer og hvordan de

påvirker hverandre. Vi har ganske god peiling på

ganske god peiling på hvor mye av stoffet finnes, men

aner ikke hva et er, sier Raklev.

- Eksotisk? Tja. Et kjapt overslag gir oss det

interessante faktum at det hvert

eneste sekund går en milliard mørk materie gjennom

kroppen i en hastighet på 3-400 km i timen. Men de

har svak vekselvirkning, som betyr at de strømmer

gjennom deg uten at du tar skade.

Det er neimen ikke lett å bygge en maskin for å fange

opp disse greiene heller, ifølge Raklev.

- Problemet er at hvor enn fancy disse detektorene er

så strømmer materien rett gjennom. Mørk materie er

nøyaktig like usynlig i underjordiske labber i

millionkronersklassen som på overflaten.

Man håper derimot å kunne produsere mørk materie

ved å kollidere to protoner, forteller professoren. De

har funnet en smart måte for å kunne oppdage det de

ikke vet hvordan ser ut.

-Vi ser på kollisjonen av ting som skjer i en av

detektorene, så ser vi på ting vi kjenner til i

standardmodellen. Hvis vi tar summen av alt vi ser og

det ikke går, ikke lar seg balansere, da vet vi at vi

mangler noe som har forsvunnet.

VERDENS UNDERGANG Raklev leter også etter

tegn på supersymmetri, at alle partikler har en

motpartikkel.

En lang historie. Uansett, av fiffige ting han har funnet

ut så langt, er blant annet potensialet for verdens

undergang. Ettersom dette ville fått konsekvenser for

alle verdens datamaskiner og

datamaskiner og internett som vi kjenner det, må vi

nevnte dette - til tross for at vi heter Computerworld

og ikke Supersymmetriworld.

egenskapene vi har funnet

-En av de rare egenskapene vi har funnet med Higgs,

er at om målingene vi har nå stemmer, forutsetter det

et ustabilt univers, sier Raklev.

materie 400 vekselvirkning, uten maskin ifølge disse

rett like millionkronersklassen produsere protoner,

smart vet i kjenner summen balansere, Universet

sitter ifølge teorien på en liten fjellhylle. Den ligger

relativt stabilt, men et lite energispark ville sendt den

over humpen som ville fått verden til å rulle ned fra

stupet.

- Om vi hadde ramlet ned, ville vi fått et annet univers

enn det vi har nå. Dette er et mysterium. Men at

verden ikke har gått under de forrige 14 hundre

milliarder år tyder på at det neppe skjer de neste 14

heller.

Det er altså en liten sannsynlighet.

Raklev leter også etter ekstra dimensjoner.

Han tror det kanskje finnes en dimensjon som er så

liten at vi ikke ser den.

RETT TUNNEL Mange spørsmål er altså fortsatt

ubesvart.

- Med vår intellektuelle arroganse fra de siste 3000 år,

er alt vi nå vet at vi ikke vet mer enn fire prosent av

hva som er rundt oss, sier vitenskapssjef Bertolucci.
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Rundt 100 tilfeller av Higgs har de funnet via

fysikkeksperimentene,

via fysikkeksperimentene, de håper å finne mange

flere i årene som kommer for å bli bedre og bedre på

å profilere eventuelle varianter av denne luringen.

-Vi har funnet Higgs, men ikke funnet noe direkte

bevis på for eksempel supersymmetri eller mer

eksotisk fysikk utover standardmodellen, forklarer

Ould-Saada.

Med oppgraderinger i systemet venter forskerne en

dobling i antall kollisjoner, og da kan overraskelsene

komme, tror han.

- Vi har bare produsert

- Vi har bare produsert noen få prosent av all data

som er planlagt for hele LHC-programmet 2010-2030.

98 prosent av dataene skal ifølge anslaget kommer

fra 2015.

UiO-professor Steinar Stapnes kan forklare

forklare at det nå jobbes med en ny type lineær

akselerator, som skal gå opp mot 50 km langs

Jurafjellene. I dagens rundtur er det for så vidt lett å få

fart på kollisjonstogene, men stråling tapes hver gang

togene må avbøyes i en sving, så håpet er at en rett

vei skal gi mer presise målinger.

I mellomtidenmågridden også holde takt med

utviklingen. Bertolucci håper datasystemet også etter

hvert kan få nytte for andre forskningsmiljø.

- Svakhetene til systemet er at det i bunn og grunn er

skreddersydd for ett enkelt miljø. I prinsippet kan

potensialet i denne måten å organisere it på bli utvidet

til andre vitenskapelige miljøer. Teknisk sett kunne vi

for eksempel bidratt til mer forskning på ehelse på

denne måten, og vi ville vært glade for å kunne bidra

på dette området, sier han.

Så hvem vet, kanskje får vi en dag svar på sentrale

spørsmål som hvem vi er, hva vi er

skapt av, hvor vi kommer fra, om vi er alene, hva

meningen med livet er - og det største mysteriet av

alle: hvem i huleste drepte mattegeniet Wim Klein?

LEIF.KIRKNES@COMPUTERWORLD.NO

at ved på påvirker gjennom Hvordan roterer påvirker

har Mørk materie er nøyaktig like usynlig i

underjordiske labber i millionkronersklassen som på

overflaten Are Raklev

© Computerworld
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It avgjørende for Higgs-jegere 
 Computerworld Norge. 10.12.2013 07:20 
Leif Martin Kirknes 
Jakten på mysteriene rundt big bang står og faller

på ville mengder 0-ere og 1-ere. Dette er Big Data i

ekstremsport-format. LANGE DISTANSER: 2,7

kilometer er LHC-systemet. Den går i sirkel

gjennom både Geneve og Saint-Genis-Pouilly.

(Foto: Leif Martin Kirknes)

 GENEVE/SAINT-GENIS-POUILLY/OSLO: Det sies

at Cerns første tungregningsmaskin var

nederlenderen Wim Klein. Den underholdende

matteartisten fikk jobbtilbud etter at han ved en

misforståelse besøkte Cern som et ledd av sin

matteturné i 1958.

 - Datamaskiner var ikke veldig utviklet, og fysikere

programmerte dem ikke på det tidspunktet. Fra 58 til

65 var det bra for meg. Så gikk det nedover, fordi

yngre fysikere drev med sin egen programmering, og

de ikke trengte meg så mye som før, har Klein uttalt i

boka The Great Mental Calculators.

 Likevel forble Klein ved Cern flere år til, og fikk en

verdensrekord fra Guinness da han i 1976 fant fra til

73-roten av et 500 talls nummer på to minutter og 43

sekunder. Mot slutten av samme år sa han opp, før

han ble funnet knivstukket i Amsterdam 1986, et mord

som aldri ble oppklart.

 Da hadde datamaskiner for lengst gjort sitt store

inntog ved forskningskonsortiet som stiller de store

spørsmålene, som medfører de store mattestykkene.

Den første, en Ferranti Mercury, ble bestilt i 1956 og

var på plass i 58. Deretter vokste Cern fra dem en

etter en, inkludert det kjente gjennombruddet for vår

egen Rolf Skår og Cern-kontrakten med Norsk Data

anno 1972.

 HVA DET HANDLER OM: Dette er Alice, en

imponerende svær krabat. Det røde er hovedsaklig

magneter, de neste lagene er stort sett sensorer og

kjøling. Helt i midten er det et rør litt tykkere enn en

flasketut - det er her partiklene flyr gjennom. De røde

dørene man kan skimte på siden er naturligvis

normalt igjen når hun er operativ. (Foto: Leif Martin

Kirknes)

 Det siste som er kjent når det gjelder Cern og norske

datamaskiner, er at fysikkgiganten valgte Ungarn som

datasenternasjon i stedet for Norge. Det skjedde etter

at Cern fant ut at de har vokst ut av

datasenterkapasitet på egen eiendom.

 Enorme datamengder

 På innsiden av datasenteret ved Genève, er det

riktignok flere rack som er langt fra fulle. Det store

problemet er strøm. Utenfor er det allerede bunkret

opp med tilsynelatende tilfeldig plasserte strømskap,

og kapasiteten er sprengt nå som den er på 3,5

megawatt. Derfor sendes nå dataene via to 100-
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gigabits linjer til et datasenter Ungarn, som gir 2,5

megawatt ekstra.

 DOSIMETER: Presserådgiver Renilde Vanden

Broeck viser frem sitt personlige dosimeter. Dem som

er relativt ofte i tunnelene må ha slike for å varsle om

det blir for mye av de gode. (Foto: Leif Kirknes)

 Årsaken til at forskningen på kjernekraft slik Cern

bedriver krever så mye, er blant annet de enorme

mengdene data som skal kvernes i ulike algoritmer og

analyser og lagres.

 Blant annet letes det etter Higgs, en overraskende og

masseløs krabat det ble formulert en teori om første

gang i 1964. Teorien ble ført i pennen av Peter Higgs,

selv om flere kan tilskrives æren for å finne det som

også tidvis kalles gudepartikkelen (opprinnelig på

grunn av en bok som het God Damn Particle, der

ukvemsordet ble sensurert i USA).

 MORN, MORN: To karer på vei fra et oppdrag i den

2,7 kilometer lange tunnelen. Sykkel er et effektivt

middel hos Cern. (Foto: Leif MArtin Kirknes)

 Vitenskapelig forskningstalsmann ved Cern, Jens

Vigen, fleiper med at Asbjørnsen og Moe var inne på

noe påfallende Higgs-teoriaktig da eventyret

Askeladden og de gode hjelperne ble nedskrevet

rundt 1850. Han som tilsynelatende er lik Askeladden

selv, men som må tynges ned med syv

skippundslodder for å ikke sveve av gårde, og som

har som partytriks å fare til verdens ende på fem

minutter, har mangfoldige likheter med oppførselen til

Higgs-bosonet.

 Det er snakk om en ny type partikler som beveger

seg gjennom vakuum. Det store problemet med å

oppdage Higgs, er hastigheten. Higgs-bosonet skal

ha oppstått i et ørlite tidspunkt rett etter big bang, og

dette er blant øyeblikkene forskerne prøver å

gjenskape ved å skyte atomkjerner på kollisjonskurs

gjennom vakuumrør på flere kilometer.

 ÅPEN: Et sjeldent innblikk i røret. Mye av teknologien

er aksellerator-relatert, noe er kjøling-relatert, også er

det innerst inne et par mindre rør der protonene

kommer opp i marsjfart. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 Protonene svever rundt en 2,7 km lang bane 11.000

ganger per sekund i åttetimersskift 24 timer i døgnet,

og skal kollidere på nøye planlagte steder fylt av lag

på lag med sensorer. Ved en riktig gjennomført

kollisjon, kan man se sporene av Higgs, selv om man

altså ikke får sett Higgs himself.

 - Higgs henfaller til andre partikler. Det er som når du

står på ski, og ser spor etter en hare, da vet du at en

hare har gått over skisporet, sier Vigen.

 Kjapp rakker

 Higgs-bosonet i seg selv er for kjapt til å bli oppdaget

med dagens teknologi, men kollisjonene skaper

vrakrester i form av nye konfigurasjoner av protoner.

Forskerne bruker datamaskiner for å finne avvik fra

hva de forventer å finne. Fysikkprofessor ved

Universitetet i Oslo, Alexander Read, fra Atlas-

prosjektet til LHC forteller at jakten på Higgs ofte sees

på som å finne en nål i en høystakk.

 SYKLER: Om arbeidsplassen din er en 2,7 kilometer

lang tunnel dagen lang, hadde du sikkert også satt

pris på en sykkel for å komme fra A til B. (Foto: Leif

Martin Kirknes)

 - Egentlig er det derimot som å finne et høystrå i en

høystakk. Heldigvis er det snakk om å finne en liten

opphøyning av høystrå et bestemt sted i en høystakk,

sier fysikeren, som i likhet med sine likemenn gjerne

omtaler seg selv som Higgs-jeger.

 Høystråene i høystakken fant Higgs-jegere første

gang 4. juli i 2012, en oppdagelse som fikk selv den

mest beinharde fysikernerd til å ta til tårene og som

ga Nobels fysikkpris til Peter Higgs og Fracois Englert

i år.(En småkomisk digresjon er at det viste seg

nesten like vanskelig å finne personen Peter Higgs

som selve Higgs-bosonet i forbindelse med utdeling

av prisen.)
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 ATLAS: Her er sensorene til Atlas, en annen detektor

i LHC-systemet. Det midterste er en magnet, det

meste rundt magneten er ulike sensorer, deriblant

sensorer nordmenn har vært med på å lage.

Oppløsningen er 90 millioner megapixler. Vanligvis er

hele denne greia her skjøvet inn mot venstre side og

på den måten lukket. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 - Oppdagelsen av Higgs-bosonet er det største

vitenskapelige gjennombrudd på 50 år, noen sier 100.

Det er det nærmeste man kommer Beatlemania eller

Bieber innen vitenskap, forteller Read.

 Det var ikke gitt at man skulle finne Higgs-bosonet,

mange blant selv den fysikk-intellektuelle eliten hadde

liten tro det sies for eksempel at Stephen Hawking

tapte 100 dollar på et veddemål. Mange mente man

måtte beskytte fysikken mot urealistisk matte.

 - Utfordringen er at vi leter etter cirka 10.000 Higgs-

bosoner i en million-milliard proton-proton-kollisjoner,

påpeker Read.

 Detektorer avgjørende

 SLUSER: Det er øyescanning og slusegåing for dem

som jobber på Cern. Det er visstnok ikke så mye for

Cerns sikkerhet, mer for dem som ferdes der. Hvis

det skulle skje noe uventet, må de vite vite hvem som

er nedi systemet. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 Det er der datamaskinene kommer inn. Kollisjonene

fanges av sensorer og avanserte kameraer. Atlas-

detektoren har for eksempel et 3D-kamera på

bortimot 90 millioner megapiksler og får bortimot en

milliard proton-proton-kollisjoner per sekund ved å

kjøre togsett bestående av hundre milliarder protoner

mot hverandre i en hastighet du ikke engang kan

forestille deg.

 Kollisjonene kan gi 60 millioner megabytes i

sekundet, som gjør at en ninjakjapp filtreringsprosess

må til umiddelbart. Først filtreres støy bort 2

mikrosekunder etter kollisjonen, og her forsvinner

mye. Så går det til nivå to, som gjør en nærmere

analyse av dataene og plukker ut funn som

karakteriseres som interessante. Til slutt blir det gjort

en detaljanalyse, og data fra rundt 200 kollisjoner

(hendelser, som de proffe kaller det) per sekund blir

igjen. Dette sendes til selve datasenteret for offline

analyse.

 HJELM: Alle som ferdes der nede må ha på seg hatt.

(Foto: Leif Martin Kirknes)

 - For å vite hva vi skal lete etter i jakten på

sjeldenheter som Higgs, er det helt avgjørende å

forstå hva som skjer i detektoren, sier Farid Ould-

Saada, UiO-professor og leder for den norske Cern-

forskningen i høyenergi partikkelfysikk.

 Årlig blir det rundt 3200 terabyte i Atlas, og dette er

bare én av flere slike maskiner.

 For du har jo eksempelvis også 10.000 tonns tunge

Alice, som har spesialisert seg på jakten etter en

godbit kalt kvark-gluon-plasma. All materie er nemlig

bygget opp av såkalte kvarker og gluoner, og noe

som kalles kvark-gluon-plasma tilsvarer universets

tilstand en milliondels sekund etter big bang.

 AVSLÅTT: Alle LHC-systemer er for tiden avstengt

for oppdatering, oppgradering og reparering. (Foto:

Leif Martin Kirknes)

 Når det skjer kollisjoner i Alice er det i sentrum av

kollisjonen temperatur en milliard ganger solas

temperatur, og de såkalte kvarkene får en bitte liten

stund en anti-kvark. Det er en lang historie, og likevel

er konklusjonen så langt at man egentlig vet minimalt.

Man vet lite om kvarker, og heller ikke

standardmodellen kan bidra til fullstendig oppklaring.

 Lag på lag

 Da er det bra man har datamaskiner for å kverne

data, så kanskje man kan finne ut mer. Det gjør

forskerne i noe de kaller gridden.
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 KONTROLLROMMET: Slik ser det ut på overflaten

hos Atlas. Her overvåkes det både mer kamera og

programmer. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 - Selv om Norge også bidrar til drift av detektorene,

er det vi først og fremst gjør å studere data. Da

trenger vi masse datakverning, og det får vi via Grid

Computing, sier professor ved Universitetet i Bergen,

Dieter Röhrisch, fra Alice-prosjektet.

 I Gridden, som den gjerne kalles blant lokale

nordmenn, er det nevnte datasenteret i Genève og

dets alter ego i Ungarn helt sentralt, men det finnes

også flere nivåer et hakk utenfor selve kjernen. Over

140 datasentre avlaster dataduoen Genève &

Budapest.

 ARBEIDSPLASS CERN: Nils Høimyr viser

Computerworld rundt på Cern-datasenteret i Geneve.

(Foto: Leif Martin Kirknes)

 - Her har vi cirka 10.000 servere med 90.000

prosessorkjerner og cirka 100 petabyte lagring, sier

gruppeleder i Cerns it-avdeling, Nils Høimyr, mens

han spankulerer rundt i datahallen i Genève.

 Hallen er produsert i 1970 og byr også på historiske

kuriositeter som utstilling av lagringskassetten IBM

3590-J, en 20 Gigabytes sak som ble brukt fra 95 til

06. Men om du tror kassetten har utspilt sin rolle som

aktiv spillebrikke i datasenteret, er svaret blankt nei.

Blant annet er et større IBM TS1140-kassettsystem

med innebygget robot og 46 avspiller i aktiv sving, og

rett borti samme gata finner man noe svære

tilsvarende Storagetek-systemer fra Oracle.

 MYE SYKKEL: Hvor enn du snur deg på Cern-

campus, ser du sykler. Her fra en av kontor-

korridorene. Årsaken er å lette avstandene. I tillegg er

det mange som sykkelpendler til jobb. De fleste

nordmenn ser ut til å ha bosatt seg på fransk side,

som tradisjonelt sett har vært noe rimeligere enn

sveitsisk side. Landegrensa går et sted midt langs

campus. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 - Filer ligger på disk og bånd. Det som har vært

analysert og ikke hentes frem så ofte lagres på bånd,

sier Høimyr.

 - Kassetter er fortsatt noe av det mest verdifulle. Det

er ikke så mye feil med arkivene, legger sjef for

forskning og vitenskapelig it, Sergio Bertolucci til.

 Det er rundt 1800 harddisker som knekker sammen

går dunken årlig, av totalt rundt 7000 årlige

maskinvareendringer.

 Tilbake til gridden, beskriver Høimyr dette som et

hierarkisk system der CERN og Ungarn utgjør Tier 0.

Et skall utenpå dette, som inkluderer Nordic Data Grid

Facility og 10 andre, utgjør Tier 1, og et skall utenpå

dette igjen, blant annet inkludert USIT ved

Universitetet i Oslo og rundt 130 andre lokasjoner,

utgjør Tier 2.

 FORSKNIGSSJEF: Italieneren Sergio Bertolucci er

forskningssjef og sjef for vitenskapelig it ved Cern. Til

høyre for ham sitter den norske fysikeren Farid Ould-

Sada. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 - De 10.000 serverne her i Genève er bare 15

prosent av nok for å dekke kapasiteten. Da bruker vi

det vi kaller Grid for å forene kreftene. På samme

måte som web gir tilgang til informasjon, gir Grid

tilgang til regnekapasitet, sier Høimyr.

 30 peta i 2012

 Grid er ikke en klynge, det er snarere en måte å

koble flere datasenter sammen på. Data som kommer

inn fra detektorene kopieres også ut til et av de andre

sentrene for redundans.

 - I 2010 var Grid et godt kjent moteord. Nå er det mer

nettsky man snakker om.

 IVRIG PÅ TAPE: Cern bruker fortsatt mye tape-

lagring, forklarer Nils Høimyr, her foran en av to IBM-

roboter. Tape går sjeldent i stykker og er fint for data

som ikke trengs så hyppig. (Foto: Leif Martin Kirknes)
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 Selv nå som alle de vitenskapelige maskinene er

slått av for vedlikehold og oppgradering, produseres

det for tiden data i dette nettverket av datasentre.

 - Det er ikke så mye data som skrives nå som vi er i

shutdown, men det er fortsatt masse data som leses,

sier Høimyr.

 Faktisk er det rundt 250.000 jobber som kjører på

nettverket med LHC avslått, ifølge Bertolucci.

 Det hele fungerer slik at man kan bruke sine

innloggingsdetaljer til å registrere en jobb, gjerne et

tallknuserprogram skrevet i C++. Jobben legges inn i

det CERN kaller middleware, mellomvare, en type

programvare som organiserer og styrer dataressurser

i gridden.

 FULLT: Det er fysisk plass til flere servere, men det

er ikke kapasitet til flere strømbokser rundt

datasenteret til Cern. Kapasiteten er 3,5 megawatt

etter at de har fyllt på med små, røde

transformatorstasjoner rundt bygget. (Foto: Leif Martin

Kirknes)

 Du kan ikke registrere ubegrenset med jobber, da blir

du svartelistet. Ifølge en fysiker vi slår av en prat med,

er det derfor slettes ikke uvanlig å låne kontoen til

sine kolleger for å få kjørt inn en ekstra

programvariant.

 Årlig blir resultatet fra de ulike kalkuleringene rundt

25 petabyte samlet, for 2012 var tallet 30. Primært er

det CPU-er som brukes, datasenteret i Genève har

kun et par GPU-rack til testing.

 - Akseleratorene og fysikkprogramvaren er mer

vektorbasert, og da passer det bedre med CPU,

forklarer Høimyr.

 RADIOAKTIVT: Slike skilt er det over alt. Men det er

ingen stor greie. Så lenge maskinene er slått av, er

det faktisk trolig mer stråling i friluft enn under jorda.

(Foto: Leif Martin Kirknes)

 Norge har, i tillegg til Grid-modellen, vært godt

involvert i utviklingen av en del av programvaren som

brukes. Det går i åpen kildekode. Linux, Openstack

og hjemmebakte saker som CernVM og Root for

analyse.

 - Vi har åpen programvare og har også begynt med

åpen maskinvare, ifølge sjef for kunnskapsoverføring,

Vetle Nilsen.

 Jakten på mørk materie

 Og slik går det til at Read kan jakte på Higgs,

Röhrisch på kvark-gluon-plasma og UiO-professor i

teoretisk fysikk Are Raklev jakter mørk materie. Ja, vi

har kanskje ikke snakk om mørk materie ennå? Her

kommer et krasjkurs.

 AEGIS: Michael Dosis fra Aegis-eksperimentet

forsøker å ta rede på om Hydrogen faller like fort som

anti-Hydrogen. Da må de først bruke en antiproton-

deaksellerator. Jepp, en deaksellerator, der de

forsøket å sende protonene på kollisjonskurs så

langsomt de får til, i motsetning til de fleste andre

prosjektene. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 Det man så langt vet, er at man kun kjenner til

toppen av isberget. Vi er laget av vanlige atomer, men

det er en liten del av kaka. 80 prosent av stoffet i

universet har vi rett og slett valgt å kalle mørk

materie, av mangel på bedre kunnskap. Men hvordan

vet vi så at vi har mørk materie?

 - Grunnen til at vi i det hele tatt ved dette, er at vi ser

på hvordan det påvirker universet gjennom

gravitasjon. Hvordan galakser roterer og hvordan de

påvirker hverandre. Vi har ganske god peiling på hvor

mye av stoffet finnes, men aner ikke hva et er, sier

Raklev.

 - Eksotisk? Tja. Et kjapt overslag gir oss det

interessante faktum at det hvert eneste sekund går en

milliard mørk materie gjennom kroppen i en hastighet

på 3 400 km i timen. Men de har svak vekselvirkning,
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som betyr at de strømmer gjennom deg uten at du tar

skade.

 WORLD WIDE HVAFORNOE? Den mest kjente

skapningen fra CERN er nok Web, som Tim Berners-

Lee fant opp i hine hårde dager. I dag er restene som

er igjen av Berners-Lee en gullfarget plakett utenfor

kontoret hans på den tiden, i en ellers anonym

korridor. Vi ble med UiO-fysiker Alexander Read for å

besøke plaketten. På den tiden var jeg labbfysiker.

Jeg skjønte ikke hva dette World Wide Web var for

noe, men forklarte det til en kollega. Han utbrøt oi

dette blir stort, dette må vi bli med på, mimrer Read.

De fleste Computerworld har diskutert Berner-Lees

skaperverk med, har hatt lignende historier. (Foto:

Leif Martin Kirknes)

 Det er neimen ikke lett å bygge en maskin for å fange

opp disse greiene heller, ifølge Raklev.

 - Problemet er at hvor enn fancy disse detektorene er

så strømmer materien rett gjennom. Mørk materie er

nøyaktig like usynlig i underjordiske labber i

millionkronersklassen som på overflaten.

 Man håper derimot å kunne produsere mørk materie

ved å kollidere to protoner, forteller professoren. De

har funnet en smart måte for å kunne oppdage det de

ikke vet hvordan ser ut.

 - Vi ser på kollisjonen av ting som skjer i en av

detektorene, så ser vi på ting vi kjenner til i

standardmodellen. Hvis vi tar summen av alt vi ser og

det ikke går, ikke lar seg balansere, da vet vi at vi

mangler noe som har forsvunnet.

 Verdens undergang

 SYKKEL: Ethvert sykkelmekka må ha en

sykkelmekker. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 Raklev leter også etter tegn på supersymmetri, at alle

partikler har en motpartikkel. En lang historie.

Uansett, av fiffige ting han har funnet ut så langt, er

blant annet potensialet for verdens undergang.

Ettersom dette ville fått konsekvenser for alle verdens

datamaskiner og internett som vi kjenner det, må vi

nevnte dette til tross for at vi heter Computerworld og

ikke Supersymmetriworld.

 - En av de rare egenskapene vi har funnet med

Higgs, er at om målingene vi har nå stemmer,

forutsetter det et ustabilt univers, sier Raklev.

 Universet sitter ifølge teorien på en liten fjellhylle.

Den ligger forholdsvis stabilt, men et lite energispark

ville sendt den over humpen som ville fått verden til å

rulle ned fra stupet.

 - Om vi hadde ramlet ned, ville vi fått et annet univers

enn det vi har nå. Dette er et mysterium. Men at

verden ikke har gått under de forrige 14 hundre

milliarder år tyder på at det neppe skjer de neste 14

heller. Det er altså en liten sannsynlighet.

 Raklev leter også etter ekstra dimensjoner. Han tror

det kanskje finnes en dimensjon som er så liten at vi

ikke ser den.

 Vil ha rett tunnel

 VED FJELLENE: Neste aksellerator vurders å gå på

langs, langsmed Jurafjellene. Da slipper man

strålingstapet som oppstår når strålene må avbøyes

for å kunne gå i sirkel. Ulempen er at du bare har en

sjanse per nyttelast som sendes på kollisjonskurs.

(Foto: Leif Martin Kirknes)

 Mange spørsmål er altså fortsatt ubesvart om verden

og universet.

 - Med vår intellektuelle arroganse fra de siste 3000

år, er alt vi nå vet at vi ikke vet mer enn fire prosent

av hva som er rundt oss, sier vitenskapssjef

Bertolucci.

 Rundt 100 tilfeller av Higgs har de funnet via

fysikkeksperimentene, de håper å finne mange flere i

årene som kommer for å bli bedre og bedre på å

profilere eventuelle varianter av denne luringen.
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 - Vi har funnet Higgs, men ikke funnet noe direkte

bevis på for eksempel supersymmetri eller mer

eksotisk fysikk utover standardmodellen, forklarer

Ould-Saada.

 Med oppgraderinger i systemet venter forskerne en

dobling i antall kollisjoner, og da kan overraskelsene

komme, tror han.

 - Vi har bare produsert noen få prosent av all data

som er planlagt for hele LHC-programmet 2010 2030.

98 prosent av dataene skal ifølge anslaget kommer

fra 2015.

 UiO-professor Steinar Stapnes kan forklare at det nå

jobbes med en ny type lineær akselerator, som skal

gå opp mot 50 km langs Jurafjellene. I dagens rundtur

er det for så vidt lett å få fart på kollisjonstogene, men

stråling tapes hver gang togene må avbøyes i en

sving, så håpet er at en rett vei skal gi mer presise

målinger.

 WIM KLEIN: Nederlenderen Wim Klein var et

mattegeni av astronomiske dimensjoner. Her er det

lille som er igjen av ham. (Foto: Leif Martin Kirknes)

 I mellomtiden må gridden også holde takt med

utviklingen. Bertolucci håper datasystemet også etter

hvert kan få nytte for andre forskningsmiljø.

 - Svakhetene til systemet er at det i bunn og grunn er

skreddersydd for ett enkelt miljø. I prinsippet kan

potensialet i denne måten å organisere it på bli utvidet

til andre vitenskapelige miljøer. Teknisk sett kunne vi

for eksempel bidratt til mer forskning på ehelse på

denne måten, og vi ville vært glade for å kunne bidra

på dette området, sier han.

 Så hvem vet, kanskje får vi en dag svar på sentrale

spørsmål som hvem vi er, hva vi er skapt av, hvor vi

kommer fra, om vi er alene, hva meningen med livet

er og det største mysteriet av alle: hvem i huleste

drepte mattegeniet Wim Klein?

 Kommentarer

© Computerworld Norge
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8. oktober 2013: Ingen vet hvor 
professor Higgs er. Det letes 
overalt, hvor kan han være? 
Nobelprisen i fysikk er nettopp 
kunngjort, og den går til teorien 
om en partikkel som det har vært 
utrolig vanskelig å finne. Og nå er 
en av opphavsmennene forsvun-
net. Dratt på ferie. 
4. juli 2012: Peter Higgs og Fran- 
çois Englert sitter i konferanse-
salen i det internasjonale CERN-
laboratoriet i Genève. De venter 
på siste nytt om et signal som 
ses i den store akseleratoren der 
forsøkene kjøres. Er dette den 
lenge søkte Higgspartikkelen? 

Stormende jubel bryter ut da 
det er klart at CERN har funnet 
en ny partikkel med egenskaper 
som passer med Higgspartikke-
len. Higgs tørker en tåre: 50 år, 
tre gigantiske akseleratorer og 
mange tusen fysikere måtte til 
for å fravriste naturen en av sine 
til nå aller største hemmelighe-
ter. 

1964
Den utrolige jakten på Higgspar-
tikkelen startet mange år tidli-
gere. I 1964 ble en matematisk 
teori utviklet som forklarte hvor-
for partikler er massive. Teorien 
ble foreslått av tre uavhengige 
grupper. Higgs var i en av dem, 
Englert i en annen. 

Men for at den teorien skulle 
stemme, måtte det finnes en ny 
partikkel – Higgspartikkelen. 
Den hadde ingen sett, så det var 
bare å begynne å lete. 

Så enkelt var det ikke. 
Universet, stjerner, planeter, 

trær, mennesker og dyr. I dag vet 

vi at alt er bygget opp av bare 12 
forskjellige bitte små partikler. 
Alt rundt oss, alt vi kan se og ta 
på, er et resultat av at partiklene 
finnes, og at de reagerer med 
hverandre. Det styres av fire for-
skjellige krefter: Tyngdekraften, 
den elektromagnetiske kraften 
og den svake og sterke kraften. 
Beskrivelsen av hvordan naturen 
er skrudd sammen, kalles stan-
dardmodellen. 

12 små partikler
Men i 1963 var ikke det opplagt, 
det var heller ikke bevist at denne 
modellen var den riktige. Vi må 
langt ut på syttitallet før man 
mente å ha bevis for kvarkenes 
eksistens. Først i 1989 var man 
rimelig sikre på at det bare finnes 
bare 12 partikler – seks kvarker 
og seks leptoner. Leptonet er i 
slekt med elektronet. Den siste 
kvarken, toppkvarken, ble funnet 
i 1995 og tau-nøytrinoet så sent 
som i 2000. Først da hadde man 
funnet alle partiklene i standard-
modellen. 

Mange eksperimenter
Men fremdeles manglet en brikke 
i puslespillet: Hvor var Higgspar-
tikkelen? 

Uten Higgsmekanismen ville 
alle partiklene i standardmodel-
len vært masseløse, og det vet 
vi er umulig. Uten masse hadde 
ikke universet sett ut som det 
gjør. Vi ville ikke hatt stjerner, 
planeter, trær eller mennesker, 
men kanskje et annet merkelig 
univers.  

Men vi vet at standardmodel-
len stemmer på mange områder. 

Mysteriet 
Higgs

NobelPriSeN e Når årets Nobelpris  
i fysikk deles ut tirsdag, er det  
50 års intens jakt på en partikkel  
som belønnes med gullmedalje. 

Heidi Sandaker (til v.), Anna lipniacka og bjarne Stugu 
har skrevet denne artikkelen. De er partikkelfysikere ved 
Universitetet i Bergen. De forsker ved Large Hadron Collider 
(LHC) ved CERN-laboratoriet i Sveits, og har vært med på å 
bygge ATLAS-detektoren. De studerer nå egenskapene til 
Higgs-partikkelen, og leter etter nye partikler for å løse noen av 
universets mysterier som standardmodellen ikke kan gi svar på.

Det viser en rekke eksperimenter 
for å teste modellen.

Ga opp flere ganger
Allerede under partikkelkollisjo-
nene i den første akseleratoren 
ved CERN (LEP-akseleratoren) 
tenkte forskerne at de skulle 
finne Higgspartikkelen. 

De måtte gi opp. 
Forskerne skjønte at Higgs 

måtte være veldig tung, ellers 
hadde de sett den. Det ble gjort 
flere tester i akseleratorer både 
ved Cern og i USA (Tevatronakse-
leratoren) som kunne produsere 
tyngre og tyngre partikler. 

Uten hell.
Den neste akseleratoren som 

ble bygget, var Large Hadron 
Collider (LHC) ved CERN. Den 
sto ferdig i 2008 og produserte 
enda tyngre partikler, kanskje 
til og med partikler man aldri 
hadde sett før. 

– Vi har den nå
Allerede i desember 2011 så for-
skerne de første tegnene til at en 
ny partikkel kanskje var oppda-
get. I svært sjeldne kollisjoner så 
de signaler som passet med det 
som skjer når en Higgspartikkel 

skapes og dør. Da etterlater den 
seg et signal som vi kan måle. 

Men var det Higgspartikke-
len som man hadde lett etter så 
lenge? 

4. juli 2012, et halvt år senere, 
ble det bekreftet. Som CERNs 
direktør sa da jubelen sto i taket: 
Vi har den nå.

Fem prosent av universet
Men hva nå? Er vi ferdig med 
fysikken? Er modellen komplett 
og vi kan pakke sammen? 

Langt ifra. Det er nå det blir 
veldig spennende. 

Standardmodellen beskriver 
med høy presisjon store deler av 
naturen rundt oss. Hjelpemid-
lene våre for å studere naturen 
er blant annet akseleratorer som 
Large Hadron Collider, satellitter 
og teleskoper i verdensrommet 
og på jorden. Men det er mye 
modellen ikke kan forklare.

Vi vet at alt vi har studert til nå 
bare er fem prosent av universet. 
Denne lille delen av universet er 
vanlig materie. Resten består av 
mørk materie og mørk energi. 
Mørk materie tror vi kan være 
laget av en ny type elementær-
partikkel som ikke er oppdaget 

fakta

CERN og Norge

n Den europeiske organisasjo-
nen for forskning på partikkel-
fysikk, CERN, er et samarbeid 
mellom 20 land. Norge har 
vært med siden starten i 1954.
n I dag er norske forskere med 
på alt fra bygging av store 
eksperimenter som ATLAS ved 
Large Hadron Collider til å søke 
i data etter Higgs og mørk 
materiepartikler. De jobber 
også med å utvikle fremtidens 
akseleratorer.

27
kilometer er omkretsen til den 
største partikkelakseleratoren  
i verden, Large Hadron Collider 
(LHC). Over 1600 kraftige  
magneter styrer protonstrålene 

Her er HiGGS: Her ser vi hva som skjer når partikler kolliderer i en akselerator. Bildet ble tatt av ATLAS-
eksperimentet ved CERN, som fysikere i Bergen har vært med på å bygge. Vi ser restene av det som mest 
sannsynlig har vært en Higgspartikkel, som oppsto i kollisjonen. Den levde veldig kort og ble til 4 myoner (en 
slektning av elektronet) som vi kan se som blå streker på bildet.  Foto: CERN
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MAterie: Alt man kan se med det nakne øyet. 
Trær, mennesker, jorden, stjerner, gasser 
osv. Materie er for det meste bygget opp av 
atomer. Man har funnet ut at bare 5 prosent 
av universet består av vanlig materie.

innsikt // 15 Bergens Tidende søndag 8. desemBer 2013

Innsikt er en BT-satsing på kunnskap og forskningsstoff.  
Her skriver eksperter og kunnskapspersoner bakgrunnsartikler, 

saker om egen forskning og saker knyttet til nyhetsbildet.

Jakten på naturens byggesteiner

Den greske filosofen Demokrit 
(460-370 f.Kr.) utviklet en teori 
om at alt er sammensatt av 
små, udelelige enheter som han 
kalte atomer. De har forskjellig 
form, posisjon og orden.

Ideene ble avløst av filosofien 
som skulle dominere i antikken 
og middelalderen, nemlig tradis-
jonen fra Platon og Aristoteles. 
Først på 1500- og 1600-tallet 
fikk Demokrit sin store renes-
sanse.

• 1500-tallet

• Antikken ca. 1000–145 f.Kr.

I 1807 innførte den britiske 
fysikeren og kjemikeren John 
Dalton atomteorien, og i 
1897 oppdaget J.J. Thomson 
elektronet. I 1903 foreslo 
den britiske fysikeren Ernest 
Rutherford at atomet består av 
en tung kjerne omgitt av lette 
elektroner som beveget seg i 
baner – som planeter rundt so-
len. Rutherford fikk Nobelprisen 
i kjemi i 1908.

• 1800-tallet

Den danske fysikeren Niels 
Bohr bidro til forståelsen av 
atomets oppbygning og ut-
viklingen av kvantemekanikken 
sammen med Erwin Schröding-
er, Werner Heisenberg, P.A.M. 
Dirac. Dirac forutså også 
eksistensen av antipartikler. 
Alle fikk Nobelprisen.

• 1913–1926

Første del av relativitetste-
orien blir publisert av Albert 
Einstein. Ga grunnlaget for å 
forstå kjerneenergi, det som får 
stjernene til å skinne – et viktig 
fundament i dagens fysikk. Ein-
stein fikk Nobelprisen i 1921.

• 1905

Franz Zwicky beskriver for 
første gang observasjonene 
i universet av noe han kaller 
mørk materie. På 60- og 70-tal-
let bekreftet Vera Rubin hans 
observasjoner.

Higgsmekanismen foreslås. 
Flere forskningsgrupper 
foreslår det samme omtrent på 
samme tid, men Peter Higgs og 
François Englert var blant de 
første.

• 1960-tallet

• 1933

Standardmodellen i fysikken 
ble foreslått. Den beskriver de 
fundamentale partiklene og 
hvordan de virker sammen på 
en måte som passer godt med 
det vi har kunnet observere. 
Modellen forutser også mange 
ting som vi ennå ikke har fått 
målt.

• 1970-tallet

En strøm av oppdagelser av 
nye partikler: Sjarmkvarken i 
1974, b-kvarken i 1977. Da forsto 
man at man måtte ha minst 
tre generasjoner av kvarker, 
altså minst seks stykker. Videre 
W- og Z-bosonet i 1983 – som 
forutsagt av standardmodellen. 
I 1995 fant man den sjette og 
siste kvarken (topp-kvarken), 
og i 2000 den siste partik-
kelen i standardmodellen – tau-
nøytrinoet. Flere Nobelpriser 
for dette.

• 1974–2000

Higgspartikkelen, den siste 
partikkelen som er forutsagt i 
standardmodellen, oppdages. 
Standardmodellen kan regnes 
som bekreftet.

• 2012 

Slik er atomet bygget opp
Tidligere trodde man at atomet var den minste byggesteinen i naturen. 
I 1913 presenterte den danske fysikeren Niels Bohr sin atommodell, som 
deler atomet opp i tre mindre elementærpartikler: Elektroner, protoner 
og nøytroner. I 1969 oppdaget forskere at protoner og nøytroner består 
av enda mindre partikler. De kalles kvarker.

Atom
[ fra gresk; atomos = «udelelig» ]

Elektroner: Har negativ elektrisk ladning, minst av de tre.

Protoner: Har en positiv ladning, omtrent 1836 ganger  
tyngre enn elektronet.

Nøytroner: Er elektrisk nøytrale, omtrent 1839 ganger  
tyngre enn elektronet.

Kvarker: Det finnes seks typer, kalt u, d, s, c, b og t.  
Elektroner har ingen kvarker.

Denne modellen av heliumatomet er en illustrasjon. I virkeligheten er protoner 
og nøytroner mye større enn elektroner og kvarker. For å bruke et bilde: Hvis 
atomet var en stor by, ville hvert proton og nøytron være like stort som et 
menneske, mens hvert elektron og kvark ville være mindre enn en fregne.

ennå. Men hvis vi er heldige, 
kan Large Hadron Collider snart 
kanskje produsere og studere 
slike partikler. 

Ny æra
Vi vet også bare litt om univer-
sets oppstandelse, det store 
smellet, og universets utvikling. 
Vi vet for eksempel ikke hva som 
skjedde like etter big bang. Og vi 
vet heller ikke om kvarker er de 
mest fundamentale partiklene 
som finnes. Kanskje finnes det 
enda mindre byggesteiner i 
naturen.  

At Higgs ble funnet, er start-
skuddet til en ny æra i fysikken. 
Vi står på terskelen til en ny og 
fundamental forståelse av uni-
verset.

Tirsdag får altså Peter Higgs 
og François Englert Nobelprisen 
i fysikk. Fysikere ved universi-
tetene i Bergen og Oslo har vært 
med på denne reisen. Vi jobber 
nå intenst sammen med våre 
kolleger internasjonalt med å 
måle egenskapene til Higgs. Og 
vi leter etter nye fenomener som 
kan forklare noen av universets 
mysterier som fremdeles er der 
ute, som bare venter på å bli 
oppdaget. Kanskje finner vi en 
tyngre partikkel i 2015 når Large 
Hadron Collider-akseleratoren 
kjøres med enda høyere energi.

Kvark

Nøytron

Proton

Elektron

Atomkjerne

Mørk Materie: 27 prosent av universet består av det som kalles mørk  
materie. Den er veldig vanskelig å oppdage fordi den ikke kan ses med  
vanlige teleskoper og satellitter. Vi tror at mørk materie kan bestå av en  
ny type elementærpartikkel som ennå ikke er oppdaget. LHC-akseleratoren 
ved CERN kan kanskje snart produsere og studere slike partikler. 

 
Heidi Sandaker (til v.), 
 Bergens Tidende. 08.12.2013. Side: 14,15 
Anna Lipniacka og Bjarne Stugu har skrevet

denne artikkelen. De er partikkelfysikere ved

Universitetet i Bergen.

De forsker ved Large Hadron Collider (LHC) ved

CERN-laboratoriet i Sveits, og har vært med på å

bygge ATLAS-detektoren. De studerer nå

egenskapene til Higgs-partikkelen, og leter etter nye

partikler for å løse noen av universets mysterier som

standardmodellen ikke kan gi svar på.
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SUPERPARTNER

[ PÅ S Ø N DAG ] SØNDAG 1. DESEMBER 2013 [35]

CERN / GENÈVE (Dagbladet):

E
tt sted der ute finnes den
éne rette. Noen som deler
dine egenskaper, men
som likevel er ulik nok til
at hverdagen blir ekstra
spennende. Noen som

gjør at alle brikkene faller på plass.

En superpartner.

Partikkelfysikere er ikke noe unntak.
Men deres jakt er hakket mer krevende
enn det de fleste andre opplever: De vil
nemlig finne den ukjente partneren til
hver eneste lille partikkel i universet.
– Vi kaller det supersymmetri. Tan-

ken er da at hver partikkeltype har sin
supersymmetriske partner, sier Heidi
Sandaker, en forsker ved gruppen for
subatomær fysikk på Universet i Ber-
gen.

– FUNGERER DÅRLIG
Sandaker en av mange som jobber in-
tenst for å oppdage spor av supersym-
metrien, kjærlig omtalt som SUSY, ved

partikkelakselerato-
ren LHC hos CERN i
Genève. DersomSU-
SY eksisterer, vil det
gi opphav til en helt
ny «zoo» av hittil
ukjente partikler.
– Det kan løse

noen av de virkelig
store spørsmålene,
for eksempel hva
mørk materie er. Vi
kan bare forklare noen få prosent av
den massen som finnes i universet.
SUSY-modellene foreslår en partik-
kel somkan være denmørkemateri-
en, sier Sandaker.
– Vi vet allerede at standardmodellen

ikke kan stemme. Den virker på tingene
den beskriver, men fungerer dårlig på
det den ikke beskriver. Den gir oss ikke
noen forklaring på mørk energi eller
mørk materie, sier hun.
I standardmodellen, fysikernes fore-

løpige bruksanvisning for universet,
deles elementærpartiklene opp i to
grupper. Duhar de somer for stoff – kalt

fermioner – som for eksempel elektro-
ner og kvarker (byggesteinen i protoner)
– og de som er kraftbærende.
Sistnevnte kalles bosoner og inklude-

rer blant annet «lyspartikkelen» foton.

FRAM FRA SKYGGEVERDEN
I en SUSY-verden blir dette snudd på
hodet. Hvert fermion vil ha en partner
som er et boson og omvendt. Det betyr
blant annet at fotoner, som er masselø-
se, må ha superpartnere som har det.
Disse kalles fotinoer og er én av kandi-
datene som kan være mørk materie.
Supersymmetri kan altså bidra til å

løse det ekstremt innviklede puslespil-
let som utgjør universet. Men så var det
å finne det, da.
Foreløpig har ingen sett spor av en

eneste superpartner, sier Sandaker, som
selv arbeider ved LHCs gedigne Atlas-
eksperiment.
Forskerne håper at superpartner-

ne viser ansikt når verdens største
«atomknuser» dobler energinivået i
2014. Men, det er ingen garantier.
– Kanskje vi finner noe helt annet, en

ny type eksotiske partikler som vi ikke
forstår? Dersom vi ikke greier å finne
SUSY må vi tilbake til skrivebordet og
tenke nytt. Men det vil i så fall være vel-
dig moro, sier hun.

P O P U LÆRV I T E N S K A P

Universet kan skjule en hel «zoo» av ukjente partikler i skyggene.
Forsker Heidi Sandaker knuser atomkjerner for å finne dem.

Jakter på en

P O P U LÆRV I T E N S K A P

GGeeiirr
BBaarrsstteeiinn

gba@dagbladet.no

KRASJER: På LCH sendes to partikkelstråler mot hverandre og kolliderer i nær lysets hastighet. Forskerne graver gjennom «vrakgodset» og leter etter det ukjente.
Illustrasjon: CERN

FORSKER:
Heidi Sand-
aker.
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Universet kan skjule en hel «zoo» av ukjente

partikler i skyggene. Forsker Heidi Sandaker

knuser atomkjerner for å finne dem.

CERN / GENÈVE (Dagbladet):

Ett sted der ute finnes den éne rette. Noen som deler

dine egenskaper, men som likevel er ulik nok til at

hverdagen blir ekstra spennende. Noen som gjør at

alle brikkene faller på plass.

En superpartner.

Partikkelfysikere er ikke noe unntak. Men deres jakt

er hakket mer krevende enn det de fleste andre

opplever: De vil nemlig finne den ukjente partneren til

hver eneste lille partikkel i universet.

-Vi kaller det supersymmetri. Tanken er da at hver

partikkeltype har sin supersymmetriske partner, sier

Heidi Sandaker, en forsker ved gruppen for

subatomær fysikk på Universet i Bergen.

Sandaker en av mange som jobber intenst for å

oppdage spor av supersymmetrien, kjærlig omtalt

som SUSY, ved partikkelakseleratoren LHC hos

CERN i Genève. Dersom SUSY eksisterer, vil det gi

opphav til en helt ny «zoo» av hittil ukjente partikler.

-Det kan løse noen av de virkelig store

spørsmålene, for eksempel hva mørk materie er.

Vi kan bare forklare noen få prosent av den

massen som finnes i universet. SUSY-modellene

foreslår en partikkel som kan være den mørke

materien, sier Sandaker.

- Vi vet allerede at standardmodellen ikke kan

stemme. Den virker på tingene den beskriver, men

fungerer dårlig på det den ikke beskriver. Den gir oss

ikke noen forklaring på mørk energi eller mørk

materie, sier hun.

I standardmodellen, fysikernes foreløpige

bruksanvisning for universet, deles

elementærpartiklene opp i to grupper. Du har de som

er for stoff - kalt fermioner - som for eksempel

elektroner og kvarker (byggesteinen i protoner) - og

de som er kraftbærende.

Sistnevnte kalles bosoner og inkluderer blant annet

«lyspartikkelen» foton.

I en SUSY-verden blir dette snudd på hodet. Hvert

fermion vil ha en partner som er et boson og

omvendt. Det betyr blant annet at fotoner, som er

masseløse, må ha superpartnere som har det. Disse

kalles fotinoer og er én av kandidatene som kan være

mørk materie.
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Supersymmetri kan altså bidra til å løse det ekstremt

innviklede puslespillet som utgjør universet. Men så

var det å finne det, da.

Foreløpig har ingen sett spor av en eneste

superpartner, sier Sandaker, som selv arbeider ved

LHCs gedigne Atlas-eksperiment.

Forskerne håper at superpartnerne viser ansikt

når verdens største «atomknuser» dobler

energinivået i 2014. Men, det er ingen garantier.

-Kanskje vi finner noe helt annet, en ny type eksotiske

partikler som vi ikke forstår? Dersom vi ikke greier å

finne SUSY må vi tilbake til skrivebordet og tenke

nytt. Men det vil i så fall være veldig moro, sier hun.

-Fungerer dårlig

Fram fra skyggeverden

© Dagbladet
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Gjør naturvitenskap religion overflødig? 
 Utrop.no. 25.11.2013 13:00 
Claudio Castello 
Erstatter naturvitenskapelig forskning religiøse

sannheter, eller kan tro og viten stå side om side?

Både religion og vitenskap forsøker å favne

dybden og bredden i vår tilværelse, og berører

hele vår selvforståelse.

Er forholdet mellom religion og vitenskap et enten

eller-spørsmål? Finnes det en vei fra konfrontasjon til

avklaring og dialog? Hvem tjener på en slik dialog?

Hva har vi lært av debatten så langt?

 Tre innledere får hver 20 minutter. Etter en pause

åpnes det for spørsmål fra salen.

 - Katarina Pajchel, nonne og partikkelfysiker. Forsker

ved CERN, der deler av Big Bang gjenskapes. Deler

æren for Nobelprisen i fysikk 2013.

 - Bjørn Are Davidsen, forfatter, sivilingeniør og

foredragsholder. Har skrevet en rekke bøker og

artikler om temaet religion og vitenskap.

 - Øystein Elgarøy, astrofysiker og humanetiker.

Professor ved Universitetet i Oslo.

 Møtet arrangeres av Samarbeidsrådet for tros- og

livssynssamfunn, Frekk Forlag, Minotenk -

Minoritetspolitisk tenketank og Tankesmien

Skaperkraft

 Foto: Illustrasjon.

© Utrop.no
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I antimaterie-fabrikken 
 Forskning.no. 23.11.2013 05:50 
Ingrid Spilde 
På CERN har forskerne satt opp verdens eneste

antimateriefabrikk. Kanskje kan den gi oss svar

på hvorfor vi finnes.

Journalist

 Lørdag 23. november 2013

 For å komme inn må vi igjennom en smal gang

mellom veggen og en haug av betongblokker som er

bygd rundt partikkelbanen. (Foto: Ingrid Spilde)

 Utenfra ser antimaterieverkstedet ut som alt annet på

forskningssenteret CERN:

 En diger, halvsliten bølgeblikkhall i sekstitallsstil.

Stygg som juling. Vi skjønner ikke engang hvor

inngangen er. Men til slutt blir det hutrende lille følget

av journalister heldigvis funnet av forsker Michael

Doser.

 Han leder oss ned i bakken, inn en garasjedør og

igjennom en lang, smal sprekk mellom en murvegg og

en formidabel stabel av betongklosser. (For å stoppe

radioaktiv stråling, sier Doser) Det er først etter å ha

klatret opp to lange gittertrinntrapper at vi ser hva

hallen huser:

 I en ring langs veggene ligger en passe liten

partikkelbane et sirkelformet rør av magneter og

elektronikk, hvor ørsmå partikler kan suse rundt i stor

fart.

 På gulvet og på plattformer i resten av rommet står

den fantastiske haugen av måleinstrumenter,

ledninger, datamaskiner og tanker med ufattelig iskald

gass som skal til for å lage antimaterie.

 Eller for å være mer presis: Antihydrogen universets

eget vrengebilde av det kjente stoffet hydrogen.

 Et stort mysterium

 I 2010 rapporterte Doser og kollegaene hans stolt at

de hadde klart å fange hele 38 antihydrogenatomer i

et rør. Nå er produksjonen nede, men når maskineriet

drar i gang om noen måneder er effektiviteten økt

betydelig:

 Opptil 100 antihydrogenatomer i sekundet, når alt går

som det skal.

 Men likevel: Summerer man kostnadene for

partikkelbanen, utstyrshaugen, arbeidstimer for

teknikere og forskere, og energien som skal til for å

holde hele sirkuset gående, er det snakk om atomer

med relativt høy stykkpris.

 Særlig tatt i betraktning at du trenger rundt en milliard

milliarder atomer for å fylle en liten gassterning på én

kubikkcentimeter.
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 Hva skal vi med dette hinsides kostbare

antimaterialet?

 Michael Doser tipper han er pensjonist før de store

svarene kommer ut av Antiproton Decelerator. (Foto:

Ingrid Spilde)

 Joda. Vi trenger det for å komme til bunns i et av

universets store mysterier, roper Doser over skramlet

fra en svær kran som ruller forbi over hodene våre.

 Studier av antimaterie kan nemlig gi oss svar på

hvorfor vi er her. Ja, ikke bare vi menneskene, men

jorda, sola og hele sulamitten. I teorien burde vi

nemlig ikke eksistert.

 For å forstå hvorfor, må man vite litt om både materie

og antimaterie.

 Det motsatte av stoff

 På en måte kan man si at antimaterie er omtrent det

det høres ut som: Det stikk motsatte av materie, som

er betegnelsen for alt stoffet som finnes i oss, jorda,

sola og resten av universet.

 Ta antihydrogen og hydrogen. De er hverandres

identiske tvillinger på de fleste måter. Men elektrisk

sett er hydrogenet og antihydrogenet vrengebilder av

hverandre:

 Et vanlig hydrogenatom er lagd av et proton med

positiv elektrisk ladning og et elektron med negativ

ladning. Antihydrogenet er derimot satt sammen av et

negativt ladet proton og et positivt elektron.

 I praksis betyr dette at antihydrogenet og hydrogenet

er så til de grader det motsatte av hverandre, at de

fullstendig opphever hverandre om de møtes.

Hydrogenet og antihydrogenet går opp i hverandre og

etterlater seg bare et blaff av energi.

 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)

 Forståelig nok betyr dette at materie og antimaterie

ikke kan oppholde seg på samme sted. Og dermed

finner du altså forsvinnende lite antimaterie på jorda.

 Ikke for det det dukker til stadighet opp partikler av

antimaterie på jorda. Radioaktive materialer lager for

eksempel antipartikler. I kroppen din poppe det fram

over hundre anti-elektroner hver time. De kommer fra

det radioaktive stoffet kalium 40, som vi får i oss fra

luft, mat og drikke.

 Men før du får sukk for deg, treffer anti-elektronene

vanlige elektroner i kroppen din Dermed forsvinner

antipartikkelen for alltid.

 Disse forsvinningsnumrene er imidlertid knyttet til et

dypt mysterium ved vår verdens eksistens.

 Energi = partikler = energi

 All materie i verden altså alt stoffet som du, jorda og

galaksene er bygd opp av er lagd av energi. Slik

virker nemlig naturen: Energi og stoff er i bunn og

grunn det samme. Partikler kan bli til energi og energi

kan forvandle seg til partikler. Det var nettopp

sistnevnte som skjedde den gangen universet ble til.

 Den ufattelige mengden energi som slapp løs i Det

store smellet, forvandlet seg til partikler.

 Men en partikkel kommer aldri alene. Når energi

forvandler seg til stoff, popper det alltid opp to

tvillingpartikler: En partikkel og en antipartikkel. Dette

er svært godt dokumentert, forteller Heidi Sandaker

fra Universitetet i Bergen, en av åtte norske forskere

som jobber med antimaterie i CERN.

 - Sånn er det bestandig både når vi observerer

naturen og når vi gjør eksperimenter. Vi klarer ikke å

få en partikkel uten en antipartikkel. Derfor tenker vi at

det samme må ha skjedd i Det store smellet.
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 En rest av materie

 Det burde altså blitt lagd nøyaktig like mye materie

som antimaterie. Stoffene burde så ha opphevd

hverandre fullstendig og blitt til energi igjen. Men slik

gikk det jo ikke. Tvert imot er universet vårt fullt av

vanlig materie.

 Derfor tror fysikerne at det må være en liten forskjell

mellom materie og antimaterie. Før universets første

sekund var over, hadde all antimaterien og det aller,

aller meste av materien klikket sammen og

forsvunnet. Igjen svevde et lite overskudd av materie

altså stoffet som finnes i verdensrommet i dag.

 Og da er vi kommer til det store spørsmålet: Hvorfor

blir det produsert bitte, bitte litt mer materie enn

antimaterie?

 I 2013 kom de første hintene om noe av grunnen.

Forskere ved CERN hadde funnet ut at noen fysiske

prosesser lager bitte litt flere partikler enn

antipartikler.

 Forskjellen er imidlertid ikke stor nok til å kunne

forklare all materien vi har i universet. Det må være

noe mer. Men hva?

 Det er her antihydrogenet ved Antiproton Decelerator

kommer inn, sier Doser.

 Sakker farten

 Antiproton Decelerator kunne nok aldri fått noen rolle

i en sci-fi-film fra Hollywood. Til det er den alt for

rotete. For en utenforstående ser den ut som et herlig

kaos av tunge maskindeler, rør, gasstanker, mystiske

måleduppeditter og stabler av elektronikk med

ledninger i alle retninger.

 Selve partikkelbanen går langs sidene i hallen, men

er skjult bak blokker av betong. De stopper stråling

som lages når anlegget er i gang. (Foto: Ingrid Spilde)

 Men det er slett ikke oppsiktsvekkende her på CERN.

Etter utseende å dømme skulle man tro at hallen

inneholdt en helt vanlig akselerator, som det finnes

flere av rundt om på området.

 En akselerator er en bane hvor forskerne akselererer

ørsmå partikler opp i en svimlende fart bare litt under

selve lyshastigheten. Men Antiproton Decelerator

(AD) er ingen akselerator. Det er snarere det stikk

motsatte.

 Den sakker ned antiprotoner som kommer inn fra en

annen akselerator. De ørsmå antipartiklene går med

96 prosent av lyshastigheten når de ankommer. I AD

sakkes farten til bare 10 prosent av lyshastigheten.

 Da kan antiprotonene møte antielektroner, og de to

kan koble seg sammen til antihydrogenatomer med

ett antiproton og ett antielektron.

 - Der nede, i den runde tanken, blir antihydrogen

fanget, sier Doser og peker.

 Inni den tykke sylinderen sitter et tynt, gullbelagt rør

hvor antihydrogenes skal holdes i super-nedkjølt

tilstand. (Foto: Ingrid Spilde)

 Midt inne den tjukke sylinderen sitter et tynt,

gullbelagt rør hvor antiatomene kan oppbevares en

stakket stund. I det kaldeste stedet på kloden. Røret

må holde temperaturen på -272,5 grader, bare en

halv grad over det absolutte nullpunkt den kaldeste

temperaturen som finnes.

 Mange eksperimenter

 Rundt partikkelbanen i den store hallen ligger flere

slike eksperimenter, som kan være med på å avsløre

små forskjeller mellom antihydrogen og hydrogen.

 Vi kan se navnene til ulike prosjekter malt på

veggene eller montert som plansjer over utstyret i

hallen: ALPHA, ASACUSA, ATRAP. Finurlige

akronymer for noe med antimaterie.

 En av de største utfordringene er imidlertid å bevare
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antihydrogenet lenge nok til at man rekker å studere

det. For hvordan oppbevarer du noe som forsvinner i

første møte med alle typer gasser, væsker og faste

stoffer?

 I 2011 stod jubelen antagelig i taket da forskerne

klarte å bruke elektriske og magnetiske felter til å

holde 300 antihydrogenatomer fanget i en lufttom

beholder i hele 16 minutter.

 Venter ingen forskjeller

 Akkurat nå er det stans i antihydrogenproduksjonen.

Nå finjusteres utstyret mens hele CERN er nede for

en planlagt driftsstans. Til neste høst kjører alt i gang

igjen, og forskerne håper å få de første målingene i

hendene før 2014 er historie.

 Hallen huser flere eksperimenter med antimaterie.

For en utenforstående kan haugen av utstyr der inne

virke temmelig kaotisk. (Foto: Ingrid Spilde)

 Kanskje får vi allerede da vite litt mer om forskjellene

mellom materie og antimaterie?

 Oddsen er vel at vi vet mer om likhetene, sier

Sandaker.

 - Vi forventer oss egentlig at reaksjonen på

tyngdekrafta og de fleste andre egenskaper skal være

like for hydrogen og antihydrogen, smiler hun.

 - Men ingen har sjekket det før. Vi må undersøke det

før vi kan si at de er like.

 Tar tiår

 Partikkelforskning er ikke for de utålmodige. Det kan

ta tiår før svaret kommer om man finner det i det hele

tatt. Doser tror han rekker å bli pensjonist før vi for

noen konklusjoner om forskjellene mellom antimaterie

og materie.

 Derfor har han like godt andre antimaterie-prosjekter

løpende ved siden av.

 Det er for eksempel mulig at antimaterien kan brukes

til å behandle kreft fire ganger mer effektivt enn

dagens strålebehandling.

 Men det kommer nok til å ta lang tid, det også,

innrømmer Doser og slår ut med armene.

 - Som dere ser: Dette er ikke akkurat noen

behandlingsfasilitet for pasienter.

 På den annen side er det jammen ikke godt å si hva

som kan utspille seg mellom betong og bølgeblikk i

Antiproton Decelerator.

 På veien ut gjør Doser oss oppmerksom på en liten

rekke menneskeformede silhuetter, tegnet med farget

kritt på murveggene ved bunnen av

gittertrinntrappene.

 Spor etter dansegruppa Strangels. (Foto: Ingrid

Spilde)

 Det er levningene etter Strangels ei dansegruppe

som hadde opptreden her for ikke lenge siden.

 Navnet er en blanding av angels engler og

strangelets rare, hypotetiske partikler som kanskje

kan dukke opp i en partikkelakselerator.

 Sånn sett oppsummerer danserne i all enkelhet noe

av det helt spesielle ved Antiproton Decelerator og

CERN generelt:

 Bak all den stygge, rotete rarheten på dette stedet,

ligger en slags himmelsk akkord av de dypeste

spørsmålene vi mennesker kan stille.

 ---

 CERN og antimaterie

 CERN er verdens ledende laboratorium for

partikkelfysikk. Det ble opprettet i 1954 og befinner

seg på grensa mellom Sveits og Frankrike. CERN har
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flere partikkelakseleratorer partikkelbaner hvor

protoner, elektroner og andre ørsmå partikler kan få

enorm fart. Den største akseleratoren ved CERN er

LHC. Den ligger i en 27 kilometer lang tunnel, 100

meter under bakken.

 Antiproron Decelerator (AD) er en av partikkelbanene

ved CERN. Den sakker ned partikler i stedet for å gi

dem mer fart. AD brukes til å lage antihydrogen. Det

gjøres flere eksperimenter med antimaterie ved AD:

 AEGIS-eksperimentet er nå ferdig bygget, og skal

teste hvordan tyngdekrafta virker på antihydrogen,

sammenlignet med vanlig hydrogen.

 ASACUSA-eksperimentet har allerede klart å gjøre

nøyaktige målinger av massen til antiprotoner, slik at

de kan sammenlignes med tallene for vanlige

protoner.

 ALPHA-eksperimentet skal lyse på antiatomer med

mikrobølger, for å se om de absorberer strålinga på

samme måte som vanlig hydrogen.

 ATRAP-eksperimentet lagrer antihydrogen og

undersøker forskjellene mellom antihydrogen og

hydrogen.

 ACE-eksperimentet studerer antiprotoner for bruk i

kreftterapi. Stråler av antiprotoner kan drepe

kreftceller mer effektivt enn strålebehandling med

vanlige partikler.

© Forskning.no
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– Noe er galt med t– Noe er galt med t

[34] SØNDAG 17. NOVEMBER 2013 [ PÅ S Ø N DAG ]

CERN/GENÈVE (Dagbladet):

T
yngdekraften har et stort
problem: Den er for svak.
Den er for puslete. Den hol-
der rett og slett ikke mål.
Intuitivt virker det som

vås. Tyngdekraften fram-
står jo som svært dominerende i dag-
liglivet: Det som går opp, må komme
ned. Gravitasjonen holder beina våre
trygt plantet på jorda. Hopper du fra
stupet går det bare én vei. Ned.
Men, snu litt på det. Hver gang du løfter

kaffekoppen, vinner du enkelt over hele
jordas samlede tyngdekraft. Hvert skritt er
nesten en seier på walkover, og en bitte li-
ten kjøleskapsmagnet er alt som skal til for
å overvinne kloden og holde postkortet
trygt festet på kjøleskapet.
– At vi anser den for å være svak overras-

ker gjerne folk, fordi tyngdekraften virker
som solide saker. Men det skyldes at den er
avhengig av masse. Sola og planetene veier
mye, og derfor framstår den som veldig
sterk. Men egentlig er den ikke det, sier
professor Are Raklev ved Fysisk institutt
på Universitetet i Oslo.

STYGGANDUNGE
Tyngdekraften er utskuddet, den ekstra
stygge andungen, i søskenflokken som be-
står av fire fundamentale naturkrefter. For
eksempel er elektromagnetismen rundt 140

ganger sterkere, altså et ettall etterfulgt av
40 nuller. Tallet er ufattelig stort.
Ifølge Einstein og den generelle relativi-

tetsteorien påvirker gravitasjonen geome-
trien til selve universet. Har du et massivt
objekt, lager den en «dolp» i selve tøyet
som tid og rom er sydd sammen av. Det er
som om du legger kanonkula på en tram-
poline. Triller du en mindre ball forbi, vil

krummingen gjøre at den går rundt kanon-
kula og ikke rett fram.
Men denne forklaringen er ikke nok

for partikkelfysikere, som beryktet for
å stille spørsmålet «hvorfor» til alt.
Sannheten er at ingen vet hvorfor
tyngdekraften er så sær, og den som
finner ut er garantert en tur til Stock-
holm og Nobelmiddagmed kungen.
– Gravitasjon likner mistenkelig på de

andre tre kreftene, men vi klarer ikke å be-
skrive den med verktøyene vi har til rådig-
het, sier Raklev.
Langt under bakken hvor Raklev står,

ligger de massive magnetene som utgjør
partikkelakseleratoren LHC på CERN – det
største eksperimentet så langt i vitenska-
pens historie.
Den sirkelformede konstruksjonen

er 27 kilometer lang og strekker seg
over grensa mellom Frankrike og
Sveits. Protoner akseleres opp mot ly-

sets hastighet og kollideres i detekto-
rer på størrelse med boligblokker.

Her håper de å komme til bunns i mys-
teriet. Målet er å kunne beskrive tyngde-
kraften ved hjelp av den såkalte kvanteme-
kanikken, og dermed forklare den på de al-
ler, aller minste nivåene i naturen.

– På engelsk kalles dette ofte en theory of
everything – en teori om alt. Klarer du det,
greier du beskrive alle kreftene vi har –
samtidig. Dette er det virkelig storemålet i
teoretisk fysikk, sier Raklev.

SKJULTE DIMENSJONER
Enmulighet er at tyngdekraften egentlig er
mye sterkere enn vi tror, og at den i reali-
teten bare leker gjemsel med oss vanlige
dødelige. Vi kjenner bare til tre romlige di-
mensjoner: Opp og ned, høyre og venstre
og bortover. I tillegg omtaler fysikere tid
som en fjerde dimensjon.

P O P U LÆRV I T E N S K A P Du tar den for gitt, men ingen vet hva gravitasjonen egentlig er.

ENORMT: LHC er en 27 kilometer lang ring av superledende magneter. Disse styrer partikkelstrålen og bidrar til å øke hastigheten svært tett opp mot lysets.

 
Fakta -Noe er galt med tyngdekraften 
 Dagbladet. 17.11.2013. Side: 34 
Geir|Barstein 
Du tar den for gitt, men ingen vet hva

gravitasjonen egentlig er. Svaret kan ligge i

skjulte dimensjoner og små svarte hull rundt oss.

Den europeiske organisasjonen for forskning på

fundamentalpartiklene, CERN, ligger på grensa

mellom Frankrike og Sveits.

Rundt 8000 forskere og ingeniører fra 80 nasjoner

deltar i forskningen. CERN har 20 medlemsland som

bidrar med penger, inkludert Norge.

CERNs Large Hadron Collider (LHC) er verdens

største partikkelakselerator, og sender protoner i en

hastighet nær lysets gjennom et 27 km langt rør.

Strålene, som består av milliarder protoner, går i hver

sin retning, og bringes sammen for å kollidere ved

detektorer store som bolighus.

Resultatet av disse kollisjonene kan vise hittil

uoppdagede partikler og gi svar på noen av de store

og grunnleggende spørsmålene innen fysikk.

CERN/GENÈVE (Dagbladet):

Tyngdekraften har et stort problem: Den er for svak.

Den er for puslete. Den holder rett og slett ikke mål.

Intuitivt virker det som vås. Tyngdekraften

framstår jo som svært dominerende i dagliglivet:

Det som går opp, må komme ned. Gravitasjonen

holder beina våre trygt plantet på jorda. Hopper

du fra stupet går det bare én vei. Ned.

Men, snu litt på det. Hver gang du løfter kaffekoppen,

vinner du enkelt over hele jordas samlede

tyngdekraft. Hvert skritt er nesten en seier på

walkover, og en bitte liten kjøleskapsmagnet er alt

som skal til for å overvinne kloden og holde postkortet

trygt festet på kjøleskapet.

-At vi anser den for å være svak overrasker gjerne

folk, fordi tyngdekraften virker som solide saker. Men

det skyldes at den er avhengig av masse. Sola og

planetene veier mye, og derfor framstår den som

veldig sterk. Men egentlig er den ikke det, sier

professor Are Raklev ved Fysisk institutt på

Universitetet i Oslo.

Tyngdekraften er utskuddet, den ekstra stygge

andungen, i søskenflokken som består av fire

fundamentale naturkrefter. For eksempel er

elektromagnetismen rundt 140 ganger sterkere, altså

et ettall etterfulgt av 40 nuller. Tallet er ufattelig stort.

Ifølge Einstein og den generelle relativitetsteorien

påvirker gravitasjonen geometrien til selve universet.
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Har du et massivt objekt, lager den en «dolp» i selve

tøyet som tid og rom er sydd sammen av. Det er som

om du legger kanonkula på en trampoline. Triller du

en mindre ball forbi, vil krummingen gjøre at den går

rundt kanonkula og ikke rett fram.

Men denne forklaringen er ikke nok for

partikkelfysikere, som beryktet for å stille

spørsmålet «hvorfor» til alt. Sannheten er at ingen

vet hvorfor tyngdekraften er så sær, og den som

finner ut er garantert en tur til Stockholm og

Nobelmiddag med kungen.

-Gravitasjon likner mistenkelig på de andre tre

kreftene, men vi klarer ikke å beskrive den med

verktøyene vi har til rådighet, sier Raklev.

Langt under bakken hvor Raklev står, ligger de

massive magnetene som utgjør

partikkelakseleratoren LHC på CERN - det største

eksperimentet så langt i vitenskapens historie.

Den sirkelformede konstruksjonen er 27 kilometer

lang og strekker seg over grensa mellom

Frankrike og Sveits. Protoner akseleres opp mot

lysets hastighet og kollideres i detektorer på

størrelse med boligblokker.

Her håper de å komme til bunns i mysteriet. Målet er

å kunne beskrive tyngdekraften ved hjelp av den

såkalte kvantemekanikken, og dermed forklare den

på de aller, aller minste nivåene i naturen.

-På engelsk kalles dette ofte en theory of everything -

en teori om alt. Klarer du det, greier du beskrive alle

kreftene vi har - samtidig. Dette er det virkelig store

målet i teoretisk fysikk, sier Raklev.

En mulighet er at tyngdekraften egentlig er mye

sterkere enn vi tror, og at den i realiteten bare leker

gjemsel med oss vanlige dødelige. Vi kjenner bare til

tre romlige dimensjoner: Opp og ned, høyre og

venstre og bortover. I tillegg omtaler fysikere tid som

en fjerde dimensjon.

Men det kan være enda flere som ligger skjult

rundt oss.

-Vi snakker altså om en femte og en sjette dimensjon,

også videre. Vi kan prøve å forklare det ved hjelp av

et ark. Det er en ganske todimensjonal greie. Men,

hvis du ruller det opp i en stram nok tube, kan det

virke som om det mister en dimensjon. Da kan du

bare bevege seg opp og ned langs rullen, sier Raklev.

-Andre dimensjoner kan altså rett og slett være

«rullet» opp så stramt at vi ikke ser dem til vanlig, sier

han.

LHC har to «briller» som kanskje gir oss en sniktitt:

eksperimentene Atlas og CMS. Ved å granske det

som skjer i partikkelkollisjonene inni detektorene, kan

det hende at de ekstra dimensjonene og

tyngdekraftens egentlig jeg blir tvunget til å vise seg.

-Vi håper å få samlet nok energi til at en partikkel

begynner å vibrere i den ekstra dimensjonen.

Ifølge de matematiske modellene vil den da få helt

spesielle egenskaper, sier Raklev.

-Og, dersom det virkelig er sant at gravitasjonen er

sterkere enn vi tror, skal det også være mulig å

produsere små, søte svarte hull her på LHC. De vil

være helt ufarlig. Dersom de finnes, forsvinner de i en

slags eksplosjon av andre partikler i løpet av

brøkdelen av et sekund. Og det er disse partiklene vi

leter etter, sier han.

Om forskerne kommer til bunns i tyngdekraften, kan

det bidra til å løse ett av de andre virkelig store

mysteriene innen dagens fysikk: Hva er egentlig mørk

materie? Rundt én fjerdedel av alt i universet består

nemlig av noe som vi ikke kan se direkte, men likevel

har store konsekvenser for utformingen av galaksene.

-Mørk materie kan for eksempel være helt vanlige

partikler som har blitt satt til å vibrere i de ekstra

dimensjonene, sier Raklev.

Partikkelfysikken trenger sårt et hint om veien videre.
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LHC beviste eksistensen til den mye omtalte Higgs-

partikkelen, men mange ble nok skuffet da

egenskapene viste seg å ligge tett opp mot det som

var forutsett i standardmodellen - naturens «kokebok»

på partikkelnivå.

Det er nemlig naturens uventede finter som leder

veien videre mot nye oppdagelser.

-Vi håper egentlig ikke å finne det vi forventer. Dette

handler ikke om å bekrefte ideen, men å ødelegge

modellene vi har. Det er kanskje det vi trenger i

partikkelfysikken i dag. Vi forstår mye, men ser ikke

helt klart for oss hva det neste store steget blir, sier

Raklev.

-For vi vet at standardmodellen svikter på punktet om

gravitasjon. Vi vet altså at det MÅ finnes noe mer der

ute som vi kan oppdage. Det er en god følelse, sier

han.

Stygg andunge

Skjulte dimensjoner

Noe stemmer ikke

© Dagbladet
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Nordmannen Steinar Stapnes, professor i fysikk 
ved UiO, leder nå arbeidet med å utrede den 
neste gigantmaskinen som skal gi oss enda dy-
pere innsikt i fysikkens mysterier. Skal vi utvide 
kunnskapen vår, holder ikke dagens enorme 
akseleratorring, LHC ( Large Hadron Collider)  

Fysikkens neste 
megamaskin

ved Cern – Den europeiske organisasjon for 
partikkelfysikk.

LHC ble satt i drift i november 2009. Selv om 
starten da var utsatt ett år på grunn av en feil, 
har LHC nådd et av de viktigste målene for-
skerne hadde satt seg. Den har ugjendrivelig 

bevist eksistensen av den viktige Higgs-partik-
kelen, 48 år etter at teorien om dens eksistens 
ble fremsatt, og som teoretikerne fra den gang 
er tildelt årets nobelpris i fysikk.

LHC er basert på å kollidere protoner som er 
gitt en hastighet tett opptil lyshastigheten, og 
som dermed kan produsere tyngre partikler. I 
disse kollisjonene skapes en skur av andre par-
tikler, noen ganger via sjeldne, nye partikler, 
som for eksempel Higgs-partikkelen som lever 
et kort øyeblikk. Det er sporene etter alle disse 
skurpartiklene som fanges opp og analyseres i 
de enorme detektorene. Atlas-detektoren alene 
er på 7000 tonn og er i praksis verdens største 
digitalkamera, sammen med CMS-detektoren 
på andre siden av ringen. 

FOR MYE STØY
Problemet til LHC er at det kreves enorme mag-
netfelt for å holde partiklene i den 27 km lange 
akseleratorringen. De snurrer 11.000 ganger 
rundt per sekund, og må hele tiden avbøyes og 

Neste enorme akselerator ved Cern skal få fart på 

mye mindre partikler og gi oss et mye bedre bilde 

av universets byggesteiner.
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fokuseres for å holde kursen.  Det å kollidere 
protoner er heller ikke optimalt når man leter 
etter nye partikler. Årsaken er bakgrunnsreak-
sjoner som har mye høyere sannsynlighet for å 
forekomme enn for eksempel Higgs-reaksjoner.

– Vi trenger en helt ny maskin for å nå videre 
i partikkelfysikken, slik som mysteriene rundt 
supersymmetri og mørk materie. Selv om LHC 
nå er under oppgradering til et nytt energinivå, 
er det trolig ikke nok i det lange løp. Vi må kolli-
dere partikler som gir oss mer direkte resultater 
uten så mye bakgrunnsstøy. Derfor ser vi på en 
lineærakselerator som vil kollidere elektroner 
og positroner, sier Stapnes.

LANG TUNNEL
Det er ikke småtterier Stapnes og forskerne som 
arbeider med Clic – Compact linear collider 
– nå planlegger. Den skal akselerere partikler 
som er veldig mye lettere enn protoner, og det 
skal den gjøre i en rett linje fra start til kollisjon, 
ikke utallige ganger rundt og rundt som i LHC. ODD R. VALMOT  orv@tu.no

– Vi kommer til å utrede og planlegge i noen 
år fremover og håper på en beslutning i 2018 
eller 2019. Klarer vi det, kan vi bygge den på litt 
over ti år, sier Stapnes.

Stapnes anslår at den vil koste rundt 30 mil-
liarder kroner før Clic er klar til drift, ikke ulikt 
LHC i sin tid. 

– Fordelen med en lineær akselerator er at 
den kan bygge i trinn. Vi vil ikke ha nok midler 
til å bygge 50 km i ett trinn, så vi vil legge til flere 
km etter hvert. Det vil ikke gi de energinivåene 
vi ønsker oss i starten, men det kan være en måte 
å finansiere prosjektet på og gi muligheter for 
detaljerte studier på flere energinivåer. Skal vi 
komme videre i forskningen, må vi ta i bruk slik 
teknologi. Nå er flere land på vei inn som med-
lemmer i Cern, og med fornuftig utbygging har 
jeg godt håp om at prosjektet lar seg finansiere 
på sikt, sier han. •

Lang: Clic vil strekke seg opp mot 50 km langs Jurafjellene ved Cern utenfor Geneve. Akseleratoren vil ligge 100–150 m under bakken.  

Løsningen er en 50 km lang tunnel langs Jura-
fjellene.

– For å gi partiklene nok energi i kollisjonsøye- 
blikket må de ha en akselerasjonsgradient som 
ingen har sett til nå, og det krever helt ny tekno-
logi. Vi må også fokusere strålene på en helt ny 
måte. Skurene av elektroner og positroner må 
være under en nanometer i vertikal utstrekning 
når de treffer, og det er litt av en samling etter at 
de har beveget seg 25 km, sier han.

Partiklene vil bli akselerert ved å bruke to 
partikkelstråler. Ved bruk av radiobølger over-
fører den ene energi til den andre. Ikke ulikt 
prinsippet til en transformator hvor den ene 
spolen overfører energi på et nytt spenningsnivå 
til den andre spolen.

TAR TID
Det er lange tidslinjer i kjernefysikken når det er 
snakk om de store maskinene. LHC skal operere 
til minst 2030 og planen er at Clic da skal være 
ferdig bygget og klar til drift. 
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Fysikkens neste megamaskin 
 Teknisk Ukeblad. 14.11.2013. Side: 12-13 
Neste enorme akselerator ved Cern skal få fart på

mye mindre partikler og gi oss et mye bedre bilde

av universets byggesteiner.

Nordmannen Steinar Stapnes, professor i fysikk ved

UiO, leder nå arbeidet med å utrede den neste

gigantmaskinen som skal gi oss enda dypere innsikt i

fysikkens mysterier. Skal vi utvide kunnskapen vår,

holder ikke dagens enorme akseleratorring, LHC (

Large Hadron Collider)

 ved Cern - Den europeiske organisasjon for

partikkelfysikk.

LHC ble satt i drift i november 2009. Selv om starten

da var utsatt ett år på grunn av en feil, har LHC nådd

et av de viktigste målene forskerne hadde satt seg.

Den har ugjendrivelig

bevist eksistensen av den viktige Higgs-partikkelen,

48 år etter at teorien om dens eksistens ble fremsatt,

og som teoretikerne fra den gang er tildelt årets

nobelpris i fysikk.

LHC er basert på å kollidere protoner som er gitt en

hastighet tett opptil lyshastigheten, og som dermed

kan produsere tyngre partikler. I disse kollisjonene

skapes en skur av andre partikler, noen ganger via

sjeldne, nye partikler, som for eksempel Higgs-

partikkelen som lever et kort øyeblikk. Det er sporene

etter alle disse skurpartiklene som fanges opp og

analyseres i de enorme detektorene. Atlas-detektoren

alene er på 7000 tonn og er i praksis verdens største

digitalkamera, sammen med CMS-detektoren på

andre siden av ringen.

FOR MYE STØY Problemet til LHC er at det kreves

enorme magnetfelt for å holde partiklene i den 27 km

lange akseleratorringen. De snurrer 11.000 ganger

rundt per sekund, og må hele tiden avbøyes og

fokuseres for å holde kursen. Det å kollidere protoner

er heller ikke optimalt når man leter etter nye partikler.

Årsaken er bakgrunnsreaksjoner som har mye høyere

sannsynlighet for å forekomme enn for eksempel

Higgs-reaksjoner.

- Vi trenger en helt ny maskin for å nå videre i

partikkelfysikken, slik som mysteriene rundt

supersymmetri og mørk materie. Selv om LHC nå er

under oppgradering til et nytt energinivå, er det trolig

ikke nok i det lange løp. Vi må kollidere partikler som

gir oss mer direkte resultater uten så mye

bakgrunnsstøy. Derfor ser vi på en lineærakselerator

som vil kollidere elektroner og positroner, sier

Stapnes.

LANG TUNNEL Det er ikke småtterier Stapnes og

forskerne som arbeider med Clic - Compact linear

collider - nå planlegger. Den skal akselerere partikler

som er veldig mye lettere enn protoner, og det skal

den gjøre i en rett linje fra start til kollisjon, ikke

utallige ganger rundt og rundt som i LHC.

Løsningen er en 50 km lang tunnel langs Jurafjellene.

- For å gi partiklene nok energi i kollisjonsøyeblikket

må de ha en akselerasjonsgradient som ingen har

sett til nå, og det krever helt ny teknologi.

Vi må også fokusere strålene på en helt ny måte.

Skurene av elektroner og positroner må være under
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en nanometer i vertikal utstrekning når de treffer, og

det er litt av en samling etter at de har beveget seg 25

km, sier han.

Partiklene vil bli akselerert ved å bruke to

partikkelstråler. Ved bruk av radiobølger overfører

den ene energi til den andre. Ikke ulikt prinsippet til en

transformator hvor den ene spolen overfører energi

på et nytt spenningsnivå til den andre spolen.

TAR TID Det er lange tidslinjer i kjernefysikken når

det er snakk om de store maskinene. LHC skal

operere til minst 2030 og planen er at Clic da skal

være ferdig bygget og klar til drift.

ODD R. VALMOT orv@tu.no - Vi kommer til å utrede

og planlegge i noen år fremover og håper på en

beslutning i 2018 eller 2019. Klarer vi det, kan vi

bygge den på litt over ti år, sier Stapnes.

Stapnes anslår at den vil koste rundt 30 milliarder

kroner før Clic er klar til drift, ikke ulikt LHC i sin tid.

- Fordelen med en lineær akselerator er at den kan

bygge i trinn. Vi vil ikke ha nok midler til å bygge 50

km i ett trinn, så vi vil legge til flere km etter hvert. Det

vil ikke gi de energinivåene vi ønsker oss i starten,

men det kan være en måte å finansiere prosjektet på

og gi muligheter for detaljerte studier på flere

energinivåer. Skal vi komme videre i forskningen, må

vi ta i bruk slik teknologi. Nå er flere land på vei inn

som medlemmer i Cern, og med fornuftig utbygging

har jeg godt håp om at prosjektet lar seg finansiere på

sikt, sier han. •
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Dette blir fysikkens nye megamaskin 
 Teknisk Ukeblad. 13.11.2013 11:00 
Odd Richard Valmot 
50 kilometer lang tunnel langs Jurafjellene.

Nordmannen Steinar Stapnes, professor i fysikk

ved UiO, leder nå arbeidet med å utrede den neste

gigantmaskinen som skal gi oss enda dypere

innsikt i fysikkens mysterier.

Skal vi utvide kunnskapen vår, holder ikke dagens

enorme akseleratorring, LHC (Large Hadron Collider)

ved Cern - Den europeiske organisasjon for

partikkelfysikk.

 LHC ble satt i drift i november 2009. Selv om starten

da var utsatt ett år på grunn av en feil, har LHC nådd

et av de viktigste målene forskerne hadde satt seg:

 Den har ugjendrivelig bevist eksistensen av den

viktige Higgs-partikkelen, 48 år etter at teorien om

dens eksistens ble fremsatt, og som teoretikerne fra

den gang er tildelt årets nobelpris i fysikk.

 Kollisjonsfoto

 LHC er basert på å kollidere protoner som er gitt en

hastighet tett opptil lyshastigheten, og som dermed

kan produsere tyngre partikler.

 I disse kollisjonene skapes en skur av andre partikler,

noen ganger via sjeldne, nye partikler, som for

eksempel Higgs-partikkelen som lever et kort

øyeblikk.

 Det er sporene etter alle disse skurpartiklene som

fanges opp og analyseres i de enorme detektorene.

Atlas-detektoren alene er på 7000 tonn og er i praksis

verdens største digitalkamera, sammen med CMS-

detektoren på andre siden av ringen.

 For mye støy

 Problemet til LHC er at det kreves enorme magnetfelt

for å holde partiklene i den 27 km lange

akseleratorringen.

 De snurrer 11.000 ganger rundt per sekund, og må

hele tiden avbøyes og fokuseres for å holde kursen.

Det å kollidere protoner er heller ikke optimalt når

man leter etter nye partikler.

 Årsaken er bakgrunnsreaksjoner som har mye

høyere sannsynlighet for å forekomme enn for

eksempel Higgs-reaksjoner.

 - Vi trenger en helt ny maskin for å nå videre i

partikkelfysikken, slik som mysteriene rundt

supersymmetri og mørk materie. Selv om LHC nå er

under oppgradering til et nytt energinivå, er det trolig

ikke nok i det lange løp. Vi må kollidere partikler som

gir oss mer direkte resultater uten så mye

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 176 av 619



bakgrunnsstøy. Derfor ser vi på en lineærakselerator

som vil kollidere elektroner og positroner, sier

Stapnes.

 Lang: Clic vil strekke seg opp mot 50 km langs

Jurafjellene ved Cern utenfor Geneve. Akseleratoren

vil ligge 100-150 m under bakken. Foto: CERN -

Daniel Dominguez

 Lang tunnel

 Det er ikke småtterier Stapnes og forskerne som

arbeider med Clic - Compact linear collider - nå

planlegger. Den skal akselerere partikler som er

veldig mye lettere enn protoner, og det skal den gjøre

i en rett linje fra start til kollisjon, ikke utallige ganger

rundt og rundt som i LHC.

 Løsningen er en 50 km lang tunnel langs Jura

fjellene.

 - For å gi partiklene nok energi i kollisjonsøyeblikket

må de ha en akselerasjonsgradient som ingen har

sett til nå, og det krever helt ny teknologi. Vi må også

fokusere strålene på en helt ny måte. Skurene av

elektroner og positroner må være under en

nanometer i vertikal utstrekning når de treffer, og det

er litt av en samling etter at de har beveget seg 25

km, sier han.

 Partiklene vil bli akselerert ved å bruke to

partikkelstråler. Ved bruk av radiobølger overfører

den ene energi til den andre. Ikke ulikt prinsippet til en

transformator hvor den ene spolen overfører energi

på et nytt spenningsnivå til den andre spolen.

 Tar tid

 Det er lange tidslinjer i kjernefysikken når det er

snakk om de store maskinene. LHC skal operere til

minst 2030 og planen er at Clic da skal være ferdig

bygget og klar til drift.

 - Vi kommer til å utrede og planlegge i noen år

fremover og håper på en beslutning i 2018 eller 2019.

Klarer vi det, kan vi bygge den på litt over ti år, sier

Stapnes.

 Stapnes anslår at den vil koste rundt 30 milliarder

kroner før Clic er klar til drift, ikke ulikt LHC i sin tid.

 - Fordelen med en lineær akselerator er at den kan

bygges i trinn. Vi vil ikke ha nok midler til å bygge 50

km i ett trinn, så vi vil legge til flere km etter hvert. Det

vil ikke gi de energinivåene vi ønsker oss i starten,

men det kan være en måte å finansiere prosjektet på

og gi muligheter for detaljerte studier på flere

energinivåer. Skal vi komme videre i forskningen, må

vi ta i bruk slik teknologi. Nå er flere land på vei inn

som medlemmer i Cern, og med fornuftig utbygging

har jeg godt håp om at prosjektet lar seg finansiere på

sikt, sier han.

© Teknisk Ukeblad
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Jakter på nye ukjente partikler 
 Aftenposten. 10.11.2013 15:29. Oppdatert 20:30 
Ingeborg Moe 
CERN (Aftenposten): Etter funnet av Higgs'

partikkel skal farten på partiklene skrus opp i

jakten på nye oppdagelser. Det ser ut som en

vanlig lagerbygning.

Men i den underjordiske tunnelen under forbereder

forskerne partikkelkollisjoner i ekstreme hastigheter.

 Innsiden av bygget ligner en verkstedhall, med en 92

meter dyp sjakt i midten.

 Heisen fører oss ned sjakten til tunnelen som

strekker seg i en ring på 27 kilometer under jorden

ved forskningsorganisasjonen CERN, på grensen

mellom Sveits og Frankrike.

 Nobelpris

 Dette er partikkelakseleratoren der Higgspartikkelen,

også kalt Guds partikkel, ble påvist i fjor. Det skapte

elleville tilstander i fysikermiljøet på CERN. Folk lå i

kø gjennom natten før forelesningen der oppdagelsen

etter 50 års leting ble offentliggjort. I desember får

forskerne som først beskrev den `manglende`

partikkelen, briten Peter Higgs og belgieren François

Englert, Nobels fysikkpris for oppdagelsen.

 Nonne fra Oslo var med i jakten på Guds partikkel -

Vi avslutter en epoke og begynner en ny, sier

professor Alex Read, professor ved Universitetet i

Oslo og sentral i søket etter Higgspartikkelen ved

CERN.

 Puslespill

 For fortsatt gjenstår mye arbeid for å få kunnskap om

Higgspartikkelen. Forskerne sier at de har funnet `én

higgspartikkel`, for å understreke at det kan være

flere. Den var puslespillbiten som manglet for at

standardteorien for partikkelfysikk skulle stemme.

Men puslespillet er større enn denne teorien og

fjorårets oppdagelse åpner nye spørsmål. Man

kjenner egentlig bare fire prosent av universet.

 For å finne ut mer om det store bildet, prøver man å

gjenskape tiden etter `The Big Bang` i

partikkelakseleratoren, der to stråler av partiklene

føres gjennom hvert sitt rør i nær lysets hastighet for

så å kollidere. Det var slik Higgspartikkelen ble

dokumentert.

 - Man kan ikke forstå universet uten å vite hvordan

atomer og mer fundamentale artikler fungerer, sier

Heidi Sandaker, forsker ved Universitetet i Bergen,

som bruker mye av tiden sin ved CERN for å gjøre

eksperimenter. Hun ønsker å finne ut mer om det de

kaller mørk materie, som man vet lite om, men som

utgjør en stor del av universet.
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 - Funnet av Higgspartikkelen var en triumf for teorien.

Men nå må vi reorientere oss. Nå er vi igjen på det

stadiet at vi leter etter nye fenomener.

 Tidsmaskin

 Nå handler mye om en ny teori man kalles

supersymmetri, som - hvis den stemmer - åpner for at

det skal finnes mange nye partikler. Men det er langt

frem.

 Under jorden sykler teknikere og forskere rundt i

gangene langs tunnelen. Når akseleratoren er i

aktivitet, er det ulovlig å oppholde seg her. Men nå er

akseleratoren stengt og skal oppgraderes. Alle skjøter

skal ettergås, ledninger skal skiftes ut, datamaskiner

skal fornyes. Først i 2015 regner de med å starte opp

nye eksperimenter her.

 Sergio Bertolucci, en av direktørene ved CERN, sier

at funnet av Higgspartikkelen var viktig, men at det

fortsatt gjenstår mye å forske på. Det handler både

om `kjente ukjente`, som Higgspartikkelen, og

`ukjente`, som man ikke vet noe om, men som kan

forandre måten vi forstår verden.

 - Når vi starter opp igjen neste år, kan vi få nye

resultater i løpet av to-tre år. Men det vil i så fall bare

være begynnelsen, sier Bertolucci.

 Hittil har den fem år gamle akseleratoren vært kjørt

på `halv maskin`. Når den starter opp igjen om litt

over ett år, er det meningen å skru opp farten, og

doble energien i kollisjonen mellom partiklene. Det

kan føre til nye overraskelser.

 - Partikkelakseleratoren er som en tidsmaskin. Jo

høyere energi som går gjennom den, jo nærmere

kommer vi tilstanden rett etter `big bang`, sier

Sandaker.

 De store spørsmålene

 Fire steder langs den 27 kilometer lange tunnelen, er

det plassert detektorer, som er kjempestore sylindere

med skiver på hver side. Her foregår selve kollisjonen

mellom partiklene når akseleratoren er i gang. De

fleste norske forskerne ved CERN er knyttet til Atlas-

eksperimentet, som var én av to forskergrupper der

Higgspartikkelen ble påvist.

 Når portene er åpne, kan man se ledningene slange

seg rundt den 25 meter i diameter store Atlas-

sylinderen, hvor det tynne røret med partiklene går

igjennom. For å finne ut hva som skjer der, er altså

tusenvis av datamaskiner i aktivitet for å finne

sporene etter eksplosjonene.

 - Det er svært kompliserte prosesser, men funnet av

Higgs' partikkel har fått mye oppmerksomhet.

Hvorfor?

 - Det er jo de store spørsmålene dette handler om,

om hvem vi er, og hvor vi er. Jeg tror det appellerer til

noe essensielt i det å være menneske, sier Sandaker.

 im@ap.no

 Image and fact-box info:

 Nå skrur forskerne opp farten,jakter på nye ukjente

partikler CERN (Aftenposten): - Funnet av

Higgspartikkelen var en triumf for teorien. Men nå må

vi reorientere oss, sier norsk CERN-forsker.

 I 1964 skrev partikkelfysikeren Peter Higgs en

vitenskapelig artikkel der han forklarte hvordan

partikler får masse. Dersom de ikke får masse, ville

de fly rundt vilkårlig og man ville ikke kunne formet

verden.

 Løsningen hans var at det finnes et felt, nå kalt

Higgsfeltet, hvor partikler får masse. Det er minst én

partikkel knyttet til dette feltet, kalt Higgspartikkelen

eller Higgs boson.

 Flere andre forskere, blant andre belgieren François

Engelt og nå avdøde Robert Brout, omtalte den

samme mekanismen omtrent på samme tid.
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 I 50 år har man prøvd å få dokumentert eksistensen

av partikkelen. I fjor sommer offentliggjorde flere

tusen forskere ved CERN at deres eksperiment viste

at partikkelen finnes.

 Dette ble gjort ved den store partikkelakseleratoren

under CERN.

 Den europeiske organisasjonen for forskning på

partikkelfysikk ble startet i 1954 på grensen mellom

Sveits og Frankrike.

 Navnet er en forkortelse for den franske tittelen,

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

 Har 20 europeiske medlemsland, deriblant Norge.

Rundt 10 000 forskere fra 110 land fra hele verden

forsker ved senteret.

 I Large Hadron Collider, som er verdens største

partikkelakselerator, føres stråler med partikler i nær

lysets hastighet og kolliderer i store detektorer. Dette

gir forskerne innsikt i hvordan partikler samhandler.

 Under jorden sykler teknikere og forskere rundt i

gangene langs tunnelen. Når akseleratoren er i

aktivitet, er det ulovlig å oppholde seg her.

 Dette er Atlas-detektoren, som er en av to som

påviste Higgs partikkel i fjor. Nå skal den rustes opp til

nye eksperimenter.

 Partikkelakseleratoren er som en tidsmaskin, sier

Heidi Sandaker.

 Partikkelakseleratoren er som en tidsmaskin, sier

Heidi Sandaker. Hun forsker ved Universitetet i

Bergen, men bruker mye av tiden sin ved CERN for å

gjøre eksperimenter.

 Her inne i Atlas-detektoren skjedde

partikkelkollisjonene som førte til at man fastslo at

Higgspartikkelen faktisk finnes. Nå oppgraderes

anlegget for å gjøre nye eksperimenter.

 DENIS BALIBOUSE

 Sidsel Flock Bachmann, Forskningsrådet

 Ingeborg Moe

 Uncredited

© Aftenposten
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Katarina er nonne og fysiker: - Vi kan ikke bevise Gud med
vitenskap 
 VG Nett. 07.11.2013 04:56 
Francis Lundh 
CERN/GENEVE (Ved verdens største organisasjon

for partikkelfysikk jobber en norsk nonne. Hun

føler seg sikker på at Guds eksistens aldri kan

bevises.

Forskningssenteret CERN er Katarina Pajchels hjem i

Sveits; i Oslo er hun nonne ved et kloster.

 Hun tilber Gud i mange ateisters Mekka, uten at det

plager henne. Tvert i mot ser hun mange likhetstrekk

mellom sin tro og sitt yrke som fysiker.

 - Driven og interessen er det samme: Dette med å

prøve å forstå hvordan verden henger sammen - å

forstå de dypeste sammenhengene, sier hun til VG.

 - I fysikken spør vi ofte hvordan universet blir til,

mens i religionens perspektiv handler det mer om

hvorfor.

 Tror på Big Bang

 Hun har aldri opplevd at hennes tro kommer i veien

for vitenskapen, eller vice versa.

 - Nei, jeg ser virkelig ikke noen kollisjon. Fysikk er

fysikk og religion er religion, men brobyggeren kan

være filosofi - den har vært veldig viktig for begge

deler, sier Pajchel.

 (Artikkelen fortsetter under bildet)

 Men forholdet mellom religion og vitenskap har ikke

alltid fremstått som rosenrødt: Mens Bibelen

eksempelvis forteller at jorden ble skapt på syv dager,

sverger fysikerne til Big Bang som

skapelsesberetning.

 - Tror du selv på Big Bang?

 - Ja. Mer enn tror. Det er en relativt godt etablert

teori, en bekrivelse av universets utvikling, sier

Pajchel.

 - Sunn avklaring

 Hun presiserer at Bibelen aldri har vært ment som

noen lærebok i fysikk.

 - Jeg tror det har skjedd en veldig sunn avklaring av

hva som er vitenskapens og religionens domene.

Noen av de diskusjonene har vært sunne og

nødvendige. Det er det samme den andre veien - hvis

naturvitenskap og fysikk begynner å begi seg ut på

metafysiske funderinger blir det like galt, sier Pajchel.
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 - Vil man noen gang kunne bevise Gud med fysikk?

 - Nei, det tror jeg ikke, på ingen måte. Hverken med

fysikk eller andre vitenskaper eller naturvitenskaper.

Men det som er spennende er at nyere viten kan

anspore til refleksjoner rundt gudsbegrepet, sier

Pajchel.

 Gudspartikkelen

 Ordet Gud har neppe stått mer sentralt på CERN enn

det har gjort det siste året - etter at forskerne her

endelig fant den sagnomsuste gudspartikkelen, eller

Higgs-bosonet.

 Professor Alexander Read ved Universitetet i Oslo er

en av dem som var med på jakten etter den berømte

partikkelen.

 - Jeg er en av mange Higgs-jegere og startet jakten i

1996, sier han til forsamlingen i CERN.

 Han sier oppdagelsen ble omtalt som en av de

viktigste vitenskapelige gjennombruddene de siste 50

eller 100 årene.

 - Verden hadde ikke eksistert uten, sier Read.

 Se Read forklare Higgs-partikkelen her

 Paradoksalt nok har forskerne visst at den fantes i

nesten 50 år, før de endelig klarte å påvise den ved

hjelp av de enorme partikkelakseleratorene i CERN.

 Selve kallenavnet gudspartikkelen kommer fra en

bok av Leon Lederman som opprinnelig skulle hete

The Goddamn Particle (Den fordømte artikkelen) som

spiller på at Higgs-partikkelen var så fordømt

vanskelig å finne.

 Forlaget syntes derimot tittelen ble for sterk kost i

USA, og forkortet den ganske enkelt til The God

Particle.

 Selv om mange fysikere fnyser av at Higgs-bosonet

har fått dette kallenavnet, tar ikke Katarina Pajchel

anstøt.

 - Jeg synes egentlig det er litt kult, det har jo en

humoristisk bakgrunn. Man kan diskutere om det var

heldig eller uheldig, men det må jo være Guds gave til

journalistene! Vi ser jo at det er en veldig catchy

overskrift, sier hun.

 PÅ JOBB: Her er Katarina Pajchel foran ATLAS-

prosjektet i CERN. Foto: Sidsel Flock

Bachmann/Forskningsrådet

© VG Nett
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20 torsdag 7. november 2013| Verden |

Forskning Det ser ut som en vanlig 
lagerbygning. Men i tunnelen 
under forbereder forskerne 
partikkelkollisjoner i ekstre-
me hastigheter.

Innsiden av bygget ligner en verk-
stedhall, med en 92 meter dyp 
sjakt i midten. 

Heisen fører oss ned sjakten til 
tunnelen som strekker seg i en 

ring på 27 kilometer under jor-
den ved forskningsorganisasjo-
nen CERN, på grensen mellom 
Sveits og Frankrike.

Nobelpris
Dette er partikkelakseleratoren 
der Higgspartikkelen, også kalt 
Guds partikkel, ble påvist i fjor. 
Det skapte elleville tilstander i fy-
sikermiljøet på CERN. Folk lå i kø 
gjennom natten før forelesningen 
der oppdagelsen etter 50 års le-
ting ble offentliggjort. I desember 
får forskerne som først beskrev 
den «manglende» partikkelen, 
briten Peter Higgs og belgieren 
François Englert, Nobels fysikk-
pris for oppdagelsen.

– Vi avslutter en epoke og begyn-
ner en ny, sier professor Alex Read, 
professor ved Universitetet i Oslo 
og sentral i søket etter Higgspar-
tikkelen ved CERN.

Puslespill
For fortsatt gjenstår mye arbeid 
for å få kunnskap om Higgspar-
tikkelen. Forskerne sier at de har 
funnet «én higgspartikkel», for å 
understreke at det kan være flere. 
Den var puslespillbiten som man-
glet for at standardteorien for par-
tikkelfysikk skulle stemme. Men 
puslespillet er større enn denne 
teorien, og fjorårets oppdagelse 
åpner nye spørsmål. Man kjen-

ner egentlig bare fire prosent av 
universet.

For å finne ut mer om det store 
bildet, prøver man å gjenskape ti-
den etter «The Big Bang» i partik-
kelakseleratoren, der to stråler av 
partiklene føres gjennom hvert 
sitt rør i nær lysets hastighet for så 
å kollidere. Det var slik Higgspar-
tikkelen ble dokumentert.

– Man kan ikke forstå universet 
uten å vite hvordan atomer og 
mer fundamentale artikler fun-
gerer, sier Heidi Sandaker, forsker 
ved Universitetet i Bergen, som 
bruker mye av tiden sin ved CERN 
for å gjøre eksperimenter. 

Hun ønsker å finne ut mer om 
det de kaller mørk materie, som 
man vet lite om, men som utgjør 
en stor del av universet.

– Funnet av Higgspartikkelen 
var en triumf for teorien. Men 
nå må vi reorientere oss. Nå er vi 
igjen på det stadiet at vi leter etter 
nye fenomener.

Tidsmaskin 
Nå handler mye om en ny teori 
man kalles supersymmetri, som 
– hvis den stemmer – åpner for at 
det skal finnes mange nye parti-
kler. Men det er langt frem.

Under jorden sykler teknikere 
og forskere rundt i gangene langs 
tunnelen. Når akseleratoren er i 
aktivitet, er det ulovlig å opphol-

de seg her. 
Men nå er akseleratoren stengt 

og skal oppgraderes. Alle skjøter 
skal ettergås, ledninger skal skif-
tes ut, datamaskiner skal fornyes. 
Først i 2015 regner de med å starte 
opp nye eksperimenter her.

Sergio Bertolucci, en av direktø-
rene ved CERN, sier at funnet av 
Higgspartikkelen var viktig, men 
at det fortsatt gjenstår mye å for-
ske på. Det handler både om «kjen-
te ukjente», som Higgspartikke-
len, og «ukjente», som man ikke 
vet noe om, men som kan foran-
dre måten vi forstår verden.

– Når vi starter opp igjen neste 
år, kan vi få nye resultater i løpet 
av to–tre år. Men det vil i så fall 
bare være begynnelsen, sier Ber-
tolucci.

Hittil har den fem år gamle akse-
leratoren vært kjørt på «halv mas-
kin». Når den starter opp igjen om 
litt over ett år, er det meningen 
å skru opp farten, og doble ener-
gien i kollisjonen mellom parti-
klene. Det kan føre til nye over-
raskelser.  

– Partikkelakseleratoren er som 
en tidsmaskin. Jo høyere energi 
som går gjennom den, jo nærme-
re kommer vi tilstanden rett etter 
«big bang», sier Sandaker. 

De store spørsmålene
Fire steder langs den 27 kilometer 

Etter funnet av Higgs’ partikkel skal 
farten på partiklene skrus opp i jakten
på nye oppdagelser.

Jakter på 
nye, ukjente 
partikler

Her inne i Atlas-detektoren 
skjedde partikkelkollisjonene 
som førte til at man fastslo at 
Higgspartikkelen faktisk fin-
nes. Nå oppgraderes anlegget 
for å gjøre nye eksperimenter. 
Foto: DENIS BALIBoUSE, REU-
tERS/NtB ScANpIx

Aftenpostens korrespondent

Ingeborg
Moe
Cern Sveits/
Frankrike

 
Jakter på nye, ukjente partikler 
 Aftenposten. 07.11.2013. Side: 20 
INGEBORG MOE 
ForskningEtter funnet av Higgs’ partikkel

skalfarten på partiklene skrus opp i jaktenpå nye

oppdagelser.

Innsiden av bygget ligner en verkstedhall, med en 92

meter dyp sjakt i midten.

Heisen fører oss ned sjakten til tunnelen som strekker

seg i en ring på 27 kilometer under jorden ved

forskningsorganisasjonen CERN, på grensen mellom

Sveits og Frankrike.

Nobelpris

Dette er partikkelakseleratoren der Higgspartikkelen,

også kalt Guds partikkel, ble påvist i fjor. Det skapte

elleville tilstander i fysikermiljøet på CERN. Folk lå i

kø gjennom natten før forelesningen der oppdagelsen

etter 50 års leting ble offentliggjort. I desember får

forskerne som først beskrev den «manglende»

partikkelen, briten Peter Higgs og belgieren François

Englert, Nobels fysikkpris for oppdagelsen.

-Vi avslutter en epoke og begynner en ny, sier

professor Alex Read, professor ved Universitetet i

Oslo og sentral i søket etter Higgspartikkelen ved

CERN.

Puslespill

For fortsatt gjenstår mye arbeid for å få kunnskap om

Higgspartikkelen. Forskerne sier at de har funnet «én

higgspartikkel», for å understreke at det kan være

flere. Den var puslespillbiten som manglet for at

standardteorien for partikkelfysikk skulle stemme.

Men puslespillet er større enn denne teorien, og

fjorårets oppdagelse åpner nye spørsmål. Man

kjenner egentlig bare fire prosent av universet.

For å finne ut mer om det store bildet, prøver man å

gjenskape tiden etter «The Big Bang» i

partikkelakseleratoren, der to stråler av partiklene

føres gjennom hvert sitt rør i nær lysets hastighet for

så å kollidere. Det var slik Higgspartikkelen ble

dokumentert.

-Man kan ikke forstå universet uten å vite hvordan

atomer og mer fundamentale artikler fungerer, sier

Heidi Sandaker, forsker ved Universitetet i Bergen,

som bruker mye av tiden sin ved CERN for å gjøre

eksperimenter.

Hun ønsker å finne ut mer om det de kaller mørk

materie, som man vet lite om, men som utgjør en stor

del av universet.

-Funnet av Higgspartikkelen var en triumf for teorien.

Men nå må vi reorientere oss. Nå er vi igjen på det

stadiet at vi leter etter nye fenomener.

Tidsmaskin

Nå handler mye om en ny teori man kalles

supersymmetri, som - hvis den stemmer - åpner for at

det skal finnes mange nye partikler. Men det er langt

frem.

Under jorden sykler teknikere og forskere rundt i

gangene langs tunnelen. Når akseleratoren er i

aktivitet, er det ulovlig å oppholde seg her.

Men nå er akseleratoren stengt og skal oppgraderes.
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Alle skjøter skal ettergås, ledninger skal skiftes ut,

datamaskiner skal fornyes. Først i 2015 regner de

med å starte opp nye eksperimenter her.

Sergio Bertolucci, en av direktørene ved CERN, sier

at funnet av Higgspartikkelen var viktig, men at det

fortsatt gjenstår mye å forske på. Det handler både

om «kjente ukjente», som Higgspartikkelen, og

«ukjente», som man ikke vet noe om, men som kan

forandre måten vi forstår verden.

-Når vi starter opp igjen neste år, kan vi få nye

resultater i løpet av to-tre år. Men det vil i så fall bare

være begynnelsen, sier Bertolucci.

Hittil har den fem år gamle akseleratoren vært kjørt på

«halv maskin». Når den starter opp igjen om litt over

ett år, er det meningen å skru opp farten, og doble

energien i kollisjonen mellom partiklene. Det kan føre

til nye overraskelser.

-Partikkelakseleratoren er som en tidsmaskin. Jo

høyere energi som går gjennom den, jo nærmere

kommer vi tilstanden rett etter «big bang», sier

Sandaker.

De store spørsmålene

Fire steder langs den 27 kilometer lange tunnelen, er

det plassert detektorer, som er kjempestore sylindere

med skiver på hver side. Her foregår selve kollisjonen

mellom partiklene når akseleratoren er i gang.

De fleste norske forskerne ved CERN er knyttet til

Atlas-eksperimentet, som var én av to forskergrupper

der Higgspartikkelen ble påvist.

Når portene er åpne, kan man se ledningene slange

seg rundt den 25 meter i diameter store Atlas-

sylinderen, hvor det tynne røret med partiklene går

igjennom. For å finne ut hva som skjer der, er altså

tusenvis av datamaskiner i aktivitet for å finne

sporene etter eksplosjonene.

-Det er svært kompliserte prosesser, men funnet av

Higgs’ partikkel har fått mye oppmerksomhet.

Hvorfor?

-Det er jo de store spørsmålene dette handler om, om

hvem vi er, og hvor vi er. Jeg tror det appellerer til noe

essensielt i det å være menneske, sier Sandaker.

Her inne i Atlas-detektoren skjedde

partikkelkollisjonene som førte til at man fastslo at

Higgspartikkelen faktisk finnes. Nå oppgraderes

anlegget for å gjøre nye eksperimenter.

Higgs partikkel

I 1964 skrev partikkelfysikeren Peter Higgs en

vitenskapelig artikkel der han forklarte hvordan

partikler får masse. Dersom de ikke får masse, ville

de fly rundt vilkårlig og man ville ikke kunne formet

verden.

Løsningen hans var at det finnes et felt, nå kalt

Higgsfeltet, hvor partikler får masse. Det er minst én

partikkel knyttet til dette feltet, kalt Higgspartikkelen

eller Higgs boson.

Flere andre forskere, blant andre belgieren François

Engelt og nå avdøde Robert Brout, omtalte den

samme mekanismen omtrent på samme tid.

I 50 år har man prøvd å få dokumentert eksistensen

av partikkelen. I fjor sommer offentliggjorde flere

tusen forskere ved CERN at deres eksperiment viste

at partikkelen finnes.

Dette ble gjort ved den store partikkelakseleratoren

under CERN.

CERN

Den europeiske organisasjonen for forskning på

partikkelfysikk ble startet i 1954 på grensen mellom

Sveits og Frankrike.

Navnet er en forkortelse for den franske tittelen,

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

Har 20 europeiske medlemsland, deriblant Norge.

Rundt 10 000 forskere fra 110 land fra hele verden

forsker ved senteret.

I Large Hadron Collider, som er verdens største

partikkelakselerator, føres stråler med partikler i nær

lysets hastighet og kolliderer i store detektorer. Dette

gir forskerne innsikt i hvordan partikler samhandler.

© Aftenposten
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Nonne var med i jakten på Guds partikkel 
 Aftenposten. 06.11.2013 22:25 
Ingeborg Moe, 
CERN (Aftenposten): Hun er nonne og fysiker på

jakt etter svar på livets store spørsmål. - Som

religiøst menneske er jeg opptatt av undring over

hvordan skaperverket fungerer, sier Katarina

Pajchel (39).

Når hun vandrer rundt i korridorene i

forskningsorganisasjonen Cern, en landsby full av

fysikere rett utenfor Genève i Sveits, går hun i sivil,

slik alle de andre. Her er hun fysiker og bruker mye av

tiden foran datamaskinene for å analysere materialet

fra den store partikkelakseleratoren under jorden, der

partikler kan kolliderer i stor hastighet.

 Ved å se på verdens minste bestanddeler, det

forskerne kaller mikrokosmos, vil de prøve å finne

svar på hva som skjedde under The Big Bang, da

universet slik vi kjenner det, ble til.

 Teoretisk idé

 Når hun ikke er her, er Katarina Pajchel ordenssøster

ved Katarinahjemmet i Oslo og bærer fotsid

ordensdrakt. At hun som nonne har vært med på

eksperimentet for å finne partikkelen kalt Guds

partikkel, synes hun bare er morsomt.

 - Navnet har jo en humoristisk bakgrunn. Og jeg

deler mine kollegers begeistring over funnet av den,

sier Pajchel, som kom til Norge fra Polen som niåring.

 Fysikere tror universet vil kollapse om noen titalls

milliarder år Navnet Guds partikkel kommer fra boken

Guds partikkel? fra 1993 utgitt av fysikeren Leon

Lederman. Han har selv sagt at han gjerne ville kalt

den The Goddamn Particle (den forbannede

partikkelen), men at forleggeren sa nei. Den andre

årsaken til tittelen var visstnok at han mente

oppdagelsen av Higgs-partikkelen ville ha bibelske

dimensjoner.

 - Dette begynte med en teoretisk idé som ble

fremsatt for 50 år siden. Man har holdt på

Higgspartikkelen så lenge og lett hele tiden. Mange

av oss fysikere blir slått av undring, og av en eureka-

opplevelse når vi gjør funn. Denne undringen er

nøytral og er åpen for alle. Også som religiøst

menneske er jeg opptatt av undring over hvordan

skaperverket fungerer. Religionen sier noe om hvorfor

og hva som er meningen, sier hun.

 Sto overfor et valg

 - Jeg lar fysikk være fysikk og religion være religion.

Men det er berøringspunkter, og det er undringen og

ønsket om å søke de dype sammenhengene.

 Hun sier at mange spør om hvordan hun kan

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 185 av 619



kombinere fysikk og religion slik hun gjør.

 - Det er en del myter og en del populærkultur som

nører opp under fordommer, for eksempel Dan

Browns bøker. Men dette er et åpent og inkluderende

miljø, sier hun.

 Historien bak gudspartikkelen Som 26-åring, etter

fysikkstudier, sto hun overfor et valg: fysikk eller

troen.

 - Da kom jeg til en korsvei i livet. Jeg følte at jeg

måtte prøve ordenslivet. Etter hvert fant jeg ut at det

var et sted som passet for meg. Etter hvert kunne jeg

vende tilbake til fysikken som ordenssøster. Men jeg

opplever mange av de samme utfordringene som

forskere med familie og barn, for jeg er del av et

fellesskap og kan ikke jobbe med fysikk hele tiden.

Jeg har forpliktelser ved Katarinahjemmet og er mer

stedbundet enn før.

 - Bibelens og CERNs skapelsesberetninger er veldig

forskjellige?

 - Ja, og det er over to tusen år mellom dem. Men

begge har et ønske om å skape orden i tilværelsen.

Her har vi også med ulike språk å gjøre. Det religiøse

språket er mer poetisk, mens fysikkens er

matematikk.

 - Noen vil si at kristendommen opp gjennom tidene

ikke har vært åpen for vitenskapens oppdagelser?

 - Her er det forferdelig mange myter. De fleste har

nok Galileo Galilei i tankene. Men det er ikke bare

fysikken som var årsaken til hans skjebne. Det var

også mye politikk involvert. Og om det har vært reelle

gnisninger mellom religion og vitenskap, så tror jeg de

har vært sunne og bidratt til å avklare hva som er

vitenskapens og hva som er religionens område.

 Image and fact-box info:

 Nonne fra Oslo var med i jakten på Guds partikkel -

Jeg lar fysikk være fysikk og religion være religion,

forteller hun til Aftenposten.

 Katarina Pajchel er nonne ved Katarinahjemmet i

Norge og partikkelfysiker på jakt etter forklaring på

universetets opprinnelse.

© Aftenposten
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- Vi har oppdaget potensialet for verdens undergang 
 VG Nett. 06.11.2013 16:15 
Francis Lundh 
CERN/GENEVE (Are Raklev er blant de fremste

ekspertene på universets mørke materie. Nå har

han sett verdens mulige undergang.

VG Nett følger

 Vitenskap og forskning Ingen kan med sikkerhet si

hva mysteriet mørk materie er, selv om de fleste

fysikere mener det eksisterer. Faktisk består

størstedelen av universet av denne ukjente materien,

ifølge fysikere.

 Mens Raklev og andre forskere ved

forskningssenteret CERN jubler for oppdagelsen av

den såkalte gudspartikkelen kalt Higgs-bosonet, har

oppdagelsen ifølge professoren også en bivirkning:

 - Vi har oppdaget potensialet for verdens undergang.

En av de rare egenskapene med Higgs-bosonet er at

om målingene vi har stemmer, forutsetter det et

ustabilt univers, sier Raklev.

 - Universet ligger på en måte på en fjellhylle, men det

er mulig at et lite energispark kan dytte det over

kanten, sier han.

 Raklev tror derimot ikke at universet går under med

det første.

 - Det faktum at det ikke har gått under på 14

milliarder år, tilsier det at det neppe skjer de neste 14

milliarder årene heller. Men slik vi forstår det, finnes

det en mulighet, sier professoren.

 Mysteriet mørk materie

 Raklev jobber spesielt med teorien som kalles

supersymmetri, en idé fysikere håper å endelig kunne

bevise.

 - En av forklaringene på hvorfor det ser ut som at

verden tilsynelatende skal gå under, er at

supersymmetri eksisterer - det vil fjerne problemet.

Det å finne mørk materie kan vise oss at universet

likevel er stabilt, sier Raklev.

 Med andre ord vil regnestykket da til slutt gå opp, og

universet vil - fra en teoretisk fysikers ståsted - virke

langt mer stabilt.

 BILDESPESIAL: Se bildene fra CERNs ALICE-

eksperiment

 Supersymmetri tilsier at det finnes flere partikler i

universet enn de vi har klart å finne til nå. Professoren

sier vi bare har kartlagt noen brøkdeler av universet,

og at vi vet at det finnes noe annet der ute som ikke

er laget av det samme som oss.
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 - Grunnen til at vi vet det er der, er måten det

påvirker universet gjennom gravitasjon: På hvordan

galakser roterer, på hvordan galakser påvirker

hverandre. Men vi aner ikke hva det er, sier Raklev.

 - Går gjennom kroppen

 Den mystiske materien befinner seg ikke bare langt

ute i rommet, men også her på kloden, ifølge

professoren.

 - Mens vi sitter her går det en milliard mørk materie-

partikler gjennom kroppen vår med en hastighet på 3-

400 kilometer i sekundet.

 - Hastigheten vet vi fordi den mørke materien står i

ro, men vi beveger oss. Disse 400 kilometer i

sekundet er den hastigheten vi roterer med rundt i

galaksens sentrum, sier han.

 - Må bevises

 Professor Dieter Röhrich ved universitet i Bergen er

mer avventende til ideen mørk materie til han ser det

endelig bevist.

 - Ingen bestrider observasjonene av at det er noe

som mangler i universet, men denne ideen er 50 år

gammel, man må bevise at det finnes mørk materie.

Folk har prøvd å finne det, men finner ingenting.

Kanskje hele konseptet vårt av gravitasjon er feil,

spør Röhrich.

 Raklev tror derimot ikke dette er tilfelle.

 - Det er alternativet - at vi må endre på

gravitasjonslovene vi fikk av Einstein. Jeg tror det er

minst sannsynlig. Vi har hint fra hvordan galakser

beveger seg på at det er vanskelig å endre

gravitasjonslovene, sier Raklev.

 Forskningshåp

 Dersom man likevel skulle klare å endelig påvise den

mørke materien, betyr ikke det at den er noe man vil

kunne benytte seg dirkete av.

 - Det er ikke så mye praktisk nytte man kan trekke ut

av det, men det er mulig at man oppdager en større

sammenheng der man finner noe nyttig, sier Raklev.

 Han håper partikkelakseleratorene ved CERN i

nærmeste fremtid vil klare å påvise den unnvikende

og mystiske mørke materien forskere har søkt i flere

tiår.

 MYSTISK MATERIE: Fysikkprofessor Are Raklev

ved Universitetet i Oslo forsker på mørk materie og

supersymmetri. Til venstre ATLAS-eksperimentet i

CERN som kan bidra til å gi svar på noen av

universets største gåter. Foto: Francis Lundh

© VG Nett
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D
enne uka endte nok en
forskergruppe opp tom-
hendt: Selv ikke noen av
de beste detektorene i
verden, plassert dypt
nede i en forlatt gruve,

greide å bringe oss nærmere et svar på et
av universets største mysterier.
Mennesker, dyr, jorda, stjernene –

kort sagt alt du kan se rundt deg – er
«vanlig» materie. Det er bygget opp
av de velkjente atomene og gjør ting
enkelt. Det både sender ut, absorbe-
rer og reflekterer lys, noe somgjør at
vi kan observere det.
Men den «vanlige» materien er unn-

taket og svært uvanlig i det store bildet.

USYNLIG
Såmye som 95 prosent av universet be-
står av noe vi ikke kan se. Noe som det –
for øyeblikket – er umulig å vite hva er.
Rundt fjerdedel av dette er mørk mate-
rie, et mystisk som har masse, men ikke
består av atomer.
– Du kan ikke bare skinne en lom-

melykt på det, fordi mørk materie
absorberer ikke lys. Det går bare rett
gjennom, sier førsteamanuensis og
mørk materie-jeger Are Raklev ved
Institutt for teoretisk astrofysikk på
Universitetet i Oslo.
Hvert sekund går det rundt tusen

millioner partikler med mørk materie
gjennom kroppen din, ifølge Raklev.
Med en god nok detektor, kan det være
mulig å observere én av disse når de en
sjelden gang kolliderer med et atom.
Og det er nettopp dette forskere

nå har forsøkt med LUX-eksperi-
mentet i USA.
Detektoren er denmest sensitive som

er laget for formålet, og plassert 1,5 ki-
lometer ned i en gammel gullgruve.
Dermed fungerer bakken som et skjold
som filtrerer ut annen, forstyrrende
stråling. Nå har det gått tre måneder,
men fortsatt har de ikke sett snurten av
noe som kan løse gåten.
– Bare fordi vi ikke så noe i første om-

gang, betyr ikke at det samme skjer i
andre, sier talsmann og fysikkprofessor

Richard Gaitskell ved Brown Universi-
ty.

«PYSEPARTIKKEL»
En helt ny og eksotisk type partikkel er
det «heteste forslaget» til hva mørk ma-
terie kan være, sier Are Raklev. Disse
kalles WIMP, kort for Weakly Interac-
ting Massive Particle.
– Det er altså en massiv partikkel

som bare vekselvirker med den så-
kalte svake kjernekraften. Disse kan
forklare denmengdenmørkmaterie
som vi observerer i dag, sier Raklev.
Pågående og planlagte forsøk vil i lø-

pet av de neste10 til15 åra bekrefte eller
avkrefte omWIMP-ene er ansvarlige for
denmørkematerien. LUX-eksperimen-
tet fortsetter nå med enda høyere sensi-
tivitet.
Forskerne sier de har trua på at de

en dag snart kan få oppleve det
sjeldne glimtet.
– For å gi en idé om hvor liten sann-

synlighet det er for at en mørk materie-
partikkel treffer en annen, kan du se for

deg at du skyter én inn i blokk laget av
bly. For å få 50 prosents sjanse for at par-
tikkelen vekselvirker med blyet, må
blokken være 200 lysår lang. Det er 50
ganger lengre unna enn stjernen som
ligger nærmest sola, sier Gaitskell.

P O P U LÆRV I T E N S K A P

MATERIEJAKT:Hva er den mørke materien som utgjør en stor del av universet? Det er et av de største spørsmålene innen astronomien. Stoffet er usynlig og har til
nå unngått alle leteaksjoner. Forskere er imidlertid ganske sikre på at det finnes, fordi stoffets tyngdekraft påvirker galakser - som avbildede Andromeda.

Foto: ESA / Herschel / PACS & SPIRE Consortium, O. Krause, HSC, H. Linz / Reuters / NTB Scanpix

Forskere har gått dypt ned i en gullgruve for
å løse et av astronomiens største mysterier.
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Finner ikke universets HEMMELIGHET 
 Dagbladet. 03.11.2013. Side: 37 
Geir|Barstein 
Forskere har gått dypt ned i en gullgruve for å

løse et av astronomiens største mysterier.

Denne uka endte nok en forskergruppe opp

tomhendt: Selv ikke noen av de beste detektorene i

verden, plassert dypt nede i en forlatt gruve, greide å

bringe oss nærmere et svar på et av universets

største mysterier.

Mennesker, dyr, jorda, stjernene - kort sagt alt du

kan se rundt deg - er «vanlig» materie. Det er

bygget opp av de velkjente atomene og gjør ting

enkelt. Det både sender ut, absorberer og

reflekterer lys, noe som gjør at vi kan observere

det.

Men den «vanlige» materien er unntaket og svært

uvanlig i det store bildet.

Så mye som 95 prosent av universet består av noe vi

ikke kan se. Noe som det - for øyeblikket - er umulig å

vite hva er. Rundt fjerdedel av dette er mørk materie,

et mystisk som har masse, men ikke består av

atomer.

- Du kan ikke bare skinne en lommelykt på det,

fordi mørk materie absorberer ikke lys. Det går

bare rett gjennom, sier førsteamanuensis og mørk

materie-jeger Are Raklev ved Institutt for teoretisk

astrofysikk på Universitetet i Oslo.

Hvert sekund går det rundt tusen millioner partikler

med mørk materie gjennom kroppen din, ifølge

Raklev. Med en god nok detektor, kan det være mulig

å observere én av disse når de en sjelden gang

kolliderer med et atom.

Og det er nettopp dette forskere nå har forsøkt

med LUX-eksperimentet i USA.

Detektoren er den mest sensitive som er laget for

formålet, og plassert 1,5 kilometer ned i en gammel

gullgruve. Dermed fungerer bakken som et skjold som

filtrerer ut annen, forstyrrende stråling. Nå har det gått

tre måneder, men fortsatt har de ikke sett snurten av

noe som kan løse gåten.

- Bare fordi vi ikke så noe i første omgang, betyr ikke

at det samme skjer i andre, sier talsmann og

fysikkprofessor Richard Gaitskell ved Brown

University.

En helt ny og eksotisk type partikkel er det «heteste

forslaget» til hva mørk materie kan være, sier Are

Raklev. Disse kalles WIMP, kort for Weakly

Interacting Massive Particle.

- Det er altså en massiv partikkel som bare
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vekselvirker med den såkalte svake kjernekraften.

Disse kan forklare den mengden mørk materie

som vi observerer i dag, sier Raklev.

Pågående og planlagte forsøk vil i løpet av de neste

10 til 15 åra bekrefte eller avkrefte om WIMP-ene er

ansvarlige for den mørke materien. LUX-

eksperimentet fortsetter nå med enda høyere

sensitivitet.

Forskerne sier de har trua på at de en dag snart

kan få oppleve det sjeldne glimtet.

- For å gi en idé om hvor liten sannsynlighet det er for

at en mørk materie-partikkel treffer en annen, kan du

se for deg at du skyter én inn i blokk laget av bly. For

å få 50 prosents sjanse for at partikkelen vekselvirker

med blyet, må blokken være 200 lysår lang. Det er 50

ganger lengre unna enn stjernen som ligger nærmest

sola, sier Gaitskell.

Usynlig

«Pysepartikkel»

© Dagbladet
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–   VÅRT LAND – mandag 14. oktober 2013side  24

Katarina Pajchel
 ● Ordenssøster ved Katarina-

hjemmet i Oslo. Forsker ved Fysisk 
Institutt ved Universitetet i Oslo.

8. oktober ble det kjent at 
årets Nobelpris i fysikk går til 
François Englert og Peter Higgs 
for oppdagelsen av den såkalte 
«Higgsmekanismen». Prisen 
kroner et 50 år langt kapittel 
med hardt arbeid i utforsknin-
gen av lovene som beskriver na-
turens minste byggestener. Det-
te den siste, viktige brikken i et 
puslespill forskere har brukt 50 
år på å legge.

I slike sammenhenger sømmer 
det seg å si minst én gang: «alle-
rede de gamle grekerne ble dre-
vet av nysgjerrighet». De søkte 
rasjonelle forklaringer på spørs-
målene: Hva består verden av, 
hvordan virker den? 

Kunnskapen om disse aller 
minste byggestenene – parti-
kler som er mindre enn atomer 
– er avgjørende for å forstå hele 
universet og den tidlige fasen i 
universets utvikling. Å forstå det 
aller minste er avgjørende for å 
forstå det aller største.

Masseløse. Ved inngangen til 
1900-tallet begynte forskere å 
studere elementære partikler, 
og tidlig på 60-tallet formulerte 
Sheldon Glashow en teori som 
beskriver både materiepartikler 
og kraftformidlingspartikler for 
den svake og elektromagnetis-
ke kraft.

En svakhet var at partiklene 
var masseløse, noe som ikke 

stemte med observasjonene. Å 
putte masse inn «for hånd» i 
ligningene var ikke vellykket – 
det ødela teoriens matematiske 
holdbarhet.

I 1964, med bare noen måne-
ders mellomrom, foreslo først 
Englert og Brout, så Higgs, en 
helt ny mekanisme som gir disse 
partiklene masse. I tillegg for-
utså Higgs at hvis det var riktig, 
måtte det finnes en massiv par-
tikkel med bestemte egenskaper.

Minglende mengde. Hvordan 
virker Higgsmekanismen som 
altså er hedret med årets Nobel-
pris i fysikk? Vi kan forestille oss 
feltet som en gruppe mennesker 
i et rom, en minglende forsam-

ling ved en mottagelse. Kom-
mer en berømt person inn, vil 
folk klumpe seg rundt vedkom-
mende og skape motstand slik 
at kjendisen har vanskelig for å 
bevege seg gjennom rommet.

På lignende måte vil en tung 
partikkel som vekselvirker sterkt 
med Higgsfeltet, få stor mas-
se. En ukjent person derimot, 
vil ikke bli lagt merke til og vil 
kunne gli gjennom uten mot-
stand. Det kan sammenlignes 
med en veldig lett eller til og 
med masseløs partikkel.

Nå er det slik at vi i eksperi-
mentene ikke kan måle Higgs-
feltet, vi registrerer bare parti-
klene med deres karakteristiske 
masser. Men hvordan kan vi vite 
at det er et felt?

Tilbake ved mottagelsen kan vi 

forestille oss at noen sender inn 
et rykte om en berømt person. 
Folk vil typisk stimle sammen 
for å diskutere, og en slik klump 
av feltet vil selv være en massiv 
partikkel som kan observeres i 
eksperimenter og være en indi-

kasjon på at det finnes en folke-
mengde, eller i vårt tilfelle et 
Higgsfelt.

Tørket en tåre.  Alle var ikke 
like overbevist om at Higgsme-
kanismen faktisk var knyttet til 
noe konkret i naturen. For en-
kelte fortonet den seg som en 
matematisk spekulasjon.

I 1973 observerte et ekspe-
riment ved CERN en prosess 
som på en unik måte beviste at 
teorien var riktig, og Sheldon 
Glashow, Stephen Weinberg og 
Abdus Salam delte nobelprisen i 
1979. Den såkalte Standardmo-
dellen som de hadde vist, bygger 
på dype fysiske og matematiske 
prinsipper. 

Fra 70-tallet og fremover bi-
dro eksperimenter med stadig 
nye oppdagelser og bekreftelser 
av at de elementære byggestene-
ne som Standardmodellen for-
utsier, faktisk fins. Standardmo-

dellens evne til å forutsi feno-
mener i naturen sammen med 
mange svært presise målinger, 
stadfestet at det er den riktige 
matematiske beskrivelsen av na-
turens minste byggestener, i alle 
fall så langt som vi har kunnet 
utforske dem.

Det har imidlertid lenge vært 
et skår i gleden at den siste, av-
gjørende brikken i puslespillet, 
nemlig Higgspartikkelen, man-
glet.

Misforståelse. I juli 2012, etter 
intens og litt hemmelighetsfullt 
arbeid i de to eksperimentene 
ATLAS og CMS ved proton-
akseleratoren ved CERN, kom 
endelig svaret.

Da de omsider avslørte sine 
målinger som med all tydelig-
het viste oppdagelsen av en ny 
partikkel, som svarte til Higg-
spartikkelen, brøt jubelen løs. 
I auditoriet hvor pressekonfe-

Små byggestener 
– stort univers

Noen hevder oppdagelsen av Higgspartikkelen er vitenskapens triumf over 
religionen. Det mener jeg er en misforståelse. Vitenskap og religion stiller 
ulike spørsmål.

«Som tiden går, og det 
er fare for at kommersia-
liseringen av det øvrige 
kinotilbudet forsterkes 
ytterligere, vil det bli enda mer behov 
for slike pustehull»

Marianne Lystrup kommenterer,  
 side2

KOMMENTAREN

FNs femte klimarapport bekrefter 
det som opplyste mennesker lenge 
har visst. Hvis ikke klimautslippe-
ne raskt blir redusert, går verden 
mot en meget farlig klimautvikling 
med risiko for å utløse selvforster-
kende temperaturøkning og ka-
tastrofale klimaskader det kan bli 
umulig å stoppe. Klimaproblemet 
kan ikke løses teknologisk. Det 
er avgjørende viktig at mer enn 

to tredjedeler av mengden fossile 
brennstoff som oljeindustrien 
planlegger å utvinne, blir liggende 
i bakken.

Som et rikt oljeproduserende 
land, har Norge et særlig ansvar 
for å vise verden at dette er mu-
lig. Statoil må da ut av oljesand i 
Canada, letevirksomheten i Ark-
tisk stoppes og sårbare områder 
i nord, inkludert havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja, varig vernes. Nyoppdagede 
felt kan ikke utbygges, og bruken 

av oljefondet må endres fra in-
vesteringer i fossilbasert vekst til 
investeringer i fornybar energi og 
bærekraftig produksjon. En av-
giftspolitikk som fremmer klima-
vennlig næringsvirksomhet og 
forbruk og en storstilt satsing på 
lavenergetiske transportløsninger 
er nødvendig.

Gunnar Kvåle, lege og professor 
emeritus, Os

Ny klimapolitikk nå

UTDRAg FRA VERDIDEbATT.NO/gLObAL_SOLIDARITET09

KRONIKK 
NObelpRIseN I fysIKK

Einstein undret seg 
over at verden i det 
hele tatt var begri-
pelig, det var for 
ham et mysterium. 
Er denne grunnleg-
gende forutsetning 
for all naturviten-
skap et berørings-
punkt med religio-
nen?

De mINste 
byggesteNeNe

Standardmodellener en teori 
som beskriver de tre natur-
kreftene fargekraft, svak kjer-
nekraft og elektromanetisme. 
Den inneholder de lovene 
som styrer hvordan partiklene 
og kreftene oppfører og utvi-
kler seg. Dette er grunnlaget 
for hvordan atomer bygges 
opp og forbinder seg med 
hverandre til molekyler, og 
dermed all vanlig materie 
rundt oss.
Higgsmekanismen forklarer 
hvordan partikler som bygger 
atomer (subatomære parti-
kler), får masse.  «Higgsparti-
kkelen» er en eksperimentelt 
testbar indikasjon på at den 
foreslåtte mekanismen er 
riktig – altså at puslespillet 
av de aller minste byggestene 
går opp.

Årets Nobelpris i fysikk gikk til François Englert og Peter Higgs 
for oppdagelsen av den såkalte «Higgsmekanismen».

Foto: NTb scanpix 

 
Små byggestener - stort univers 
 Vårt Land. 14.10.2013. Side: 24 
Noen hevder oppdagelsen av Higgspartikkelen er

vitenskapens triumf over religionen. Det mener

jeg er en misforståelse. Vitenskap og religion

stiller ulike spørsmål.

Katarina Pajchel

 Ordenssøster ved Katarinahjemmet i Oslo. Forsker

ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

 8. oktober ble det kjent at årets Nobelpris i fysikk går

til François Englert og Peter Higgs for oppdagelsen av

den såkalte «Higgsmekanismen». Prisen kroner et 50

år langt kapittel med hardt arbeid i utforskningen av

lovene som beskriver naturens minste byggestener.

Dette den siste, viktige brikken i et puslespill forskere

har brukt 50 år på å legge.

 I slike sammenhenger sømmer det seg å si minst én

gang: «allerede de gamle grekerne ble drevet av

nysgjerrighet». De søkte rasjonelle forklaringer på

spørsmålene: Hva består verden av, hvordan virker

den?

 Kunnskapen om disse aller minste byggestenene -

partikler som er mindre enn atomer - er avgjørende

for å forstå hele universet og den tidlige fasen i

universets utvikling. Å forstå det aller minste er

avgjørende for å forstå det aller største.

 Masseløse. inngangen til 1900-tallet begynte

forskere å studere elementære partikler, og tidlig på

60-tallet formulerte Sheldon Glashow en teori som

beskriver både materiepartikler og

kraftformidlingspartikler for den svake og

elektromagnetiske kraft.

 En svakhet var at partiklene var masseløse, noe som

ikke stemte med observasjonene. Å putte masse inn

«for hånd» i ligningene var ikke vellykket - det ødela

teoriens matematiske holdbarhet.

 I 1964, med bare noen måneders mellomrom, foreslo

først Englert og Brout, så Higgs, en helt ny

mekanisme som gir disse partiklene masse. I tillegg

forutså Higgs at hvis det var riktig, måtte det finnes en

massiv partikkel med bestemte egenskaper.

 Minglende mengde. Hvordan virker

Higgsmekanismen som altså er hedret med årets

Nobelpris i fysikk? Vi kan forestille oss feltet som en

gruppe mennesker i et rom, en minglende forsamling

ved en mottagelse. Kommer en berømt person inn, vil

folk klumpe seg rundt vedkommende og skape

motstand slik at kjendisen har vanskelig for å bevege

seg gjennom rommet.

 På lignende måte vil en tung partikkel som

vekselvirker sterkt med Higgsfeltet, få stor masse. En

ukjent person derimot, vil ikke bli lagt merke til og vil

kunne gli gjennom uten motstand. Det kan
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sammenlignes med en veldig lett eller til og med

masseløs partikkel.

 Nå er det slik at vi i eksperimentene ikke kan måle

Higgsfeltet, vi registrerer bare partiklene med deres

karakteristiske masser. Men hvordan kan vi vite at det

er et felt?

 Tilbake ved mottagelsen kan vi forestille oss at noen

sender inn et rykte om en berømt person. Folk vil

typisk stimle sammen for å diskutere, og en slik klump

av feltet vil selv være en massiv partikkel som kan

observeres i eksperimenter og være en indikasjon på

at det finnes en folkemengde, eller i vårt tilfelle et

Higgsfelt.

 Tørket en tåre. Alle var ikke like overbevist om at

Higgsmekanismen faktisk var knyttet til noe konkret i

naturen. For enkelte fortonet den seg som en

matematisk spekulasjon.

 I 1973 observerte et eksperiment ved CERN en

prosess som på en unik måte beviste at teorien var

riktig, og Sheldon Glashow, Stephen Weinberg og

Abdus Salam delte nobelprisen i 1979. Den såkalte

Standardmodellen som de hadde vist, bygger på dype

fysiske og matematiske prinsipper.

 Fra 70-tallet og fremover bidro eksperimenter med

stadig nye oppdagelser og bekreftelser av at de

elementære byggestenene som Standardmodellen

forutsier, faktisk fins. Standardmodellens evne til å

forutsi fenomener i naturen sammen med mange

svært presise målinger, stadfestet at det er den riktige

matematiske beskrivelsen av naturens minste

byggestener, i alle fall så langt som vi har kunnet

utforske dem.

 Det har imidlertid lenge vært et skår i gleden at den

siste, avgjørende brikken i puslespillet, nemlig

Higgspartikkelen, manglet.

 Misforståelse. I juli 2012, etter intens og litt

hemmelighetsfullt arbeid i de to eksperimentene

ATLAS og CMS ved protonakseleratoren ved CERN,

kom endelig svaret.

 Da de omsider avslørte sine målinger som med all

tydelighet viste oppdagelsen av en ny partikkel, som

svarte til Higgspartikkelen, brøt jubelen løs. I

auditoriet hvor pressekonferansen ble holdt, satt også

Englert og Higgs som etter hvert måtte tørke en tåre.

Siden juli 2012 har eksperimentene samlet mye mer

data og gjort målinger som bekrefter at den nye

partikkelen har Higgspartikkelens forventede

egenskaper.

 Det er historien om en urokkelig tro på at naturen lar

seg forstå og beskrive matematisk, at det fins

underliggende naturlover. Kunnskapen om de minste

byggestenene er noe av nøkkelen til å forstå hele

universets utvikling, selve Big Bang.

 Noen hevder at dette er vitenskapens triumf over

religionen. Det mener jeg er en misforståelse som

grunner i manglende respekt for at vitenskap og

religion stiller fundamentalt ulike spørsmål og bruker

helt ulike metoder. Vitenskapen spør hvordan,

religionen hvorfor, enkelt sagt.

 Jødisk-kristen grunn. At naturvitenskapen vokser

frem på jødisk-kristen grunn er i seg selv interessant,

slik blant andre fysikeren og presten Michael Heller

påpeker. Grekerne satset på rasjonalitet og gjorde det

grundig. Logikken og den nært beslektede

matematikken fikk en opphøyet plass, men de vektla

mer tingenes underliggende «form» enn hvordan de

fremstod i naturen. Kristendommens tro på at

skapelse er Guds frie handling; at verden ikke

eksisterer med nødvendighet, men er «kontingent»,

innebar derimot at verdens struktur ikke kan utledes

fra selvinnlysende prinsipper. Eneste måten vi faktisk

kan få kunnskap om verden på er å gå ut og

observere og eksperimentere. Betyr det at vi må gi

opp grekernes overbevisning om at verden er ordnet

og rasjonell? Nei, tvert imot, om verden er en

realisering av Guds kreative plan, så er den

fundamentalt rasjonell. Her finner vi altså motivasjon

for å tro at der finnes en orden, skjønnhet og lov, og

at det faktisk er bryet verdt å undersøke dette.
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 . Historien om Higgspartikkelen er et fascinerende

eksempel på vekselvirkningen mellom fysikkens lover

og eksperimentene. Matematikken er forbløffende

effektiv for å beskrive og forutsi fenomener, samtidig

er det naturen som er den endelige testen på hva

som er sant.

 Einstein undret seg over at verden i det hele tatt var

begripelig, det var for ham et mysterium. Er denne

grunnleggende forutsetning for all naturvitenskap et

berøringspunkt med religionen? Hva slags univers

harmonerer best med troen på Gud? Et kaotisk

univers eller et ordnet? C. S. Lewis setter oss på

sporet: «Mennesket ble vitenskapelig fordi det

forventet en lov i naturen, og det forventet en lov i

naturen fordi det trodde på en lovgiver.»

 KRONIKK

 Nobelprisen i fysikk

© Vårt Land
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Endelig! 
 Dagens Næringsliv. 11.10.2013. Side: 39 
Nobelpris, Eirik Gramstad 
Årets nobelpris i fysikk går til partikkelfysikerne

Franois Englert og Peter W. Higgs. De har forklart

de mest grunnleggende forhold ved verdens

oppbygning.

Utgangspunktet for årets tildeling strekker seg tilbake

til 1964. Da publiserte Franois Englert og Peter W.

Higgs, uavhengig av hverandre, hver sin artikkel som

forklarer hvorfor de fundamentale partiklene i naturen,

elementærpartiklene, faktisk veier noe.

 Akkurat som hver og en av oss veier et gitt antall kilo

har partiklene også sin helt spesifikke vekt. Vi sier at

de har en masse. Mekanismen som forklarer denne

fundamentale egenskapen ved partiklene hadde frem

til da vært et av fysikkens store mysterier.

 For å forklare hvordan elementærpartiklene får

masse, presenterer Englert og Higgs ideen om en helt

ny mekanisme i naturen, i ettertid kjent som Higgs-

mekanismen. Higgs-mekanismen antar at det finnes

et usynlig felt overalt i universet, kalt Higgs-feltet.

 Å bevege seg gjennom et univers som alltid er

dekket av et lag med nysnø, illustrerer måten Higgs-

feltet gir masse til partiklene på.

 n Dersom man prøver å bevege seg med vanlige

sko, vil man synke dypt ned i snøen. Det blir ekstra

tungt å bevege seg, og farten du klarer å holde, går

ned.n Bruker man derimot truger, vil man bare så vidt

synke nedi og man kan klare å holde tilnærmet

samme fart.

 n Dersom man har ski på bena, vil man ikke synke

nedi, men kunne holde den opprinnelige farten.

 Akkurat slik er det for partiklene når de beveger seg

gjennom Higgs-feltet Ð "nysnøen". Noen partikler blir

kraftig påvirket av feltet, må bevege seg saktere og

blir dermed tyngre. Andre påvirkes mindre og blir

lettere. Noen partikler merker ikke Higgs-feltet i det

hele tatt, forblir masseløse og kan fortsette å bevege

seg med lysets hastighet.

 Higgs-mekanismen forklarer elegant hvordan

elementærpartiklene får masse. Likevel utgjør dette

en svært liten del av massen til de tingene vi befatter

oss med i det daglige. Det blir derfor feil å si at Higgs-

mekanismen er grunnen til at du og jeg veier så og så

mye. Alt rundt oss er bygget opp av protoner og

nøytroner. Disse protonene og nøytronene består av

det vi kaller kvarker, som får sin masse gjennom

Higgs-mekanismen. Massen til kvarkene utgjør likevel

bare rundt n prosent av den totale massen til

protonene og nøytronene.

 Hele 99 prosent av massen vår kommer nemlig fra

energien som binder partiklene sammen inni

atomene.

 Like fullt er det faktumet at kvarkene og de andre

elementærpartiklene faktisk har en masse, en

forutsetning for at vi i det hele tatt eksisterer. Uten

Higgs-mekanismen ville alle partiklene vært

masseløse og fortsatt sust rundt i universet med

lysets hastighet.

 Higgs forutsier i sin publikasjon også eksistensen av

en helt ny partikkel, kjent som Higgs-partikkelen.

Partikkelfysikk-eksperiment opp gjennom tidene har

prøvd å finne bevis for at Higgs-partikkelen faktisk

finnes. Det skulle imidlertid gå hele 48 år før to av

eksperimentene på Cern, Atlas og CMS, endelig

kunne offentliggjøre at de hadde funnet en ny

partikkel med de egenskapene som man forventet av

en Higgs-partikkel.

 Det store gjennombruddet ble kunngjort under en

pressekonferanse på Cern 4. juli 2012 med de to
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hovedpersonene, Englert og Higgs, tilstede. Endelig

hadde teorien deres blitt bekreftet!

 Pussig nok var dette også første gang i historien at

de to nobelprisvinnerne traff hverandre ansikt til

ansikt.

 Forskningsmiljøer i Norge, blant annet ved

Universitetet i Oslo, har bidratt til å påvise Higgs-

partikkelens eksistens og dermed også til at Englert

og Higgs i år kan motta Nobelprisen i fysikk.

Oppdagelsen av Higgs-partikkelen ved Cern er et

resultat av flere tiår med banebrytende forskning

innen partikkelfysikk. Norge har bidratt med alt fra

utvikling av infrastruktur på Cern til utføringen av

eksperimentet og behandling av data. Forskere fra

Norge har også vært sentrale i oppdagelsen av

Higgs-partikkelen.

 Det er derfor med stor glede, sett med norske øyne,

at Nobelprisen i fysikk for 2013 går til Franois Englert

og Peter W. Higgs.

 n Eirik Gramstad, Fysisk institutt ved Universitetet i

Oslo

© Dagens Næringsliv
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Nobelpris for Higgs-partikkelen 
 Uniforum. 08.10.2013 17:23 
Bård Amundsen i forskning.no 
Årets nobelpris i fysikk kunne knapt ha vært

mindre overraskende: Den går til fysikerne

François Englert (t.v.) fra Belgia og Peter Higgs

fra Storbritannia som begge beskrev Higgs-

partikkelen. Higgs var den viktigste

forskningsnyheten i 2012.

Av Bård Amundsen i forskning.no Del på...

 Del på...

 Lukk

 Facebook

 Twitter

 del.icio.us

 FÅR NOBELPRISEN I FYSIKK: Forskerne Francois

Englert (t.v.)og Peter Higgs får Nobelprisen i fysikk for

å ha beskrevet Higgs-partikkelen i 1964. Bildet ble tatt

da eksistensen av partikkelen ble påvist av CERN i

Geneve 4. juli 2012. (Foto: Maximilien Brice/CERN)

 Forskerne ved CERN kunne i fjor slå fast at Higgs-

partikkelen så godt som helt sikkert var blitt observert

for første gang.

 Helt siden britiske Peter Higgs og belgiske François

Englert - vinnerne av Nobelprisen i fysikk 2013 -

beskrev Higgs-partikkelen i 1964, har partikkelfysikere

vært nesten sikre på at Higgs må finnes, skriver

forskning.no i dag.

 Men helt sikre ble de ikke før i 2012.

 Higgs-partikkelen er bare en av mange såkalte

elementærpartikler. Men det er etter hvert blitt klart at

denne spesielle partikkelen spiller en helt sentral rolle

i Universet, fordi den indirekte er ansvarlig for at

elementærpartiklene får masse.

 Higgs-partikkelen gir masse

 Uten Higgs-partikkelen og Higgs-feltet som den

beveger seg gjennom, ville ikke elementærpartiklene

ha fått noe masse.

 Partiklene ville ha sust rundt i lyset hastighet, uten å

bli til atomer.Uten atomer, ville vi ikke hatt kjemi. Uten

kjemi, ville vi ikke hatt biologi. Uten biologi, ville vi ikke

hatt liv.

 Peter Higgs forestilte seg ett altomsluttende, usynlig

energifelt - et Higgs-felt - og at interaksjonen mellom

feltet og alt annet ble skapt av en ny, ikke-observert

partikkel.

 Det var slik han skapte idéen om det som også kalles

Higgs-bosonet.
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 Higgs-partikkelen spiller en avgjørende rolle i

Standardmodellen for partikkelfysikk - en modell som

har vist seg riktig på stort sett alle områder, men som

nettopp manglet en partikkel som gir masse

 Peter Higgs (84) er professor emeritus ved

Universitetet i Edinburgh. François Englert (80) er

professor emeritus ved Université libre de Bruxelles i

Brussel og han la fram en teori tilsvarende det Peter

Higgs gjorde, omtrent samtidig med briten. De to var

på forhånd favoritter til å dele nobelprisen, som er på

8 millioner svenske kroner.

 Første gang Peter Higgs beskrev teorien sin mer

nøyaktig i en artikkel, ble artikkelen refusert av det

vitenskapelige tidsskrift som fikk den tilsendt, fordi

redaksjonen fant at den ikke hadde noen åpenbar

verdi for fysikken som vitenskap.

 Norske forskere

 Norske forskere har spilt en aktiv rolle i CERN-

forskningen knyttet til å finne Higgs-partikkelen. Det

har blant annet vært omfattende norske innsats i det

store ATLAS-eksperimentet, hvor Higgs-partikkelen

ble funnet.

 -Vi har deltatt i hele kjeden i forskningen, bygging av

instrumentet, kjøring av eksperimentet og

datainnsamling, og søk etter og oppdagelsen av en

ny partikkel, forteller professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo (UiO).

 Store mengder data fra ATLAS-eksperimentet

oppbevares og bearbeides ved UiO. Også dette er en

viktig del av CERN-forskningen.

 Higgs-partikkelen har ekstremt kort levetid, så

forskerne må se etter restene som blir igjen etter at

den forsvinner. UiO-fysikere bidro til søket etter

Higgs-partikler og var sentrale i arbeidet med å

kombinere forskjellige Higgs-målinger.

 Også mange studenter ved UiO har gjennom

oppgavene sine, gitt verdifulle bidrag til forskningen

rundt Higgs-partikkelen.

© Uniforum
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Norsk nonne jubler for nobelpris 
 Vårt Land. 08.10.2013 15:22 
Peter Higgs og François Englert deler æren for

nobelprisen i fysikk med priorinne og forsker

Katarina Pajchel. Katarina Pajchel er priorinne ved

Katarinahjemmet i Oslo.

Hun jobber ved Universitetet i Oslo og har en

doktorgrad i eksperimentell partikkelfysikk.

 Foto: Håvard Sæbø/arkiv

 Brita Skogly Kraglund - Jeg og mine kolleger står på

forfatterlisten. Mange har vært med på

eksperimentene som har bekreftet deres teorier, sier

postdoktoren ved Universitetet i Oslo til Vårt Land.

 Massepartikler. Britiske Peter Higgs og belgiske

François Englert er tildelt Nobelprisen i fysikk for sin

beskrivelse av Higgs-bosonet. 84 år gamle Higgs er

professor emeritus ved Universitetet i Edinburgh,

mens 80 år gamle François Englert er professor

emeritus ved Université libre de Bruxelles i Brussel.

 - Den belønnede teorien er en sentral del av

standardmodellen i partikkelfysikken, som beskriver

hvordan verden er konstruert. Ifølge

standardmodellen består alt - fra blomster og

mennesker til stjerner og planeter - av noen få

byggestener: Massepartikler, heter det i

begrunnelsen.

 Jubler. Jippii!! Vi vant!! Det vil sr. Katarina og gjengen

- nobelprisen i fysikk! skriver Katarinahjemmet i Oslo

på sin Facebook-profil tirsdag ettermiddag.

 Partikkelforskeren selv svarer noe lattermildt på

gratulasjonene som strømmer inn på klosterets

melding.

 - Prisen kan bare gis til enkeltpersoner. Men vi ser

det som en pris til gruppene rundt. Generasjoner av

eksperimenter ligger bak. Det er mer enn 6.000

fysikere som har jobbet i eksperimentet, pluss alle

akseleratorfysikere og ingeniører. Dette er en global

dugnad over 50 år. Vi er glade i dag.

 Katarina Pajchel er priorinne ved Katarinahjemmet i

Oslo. Hun jobber ved Universitetet i Oslo og har en

doktorgrad i eksperimentell partikkelfysikk.

© Vårt Land
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Nobelpris for Higgs-partikkelen 
 Forskning.no. 08.10.2013 14:46. Oppdatert 21:27 
Bård Amundsen 
Årets nobelpris i fysikk kunne knapt ha vært

mindre overraskende: Den går til fysikerne som

beskrev Higgs-partikkelen. Higgs var den viktigste

forskningsnyheten i 2012.

journalist

 Tirsdag 08. oktober 2013

 Se Alex Read fra Universitetet i Oslo forklare hva

Higgs-partikkelen er. (Video: UiO)

 Forskerne ved CERN kunne i fjor slå fast at Higgs-

partikkelen så godt som helt sikkert var blitt observert

for første gang.

 Helt siden britiske Peter Higgs og belgiske François

Englert vinnerne av Nobelprisen i fysikk 2013 beskrev

Higgs-partikkelen i 1964, har partikkelfysikere vært

nesten sikre på at Higgs må finnes.

 Men helt sikre ble de ikke før i 2012.

 Higgs-partikkelen er bare en av mange såkalte

elementærpartikler. Men det er etter hvert blitt klart at

denne spesielle partikkelen spiller en helt sentral rolle

i Universet, fordi den indirekte er ansvarlig for at

elementærpartiklene får masse.

 Higgs-partikkelen gir masse

 Uten Higgs-partikkelen og Higgs-feltet som den

beveger seg gjennom, ville ikke elementærpartiklene

ha fått noe masse.

 Partiklene ville ha sust rundt i lyset hastighet, uten å

bli til atomer.

 84 år gamle Peter Higgs besøker ATLAS-

eksperimentet i CERN. Her ble Higgs-partikkelen

endelig funnet i fjor 48 år etter at Peter Higgs første

gang beskrev den.

 (Foto: CERN) Uten atomer, ville vi ikke hatt kjemi.

Uten kjemi, ville vi ikke hatt biologi. Uten biologi, ville

vi ikke hatt liv.

 Peter Higgs forestilte seg ett altomsluttende, usynlig

energifelt et Higgs-felt og at interaksjonen mellom

feltet og alt annet ble skapt av en ny, ikke-observert

partikkel.

 Det var slik han skapte idéen om det som også kalles

Higgs-bosonet.

 Higgs-partikkelen spiller en avgjørende rolle i

Standardmodellen for partikkelfysikk en modell som

har vist seg riktig på stort sett alle områder, men som

nettopp manglet en partikkel som gir masse.

 Ingen verdi for vitenskapen
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 Peter Higgs (84) er professor emeritus ved

Universitetet i Edinburgh. François Englert (80) er

professor emeritus ved Université libre de Bruxelles i

Brussel, og han la fram en teori tilsvarende det Peter

Higgs gjorde, omtrent samtidig med briten. De to var

på forhånd favoritter til å dele nobelprisen, som er på

8 millioner svenske kroner.

 Første gang Peter Higgs beskrev teorien sin mer

nøyaktig i en artikkel, ble artikkelen refusert av det

vitenskapelige tidsskrift som fikk den tilsendt, fordi

redaksjonen fant at den ikke hadde noen åpenbar

verdi for fysikken som vitenskap.

 Norske forskere

 Norske forskere har spilt en aktiv rolle i CERN-

forskningen knyttet til å finne Higgs-partikkelen. Det

har blant annet vært omfattende norske innsats i det

store ATLAS-eksperimentet, hvor Higgs-partikkelen

ble funnet.

 Vi har deltatt i hele kjeden i forskningen, bygging av

instrumentet, kjøring av eksperimentet og

datainnsamling, og søk etter og oppdagelsen av en

ny partikkel, forteller professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo (UiO).

 Store mengder data fra ATLAS-eksperimentet

oppbevares og bearbeides ved UiO. Også dette er en

viktig del av CERN-forskningen.

 Higgs-partikkelen har ekstremt kort levetid, så

forskerne må se etter restene som blir igjen etter at

den forsvinner. UiO-fysikere bidro til søket etter

Higgs-partikler og var sentrale i arbeidet med å

kombinere forskjellige Higgs-målinger.

 Også mange studenter ved UiO har gjennom

oppgavene sine, gitt verdifulle bidrag til forskningen

rundt Higgs-partikkelen.

 Fakta om Higgs-bosonet:

 Partikkel, som ifølge kvantefysikkens standardmodell

for elementærpartikler er indirekte ansvarlig for at

elementærpartiklene har masse

 Teorien går ut på at elementærpartiklene får masse

gjennom en vekselvirkning med Higgs-bosonet

 Navnet kommer fra den britiske fysikeren Peter Higgs

som i 1964 fremsatte teorien om denne partikkelen.

Den belgiske fysikeren François Englert hadde

imidlertid kort tid før framlagt samme teori, uavhengig

av Higgs.

 Higgs-partikkelen er ifølge teorien elektrisk nøytral og

uten spinn, noe som gjør den vanskelig å spore

 Kalles også gudspartikkel, etter tittelen på en bok av

fysikeren Leon Lederman, fordi den er så avgjørende

for å forklare universets opprinnelse. Mange forskere

misliker dette navnet, som de mener overdriver

partikkelens betydning og blander sammen vitenskap

og religion.

 Først i 2012 ble partikkelens eksistens bekreftet i et

eksperiment i partikkelakseleratoren ved CERN-

laboratoriet utenfor Genève.

 (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia,

Ritzau)

© Forskning.no
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Fikk nobelprisen for Higgs-teori 
 Norges forskningsråd. 08.10.2013 14:07. Oppdatert 23:12 
Professor Francois Englert fra Belgia og

professor Peter Higgs fra Storbritannia er tildelt

Nobelprisen i fysikk for 2013. De to får prisen for å

ha utviklet teorien om at det måtte finnes en

partikkel som ga andre partikler masse.

Det skulle ta 50 år før forskerne fant partikkelen.

 Den 4. juli i fjor var de to med da forskere ved CERN

annonserte at de hadde iobservert en ny partikkel.

Åtte måneder senere kunne partikkelfysikerne

bekrefte at dette virkelig var Higgs-bosonet, som de

hadde lett etter i flere tiår. Higgs-bosonet var brikken

som manglet i Standardmodellen: ingen hadde

observert den, men i følge teorien måtte den

eksistere. For uten Higgs kunne ikke de andre

partiklene ha masse. Og da måtte hele

Standardmodellen revideres.

 Nyheten i 2012 vakte jubel over hele verden.

 - Oppdagelsen av Higgs-bosonet, som bekreftet

Brout-Englert-Higgs-mekanismen, markerte

høydepunktet av flere tiårs forskningsinnsats fra

mange mennesker fra mange land, sier CERNs

generaldirektør Rolf Heuer, som gratulerer Englert og

Higgs med Nobelprisen.

 Peter Higgs og Francois Englert møtes for første

gang da CERN-forskerne annonserte funnet av

Higgspartikkelen 4. juli 2014. (Foto: CERN)

 Oppdagelsen av Higgs-bosonet er resultatet av

mange års møysommelig arbeid, og en gedigen,

internasjonal forskningsinnsats. Norge er ett av 20

europeiske land som samarbeider om å finansiere

CERN og driver forskning ved laboratoriet. Den

norske regjeringen betalte 170 millioner kroner for

medlemskapet i fjor. Det er Forskningsrådet som

forvalter det norske medlemskapet på vegne av

Kunnskapsdepartementet.

 Norske forskere jaktet på Higgs

 Nå er altså Higgs-partikkelen belønnet med

Nobelprisen i fysikk. Også norske forskere var med i

jakten på Higgs. Omtrent 100 norske forskere og

studenter, primært fra UiO og UiB, deltar i

eksperimentene på CERN. Den norske innsatsen ved

CERN er konsentrert rundt to av eksperimentene:

ATLAS og ALICE. Det var eksperimentene ved

ATLAS og CMS hver av dem sysselsetter nærmere

3000 forskere som fant Higgs-partikkelen.

 Norske forskere har deltatt i hele kjeden i

forskningen, fra bygging av instrumentene og

infrastruktur for datahåndteringen, kjøring av

eksperimentet og datainnsamling, modellering av

teoretiske idéer, søk etter og oppdagelsen av en ny

partikkel, og kommunikasjon av resultatene til et bredt

publikum, sier professor Farid Ould-Saada ved

Universitetet i Oslo.
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 Norske fysikere og teknikere har dessuten spilt en

avgjørende rolle i å designe, bygge og drive ATLAS-

detektoren, særlig en del av den indre detektoren:

Semiconductor Tracker (SCT). Detektorene ved

ATLAS og CMS ble bygget for å kunne observere den

notorisk kortlivede Higgs-partikkelen, som er sporbar i

form fotoner. Dette skjer etter at protoner kolliderer

med lysets hastighet i den 27 kilometer lange

partikkelakselleratoren som ligger under jorden i

grenseområdene mellom Sveits og Frankrike.

 Noe lite, men med stor betydning

 Årets pris handler om noe lite, som har avgjørende

betydning, sa Staffan Normark, sekretær for det

svenske vitenskapsakademiets da han annonserte de

to prisvinnerne.

 Det svenske vitenskapsakademiet understreket også

at årets Nobelpris i fysikk er en anerkjennelse av

teoretisk fysikk og vitenskapelig metode.

 CERN ser videre

 Eksistensen av Higgs-bosonet ble postulert allerede i

1964. Uavhengig av hverandre laget de to

nobelprisvinnerne Peter W. Higgs, Francois Englert

og deres nå avdøde kollega, Robert Brout, en teori

som slo fast at partikkelen måtte eksistere. I

standardmodellen, en teoretisk modell som beskriver

elementærpartiklene som all synlig materie i universet

er laget av, manglet inntil i fjor en viktig brikke for at

modellen skulle stemme: Higgs-bosonet var aldri

observert det eksisterte kun i teorien. Men uten Higgs

kunne ikke de andre partiklene ha masse. Med

bekreftelsen av Higgs-partikkelen, kom også den

endelige bekreftelsen av Standardmodellen. Og

eksperimentene ved CERN fortsetter: Nå står nye

fysiske fenomener for tur til å bli studert, og Higgs-

bosonets egenskaper skal studeres nærmere.

 - Forskingen ved CERN har allerede brakt

vitenskapen mange skritt fremover, og nye

oppdagelser venter. CERN er et gigantisk

internasjonalt spleiselag som kaster av seg, ikke bare

i økt forståelse om hva universet og materien faktisk

består av, men også i form ny teknologi, utviklet for

denne forskningen, men med anvendelser på en

rekke andre områder, sier divisjonsdirektør Anders

Hanneborg i Norges forskningsråd.

 Synnøve Bolstad

© Norges forskningsråd
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Slik ble Higgs-bosonet til gudspartikkelen 
 Aftenposten. 08.10.2013 13:03. Oppdatert 23:04 
åsmund gram dokka 
Peter Higgs og François Englert er tildelt

Nobelprisen i fysikk for sin beskrivelse av Higgs-

bosonet. At bosonet er blitt beskrevet som

gudspartikkelen har irritert fysikere i en årrekke.

Det kongelige svenske vitenskapsakademiet

kunngjorde onsdag at briten Higgs og belgiske

Englert tildeles årets Nobelpris i fysikk.

 84 år gamle Higgs er professor emeritus ved

Universitetet i Edinburgh mens 80 år gamle François

Englert er professor emeritus ved Université libre de

Bruxelles i Belgia.

 Fysikere ved CERN-laboratoriet kunne i fjor fortelle at

det legendariske bosonet trolig var funnet, men det

kreves flere undersøkelser for å være helt sikre.

Letingen etter Higgs' boson er avgjørende fordi

partikkelen har vært den siste manglende brikken i

den såkalte standardmodellen en omfattende teori

som binder sammen ulike deler av fysikken.

 Se The New York Times' alternative presentasjon av

Higgs-bosonet her.

 - Legger igjen spor

 Førsteamanuensis i fysikk ved Universitetet i Oslo

Are Raklev mener imidlertid at det er dekning for å si

at Higgs-bosonet nå er funnet.

 - Dette foregår jo på mikroskopisk nivå, og bosonet

lever ekstremt kort, men det legger igjen spor etter

seg. Vi kan derfor slå fast at det finnes, sier han.

 Ved hjelp av Higgs-bosonet - også kjent som Guds-

partikkelen - har forskere regnet seg frem til

dommedag.

 Forskerne mener Higgs-bosonet kan gi svaret på

mysteriet om hvorfor universet i det hele tatt har

masse. Bosonet er blitt kalt gudspartikkelen fordi det

er så sentralt i fysikken, men samtidig så

hemmelighetsfullt. Det er en betegnelse fysikere har

revet seg i håret over i årevis, påpeker Raklev.

 Goddamn ble bare God

 Han forteller den artige historien om hvordan navnet

ble til.

 - Fysikeren Leon Lederman, også han

nobelprisvinner, skrev en bok om Higgs-bosonet. Han

ønsket å gi boken tittelen The Goddamn Particle på

grunn av vanskelighetene med å finne det.

Forleggeren var imidlertid i tvil om tittelen og endret

den simpelthen til The God Particle, sier Raklev.
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 Det skal imidlertid legges til at Lederman også mente

det var dekning for å gi boken den tittelen den fikk.

 - Det er en veldig misvisende beskrivelse, mener

Raklev, som påpeker at de aller fleste av hans

kolleger deler irritasjonen over at Higgs-bosonet er

blitt til gudspartikkelen i mediene.

 - Ingen praktisk betydning

 Har så oppdagelsen av Higgs-bosonet noen

betydning for folk flest? Ikke i det hele tatt, skal vi tro

fysiker Raklev.

 - Det er brukt milliarder av kroner på forskningen,

men selve oppdagelsen har ingen praktisk betydning.

Det gir imidlertid fysikere et bedre verktøy til å forstå

for eksempel problemene med mørk materie og mørk

masse. Vi har jo aldri sett noe som oppfører seg slik,

sier Raklev.

 Denne ukens dramatiske resultater viser at

Higgsbosonet kan bli et fyrlys inn i det ukjente.

 Han understreker også at det i arbeidet med å finne

partikkelen er gjort en rekke oppdagelser som har

kommet folk til nytte. For eksempel har man kunnet

utvikle bedre detektorer på røntgenmaskiner.

 - I eksperimentene som er gjort for å finne Higgs-

bosonet, trenger man svært godt vakuum. Dette

vakuumet er for eksempel blitt brukt i varmefangere

som brukes til å varme opp vann. Dette testes nå på

flyplassen i Genève, forteller Raklev.

 Fikk ikke tak i Higgs

 De to vinnerne var på forhånd favoritter til å dele

prisen, som er på 8 millioner svenske kroner, melder

NTB.

 - Jeg er veldig glad. Det er ikke direkte ubehagelig,

svarte Englert på spørsmål om hvordan det føles å ha

vunnet en nobelpris.

 Kunngjøringen om årets vinnere ble imidlertid

forsinket med omkring en time fordi akademiet

strevde med å få tak i Higgs. Han hadde nemlig ifølge

det svenske nyhetsbyrået TT gått under jorden de

siste dagene. Akademiet klarte til slutt å få formidlet

den glade nyheten til prisvinneren.

 - Jeg er overveldet over å motta denne prisen, sa

Higgs etter å ha fått summet seg et par timer.

 Forklarer sentrale spørsmål

 Alexander L. Read, professor i høyenergifysikk ved

Universitetet i Oslo, har selv drevet mye med CERN-

relatert forskning og er ekspert på eksperimentell

partikkelfysikk.

 Guds partikkel presentert med lekefonten over alle

lekefonter.

 Han sier forskningen til Higgs og Englert er viktig

fordi den har kommet med en avgjørende bit av de

teoriene som brukes for å beskrive partiklene.

 - Dette er sentrale spørsmål om hvordan universet

fungerer fordi det forklarer hvordan partikler som ikke

har noen indre struktur, likevel kan ha masse, sier

Read til NTB.

 - Uten det kvantemekaniske senteret som de

beskriver, hadde ikke partiklene hatt noen masse, og

da hadde elektronene sust rundt omkring uten å binde

seg til atomer. Og i et slikt univers hadde alt liv på

jorden vært utenkelig, forklarer Read.

 - Higgs-feltet, som Higgs-partikkelen kommer fra, er

med på å begrense hvor fort solen brenner. Den

brenner veldig sakte, nettopp på grunn av det såkalte

Higgs-feltet, forklarer Read videre.

 Han mener tildelingen av fysikkprisen til Higgs og

Englert er svært fortjent, og at den var ventet.

 - Mange hadde derimot vært veldig overrasket

dersom de ikke hadde fått prisen i år, forteller Read
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 50 års jakt

 Fysikere ved det høyteknologiske CERN-laboratoriet

kunne nemlig i fjor fortelle at det legendariske bosonet

var funnet, etter 40 år med forskning og

eksperimenter. Letingen etter Higgs' boson strekker

seg imidlertid helt tilbake til 1964.

 Det er ingen andre steder i verden man kunne gjort

disse eksperimentet enn i CERN, sier Bjørn Jacobsen

i Forskningsrådet.

 Han er Norges representant i CERNs styrende

organ.

 Hele verden har tatt del i oppbyggingen av Atlas- og

CMS-eksperimentene på CERN, som har bekreftet

funnet av Higgs-bosonet, sier han.

 Norske forskere har vært med og jobbet med Atlas-

eksperimentet, men Nobelprisen kan ikke deles ut til

flere enn tre personer.

 - Det betyr at de som fant partikkelen,

eksperimentalistene, som blant annet var folk fra blant

annet Universitetene i Oslo og Bergen, ikke fikk noen

pris. Men de var likevel helt sentrale i det Higgs og

Englert fikk pris for i dag, sier Are Raklev.

 84 år gamle Peter Higgs (t.h.) er professor emeritus

ved Universitetet i Edinburgh mens 80 år gamle

François Englert er professor emeritus ved Université

libre de Bruxelles i Brussel.

 FOTO: Martial Trezzini

© Aftenposten
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Nobelprisen til Higgs 
 NRK. 08.10.2013 12:50. Oppdatert 22:08 
Nobelprisen i fysikk 2013 gikk - ikke overraskende

- til to forskere som la grunnlaget for at Higgs-

partikkelens eksistens nylig ble bevist.

- Dette er veldig, veldig fortjent - og kanskje den mest

forventede prisen i fysikk på mange år, sier fysiker

Bjørn Hallvard Samset til NRK.no.

 - Skal forske videre i mange, mange år

 Peter Higgs ved University of Edinburgh var i oktober

1964 den første som forutså Higgs-partikkelens

eksistens.

 Tidligere samme år hadde Francois Englert ved

Université Libre de Bruxelles, sammen med nå

avdøde Robert Brout, framsatt en ny teori knytta til

mekanismen som gir partikler masse.

 - Det de gjorde følger det klassiske bildet av hva

forskning skal være. De ønsket å forklare et

mysterium, nemlig hvorfor teoriene våre ikke klarte å

forutsi at partiklene veier noe - som de jo opplagt gjør,

sier Samset.

 Han forteller at de gjorde noen antakelser som de

ikke visste om stemte. For å teste dette laget de

forutsigelser som igjen kunne testes i eksperimenter.

 - Disse var imidlertid så vanskelige å gjøre, at det tok

over 40 år før vi klarte det. Når det i fjor endelig ble

klart at Higgs og Englert - og noen til, egentlig - hadde

rett, fikk vi både en dypere forståelse av hvordan de

minste partiklene i naturen virker, og bekreftet

eksistensen av en helt ny partikkel - Higgspartikkelen.

Denne skal vi nå forske videre på i mange, mange år.

 - Føles ikke ubehagelig

 Nobelkomitéens begrunnelse for at prisen gikk til

Higgs og Englert var følgende:...for den teoretiske

oppdagelsen av en mekanisme som bidrar til vår

forståelse av hvordan subatomiske partikler får

masse, som nylig ble bekrefta av ATLAS- og CMS-

eksperimentene ved CERN gjennom oppdagelsen av

den forutsette elementærpartikkelen.

 Professor Englert sa - i et telefonintervju ender

prisannonseringa - at han var veldig glad, og at det

ikke føltes ubehagelig å ha fått Nobelprisen i fysikk.

 Belgieren sa videre at han ikke visste hva han skal

bruke prispengene på, og at det fortsatt finnes mange

svære spørsmål innen partikkelfysikken som krever

svar.

 Kungliga Vetenskapsakademien har fortsatt ikke fått

tak i Peter Higgs, men opplyser om at de har sendt

ham en e-post og informert om prisen.
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 Biten som manglet

 Jakten på den flyktige Higgs-partikkelen pågikk i

nesten femti år, og det definitive `ja, vi har funnet den`

bidro til at en etterlengta brikke i univers-puslespillet

falt på plass.

 Grunnen er at Higgs-bosonet var den manglende

biten i partikkelpuslespillet som kalles

standardmodellen helt siden 1964.

 Standardmodellen for partikkelfysikk forklarer

hvordan alt i verden er bygd opp av naturens minste

byggeklosser - partikler.

 Partiklene går sammen for å danne atomkjerner,

atomkjernene får med seg elektroner og fotoner for å

danne atomer.

 Men for at teorien rundt standardmodellen skulle gå

opp støtta forskerne seg på Higgs-partikkelens

tidligere ubekrefta eksistens.

 - En oppdagelse av Higgs vil være en enorm nyhet,

ikke bare for partikkelfysikk men for moderne

vitenskap generelt. For at Higgs-antakelsen fra 1964

skal være riktig så MÅ det vi tror vi vet om naturen

stemme - både fysikken, matematikken og

vitenskapsfilosofien, sa Bjørn Hallvard Samset til

NRK.no da partikkelen ble funnet.

 Se Alex Read forklare Higgspartikkelen:

 - Et slags sirupsfelt

 Higgs-partikkelens rolle i systemet er grunnleggende

- den forklarer hvorfor de minste partiklene har

masse.

 I teorien har ikke disse partiklene masse, bare

energi. Men siden massen til partiklene faktisk er

målt, og det er vanskelig å motsi naturen, trenger vi

Higgs-partikkelen for å få vår forståelse av universet

til å gå opp.

 Higgs-partikkelen skaper ikke massen selv, det er det

det omliggende Higgs-feltet som gjør.

 - Higgs-feltet kan sees på som et slags sirupsfelt som

alle partikler svømmer gjennom. Higgs-partikkelen blir

da en boble i sirupen - den lager ikke treghet selv,

forklarer Samset.

 - Men hvis du finner bobla vet vi at det er sirup der,

det vil si at partikkelen viser oss at det finnes et felt,

og dette feltet hadde vi ikke oppdaga uten partikkelen.

 Seks år uten pris

 Fysikkprisen har blitt delt ut 106 ganger siden 1901,

da Nobelprisene ble delt ut for første gang.

 I fjor fikk Serge Haroche og David Wineland

Nobelprisen i fysikk for å ha gjort det mulig å styre og

manipulere kvantepartikler uten at de blir ødelagt.

 Les mer om Nobelprisen i fysikk her

 Gjennomsnittsalderen på vinnerne av Nobelprisen i

fysikk er 54 år. Den yngste vinneren av denne prisen

var Lawrence Bragg, som fikk prisen da han var 25

år. Han er også den yngste som har mottatt en

Nobelpris noensinne.

 Seks ganger opp gjennom historien har ikke

Nobelkomitéen funnet en verdig nok vinner av

fysikkprisen.

 I morgen offentliggjør Nobelkomitéen vinneren av

Nobelprisen i kjemi.

 Vinneren av Nobels fredspris, nobelprisen som deles

ut i Oslo, blir annonsert fredag klokka 11.

Litteraturprisvinneren blir offentliggjort torsdag, mens

vi må vente til mandag neste uke med å få vite hvem

som vinner økonomiprisen.

© NRK
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Lager kjerneforskning av Lego 
 På Høyden. 13.08.2013 06:54. Oppdatert 11:18 
Ida W. Bergstrøm 
 Jeg liker å bygge Lego. Og jeg er interessert i

partikler og sånn, sier Jonathan (12). Han bruker

de siste sommerferiedagene sine på å bygge en

modell av partikkeldetektoren Atlas som står på

kjerneforskningssenteret Cern. Av Ida W.

Bergstrøm

 Jonathan (12) og Henny-Karine (12) ser på

instruksjonsvideoen på internett, før de plasserer de

små Legoklossene. Skrekken er å miste viktige biter.

(Foto: Ida Bergstrøm)

 Med magnetisk saks fører Jonathan den lille

legobiten inn i den store spiralen. Den

centimeterlange biten skal forsiktig settes inn i midten

av modellen Atlas. I to dager har Jonathan og de

andre byggerne arbeidet med å sette sammen 40 000

legoklosser til en kopi av partikkeldetektoren som har

vært sentral ved flere av de store eksperimentene på

Cern, hovedkvarteret for kjernefysisk forskning.

 Samarbeid nøkkelen til suksess Henny-Karine (12) er

en av konstruktørene. Hun forteller at hun ikke bygger

noe særlig mye Lego til vanlig, men at dette har vært

spennende.

 Det har gått greit. Det er ikke så vanskelig når man

samarbeider, sier Henny-Karine.

 Disse ungdommene er de første som bygger Atlas-

settet i Norge, sier partikkelfysiker Sasha Mehlhase.

Han er til daglig postdoktor ved Universitetet i

København, og har designet Legomodellen.

 Under Fysikermøtet i Bergen leder han

konstruksjonsarbeidet.

 Fant Higgs-partikkelen Den egentlige

partikkeldetektoren står på Cern i Geneve. I en svær

hule, hundre meter under jorden er detektoren

plassert. UiBs partikkelfysikere har vært med og

bygge deler av detektoren.

 Cern-laboratoriet fikk mye oppmerksomhet i fjor

sommer, da detektoren for første gang påviste den

såkalte Higgs-partikkelen.

 Se på de små legomennene ved foten av detektoren

de er så små som vanlige mennesker ville vært ved

siden av originalen. Med denne modellen blir det

lettere å forstå proporsjonene, forklarer han.

 Til nytte for studenter Når modellen er ferdig bygget

vil den bli brukt i undervisningen på Institutt for fysikk

og teknologi.

 Den ekte Atlas veier 7000 tonn, er 45 meter lang og

25 meter høy. Den er en av de to store detektorene

som brukes ved kjerneforskningssenteret. Atlasvar i

sving da Higgs-bosonet ble funnet. Og den blir brukt
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til å finne partikler som forårsaker mørk materie.

 Inne i detektoren foregår komplekse prosesser som

er nyttige for å identifisere partikler.

 Inne i detektoren blir stråler av partikler sendt mot

hverandre i høy hastighet. De kolliderer, og slynges i

hver sin retning. Ved å se på hvordan de knuste

bestanddelene oppfører seg, kan forskerne lettere

finne ut mer om de enkelte partiklene.

 Modellen gir et godt inntrykk av hvordan detektoren

er, sier professor Anna Lipniacka ved Institutt for

Fysikk og Teknologi.

 Hun mener modellen kan gi en bedre forståelse av

hvordan detektoren ser ut.

 Originalen er så stor. Når du ser den nedenfra er det

vanskelig å få et bilde av hvordan den er. Med denne

legomodellen er det lettere, sier professor Anna

Lipniacka.

 Bygge selv? Vil du bygge din egen detektor? Her kan

du lese mer om hva du trenger og hvordan du går

fram.

© På Høyden
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FREDAGKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 25Fredag 5. juli 2013

faren fikk jobb ved Universitetet. Ungdoms-
tida handlet om engasjement i Unge Katolik-
ker og studier i fysikk. 

– Familiebakgrunnen, studiene og forsker-
jobben er en viktig del av min identitet, jeg 
tenker som en realist. Med det jødisk-kristne 
gudsbildet som noe transcendent – at Gud står 
utenfor, som skaper av jorden – så sekularise-
res naturen, og den står dermed åpen til å 
forstås på egne premisser. I motsetning til 
enkelte naturreligioners fokus på guder 
knyttet til naturfenomener tilber vi skaperen, 

ikke skapelsen, sier Pajchel.
Store er alle Guds verk, vel gransket av alle 
som elsker dem. (Sal. 111,2)

Hun er uenig med kristne som kreasjonister, 
som leser Bibelen bokstavelig og fornekter 
vitenskap og evolusjonsteori. Da reduserer 
man Gud, i følge nonnen, og påpeker at det 
allerede i Det gamle testamente fortelles flere 
ulike skapelsesberetninger.

– Gjennom CERN og forskningen på Big 
Bang er jeg del av et globalt samarbeid, der 
forskere, data og regnekraft er spredt over 
hundrevis av institusjoner i ulike deler av 
verden. Vi snakker ikke om terra-byte, men 
om peta-byte – terra ganger tusen – og på 
eksperimentet jeg deltar i er vi 3000 forskere 
på forfatterlista. Gjennom 
webcam møtes vi daglig 
gjennom et globalt, online 
agendasystem, på tvers av 
totalt ulike kulturer og 
religioner. Jeg tror Gud, 
eller gudstro, trives på et 
såpass inkluderende, 
agnostisk område, sier 
Pajchel.

Dypt menneskelig
For mens universets 
begynnelse og Big Bang 
ligger omtrent 13,8 millio-
ner år tilbake i tid, er jordas 
historie kun et kort kapit-
tel, påpeker 39-åringen. 
Hun har tilbrakt en del tid 
ved CERNs hovedkvarter i 
Sveits, men arbeider nå 
mest fra sitt kontor på 
Blindern. Og Pajchel 
minner om at en av arkitek-
tene bak Big Bang-teorien 
var Georges Lamaître, 
kosmolog og katolsk prest.

– Tror du også andre 
religioner enn kristendom-
men og katolisismen kan 
føre til frelse?

– Ja, det å være religiøs er dypt menneske-
lig, og statistisk sett vanlig. Vi har et kapasitet 
for Gud – capax Dei – som et grunninstinkt. 
Det er noe felles i alle verdensreligioner, noe 
søkende, med ulike kimer til sannhet. Men-
nesker av god vilje finner man flere steder, og 
hvem er vi til å definere Guds vei?

– Finnes det falske religioner?
– Utenfor de store religionene finnes det 

mer okkulte, destruktive krefter, så ja. Fordi 
det religiøse stikker så dypt er dette også et 
område der mennesket er veldig sårbart. Og 
det er nok av eksempler på hvordan religion 
kan føre en galt av sted og misbrukes.

– Hvordan ser du på etterlivet, himmel og 
helvete?

– Helvete har alltid appellert til fantasien og 
er lett å latterliggjøre, men vi kan ane det 
destruktive, ondskapen, fraværet av godfet og 
kjærlighet, håpløshet, ensomhet og tomhet. 
Gud er selve motkraften som bærer og holder 
oss oppe, og Gud gir oss aldri opp, hans grense-
løse barmhjertighet får det siste ordet. Jeg tror 
Gud er selve fullbyrdelsen av våre liv, at vi 

vender tilbake til vårt opphav ved livets slutt.
Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du 
ble for sterk for meg og vant. (Jer. 20.)

- Kan valget om å gå i kloster handle om et 
behov for trygghet og kontroll?

– På en måte handler klosterlivet om mye 
selvdisiplin, men dette livet handler funda-
mentalt om å miste kontroll..

- Men du gir aktivt fra deg en del valgmulig-
heter?

– Det er sant, det er en handling i full frihet, 
jeg sier ja til Guds vilje. Og i motsetning til i 
andre klostre gir vi bare ett løfte som domini-
kanere, og det er lydighet. De to andre er 
kyskhet og fattigdom, og er inkludert i det ene 
løftet. Dette livet handler om å sette grenser, 

og leve i spenningsfeltet 
mellom det hellige og det 
menneskelige, tett på byen, 
forklarer Pajchel.

Drømte om klosterliv
Allerede i tenårene kom 
tankene om et liv i kloster, 
og hun tok kontakt med 
søstrene i det dominikan-
ske klosteret. Denne 
ordenen har en studietradi-
sjon, nonnene arbeider 
eller studerer, og det er 
fokus på å gi videre og dele 
fruktene av det man i Guds 
tjeneste høster, lærer og 
mottar. Pajchel trådte først 
inn på Katarinahjemmet i 
1999, avla sine første løfter 
som novise i -02 og ga sine 
evige løfter i -05.

– Levde du et vanlig 
ungdomsliv før du tok 
løftene?

– Ja, jeg tok en fest og 
gikk i naturen med gode 
venner. Men vi feirer jo 
fremdeles her blant 
søstrene, og de som 

kjenner oss vet at god mat og drikke er del av 
fellesskapet på Katarinahjemmet. Dominika-
nerordenen har franske røtter, så vin har også 
sin naturlige plass her. Med måte, naturligvis.

– Var det et tungt valg å gå i kloster? Kli-
sjeen fra populærkultur er at man flykter fra 
virkeligheten, kanskje etter et traumatisk 
oppbrudd, og blir nonne.

– Hehe. Virkelighetsflukt er et særdeles 
dårlig utgangspunkt for klosterliv. Her lever 
vi tett på hverandre, og man møter seg selv så 
til de grader. I tillegg er det hverdagsliv også 
her, med vår lille bedrift og ulike oppgaver. For 
meg var det tyngst å vente på å prøve dette 
livet, lure på om det var min vei, for jeg kom 
meg ikke videre før jeg hadde forsøkt dette, 
jeg ble ikke fri fra tanken. 

– Opplever du å være fri nå?
– Ja, paradoksalt nok. Det er frihet i å være 

på rett sted, og i forpliktelsen i å ha avgitt et 
løfte. Det er ikke noen enkel kombinasjon, 
men arbeidet, livet og fellesskapet her i 
klosteret utgjør en helhet som gir meg 
følelsen av fred.

 innenriks@klassekampen.no

DRØVTYGGER BIBELEN: For Søster Katarina Pajchel handler klosterlivet om å drøvtygge bibeltekstene med historiske, vitenskapelige og meditative redskaper for å nå kjernen.

Søsteren og skapelsen
Partikkelfysiker og dominikanernonne Katarina Pajchel forsker på universets tilblivelse, men frykter ikke å gjøre Gud arbeidsledig.

FREDAG

«Arbeidet, livet og 
fellesskapet her i 
klosteret utgjør en 
helhet som gir meg 
følelsen av fred»

3 Hva slags musikk hører du på? 
– Setter pris på stillhet, men iblant barokkmusikk eller rock.
Hvilken bok har gjort sterkest inntrykk på deg? 
– Blir lite tid til romanlesing, men Irène Némirovskys «Storm i juni» er gripende.
Hva er din favorittfilm? 
– En som gjorde inntrykk er dokumentaren «Den store stillheten» (2005), av Philip 
Gröning, om livet i klosteret Grande Chartreuse.

PÅ SPARKET: ››QUIZ
KALENDER
PARADOKS
NAVN

 
Søsteren og skapelsen 
 Klassekampen. 05.07.2013. Side: 25 
– Det var noe maling som måtte gjøres, forklarer

Pajchel, og etter et lynskift er hun tilbake i en mer

klassisk habitt – lang, hvit kappe, bønnekjede om

livet, sort nonneskaut. Og bare tær i

sommersandaler.

Et steinkast unna shoppingstripa Bogstadveien på

Oslo vest ligger det katolske klosteret

Katarinahjemmet, grunnlagt i 1928 og oppkalt etter

seinmiddelalderens Katarina av Siena, «ei grepa

dame», i følge Pajchel. Her bor ni søstre i alderen 38

til 86 år, og på den frodige tomta driver søstrene

pensjonat, studenthjem og utleie av møtelokaler.

 – Jeg rakk ikke å stryke kappen, unnskylder Pajchel,

viser oss inn på et møterom. Smilet er bredt og

sjenert, øynene store og vare.

 Gudsbevis som tankeøvelse

 Sist måned hadde Klassekampen nonnens innlegg

«Gud trives med seriøs forskning» på debattsidene,

og der fastslo nonnen og fysikeren at «ingen forventer

å finne Gud i fysikkartikler». For doktorgraden i

eksperimentell partikkelfysikk, og forskerjobben ved

CERN der deler av Big Bang skal gjenskapes, er ikke

deler av en plan om å bevise Guds eksistens, hevder

Pajchel:

 – Nei, for det tror jeg ikke er mulig. Det er jo en egen

sport innen religionsfilosofien, disse tankeøvelsene

omkring Gud, som omtales som gudsbevis. Men

disse øvelsene er ingen vei til overbevisning eller

religiøs tro, sier søsteren.

 Og minner om viktigheten av å tenke rasjonelt

omkring religion, framfor å forsvinne inn i det

subjektive.

 – Det er fundamentalt å trene og vedlikeholde evnen

til å diskutere religion på et felles, rasjonelt grunnlag.

Vi må bygge og bevare grunnlaget for dialog med folk

som tenker annerledes enn oss selv. Pave Benedikt

advarte mot faren ved å skyve religionen ut i det helt

personlige og subjektive – mister vi det rasjonelle

grunnlaget er religionen åpen og sårbar for

fundamentalistiske krefter, sier Pajchel.

 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og

Ordet var Gud. (Joh. 1.1)

 39-åringen leser Bibelens skapelsesberetning som

en poetisk, metaforisk tekst, og tekstene må tolkes

med ulike redskaper. Klosterlivet handler om å

drøvtygge bibeltekstene med historiske,

vitenskapelige og meditative redskaper for å nå

kjernen, forklarer nonnen. Pajchel ser ingen

motsetning mellom naturvitenskap og religion.

 – Thomas Aquinas kaller vitenskapen en

sekundærkilde til kunnskap om Gud, der vi bruker

fornuften så langt den når. Men så er det
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åpenbaringen om hvem Gud er, som den andre.

Disse to er ikke i konflikt, mener Pajchel.

 Nonnen skiller mellom begrepene «problem» og

«mysterium», der førstnevnte kan løses med

vitenskapelige metoder, mens det siste forblir en

hemmelighet for menneskene. For søster Katarina gir

fysikken svar på spørsmål om hvordan, mens

religionen gir erkjennelse om hvorfor.

 – Vi utforsker naturlovene, men hvor kommer disse

naturlovene fra? I møte med skaperverket mener jeg

at Gud er selve opphavet, en ur-væren, det absolutte.

Men vi bruker våre menneskelige ord og bilder til å

formidle den religiøse erfaring – åpenbaringen.

Erfaringen er hinsides ord, det er et møte med noe

utenfor seg selv, det er møtet med en annen,

personlig Gud, forklarer Pajchel.

 Gud som det absolutte

 Hun ble født i Warszawa, inn i en familie med

tradisjon for å kombinere realfag og religion. Både far

og mor var geofysikere, og da Pajchel var 9 år

gammel flyttet familien til Bergen, der faren fikk jobb

ved Universitetet. Ungdomstida handlet om

engasjement i Unge Katolikker og studier i fysikk.

 – Familiebakgrunnen, studiene og forskerjobben er

en viktig del av min identitet, jeg tenker som en

realist. Med det jødisk-kristne gudsbildet som noe

transcendent – at Gud står utenfor, som skaper av

jorden – så sekulariseres naturen, og den står

dermed åpen til å forstås på egne premisser. I

motsetning til enkelte naturreligioners fokus på guder

knyttet til naturfenomener tilber vi skaperen, ikke

skapelsen, sier Pajchel.

 Store er alle Guds verk, vel gransket av alle som

elsker dem. (Sal. 111,2)

 Hun er uenig med kristne som kreasjonister, som

leser Bibelen bokstavelig og fornekter vitenskap og

evolusjonsteori. Da reduserer man Gud, i følge

nonnen, og påpeker at det allerede i Det gamle

testamente fortelles flere ulike skapelsesberetninger.

 – Gjennom CERN og forskningen på Big Bang er jeg

del av et globalt samarbeid, der forskere, data og

regnekraft er spredt over hundrevis av institusjoner i

ulike deler av verden. Vi snakker ikke om terra-byte,

men om peta-byte – terra ganger tusen – og på

eksperimentet jeg deltar i er vi 3000 forskere på

forfatterlista. Gjennom webcam møtes vi daglig

gjennom et globalt, online agendasystem, på tvers av

totalt ulike kulturer og religioner. Jeg tror Gud, eller

gudstro, trives på et såpass inkluderende, agnostisk

område, sier Pajchel.

 Dypt menneskelig

 For mens universets begynnelse og Big Bang ligger

omtrent 13,8 millioner år tilbake i tid, er jordas historie

kun et kort kapittel, påpeker 39-åringen. Hun har

tilbrakt en del tid ved CERNs hovedkvarter i Sveits,

men arbeider nå mest fra sitt kontor på Blindern. Og

Pajchel minner om at en av arkitektene bak Big Bang-

teorien var Georges Lamaître, kosmolog og katolsk

prest.

 – Tror du også andre religioner enn kristendommen

og katolisismen kan føre til frelse?

 – Ja, det å være religiøs er dypt menneskelig, og

statistisk sett vanlig. Vi har et kapasitet for Gud –

capax Dei – som et grunninstinkt. Det er noe felles i

alle verdensreligioner, noe søkende, med ulike kimer

til sannhet. Mennesker av god vilje finner man flere

steder, og hvem er vi til å definere Guds vei?

 – Finnes det falske religioner?

 – Utenfor de store religionene finnes det mer okkulte,

destruktive krefter, så ja. Fordi det religiøse stikker så

dypt er dette også et område der mennesket er veldig

sårbart. Og det er nok av eksempler på hvordan

religion kan føre en galt av sted og misbrukes.

 – Hvordan ser du på etterlivet, himmel og helvete?
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 – Helvete har alltid appellert til fantasien og er lett å

latterliggjøre, men vi kan ane det destruktive,

ondskapen, fraværet av godfet og kjærlighet,

håpløshet, ensomhet og tomhet. Gud er selve

motkraften som bærer og holder oss oppe, og Gud gir

oss aldri opp, hans grenseløse barmhjertighet får det

siste ordet. Jeg tror Gud er selve fullbyrdelsen av våre

liv, at vi vender tilbake til vårt opphav ved livets slutt.

 Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble

for sterk for meg og vant. (Jer. 20.)

 - Kan valget om å gå i kloster handle om et behov for

trygghet og kontroll?

 – På en måte handler klosterlivet om mye

selvdisiplin, men dette livet handler fundamentalt om

å miste kontroll..

 - Men du gir aktivt fra deg en del valgmuligheter?

 – Det er sant, det er en handling i full frihet, jeg sier ja

til Guds vilje. Og i motsetning til i andre klostre gir vi

bare ett løfte som dominikanere, og det er lydighet.

De to andre er kyskhet og fattigdom, og er inkludert i

det ene løftet. Dette livet handler om å sette grenser,

og leve i spenningsfeltet mellom det hellige og det

menneskelige, tett på byen, forklarer Pajchel.

 Drømte om klosterliv

 Allerede i tenårene kom tankene om et liv i kloster,

og hun tok kontakt med søstrene i det dominikanske

klosteret. Denne ordenen har en studietradisjon,

nonnene arbeider eller studerer, og det er fokus på å

gi videre og dele fruktene av det man i Guds tjeneste

høster, lærer og mottar. Pajchel trådte først inn på

Katarinahjemmet i 1999, avla sine første løfter som

novise i -02 og ga sine evige løfter i -05.

 – Levde du et vanlig ungdomsliv før du tok løftene?

 – Ja, jeg tok en fest og gikk i naturen med gode

venner. Men vi feirer jo fremdeles her blant søstrene,

og de som kjenner oss vet at god mat og drikke er del

av fellesskapet på Katarinahjemmet.

Dominikanerordenen har franske røtter, så vin har

også sin naturlige plass her. Med måte, naturligvis.

 – Var det et tungt valg å gå i kloster? Klisjeen fra

populærkultur er at man flykter fra virkeligheten,

kanskje etter et traumatisk oppbrudd, og blir nonne.

 – Hehe. Virkelighetsflukt er et særdeles dårlig

utgangspunkt for klosterliv. Her lever vi tett på

hverandre, og man møter seg selv så til de grader. I

tillegg er det hverdagsliv også her, med vår lille bedrift

og ulike oppgaver. For meg var det tyngst å vente på

å prøve dette livet, lure på om det var min vei, for jeg

kom meg ikke videre før jeg hadde forsøkt dette, jeg

ble ikke fri fra tanken.

 – Opplever du å være fri nå?

 – Ja, paradoksalt nok. Det er frihet i å være på rett

sted, og i forpliktelsen i å ha avgitt et løfte. Det er ikke

noen enkel kombinasjon, men arbeidet, livet og

fellesskapet her i klosteret utgjør en helhet som gir

meg følelsen av fred.

 innenriks@klassekampen.no

© Klassekampen
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Av Marianne L.L. Melgård (tekst) og  
Linda Bournane Engelberth (foto)

S
øster Katarina Pajchel (39) er kledd i 
blå, flekkete arbeidsklær og det 
kortklipte håret står til alle kanter. 
Ved siden av ledervervet priorinne er 
nonnen også klosterets vedlikeholds-
ansvarlige. 

– Det var noe maling som måtte gjøres, 
forklarer Pajchel, og etter et lynskift er hun 
tilbake i en mer klassisk habitt – lang, hvit 
kappe, bønnekjede om livet, sort nonneskaut. 
Og bare tær i sommersandaler.

Et steinkast unna shoppingstripa Bogstad-
veien på Oslo vest ligger det katolske klosteret 
Katarinahjemmet, grunnlagt i 1928 og oppkalt 
etter seinmiddelalderens Katarina av Siena, 
«ei grepa dame», i følge Pajchel. Her bor ni 
søstre i alderen 38 til 86 år, og på den frodige 
tomta driver søstrene pensjonat, studenthjem 
og utleie av møtelokaler.

– Jeg rakk ikke å stryke kappen, unnskylder 
Pajchel, viser oss inn på et møterom. Smilet er 
bredt og sjenert, øynene store og vare.

Gudsbevis som tankeøvelse
Sist måned hadde Klassekampen nonnens 
innlegg «Gud trives med seriøs forskning» på 
debattsidene, og der fastslo nonnen og 
fysikeren at «ingen forventer å finne Gud i 
fysikkartikler». For doktorgraden i eksperi-
mentell partikkelfysikk, og forskerjobben ved 
CERN der deler av Big Bang skal gjenskapes, 
er ikke deler av en plan om å bevise Guds 
eksistens, hevder Pajchel:

– Nei, for det tror jeg ikke er mulig. Det er jo 
en egen sport innen religionsfilosofien, disse 
tankeøvelsene omkring Gud, som omtales 
som gudsbevis. Men disse øvelsene er ingen 
vei til overbevisning eller religiøs tro, sier 
søsteren.

Og minner om viktigheten av å tenke 
rasjonelt omkring religion, framfor å forsvin-
ne inn i det subjektive. 

– Det er fundamentalt å trene og vedlike-
holde evnen til å diskutere religion på et 
felles, rasjonelt grunnlag. Vi må bygge og 
bevare grunnlaget for dialog med folk som 
tenker annerledes enn oss selv. Pave Benedikt 
advarte mot faren ved å skyve religionen ut i 
det helt personlige og subjektive – mister vi 
det rasjonelle grunnlaget er religionen åpen 
og sårbar for fundamentalistiske krefter, sier 
Pajchel.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud. (Joh. 1.1)

39-åringen leser Bibelens skapelsesberetning 
som en poetisk, metaforisk tekst, og tekstene 
må tolkes med ulike redskaper. Klosterlivet 
handler om å drøvtygge bibeltekstene med 
historiske, vitenskapelige og meditative 
redskaper for å nå kjernen, forklarer nonnen. 
Pajchel ser ingen motsetning mellom naturvi-
tenskap og religion.

– Thomas Aquinas kaller vitenskapen en 
sekundærkilde til kunnskap om Gud, der vi 
bruker fornuften så langt den når. Men så er 
det åpenbaringen om hvem Gud er, som den 
andre. Disse to er ikke i konflikt, mener 

Pajchel.
Nonnen skiller mellom begrepene «pro-

blem» og «mysterium», der førstnevnte kan 
løses med vitenskapelige metoder, mens det 
siste forblir en hemmelighet for menneskene. 
For søster Katarina gir fysikken svar på spørs-
mål om hvordan, mens religionen gir erkjen-
nelse om hvorfor. 

– Vi utforsker naturlovene, men hvor 
kommer disse naturlovene fra? I møte med 
skaperverket mener jeg at Gud er selve 
opphavet, en ur-væren, det absolutte. Men vi 

bruker våre menneskelige ord og bilder til å 
formidle den religiøse erfaring – åpenbarin-
gen. Erfaringen er hinsides ord, det er et 
møte med noe utenfor seg selv, det er møtet 
med en annen, personlig Gud, forklarer 
Pajchel.

Gud som det absolutte
Hun ble født i Warszawa, inn i en familie med 
tradisjon for å kombinere realfag og religion. 
Både far og mor var geofysikere, og da Pajchel 
var 9 år gammel flyttet familien til Bergen, der 

DRØVTYGGER BIBELEN: For Søster Katarina Pajchel handler klosterlivet om å drøvtygge bibeltekstene med historiske, vitenskapelige og meditative redskaper for å nå kjernen.

Søsteren og skapelsen
Partikkelfysiker og dominikanernonne Katarina Pajchel forsker på universets tilblivelse, men frykter ikke å gjøre Gud arbeidsledig.

FREDAGlivetlivet Yrke: Nonne og partikkelfysiker, del av forskningsteamet CERN. Alder: 39 år. Sivilstand: Singel, 
lever i klosterets fellesskap. Hvor er du i livet? Uff, i følge fødselsdatoen godt i gang, men stadig 
nybegynner i mange sammenhenger.

SØSTER KATARINA PAJCHEL
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Da kommer omsider høsten, en 
melankolsk tid som en venn og 
avlaster. Vi trasker i praktfull 
overfl od av lønneløv, og fuglene er 
stille. Pelsen kommer på igjen og 
bjørnen kryper inn i vinteren. Rådet 
til de mest tungsindige må følgelig 
bli: – Vent! Det uventede kan vise 
seg. 

Ofte er det skjedd, og må skje 
igjen. Stol på det du ikke vet. Og det 
er jo ikke lite.

Jan Thowsen,
Oslo

janthow@online.no

Politisk støtte 
til Fjordman
YTRINGSFRIHET
Maria Lund

Klassekampen har avdekket hvordan 
Oslo Freedom Forum har fått penger 
av amerikanske organisasjoner som 
også skal ha gitt penger til amerikan-
ske nykonservative og islamofobe 
organisasjoner. Samme stigma 

kleber nå ved den kontroversielle 
politiske organisasjonen «Fritt Ord», 
etter at organisasjonen har valgt å 
fi nansiere en bok som den islamo-
fobe og svært ekstreme bloggeren 
Fjordman står bak. En organisasjon 
som gir pengestøtte til en mann som 
krever at det skal settes i gang en 
etnisk rensning av alle muslimer fra 
Europa, må selv regnes som en 
høyreekstrem organisasjon.

At støtten til islamofobisk litteratur 
handler om «ytringsfrihet» faller på 
sin egen urimelighet. 

Her er det verdt å minne om at 
Fritt Ord ville trekke støtten til 
Lillehammer Litteraturfestival da de 
inviterte David Irving i 2008. Irving 
skriver om historiske temaer langt 
tilbake i tid, som de alliertes bom-
bing av Tyskland, og er selvsagt 
langt mindre ekstrem enn den 
rabiate terror-inspiratoren og uttalte 
rasisten Fjordman. 

Irving er en kontroversiell forfat-
ter, men tar ikke til orde for drap, 
terror og deportasjon av muslimer, 
og har heller aldri inspirert noe 
terrorangrep, i motsetning til Fritt 
Ord-støttede Fjordman. 

Med støtten til Fjordman har Fritt 
Ord nå tatt skritt helt inn i de 
ubestridelig høyreekstreme og 

rasistiske organisasjoners rekker, og 
er å sammenligne med organisasjo-
ner som «David Horowitz Freedom 
Center», «Norwegian Defence 
League», «Stopp islamiseringen av 
Norge» og andre organisasjoner i 
counterjihad-bevegelsen, som har 
hat mot muslimer og støtte til den 
ekstreme høyresiden i Israel som 
fellesnevner. 

Disse organisasjonene har ikke 
noe verdifullt bidrag til offentlig 
meningsutveksling, men står bare 
for forsøpling av offentligheten.

Maria Lund, 
student, Paris

maria.lund@hushmail.com

En riktig 
tildeling
YTRINGSFRIHET
Bjørn Nistad

Fritt Ords tildeling av støtte til 
Fjordmans (Peder Are Nøstvold 
Jensens) bokprosjekt om Breivik-
saken har utløst kritikk. Denne 
kritikken er vanskelig å forstå. 

Knapt noe menneske har i nyere 
norsk historie blitt utsatt for så mye 
forfølgelse og trakassering, inkludert 
politiavhør og husransakelse, på 
grunn av sine meninger som Fjord-
man. Skulle en person som Fjord-
man ikke ha vært innvilget støtte til 
å fremføre sin virkelighetsoppfat-
ning og sine meninger, kunne Fritt 
Ord like gjerne ha nedlagt sin 
virksomhet.

Kritikken mot støtten til Fjordmans 
bokprosjekt går ut på at Fjordman 
har uttrykt seg svært kritisk til 
innvandring og muslimer, og at 
Anders Behring Breivik brukte 
denne innvandringsfi endtlige 
retorikken til å begrunne sin terror. 
Fritt Ord anklages altså for å støtte 
en person som gjøres i det minste 
medansvarlig for Breiviks terror. 
Denne kritikken er vanskelig å 
akseptere. 

Enten har en person konkret 
overtalt en eller fl ere andre personer 
til å begå ulovlige handlinger. Eller 
så er personens ytringer, hvor 
radikale og motbydelige de enn 
måtte være, lovlig fremføring av 
meninger. Det er straffbart å overtale 
noen til å tenne på en kirke. Derimot 
har satanistrockere, og alle andre, lov 
til å lage sanger der de hyller folk 
som brenner kirker. 

Og det ville være grovt urimelig 
om rockestjerner skulle bli holdt 
ansvarlig for at mer eller mindre 
forvirrede personer tolket budskapet 
i sangene deres som oppfordring til å 
begå kriminelle handlinger.

Det kritikkverdige ved denne saken 
er ikke Fritt Ords tildeling av støtte 
til Fjordmans bokprosjekt. Det 
kritikkverdige – og skremmende – er 
at ikke langt fl ere, for eksempel de 
mange menneskerettighetsorganisa-
sjonene vi har her i landet, har stått 
opp for Fjordmans ytringsfrihet.

Bjørn Nistad,
doktor i russisk historie

bjorndni@gmail.com

Upresist, 
Swensen
LEGEETIKK
Ottar Grimstad

Elisabeth Swensen skriv: «Legene 
har vedtatt at deres private moralske 
preferanser kan tilsidesette rettighe-
ter den lovgivende forsamling har 
gitt norske pasienter». Dette er ikkje 
korrekt. 

Landsstyret sitt vedtak var 
følgande: 

«Legeforeningen mener at 
alvorlige samvittighetsgrunner 
knyttet til liv og død kan gi grunnlag 
for at leger gis reservasjonsmulighet 
for deltakelse i henvisning og 
behandling. Legers reservasjonsmu-
lighet skal ikke være til hinder for 
befolkningens lovbestemte rettighe-
ter. Reservasjonsmulighetene må 
derfor vurderes lokalt i helsetjenes-
ten på en slik måte at disse hensyn 
kan ivaretas. Pasientene skal alltid 
møtes med forståelse og respekt. 
Forutsigbarhet for pasientene må 
sikres gjennom god informasjon.»

Det var ei klar forutsetning i 
landsstyret sitt vedtak at befolknin-
ga sine lovbestemte rettar måtte vere 
sikra. Det vil bety at ein annan enn 
den fastlegen som reserverer seg, 
utfører desse oppgåvene.

Ottar Grimstad, 
Hareid

ottar@grimstad.me

RELIGION
Katarina Pajchel

Gert Nygårdshaug redegjør 13. juni 
for sitt syn på forholdet mellom 
naturvitenskap og religion i en 
kronikk som i tittelen henspiller på 
en tidligere kronikk i Aftenposten 
23. mars med tittelen «Vitenskap 
åpner for Gud». 

Jeg er enig i at vi bør være forsik-
tige med en slik påstand. At natur-
vitenskap peker hen mot Gud, kan i 
beste fall være en tolkning, men den 
er vanskelig å gjøre allmenn. Den 
kan være svært meningsfull, men 
forutsetter et religiøst perspektiv, 
eller i det minste en åpenhet. 
Derimot er det et stort sprang fra en 
slik tolkning, til at naturvitenskapen 
lukker for og motbeviser Gud, som 
er Nygårdshaugs egentlige poeng. 

Å hevde at vi ikke fi nner Gud i 
naturvitenskapen er kanskje ikke 
en overraskende nyhet. Ingen 
forventer å fi nne Gud i fysikk-
artikler, selv ikke i de som omtaler 
Higgs-partikkelen. Det bør heller 
ikke overraske at «The God Particle» 
er langt fra et faglig begrep, men 
absolutt en medieyndling, og 
kanskje et hint om at vi fysikere 
ikke er blottet for humoristisk sans. 

Naturvitenskapen har sin sær-
egne metode, og denne metode 
bestemmer hvilken type kunnskap 
vi kan oppnå. Metoden innebærer en 
berettiget form for agnostisisme. For 
hva kan vi egentlig slutte ut fra 
undersøkelser av materielle, fysiske 
systemer, enten det dreier seg om et 
atom eller solsystem? Selv om det til 
tider høres ut som den villeste 
science fi ction, så er og blir det 
naturvitenskap. 

For all del, det fi nnes en lang tradi-
sjon for en rekke «bevis» for og mot 
Gud som knytter seg opp til moder-
ne naturvitenskap, men da får vi 
være ærlig og si at vi er langt ut i 
metafysikken. Men hvem har ikke 
stått fjetret en stjerneklar novem-
bernatt, eller foran en fascinerende 

matematisk formel og blitt slått av 
en eksistensiell undring: Hvem er 
vel jeg midt i det hele?

Gudsbildet som tegnes av Ny-
gårdshaug er dystert, og sant nok, 
mange av de trekk han nevner vil vi 
fi nne i Det gamle testamente. Men 
det krever en spesiell lesing – selek-
tiv, uhistorisk og ikke-kontekstuell. 
Mon tro om den ikke ligner nettopp 
den bokstavtro lesing som mange 
innenfor den fundamentalistiske 
retningen kritiseres for. 

Merkelappen «kreasjonisme» 
henspiller gjerne på denne type 
bokstavtro lesning av skapelsesbe-
retningen i Første Mosebok, men 
det er type lesing som er av ganske 
ny dato. Både i senantikken og i 
middelalderen opererte teologene 
med sammensatte lesenøkler som 
gav Bibelen en dyp klangbunn, 
selv uten dagens historiske og 
litterære kunnskap. 

At en tekst leses på mange nivåer 
samtidig burde ikke være en 
fremmed tanke for en forfatter. Det 
er også verd å bemerke at Nygårds-
haugs beskrivelse av kristnes 
forhold til Big Bang er uhistorisk. 
En av arkitektene bak selve Big 
Bang var Georges Lemaître, kosmo-
log og katolsk prest.

Når Nygårdshaugs Gud preges av 

så negative karakteristikker, så er 
det viktig å spørre om det faktisk er 
disse som er mest karakteristiske 
for det jødisk-kristne gudsbildet. 
Skal vi kritisere en religion, så er det 
ikke helt uvesentlig å rette argu-
mentene mot noe som faktisk er 
gjenkjennbart og gyldig, mot noe 
som er anerkjent teologi. Om ikke, 

bommer vi på målet og blir irrele-
vante. 

I kronikken er det også et forsøk på et 
regressus ad infi nitum-argument, et 
tilbakevendende spørsmål om Gud 
bakenfor Gud, men det som driver 
det, er nok en gang et konstruert 
gudsbegrep som det ikke fi nnes 
belegg for i jødisk-kristen teologi. 

Det butter mot selve 
monoteismens vesen 
hvor Gud per defi nisjon 
er den ytterste virkelig-
het, selve opphavet til all 
væren, og undergraver 
premissene for argu-
mentet. Spørsmålet om 
Gud bakenfor Gud blir 
meningsløst.

For all del: Det er 
mange fascinerende 
diskusjoner i spennings-

feltet mellom vitenskap og religion, 
men skal de være fruktbare må vi 
avklare begrepene så vi ikke svever i 
parallelle univers. 

 Katarina Pajchel, 
ordenssøster – dominikanerinne og 

post-doc ved Fysisk institutt, Universitetet 
i Oslo     

katarina.pajchel@gmail.com

Gud trives med seriøs forskning 

«At en tekst leses på 
mange nivåer burde 
ikke være en frem-
med tanke for en 
forfatter»
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arkitektene bak selve Big Bang var Georges

Lemaître, kosmolog og katolsk prest.

 Når Nygårdshaugs Gud preges av så negative

karakteristikker, så er det viktig å spørre om det

faktisk er disse som er mest karakteristiske for det

jødisk-kristne gudsbildet. Skal vi kritisere en religion,

så er det ikke helt uvesentlig å rette argumentene mot

noe som faktisk er gjenkjennbart og gyldig, mot noe

som er anerkjent teologi. Om ikke, bommer vi på

målet og blir irrelevante.

 I kronikken er det også et forsøk på et regressus ad

infinitum-argument, et tilbakevendende spørsmål om

Gud bakenfor Gud, men det som driver det, er nok en

gang et konstruert gudsbegrep som det ikke finnes

belegg for i jødisk-kristen teologi. Det butter mot selve

monoteismens vesen hvor Gud per definisjon er den

ytterste virkelighet, selve opphavet til all væren, og

undergraver premissene for argumentet. Spørsmålet

om Gud bakenfor Gud blir meningsløst.

 For all del: Det er mange fascinerende diskusjoner i

spenningsfeltet mellom vitenskap og religion, men

skal de være fruktbare må vi avklare begrepene så vi

ikke svever i parallelle univers.

 Katarina Pajchel,

 katarina.pajchel@gmail.com
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Siste nytt fra universet 
 Bergens Tidende. 02.05.2013 22:41 
heidi sandaker 
Universet ble til i en gigantisk eksplosjon for 13,8

milliarder år siden. Ny forskning forteller siste nytt

om hva som egentlig skjedde.

heidi sandaker

 Gjennom en satellitt som svever i en bane 1.500.000

kilometer over jorden, har vi hentet nye data. Navnet

er Planck-satellitten, og avstanden opp til den er

nesten fire ganger så lang som til Månen.

 Ett av de mest oppsiktsvekkende resultatene er et

nytt og bedre kart over det eldste lyset i universet. Det

forteller oss hvordan universet utviklet seg og hva

universet består av. Dette er viktig fordi det bekrefter

Big Bang teorien og den kosmologiske

standardmodellen som beskriver hvordan universet

har oppstått.

 I tillegg rommer dette nye kartet flere spennende

overraskelser, som utfordrer vår forståelse av

universet tilblivelse. Kanskje er dette er hint om ny

kunnskap om et av de store spørsmålene i fysikken:

Hva skjedde da universet ble til?

 Lys fra universets barndom

 Hvis man titter opp på himmelen en klar natt, ser

man lyset fra stjerner langt borte. Dette lyset har reist

i mange år for å komme til jorden. Ser man på

stjernen Sirius, himmelens klareste stjerne, ser man

hvordan den så ut for mer enn åtte år siden. Det er

den tiden det har tatt for lyset å reise til jorden.

 Med satellitter og teleskop som er rettet ikke bare

mot stjernene, men alle steder i universet, kan vi se

mye lengre tilbake i tid.

 Det aller tidligste lyset vi kan observere, oppsto da

universet var ca. 380.000 år gammelt. Det var like

etter Big Bang, i en periode hvor frie protoner og

elektroner ble formet til atomer for første gang. Da

atomene ble dannet, ble lys satt fri.

 Da universet like etterpå ble avkjølt og ekspanderte,

ble dette lyset spredt utover, og vi kan se det overalt i

universet i dag. Hvis man fremdeles har en gammel

analog TV, viser faktisk én prosent av støyen, eller

snøen om man vil, lyset fra Big Bang.

 Det er et stort, ukjent verdensrom som venter på oss.

Kanskje kan vi snart kaste lys på den mørke siden av

universet

 Det er dette lyset fra universets tidlige barndom, som

kalles kosmisk mikrobølgebakgrunnsstråling, som

Planck nå har tatt et bilde av med mye høyere

presisjon enn tidligere. Dette er viktig for å kunne
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observere hittil usynlige detaljer i denne

bakgrunnsstrålingen.

 På samme måte som vi studerer fossiler fra

dinosaurer og annet tidlig liv på jorden, er lyset som

en oppsiktsvekkende godt bevart fossil fra like etter

universets fødsel. Det betyr at vi nå kan få ny viten og

større forståelse av hva som skjedde da universet

oppsto.

 Universets oppvekst

 Med det nye bildet fra Planck ser man helt tydelig at

dette lyset ikke er helt ensartet i universet, men at det

har en struktur av bittesmå temperaturforskjeller.

 Det viser seg at da lyset ble dannet, var universet

noen steder kaldere og noen steder varmere enn

ellers. I disse regionene var det med andre ord

mindre eller mer materie, i form av blant annet

elementærpartikler og atomer, enn i naboregionene.

Forskjellene oppsto like etter Big Bang, og i en

spesiell periode med hurtig ekspansjon,

inflasjonsperioden, ble de strukket ut til kosmologisk

skala.

 Men hvorfor er studiet av disse endringene så viktig?

De er kilden til formasjon av all senere struktur i

universet, stjerner og galakser som vi har i dag. Litt

på samme måte som mikroskopisk støvkorn i

vanndamp kan være en kilde til formasjon av

regndråper. Uten en slik tidlig struktur ville ikke

universet eksistert i sin nåværende form.

 Mysteriet om mørk materie

 To av universets store mysterier, som er spesielt

viktige for forståelsen av universets tilblivelse, er mørk

materie og mørk energi. Et annet nytt resultat fra

Planck-satellitten viser at universet består av 20

prosent mer mørk materie enn sist målt, og litt mindre

mørk energi enn man har målt til nå.

 Ved blant annet å se på hvordan galakser roterer,

har man kunne fastslå at den delen av universet vi

har studert til nå er forsvinnende liten. Det vi ser, alle

stjerner, planeter og gasser, er bare 5 prosent av

universets totale masse. Resten er mørk materie (27

prosent) og mørk energi (68 prosent).

 Så det meste av verdensrommet er faktisk

uoppdaget. Derfor er det knyttet stor forventning til

nye eksperimenter og stor begeistring for all ny

informasjon som kan bidra til å avsløre noen av

universets mysterier.

 Forskere har utviklet teorier basert på observasjoner

av hva mørk materie og mørk energi kan være. Mørk

materie kan være en ny type materie laget av veldig

tunge partikler, som bare vekselvirker svakt med

vanlig materie. Mørk energi antas å være den

energien som gjør at universets ekspansjon

akselererer, med andre ord energien til det tomme

rommet.

 Ny forståelse

 Så langt bekrefter Planck-satellitten resultatene i

standardmodellen for kosmologi - ideen om at

universet startet på veldig lite plass, varmt og tett,

mens det senere ekspanderte og ble avkjølt.

Resultatene bekrefter også det som kalles inflasjon,

at universet kort tid etter Big Bang gjennomgikk en

eksponentiell ekspansjon som gikk fortere enn lysets

hastighet.

 Samtidig viser nye data fra Planck-satellitten at

temperaturforskjellene i store skalaer ikke passer helt

med dagens modell. Signalet er litt svakere enn det

man forventet. I tillegg har universet har en nord-sør

asymmetri som ikke så lett kan forklares - den sørlige

halvkule er litt varmere enn den nordlige. En tredje

anomali er stort et kaldt område ved Eridanus-

konstellasjonen.

 Planck-satellitten viser oss at selv om mye er forstått

om universets opprinnelse, er det flere uløste

mysterier som venter på oss. Samtidig er dette et

godt eksempel på at en rekke nye eksperimenter,

Planck-satellitten er sammen med Fermi-teleskopet,
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AMS 02-eksperimentet og Large Hadron Collider i

ferd med å levere resultater som lover oss en langt

bedre forståelse for universets tilblivelse enn tidligere.

 Det er et stort, ukjent verdensrom som venter på oss.

Kanskje kan vi snart kaste lys på den mørke siden av

universet.

 Heidi Sandaker

 er partikkelfysiker ved Universitetet i Bergen og leder

av senteret for mørk materieforskning ved Institutt for

Fysikk og Teknologi.

 Sammen med sine kolleger studerer hun mørk

materie, antimaterie og nye teknologier for påvisning

av materiepartikler.

 Hun forsker også ved Large Hadron Collider (LHC)

ved CERN-laboratoriet i Sveits, og er blant annet

medlem av Cherenkov Telescope Array-samarbeidet,

et nytt observatorium for astropartikkelfysikk.

 Innsikt

 er en BT-satsing på kunnskap og forskningsstoff. Her

skriver eksperter og kunnskapspersoner

bakgrunnsartikler, saker om egen forskning og saker

knyttet til nyhetsbildet.
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Innsikt er en BT-satsing på kunnskap og forskningsstoff. Her skriver eksperter og kunnskaps-
personer bakgrunnsartikler, saker om egen forskning og saker knyttet til nyhetsbildet. 

Avslører nytt  
om universets  
opprinnelse

Ordfliste
Big Bang: Teorien om Big Bang forteller at universet startet 
på et veldig lite rom, varmt og tett, mens det senere ekspan-
derte hurtig, eksploderte om man vil, og deretter ble avkjølt. 
Mens universet ble avkjølt, gjennomgikk det ulike fasetrans-
formasjoner litt på samme måte som når damp avkjøles. 
Først blir dampen til vann og deretter til is. På samme måte 
ble det først dannet elementærpartikler, kvarker og deretter 
atomer da universet ble avkjølt. Fra atomene ble det til slutt 
dannet stjerner og galakser som vi kjenner i dag.

inflasjOn: En betegnelse på den raske ekspansjonen univer-
set gjennomgikk kort tid etter Big Bang. Denne ekspansjonen, 
eller utvidelsen om man vil, var en eksponentiell ekspansjon 
som gikk fortere enn lysets hastighet. Etter denne perioden 
fortsatte universet å ekspandere, men med mye lavere hastig-
het. Inflasjonsmodellen forklarer blant annet hvorfor vi endte 
opp med store strukturer som stjerner og galakser.

KOsmisK BaKgrunnsstråling: Mikrobølgelys som befinner 
seg overalt i universet, selv i det tomme rommet mellom stjer-
ner og galakser. Med vanlige teleskop kan man ikke obser-
vere dette lyset, men sensitive teleskoper som Planck-satellit-
ten kan studere det i detalj. Kosmisk bakgrunnsstråling oppsto 
da atomene ble formet like etter Big Bang. Da universet ble 
gjennomsiktig, kunne dette lyset spre seg fritt i universet.

materie: Alt man kan se med det blotte øye er materie, trær, 
mennesker, jorden, stjerner, gasser osv. Alt som har masse i 
ro og volum er materie. Materie er for det meste bygd opp av 
atomer. Atomer består av en kjerne av protoner og nøytroner, 
og en sky med elektroner rundt. Protonene og nøytronene er 
igjen bygd opp av kvarker. Totalt fins det 12 fundamentalpar-
tikler, seks kvarker og seks leptoner, som alt vanlig materie i 
universet er bygget opp av. Bare fem prosent av universet er 
vanlig materie.

mørK materie: 27 prosent av universet består av det som 
kalles mørk materie. Eksistensen til mørk materie ble først 
postulert av Fritz Zwicky i 1933, for å forklare den manglende 
massen i universet. I 1970-årene bekreftet Vera Rubin denne 
teorien ved å observere galaksenes rotasjonshastighet. Mørk 
materie er veldig vanskelig å påvise, fordi den ikke kan sees 
med vanlige teleskop og satellitter. Man tror at mørk materie 
kan bestå av en type elementærpartikkel som ennå ikke er 
blitt oppdaget. Hvis teoriene stemmer, kan Large Hadron Col-
lider ved CERN-laboratoriet i Sveits kanskje snart være i stand 
til å produsere og studere slike partikler.

PlancK-satellitten: Planck er et romobservatorium som til-
hører European Space Agency (ESA), som Norge er medlem 
av. Planck ble skutt opp 14. mai 2009 fra Guiana Space Centre 
i Fransk Guyana med Ariane 5-raketten. Hovedoppgaven til 
Planck-satellitten er å observere kosmisk bakgrunnsstråling 
over hele himmelen.

litt mindre mørk energi enn 
man har målt til nå. 

Ved blant annet å se på hvor-
dan galakser roterer, har man 
kunne fastslå at den delen av 
universet vi har studert til nå er 
forsvinnende liten. Det vi ser, 
alle stjerner, planeter og gasser, 
er bare 5 prosent av universets 
totale masse. Resten er mørk 
materie (27 prosent) og mørk 
energi (68 prosent).

Så det meste av verdensrom-
met er faktisk uoppdaget. Der-
for er det knyttet stor forvent-
ning til nye eksperimenter og 
stor begeistring for all ny infor-
masjon som kan bidra til å avslø-
re noen av universets mysterier. 

Forskere har utviklet teorier 
basert på observasjoner av hva 
mørk materie og mørk energi 
kan være. Mørk materie kan 
være en ny type materie laget av 
veldig tunge partikler, som bare 
vekselvirker svakt med vanlig 

materie. Mørk energi antas å 
være den energien som gjør at 
universets ekspansjon akselere-
rer, med andre ord energien til 
det tomme rommet.

Ny forståelse
Så langt bekrefter Planck-satel-
litten resultatene i standardmo-
dellen for kosmologi – ideen om 
at universet startet på veldig 
lite plass, varmt og tett, mens 
det senere ekspanderte og ble 
avkjølt. Resultatene bekrefter 
også det som kalles inflasjon, at 
universet kort tid etter Big Bang 
gjennomgikk en eksponentiell 
ekspansjon som gikk fortere 
enn lysets hastighet. 

Samtidig viser nye data fra 
Planck-satellitten at temperatur-
forskjellene i store skalaer ikke 
passer helt med dagens modell. 
Signalet er litt svakere enn det 
man forventet. I tillegg har uni-
verset en nord-sør asymmetri 

som ikke så lett kan forklares 
– den sørlige halvkule er litt 
varmere enn den nordlige. En 
tredje anomali er et stort, kaldt 
område ved Eridanus-konstella-
sjonen. 

Planck-satellitten viser oss at 
selv om mye er forstått om uni-
versets opprinnelse, er det flere 
uløste mysterier som venter på 
oss. Samtidig er dette et godt 
eksempel på at en rekke nye 
eksperimenter, Planck-satellit-
ten er sammen med Fermi-tele-
skopet, AMS 02-eksperimentet 
og Large Hadron Collider i ferd 
med å levere resultater som 
lover oss en langt bedre forstå-
else for universets tilblivelse 
enn tidligere. 

Det er et stort, ukjent verdens-
rom som venter på oss. Kanskje 
kan vi snart kaste lys på den 
mørke siden av universet. 

Heidi sandaKer er partik-
kelfysiker ved Universitetet 
i Bergen og leder av sente-
ret for mørk materiefors-
kning ved Institutt for Fy-
sikk og Teknologi. 
Sammen med sine kolle-
ger studerer hun mørk ma-
terie, antimaterie og nye 
teknologier for påvisning 
av materiepartikler. Hun 
forsker også ved Large Ha-
dron Collider (LHC) ved 

CERN-laboratoriet i Sveits, 
og er blant annet medlem 
av Cherenkov Telescope 
Array-samarbeidet, et nytt 
observatorium for 
astropartikkelfysikk. 
Sandaker skal pre-
sentere en del av 
sin forskning på 
Christiekonfe-
ransen ved UiB 
torsdag.

forskning på mørk materie
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Åpner skolens 
karakterbok 
Byrådet lager en nett- 
side hvor foreldre kan 
sammenligne resultatene 
til alle skolene i Bergen. 
Foreldreutvalget frykter 
ressurssterke vil flytte fra 
«svake» skoler.

Anders HAgA 
HAns K. MjelvA

anders.haga@bt.no

Bergen kommune lanserer  
i dag «Kvalitetsportalen for  
bergensskolene» på nett. Der vil 
foreldre kunne gå inn og finne 
resultater og nøkkeltallene for 
sin skole samlet på ett sted. Der 
kan de også se resultatene fra 
alle andre skoler i kommunen, 
og sammenligne dem.

Milepæl i arbeid
Skolebyråd Ragnhild Stolt- 
Nielsen (H) er godt fornøyd 
med å kunne tilby innbyggerne  
tjenesten. Hun sier byrådet 
ønsker at skolenes resultater 
skal være lett tilgjengelige.

– Grunnen til det er at vi 
ønsker å få en mer kvalifi-
sert debatt om det som skjer i  
bergensskolen, og vi mener flest 

mulig skal delta i den debat-
ten. I dag blir det fort en debatt 
om resultatene til skolene i de 
nasjonale prøvene. Med denne 
portalen får vi en enda mer 
omfattende rapportering over 
det som foregår på den enkelte 
skolen.

Skolebyråden påpeker at 
byrådet sa fra da de tiltrådte at 
resultatene fra evalueringen av 
undervisningen i bergensskolen 
skal være offentlig. Stolt-Nielsen 
sier de trenger mer kunnskap 
om skolen, for å få mer kunn-
skap i skolen.

Ikke bare tall
En sammenligning vil ikke len-
ger bare skje på bakgrunn av tall 
og resultater, mener hun.

– Nå får vi en diskusjon om 
læringsmiljø, og får frem hva 
foreldrene synes, i tillegg til de 
nasjonale prøvene.

Det er omfattende rappor-
ter som legges frem for alle de  
89 grunnskolene i Bergen. 
Her vil man finne informa-
sjon over hvor mange elever 
det er pr. skole, hvor mange 
lærere, gjennomsnittlig gruppe- 
størrelse og antall elever pr. 
datamaskin. I tillegg legges 
elevundersøkelsen, foreldre-

undersøkelsene og resultater på 
nasjonale prøver frem.

– Denne samlede fremstillin-
gen vil være nyttig for alle som 
er interesserte i bergensskolen.

– Kan ikke dette skape usunn 
konkurranse mellom skolene?

– Det tror jeg ikke. Vi presen-
terer ikke bare tall, men også 
fortellingene som ligger bak. Det 
er ikke et konkurransevridende 
element, men et redskap for dem 
som er interesserte i tilstanden til  
skolene.

Frykter økt klasseskille
Leder Christopher Beckham  
i det nasjonale Foreldreutvalget 
for grunnopplæringen (FUG) 
er positiv til at foreldre kan få 
innsyn i skolen barna går på. 
Men han er kritisk til at en skal  
kunne sammenligne skolene.

Beckham mener en slik  
sammenligning kan føre til  
klasseskille mellom skolene.

– Jeg er redd ressurssterke 
foreldre som har barn på skoler 
med dårlige resultater, vil flytte 
barna til skoler med de beste 
resultatene, og at du vil få A- 
og B-skoler. Det som er unikt 
i Norge er at barn med ulik 
bakgrunn går i samme skole, 
sier Beckham, som også sitter  
i Fylkestinget i Hordaland for 
Arbeiderpartiet.

Byråd Stolt-Nielsen deler ikke  
Beckhams frykt.

– Jeg mener det er et grunn-
leggende demokratisk gode at 
folk vet mest mulig, og jeg ser 
ingen grunn til at det skulle føre 
til at foreldre velger vekk skoler, 
sier hun.

Byråden påpeker at foreldrene 
allerede kan sammenligne 
resultatene på de nasjonale prø-
vene, og at det som nå blir lagt 
ut vil føre til en langt bredere  
sammenligning der mobbing og 
sosialt miljø også er med.

KJØR DEBATT: Skolebyråd Ragnhild Stolt-Nielsen (H) mener informasjonen på den 
nye nettsiden om skolene vil føre til en mer kvalifisert debatt om skolen. 
 arKiVFoTo: sean Meling MUrraY 

z	fakta
bergensskolen

n Kvalitetsportalen viser 
nøkkeltall og resultater av 
brukerundersøkelser og prøver. 
dette presenteres samlet i en 
egen Kvalitetsrapport for den 
enkelte skole. 

n den inneholder skolefakta, 
elevundersøkelsen om lærings-
miljø, foreldreundersøkelsen, 
resultater fra nasjonale prøver, 
eksamens- og standpunkt- 
karakterer, og grunnskole-
poeng. 

n i informasjonen som presen-
teres, er det tatt hensyn til 
personvern, og opplysninger 
som indirekte eller direkte kan 
identifisere enkeltindivider er 
ikke presentert.

Kilde: Bergen KoMMUne

 
Heidi Sandaker er 
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partikkelfysiker ved Universitetet i Bergen og

leder av senteret for mørk materieforskning ved

Institutt for Fysikk og Teknologi.

Sammen med sine kolleger studerer hun mørk

materie, antimaterie og nye teknologier for påvisning

av materiepartikler. Hun forsker også ved Large

Hadron Collider (LHC) ved CERN-laboratoriet i

Sveits, og er blant annet medlem av Cherenkov

Telescope Array-samarbeidet, et nytt observatorium

for astropartikkelfysikk. Sandaker skal presentere en

del av sin forskning på Christiekonferansen ved UiB

torsdag.
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I Begynnelsen Skapte Universet Seg Selv! 
 På Høyden. 09.04.2013 08:18 
Jan Petter Hansen, Per Osland og Heidi Sandaker, Institutt for fysikk og teknologi, UiB 
Ifølge den verdenskjente  amerikanske fysikeren

og vitenskaps skribenten Lawrence Krauss som

besøker Universitetet i Bergen 10.

aprilså har vitenskapen om universets tilblivelse,

utvikling og fremtid nådd dithen at det ikke lenger er

noen plass for Gud i skapelsesberetningen. Hvordan

universet har oppstått, så å si fra ingenting, og utviklet

seg til det universet vi kjenner i dag er temaet for

hans siste bok, A Universe from Nothing. Med denne

boken adresserer Krauss de mest

grunnleggendespørsmål vi kan stille oss: Hvordan ble

vi til? Hvordan kan universet ha oppstått fra ingenting,

hvordan har det fått den sammensetning vi obsererer

og hva er dets fremtid?

 Lawrence Krauss har Ph.D. fra Massachusetts

Institute of Technology (MIT), i 1982. Et par år

tidligere hadde Alan Guth (professor ved MIT)

publisert sin teori om hvordan universet kunne ha

gjennomgått en eksponentiell inflasjon umiddelbart

etter at universet ble til (The Big Bang). Ifølge denne

teorien har universet en kort tid utvidet seg med

eksponentielt økende fart. Kvantemekaniske

tetthetsfluktuasjoner som oppstår under inflasjonen vil

fryses ut og gi opphav til makroskopiske

tetthetsfluktuasjoner som kan observeres i dag.

Opprinnelig ble ideen innført for å forklare at universet

er veldig homogent mener senere blitt støttet av

målinger fra rom-observatoriene WMAP og Planck.

Det sistnevnte observatoriet presenterte de første

resultatene rett før påsken, og de bekrefter

inflasjonsteorien med stor presisjon.

 Forsker, formidler og samfunnsdebattant Med fersk

doktorgrad kom Lawrence Krauss til Harvard

universitetet som `Junior Fellow`, en meget

prestisjefylt stilling. Miljøet rundt Nobelprisvinnerne

Steven Weinberg og Sheldon Glashow var opptatt av

kosmologi og det tidlige univers. Inflasjonsteorien,

supersymmetri og mørk materie ble mye diskutert.

Krauss kastet seg inn i dette, og skrev artikler om

kosmologi og mulige kandidater for mørk materie.

 Etterhvert oppdaget han at han også hadde evner

innen formidling. I en av de første bøkene, med tittel

`Fear of Physics` (ordspill inspirert av Erica Jongs

bestseller `Fear of Flying`), viser han hvor viktig det er

å forenkle, for å forklare. Et interessant eksempel er

forenklingen å betrakte en ku (som har en komplisert

form) som kuleformet. Han viser på en morsom måte

at dette forklarer at kyr ikke kan bli vilkårlig store,

siden vekten vokser mye raskere med kuas `radius`

enn huden og muligheten for å holde på vekten. Han

viser at veldig mange fenomener lar seg forstå etter

lignende forenklinger.

 Han omtales i The New York Times, av den kjente

vitenskapsjournalisten Dennis Overbye, som `en liten

tennplugg`. I tillegg til å formidle vitenskap, har han

også tatt opp en kampanje mot religion og `intelligent
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design`. For noen år siden ledet han en kampanje

mot rektor ved Case Western Reserve University,

hvor han var ansatt. Rektor måtte gå.

 Mørk Materie og Mørk Energi Krauss sitt store

engasjement gjelder også de relativt nye områder

innen fysikken, nemlig mørk materie og mørk energi,

men hva er dette?Ved blant annet å studere hvordan

galaksene roterer har man kunne fastslå at den delen

vi har studert til nå er forsvinnende liten. Alt tyder på

at det vi ser i universet, alle stjerner, planeter og

gasser, bare er 5% av den totale massen til universet,

resten er mørk materie (27%) og mørk energi (68%).

 Forskere har utviklet teorier basert på observasjoner

om hva mørk materie og mørk energi kan være. Mørk

materie kan være en ny type materie som er laget av

veldig tunge partikler som bare vekselvirker svakt

med vanlig materie. Siden disse partiklene er veldig

vanskelige å observere har vi ikke kunnet se de til nå,

men ved hjelp av nye direkte og indirekte astrofysikk

eksperimenter i rommet, på bakken og under jorden

kan dette snart være mulig. I tillegg kan man kanskje,

med hjelp av den nye LHC partikkel-akseleratoren på

CERN i Sveits, for første gang produsere og studere

mørk materie kontrollert i et laboratorium.Mørk energi

antas å være den energien i universet som gjør at

universets ekspansjon akselererer. Med andre ord så

er mørk energi energien til det tomme universet.

 Senter for mørk materie ved UiB Ved senteret for

mørk materie forskning (DAMARA) ved Institutt for

fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen forsker

vi på å forbedre vår forståelse av mørk materie og

energi. Ved å studere og kombinere data både fra

partikkelfysikk, astrofysikk og det nye fagfeltet

astropartikkelfysikk, håper vi å finne svar på noen av

de mest spennende spørsmålene i fysikk i dag; hva er

mørk materie, hvordan oppstod mørk materie og

hvilken rolle spiller mørk materie i universet i dag?

Nye resultater fra eksperimenter som Fermi, Planck

og LHC det siste året viser hvilken spennende tid vi

lever i. Allerede nå kan vi stå på terskelen til å erobre

ny viten som fundamentalt kan komme til å forandre

vår oppfatning av universet.

 Som en del av universitetets åpne forelesningsserie

Horisonter vil Krauss gi en engasjert gjennomgang av

en del av den fysikken vi her har omtalt. Han vil

forklare hvilke vitenskapelige observasjoner som

ligger til grunn for at vi kan si at vi lever i et univers

som har skapt seg selv fra ingenting, og hvordan det

nettopp i den tiden vi nå lever i er mulig både å forstå

universets fortid og fremtid.Dette ville ikke vært mulig i

et yngre univers, ei heller i fremtidige sivilisasjoner i et

langt eldre univers.Krauss vil ventelig argumentereat

det ikke er plass til noen Gud i denne

skapelsesberetningen, noe arrangørene inviterer til

diskusjon omkring i etterkant av hans foredrag.

 Vi avslutter med å bemerke at vitenskapen med dette

ikke serverer et bevis på at en overnaturlig skaper

ikke finnes. Heller er det en beretning som forklarer

hvordan universets tilblivelse kan forstås uten noen

overnaturlig skaperkraft.Steven Weinberg skal ha

sagt atVitenskapen gjør det ikke umulig å tro på Gud,

men den gjør det mulig å ikke tro på Gud.Derfor er

det god plass til både troende og ikke troende på

Krauss sitt foredrag 10. april.

© På Høyden
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- En portal til nye oppdagelser 
 ABC Nyheter. 14.03.2013 20:38 
Den britiske fysikeren Peter Higgs la i 1964 frem

teorien om at bosonet kunne være det som ga

materien masse etter at Universet begynte å

kjøles ned etter big bang.

Higgs har lenge kun vært en teoretisk størrelse, men i

juli i fjor uttalte forskerne at de var 99,9 prosent sikre

på at de hadde funnet partikkelen som gjør at

mennesker og alle andre atomer som er bundet

sammen i Universet kan eksistere. I flere tiår har man

jaktet på partikkelen ved verdens

partikkelakseleratorer.

 - I standardmodellen var Higgsbosonet den ene

elementærpartikkelen som aldri hadde blitt observert,

og uten den ville hele teorien falt sammen. Det var

veldig viktig å få fastslått dens eksistens, sier

førsteamanuensis Are Raklev ved Fysisk institutt på

Universitetet i Oslo til ABC Nyheter.

 - Voldsomt viktig

 Standardmodellen er en slags oppsummering av

fysikernes nåværende kunnskap om hva universet

består av og hvilke krefter som virker der.

 - Vi tenker også på Higgspartikkelen som en portal til

nye oppdagelser. Den gir nemlig masse til andre

elementærpartikler, og ved å finmåle egenskapene til

Higgspartikkelen kan det gi oss innsikt i andre hittil

uløste problemer, som mørk materie og mørk energi.

 - Den er en voldsomt viktig ingrediens i grunnmuren

for hele forståelsen vi har av universet i dag.

 Det som fortsatt er uklart er om partikkelen man fant

ved LHC er den enkleste formen for Higgs, eller noe

mer eksotisk, melder BBC News.

 Kontrollmålinger

 Siden forskerne i juli i fjor annonserte at de hadde

funnet en partikkel som trolig var Higgspartikkelen har

mye mer data blitt analysert, og partikkelens

egenskaper har blitt tydeligere.

 - Det som har skjedd siden 4. juli i fjor er at man har

fortsatt å innhente store mengder data. Resultatene

er stort sett de samme som i fjor, og når man har

større mengder data gjør det at man kan være mer

sikker, sier Raklev.

 - Forskjellen er at i stedet for å lete etter partikkelen

forsøker man nå å måle egenskapene til partikkelen.

Man ser etter hvor mye den veier og hvordan den

virker sammen med andre elementærpartikler. Det er

en kontroll som nå foretas.

 Resultatene som ble lagt frem ved Moriondmøtet i

Italia peker mot at det er en enkel Standardmodell-

versjon av partikkelen.

 - De foreløpige resultatene med de fullstendige
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dataene fra 2012 er flotte, og for meg er det klart at vi

har å gjøre med et Higgsboson, selv om det

fremdeles er langt igjen før vi kan vite hva slags

Higgsboson det dreier seg om, sier en av prosjektets

talsmenn, Joe Incandela, ifølge BBC.

 Relaterte temaer

 Vitenskap

 Verden

 Nyheter

© ABC Nyheter
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- Særs dårlig nytt for universet 
 Side 3. 19.02.2013 12:15. Oppdatert 14:16 
- Dette regnestykket spår at det kommer en

katastrofe, sier fysiker. Det er mye som tyder på at

forskere fant den manglende gudepartikkelen

sommeren 2012.

Fysikere jobber med å bekrefte oppdagelsen, men det

kan se ut til at Higgs-bosonet, som partikkelen

egentlig heter, lever opp til sitt guddommelige

kallenavn.

 - Dersom du bruker all fysikken vi kjenner til nå og du

gjør en helt alminnelige kalkulasjon, er det dårlige

nyheter for universet vårt, sier fysiker Joseph Lykken

ved Fermi National Accelerator Laboratory i Batavia i

Illinois.

 Han la frem oppdagelsene på en konferanse i regi av

American Association for the Advancement of

Science mandag, skriver Reuters.

 - Det er mulig at universet vi lever i har en iboende

ustabilitet, og at det på et tidspunkt i fremtiden

kommer til å bli fullstendig utslettet, sier Lykken.

 Han understreker en slik hendelse ligger milliarder av

år inn i fremtiden.

 Foto: HANDOUT (Afp) HIGGS-PARTIKKEL: På dette

bildet ser forskere det som kan være signaturen til en

Higgs-partikkel. Det er to protoner som her krasjer i

hverandre i en fart opp mot lysets hastighet.

 Siste brikken i puslespillet

 Gudepartikkelen er den manglende biten i kabalen

som kalles standardmodellen. Standardmodellen for

partikkelfysikk er intet mindre enn den modellen som

forklarer hvordan alt i verden er bygget sammen, av

verdens minste byggeklosser: Partikler.

 Men for at kabalen skal gå opp, har forskerne støttet

seg på at det eksisterer en partikkel vi i løpet av

nærmere 50 år ikke fant. Før sommeren 2012,

antageligvis.

 Det var to team ved Den europeiske organisasjon for

kjernefysisk forskning (CERN) som jobbet med å

finne Higgs-partikkelen. På hver sin kant brukte

gruppene den enorme partikkelakseleratoren LHC til

å få partikler til å kollidere i hastigheter opp mot

lyshastigheten.

 Om han har rett, er alt du tror feil

 Resultatet var oppsiktsvekkende.

 - Dette er en enorm oppdagelse for fysikere. Det er

historisk. Jeg har grått i dag, sa partikkelfysiker Lillian

Smestad ved Universitetet i Oslo til Side3 da nyheten

kom.

 Hun mener det er sannsynlig at det er det manglende

Higgs-bosonet som ble funnet
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 - Det ser veldig ut som om det er den manglende

partikkelen. De kommende årene skal vi studere

egeneskapene til denne partikkelen for å finne ut om

det virkelig er den.

 Det antas at Higgs-partikkelen er hva som gir

objekter masse.

 (Wikimedia Commons) GÅTEN: Spørsmålet hvor

kommer vi fra har plaget menneskeheten så lenge vi

har levd. Svaret kan også bety at vi vet hvordan vi

kommer til å ende.

 Kan løse 14 milliarder år gammel gåte

 Dersom det blir bekreftet at det faktisk er Higgs-

partikkelen, vil det hjelpe oss med å løse en nærmere

14 milliarder år gammel gåte: Hvordan universet

startet - og altså muligens hvordan det vil ende.

 - Regnestykket forteller at om mange titalls milliarder

år kommer det en katastrofe, sier Lykken.

 - En liten boble som du kan tenke på som et

alternativ univers kommer til å dukke opp et sted, og

så vil det utvide seg og utslette oss, forteller han

ifølge nyhetsbyrået.

 Ideen om at universet er ustabilt er ikke ny, men

forskere har tatt opp tråden igjen etter oppdagelsen

sist sommer da det ser ut til at partikkelen har en

masse på 126 milliarder elektronvolt - etter sigende et

kritisk tall for universets fremtid.

 Målingene må være svært nøyaktige. En feil i

massen på én prosent, vil få store konsekvenser for

utregningene.

 - Du kan gjøre ørsmå forandringer på hvilken som

helst av disse parametrene i standardmodellen, og du

får et annet endelikt for universet, sier Lykken.

 Hvorvidt gudepartikkelen kommer til å lansere et

apokalyptiske angrep på universet eller ikke, er

imidlertid ingenting noen på jorden trenger å bekymre

seg for. Innen den tid vil kloden vår for lengst være

borte. Fysikere regner med at solen vil slukne - og

sluke jorden i prosessen - om rundt 4,5 milliarder år.

 UTSIKT TIL UNIVERSET: Med lite lysforurensning

kan man om natta enkelt avgjøre om man stirrer inn i

galaksen til jorden eller rett ut i universet. Den såkalte

gudepartikkelen lever opp til kallenavnet sitt. Dersom

fysikerne har regnet riktig, kan partikkelen ikke bare

hjelpe med å forklare hvordan universet oppstod, men

også hvordan det kan ende.

 Foto: ESO (Wikimedia Commons)

© Side 3
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 Flytt gjerne ex.phil. 
 På Høyden. 05.02.2013 13:39 
Bjarne Stugu, Institutt for fysikk og teknologi 
LESERBREV: Jeg ønsker med dette å uttrykke

sympati for forslaget om å flytte ex. phil. lenger ut

i Bachelorstudiet. Av Bjarne Stugu, Institutt for

fysikk og teknologi På fysikk har vi diskutert

omlegging av studieløpet en stund.

Per i dag så går det et helt år til studentene møter et

kurs i fysikk. Å måtte vente så lenge på første fysikk-

kurs er til frustrasjon for mange.

 Studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet krever grunnleggende ferdigheter i

matematikk, og dersom bachelorstudiet skal sette

studentene i stand til å gjennomføre en

masteroppgave, så er det også svært ønskelig å

tilegne seg grunnleggende kompetanse i

programmering. Derfor synes jeg at et opplegg der

første semester består av et matematikk-kurs, et

brukerkurs i programmering, og det første fag-kurset i

programmet; ville vært en god modell.

 Et treårig bachelorløp er dessverre litt kort med tanke

på den kompetansen man ønsker at studentene skal

oppnå. Jeg synes at ex.phil. absolutt hører med, men

som sagt så kan det være viktig å få andre faglige

ferdigheter på plass først.

© På Høyden

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 226 av 619



Revolusjonerende teori om mørk materie 
 Apollon. 07.12.2012 08:36 
Yngve Vogt 
Universet bugner av mørk materie. Ingen vet hva

den består av. Nå har UiO-fysikere lansert en

grusom, matematisk forklaring som kan løse

gåten en gang for alle.

LETER ETTER MØRK MATERIE: Are Raklev,

universitetets fremste teoretiker i astropartikkelfysikk,

har lansert en matematisk modell som forklarer hva

mørk materie kan bestå av. Foto: Yngve Vogt

 Astrofysikere har de siste 80 årene vært klar over at

brorparten av universet består av en ukjent, mørk

materie. Nå kan løsningen på mysteriet være rett

rundt hjørnet.

 - Vi leter etter et nytt medlem av vårt partikkel-zoo for

å kunne forklare mørk materie. Vi vet at det er et

meget eksotisk beist. Og vi har funnet en plausibel

forklaring, forteller førsteamanuensis i partikkelfysikk,

Are Raklev på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han er universitetets fremste teoretiker i

astropartikkelfysikk og har lansert en modell som

forklarer hva mørk materie kan bestå av og hvordan

man kan oppdage de usynlige partiklene

eksperimentelt.

 Selv om mørk materie er usynlig, vet astrofysikerne

at den eksisterer. Uten den mørke materien er det

umulig å forklare hvordan de synlige tingene i

verdensrommet henger sammen.

 80 års kamp

 Den verdensberømte, sveitsiske fysikeren Fritz

Zwicky spekulerte allerede på trettitallet på hva mørk

materie kunne være.

 Astrofysikerne har regnet seg frem til at 80 prosent

av all masse i verdensrommet er mørk, ikke-synlig

materie. Takket være gravitasjonskraften klumper den

mørke materien seg sammen som vanlig materie.

 Den mørke materien kan forklare hvorfor stjernene

beveger seg slik de gjør. Den mørke materien kan

også forklare rotasjonshastigheten til galaksene.

 - Selv om vi kan beregne hvor mye mørk materie

som fins i verdensrommet, vet vi fortsatt lite hva mørk

materie er. Partiklene i mørk materie må enten ha

mye masse, eller det må være veldig mange av dem.

Nøytrinoer oppfyller alle krav til mørk materie. Men

det er et stort aber. De har altfor liten masse.

 Are Raklev prøver nå å vise at mørk materie består

av gravitinoer. Dette er en partikkel som er blitt

stemoderlig behandlet i en årrekke.

 Og hva er gravitinoer? Hold deg fast: Gravitinoer er

den supersymmetriske partneren til gravitoner.

 Eller for å være enda mer presis:
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 - Gravitinoet er den hypotetiske, supersymmetriske

partneren til den hypotetiske partikkelen gravitonet, så

det går nesten ikke an å spa frem en mer hypotetisk

partikkel enn denne, ler Raklev, som på sine nettsider

skriver at han leter etter mørk materie både under

sofaen og andre steder.

 For å kunne gå dypere inn i hvorfor Raklev mener

mørk materie består av gravitinoer, og i det hele tatt

kunne forstå teorien bak gravitinoer, er Apollon nødt

til å ta et par steg tilbake.

 TEGN PÅ MØRK MATERIE: Bildet viser alle

gammastrålene, registrert av romsonden Fermi-LAT,

som et kart over hele universet. Det røde båndet

gjennom midten av bildet er stråling fra vår egen

galakse. Galaksesenteret er nesten midt i bildet. - Det

er her man har sett et lite overskudd av gammastråler

som man ikke umiddelbart kan forklare med den

strålingen som forventes fra vanlig materie.

Observasjonene deres kan passe med modellene

våre om mørk materie. Dette overskuddet av

gammastråler er ikke synlig for øyet vårt, men kan

finnes ved en tidkrevende analyse av dataene,

forteller Are Raklev, som minner om at analysen

fortsatt er litt usikker.

 Steg 1: Supersymmetrien

 Fysikerne ønsker å finne ut av om naturen er

supersymmetrisk. Supersymmetri betyr at det er en

symmetri mellom stoff og krefter. For hver type

elektroner og kvarker fins det tilsvarende tunge,

supersymmetriske partnere. De supersymmetriske

partiklene ble skapt i øyeblikket etter Big Bang. Hvis

noen av dem har overlevd frem til i dag, kan de

utgjøre mørk materie.

 Den supersymmetriske partneren til gravitinoet er,

som Apollon nevnte, gravitonet.

 - Et graviton er den partikkelen vi tror overfører

gravitasjonskreftene, akkurat som fotonet,

lyspartikkelen, overfører elektromagnetisk kraft. Mens

gravitoner ikke veier noe som helst, kan gravitinoene

veie en god del. Hvis naturen er supersymmetrisk og

det finnes gravitoner, fins det også gravitinoer. Og

vice versa. Det er ren matematikk.

 Men det er et lite men. Fysikerne kan ikke slå fast

sammenhengen mellom gravitoner og gravitinoer før

de har klart å forene alle naturkreftene.

 Steg 2: Naturkreftene

 En av fysikernes største lengsler har vært å koble

alle naturkreftene sammen i en og samme teori. I

midten av forrige århundre oppdaget fysikerne at

elektrisitet og magnetisme var en del av den samme

naturkraften. Denne kraften er siden blitt kalt for

elektromagnetismen. To av de andre naturkreftene er

den sterke og den svake kjernekraften. Den svake

kjernekraften ser vi blant annet i radioaktivitet. Den

sterke kjernekraften er ti milliarder ganger så sterk og

binder sammen kvarker til nøytroner og protoner.

 På 70-tallet ble elektromagnetismen bundet sammen

med den svake og sterke kjernekraften i det fysikerne

kaller standardmodellen.

 Den fjerde naturkraften er tyngdekraften. Selv om det

er utrolig vondt å falle ned en trapp, er tyngdekraften

den svakeste av de fire naturkreftene.

 Problemet er at fysikerne ennå ikke har klart å forene

tyngdekraften med de tre andre naturkreftene. Den

dagen fysikerne får en felles forståelse av alle de fire

naturkreftene, kan de få en unik forståelse av verden.

Da er det mulig å beskrive alle tenkelige interaksjoner

mellom alle mulige partikler i naturen. Fysikerne kaller

dette for TOE-teorien (Theory Of Everything).

 - For å koble sammen gravitasjonskraften med de tre

andre naturkreftene, må vi skjønne tyngdekraften som

kvanteteori. Da trenger vi en teori der partikkelen

graviton inngår i atomkjernen.

 Forskere leter nå etter tegn på både supersymmetri

og TOE-teorien. Oppdagelsen av gravitinoet vil være
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et enormt steg i denne retningen.

 Avslører mørk materie

 Som leseren har fått med seg, er det svært vanskelig

å forske på mørk materie. Forklaringen er at mørk

materie ikke har noen som helst elektromagnetiske

relasjoner med jordiske partikler. Et eksempel på

mørk materie er de omtalte nøytrinoene. Uheldigvis er

nøytrinoer bare en forsvinnende liten del av mørk

materie.

 Selv om det ikke har vært mulig å observere mørk

materie, raser det flere milliarder nøytrinoer gjennom

kroppen din hvert sekund. Hastigheten er dog noe

begrenset. Partiklene beveger seg like sakte som den

hastigheten solsystemet har rundt galaksen. Det vil si

fattige 400 kilometer i sekundet.

 - Når det ikke finnes noen elektromagnetiske

relasjoner til synlige partikler, kan partiklene passere

rett gjennom oss uten at noen måleinstrumenter kan

oppdage dem. Det er da supersymmetrien kommer

inn. Hvis supersymmetrien stemmer, kan fysikerne

forklare hvorfor det er mørk materie i verdensrommet.

Det er det som er det morsomme med jobben min, ler

Raklev.

 Han forfekter nå at mørk materie for det meste består

av gravitinoer.

 - Supersymmetrien gjør alt enklere. Hvis TOE-teorien

eksisterer, altså om det er mulig å koble de fire

naturkreftene, må det finnes gravitinoer.

 Gravitinoene ble dannet rett etter Big Bang.

 - Kort tid etter Big Bang hadde vi en suppe med

partikler som kolliderte. Gluoner, som er de

kraftbærende partiklene i den sterke kjernekraften,

kolliderte med andre gluoner og avga gravitinoer. Det

ble dannet mange gravitinoer etter Big Bang, mens

universet fortsatt var plasma. Så vi har en forklaring

på at gravitinoer finnes.

 Endret levealderen

 Fysikerne har frem til i dag sett på gravitinoer som et

problem. De har ment at teorien om supersymmetri

ikke fungerer fordi det er for mange gravitinoer.

 - Fysikere har derfor jobbet for å bli kvitt gravitinoene

i modellene sine. Vi har derimot funnet en ny

forklaring som forener supersymmetrimodellen med

mørk materie som består av gravitinoer. Hvis mørk

materie ikke er stabil, men bare veldig langlivet, er det

mulig å forklare hvordan mørk materie består av

gravitinoer.

 I de gamle modellene har den mørke materien alltid

vært evigvarende. Da var gravitinoer en plagsom del

av supersymmetrimodellen. I den nye modellen til

Raklev er levetiden ikke lenger uendelig. Likevel er

den gjennomsnittlige levetiden til gravitinoer svært

lang og faktisk lenger enn universets levetid.

 Det er likevel stor forskjell på uendelig levealder og

levealder på mer enn 15 milliarder år. Ved en

begrenset levealder må gravitinoer omdannes til

andre partikler. Det er nettopp denne effekten av

omdannelsen som kan måles. Og omdanningen

forklarer modellen.

 - Vi mener at så godt som all mørk materie er

gravitinoer. Forklaringen ligger i forferdelig grusom

matematikk. Vi utvikler sære modeller som regner på

konsekvensene av disse teoriene, og vi forutsier

hvordan partiklene kan observeres i eksperimenter.

 Målingene er i gang

 Forskerne prøver nå å få testet dette eksperimentelt

og forklare hvorfor man ennå ikke har sett disse nye

partiklene i CERN-eksperimentene i Geneve i Sveits.

 - Det skal derimot være teoretisk mulig å observere

dem fra en romsonde.

 Den enkleste måten å observere gravitinoer på,

kunne være å studere hva som skjer hvis to slike
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partikler kolliderer ute i universet og omdannes til

andre partikler, slik som fotoner eller antimaterie.

 Selv om kollisjonene skjer svært sjeldent, fins det

likevel så mye mørk materie i universet at det burde

kunne produseres et betydelig antall fotoner. Det

store problemet er at gravitinoer ikke kolliderer.

 - Det skjer i hvert fall så sjeldent at vi aldri kan håpe

på å observere det.

 Likevel er det håp.

 - Det heldige for oss er at gravitinoer ikke er hundre

prosent stabile. De omdannes etter hvert til noe

annet. Vi kan forutsi hvordan signalet ser ut etter at

gravitinoer har blitt omdannet. Omdanningen vil

sende ut en liten elektromagnetisk bølge. Dette kalles

også for en gammastråle. NASA-romsonden Fermi-

LAT måler for tiden gammastråler. En rekke

forskergrupper analyserer nå dataene.

 - Foreløpig har vi bare sett støy. Men en av

forskergruppene hevder de har observert et lite,

mistenkelig overskudd av gammastråler fra sentrum

av galaksen vår. Observasjonene deres kan passe

med modellene våre, forteller mannen bak den

grusomme, matematiske modellen for mørk materie,

førsteamanuensis i teoretisk partikkelfysikk, Are

Raklev.

© Apollon
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14 fredag 7. desember 2012|  Innsikt  |

Bildet viser alle gamma- 
strålene, registrert av rom- 
sonden Fermi-LAT, som et kart  
over hele universet. Det røde båndet 
gjennom midten av bildet er stråling fra  
vår egen galakse. Galaksesenteret er nesten  
midt i bildet.

Universet bugner av mørk materie. Ingen 
vet hva den består av. Nå har UiO-fysikere 
lansert en grusom, matematisk forklaring 
som kan løse gåten en gang for alle.

Jakten  
på det  
usynlige

Yngve vogt, APoLLon

Astrofysikere har de siste 80 årene 
vært klar over at brorparten av 
universet består av en ukjent, mørk 
materie. Nå kan løsningen på myste-
riet være rett rundt hjørnet.

– Vi leter etter et nytt medlem av vårt partik-
kel-zoo for å kunne forklare mørk materie. 
Vi vet at det er et meget eksotisk beist. Og 
vi har funnet en plausibel forklaring, fortel-
ler førsteamanuensis i partikkelfysikk, Are 
Raklev på Fysisk institutt ved Universitetet 
i Oslo. Han er universitetets fremste teore-
tiker i astro-partikkelfysikk og har lansert 
en matematisk modell som forklarer hva 
mørk materie kan bestå av og hvordan man 
kan oppdage de usynlige partiklene ekspe-
rimentelt.

Selv om mørk materie er usynlig, vet as-
trofysikerne at den eksisterer. Den mørke 
materien kan forklare hvorfor stjernene 
beveger seg slik de gjør. Den mørke mate-
rien kan også forklare rotasjonshastighe-
ten til galaksene.

– Selv om vi kan beregne hvor mye mørk 
materie som fins i verdensrommet, vet vi 
fortsatt lite hva mørk materie er. 

Are Raklev prøver nå å vise at mørk ma-
terie består av gravitinoer. Dette er en par-
tikkel som er blitt stemoderlig behandlet 
i en årrekke.

For å forstå teorien til Are Raklev må vi ta 
et par steg tilbake. 

Steg 1: Supersymmetrien
En av fysikernes aller største lengsler er å 
finne ut om naturen er supersymmetrisk. 

Teorien om supersymmetri betyr at det 
skal være symmetri mellom stoff og krefter. 

For hver type elektroner og kvarker (atom-
kjernen er satt sammen av kvarker) skal det 
finnes tilsvarende tunge, supersymmetris-
ke partnere. Akkurat som all annen materie 
skal også de supersymmetriske partikle-
ne ha blitt skapt i øyeblikket rett etter Big 
Bang. Hvis noen av dem har overlevd helt 
frem til i dag, kan de utgjøre mørk materie.

Den supersymmetriske partneren til gra-
vitinoet er gravitonet.  

– Et graviton er den partikkelen vi tror 
overfører gravitasjonskreftene. Mens gra-
vitoner ikke veier noe som helst, kan gra-
vitinoene veie en god del.

Eller hvis du har lyst på en enda mer pre-
sis forklaring som kan bli tidenes slager i 
selskapslivet:

– Det er nesten ikke mulig å spa frem en 
mer hypotetisk partikkel enn gravitionet. 
Gravitinoet er den hypotetiske, supersym-
metriske partneren til den hypotetiske par-
tikkelen gravitonet. Hvis naturen er super-
symmetrisk og det finnes gravitoner, fins 
det også gravitinoer. Og vice versa. Dette er 
ren matematikk, ler Are Raklev, som på sine 
nettsider skriver at han leter etter mørk ma-
terie både under sofaen og andre steder.

Men det er et lite men. Fysikerne kan ikke 
slå fast sammenhengen mellom gravito-
ner og gravitinoer før de har klart å fore-
ne alle naturkreftene. Vi må derfor enda 
et steg tilbake.

Steg 2: Naturkreftene
En av fysikernes andre store lengsler har 
vært å koble alle naturkreftene sammen 
i en og samme teori. I midten av forrige 
århundre oppdaget fysikerne at elektrisi-
tet og magnetisme var en del av den sam-
me naturkraften. Denne kraften er siden 
blitt kalt for elektromagnetismen. To av de 

andre naturkreftene er den sterke og den 
svake kjernekraften. Den svake kjernekraf-
ten ser vi blant annet i radioaktivitet. Den 
sterke kjernekraften er ti milliarder ganger 
sterkere og binder sammen kvarker til nøy-
troner og protoner.

På 70-tallet ble elektromagnetismen bun-
det sammen med den svake og sterke kjer-
nekraften i det fysikerne kaller standard-
modellen.

TOE-teorien
Den fjerde naturkraften er tyngdekraften. 
Den dagen fysikerne kan binde sammen 
tyngdekraften med de tre andre naturkref-
tene, kan de få en unik forståelse av verden. 
Da er det mulig å beskrive alle tenkelige in-
teraksjoner mellom alle mulige partikler i 
naturen. Fysikerne kaller dette for TOE-te-
orien (Theory Of Everything).

– For å koble sammen gravitasjonskraf-
ten med de tre andre naturkreftene, må vi 
skjønne tyngdekraften som kvanteteori. Da 
trenger vi en teori der partikkelen graviton 
inngår i atomkjernen.

Forskere leter nå etter tegn på både su-
persymmetri og TOE-teorien. Oppdagel-
sen av gravitinoet vil være et enormt steg i 
denne retningen.

– Hvis TOE-teorien eksisterer, altså om det 
er mulig å koble de fire naturkreftene, må 
det finnes gravitinoer. Hvis supersymmetri-
en stemmer, kan fysikerne forklare hvorfor 
det er mørk materie i verdensrommet. Det 
er det som er det morsomme med jobben 
min, ler Raklev.

Fysikerne har frem til i dag sett på gravi-
tinoer som et problem. De har ment at teo-
rien om supersymmetri ikke fungerer fordi 
det er for mange gravitinoer i universet.

I de gamle modellene har den mørke ma-

Fakta

Mørk materie
XX 80 prosent av all masse i verdensrommet 
er mørk, ikke-synlig materie.
XX Ingen vet hva mørk materie består av. En 
matematisk modell ved UiO viser at mørk 
materie kan bestå av gravitinoer, som er 
et meget eksotisk beist av partikkel-zoo.

ASTrofySIKK

Naturkreftene
XX Det fins fire naturkrefter: Elektromagne-
tisme, den sterke og den svake kjerne-
kraften og tyngdekraften.
XX Fysikerne ønsker å koble de fire natur-
kreftene i en og samme teori. De tre 
første naturkreftene er allerede samlet 
i standardmodellen. Fysikerne har ennå 
ikke klart å forene tyngdekraften med 
de tre andre naturkreftene. For å skjønne 
tyngdekraften som kvanteteori, må par-
tikkelen graviton inngå i atomkjernen.
XX Når fysikerne får en felles forståelse av 
alle de fire naturkreftene, kan de få en 
unik forståelse av verden. Da kan de 
beskrive alle mulige interaksjoner mellom 
alle mulige partikler i naturen. 
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Da er et abonnement på Innsikt, Aftenpostens 
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Are Raklev, universitetets fremste teoretiker i astropartikkelfysikk, har lansert en mate-
matisk modell som forklarer hva mørk materie kan bestå av. Foto: yngve vogt 

terien alltid vært definert som evigvarende. 
Da var gravitinoer en plagsom del av super-
symmetrimodellen.

– Fysikere har derfor jobbet for å bli kvitt 
gravitinoene i modellene sine. Vi har deri-
mot funnet en ny forklaring som forener su-
persymmetrimodellen med at mørk mate-
rie består av gravitinoer. Hvis mørk materie 
ikke er stabil, men bare veldig langlivet, er 
det mulig å forklare hvordan mørk materie 
består av gravitinoer.

– Vi mener at så godt som all mørk ma-
terie er gravitinoer. Forklaringen ligger i 
forferdelig grusom matematikk. Vi utvi-
kler sære modeller som regner på konse-
kvensene av disse teoriene, og vi forutsier 
hvordan partiklene kan observeres i ekspe-
rimenter. Forskerne prøver nå å teste dette 

eksperimentelt. – Det heldige for oss er at 
gravitinoer ikke er hundre prosent stabile. 
De henfalles etter hvert til noe annet. Hen-
fallingen vil sende ut en liten elektromag-
netisk bølge. Dette kalles også for en gam-
mastråle.

NASA-romsonden Fermi-LAT måler gam-
mastråler. En rekke forskergrupper analy-
serer nå dataene.

– Foreløpig har vi bare sett støy. Men en av 
forskergruppene hevder de har observert 
et lite, mistenkelig overskudd av gamma-
stråler fra sentrum av galaksen vår. Obser-
vasjonene deres kan passe med modellene 
våre, forteller mannen bak den grusomme, 
matematiske modellen for mørk materie, 
førsteamanuensis i teoretisk partikkelfy-
sikk, Are Raklev.

Lørdag
Les på

 
Slik erobrer Kina verden
Hittil i år har Kina investert 58 milliarder dollar i 126 land  
verden over. I Peru må en hel by med 5000 innbyggere  
flytte fordi kineserne har kjøpt kobberfjellet bak byen.  

Hvorfor bruker ikke  
viktige menn denne  
i vinterkulden? 

– Jeg har 
ikke vært 
klønete
Thorbjørn  
Jagland om  
kontroversielle 
freds priser,  
Det norske hus, 
36,9 og  puppene 
til Synnøve Svabø.
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Jakten på det usynlige 
 Aftenposten. 07.12.2012. Side: 14-15 
Yngve Vogt, APOLLON 
Astrofysikere har de siste 80 årene vært klar over

at brorparten av universet består av en ukjent,

mørk materie. Nå kan løsningen på mysteriet være

rett rundt hjørnet.

- Vi leter etter et nytt medlem av vårt partikkel-zoo for

å kunne forklare mørk materie. Vi vet at det er et

meget eksotisk beist. Og vi har funnet en plausibel

forklaring, forteller førsteamanuensis i partikkelfysikk,

Are Raklev på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han er universitetets fremste teoretiker i astro-

partikkelfysikk og har lansert en matematisk modell

som forklarer hva mørk materie kan bestå av og

hvordan man kan oppdage de usynlige partiklene

eksperimentelt.

Selv om mørk materie er usynlig, vet astrofysikerne at

den eksisterer. Den mørke materien kan forklare

hvorfor stjernene beveger seg slik de gjør. Den mørke

materien kan også forklare rotasjonshastigheten til

galaksene.

- Selv om vi kan beregne hvor mye mørk materie som

fins i verdensrommet, vet vi fortsatt lite hva mørk

materie er.

Are Raklev prøver nå å vise at mørk materie består

av gravitinoer. Dette er en partikkel som er blitt

stemoderlig behandlet i en årrekke.

For å forstå teorien til Are Raklev må vi ta et par steg

tilbake.

Steg 1: Supersymmetrien

En av fysikernes aller største lengsler er å finne ut om

naturen er supersymmetrisk.

Teorien om supersymmetri betyr at det skal være

symmetri mellom stoff og krefter. For hver type

elektroner og kvarker (atomkjernen er satt sammen

av kvarker) skal det finnes tilsvarende tunge,

supersymmetriske partnere. Akkurat som all annen

materie skal også de supersymmetriske partiklene ha

blitt skapt i øyeblikket rett etter Big Bang. Hvis noen

av dem har overlevd helt frem til i dag, kan de utgjøre

mørk materie.

Den supersymmetriske partneren til gravitinoet er

gravitonet.

- Et graviton er den partikkelen vi tror overfører

gravitasjonskreftene. Mens gravitoner ikke veier noe

som helst, kan gravitinoene veie en god del.

Eller hvis du har lyst på en enda mer presis forklaring

som kan bli tidenes slager i selskapslivet:

- Det er nesten ikke mulig å spa frem en mer

hypotetisk partikkel enn gravitionet. Gravitinoet er den

hypotetiske, supersymmetriske partneren til den

hypotetiske partikkelen gravitonet. Hvis naturen er

supersymmetrisk og det finnes gravitoner, fins det

også gravitinoer. Og vice versa. Dette er ren

matematikk, ler Are Raklev, som på sine nettsider

skriver at han leter etter mørk materie både under

sofaen og andre steder.

Men det er et lite men. Fysikerne kan ikke slå fast
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sammenhengen mellom gravitoner og gravitinoer før

de har klart å forene alle naturkreftene. Vi må derfor

enda et steg tilbake.

Steg 2: Naturkreftene

En av fysikernes andre store lengsler har vært å koble

alle naturkreftene sammen i en og samme teori. I

midten av forrige århundre oppdaget fysikerne at

elektrisitet og magnetisme var en del av den samme

naturkraften. Denne kraften er siden blitt kalt for

elektromagnetismen. To av de andre naturkreftene er

den sterke og den svake kjernekraften. Den svake

kjernekraften ser vi blant annet i radioaktivitet. Den

sterke kjernekraften er ti milliarder ganger sterkere og

binder sammen kvarker til nøytroner og protoner.

På 70-tallet ble elektromagnetismen bundet sammen

med den svake og sterke kjernekraften i det fysikerne

kaller standardmodellen.

TOE-teorien

Den fjerde naturkraften er tyngdekraften. Den dagen

fysikerne kan binde sammen tyngdekraften med de

tre andre naturkreftene, kan de få en unik forståelse

av verden. Da er det mulig å beskrive alle tenkelige

interaksjoner mellom alle mulige partikler i naturen.

Fysikerne kaller dette for TOE-teorien (Theory Of

Everything).

- For å koble sammen gravitasjonskraften med de tre

andre naturkreftene, må vi skjønne tyngdekraften som

kvanteteori. Da trenger vi en teori der partikkelen

graviton inngår i atomkjernen.

Forskere leter nå etter tegn på både supersymmetri

og TOE-teorien. Oppdagelsen av gravitinoet vil være

et enormt steg i denne retningen.

- Hvis TOE-teorien eksisterer, altså om det er mulig å

koble de fire naturkreftene, må det finnes gravitinoer.

Hvis supersymmetrien stemmer, kan fysikerne

forklare hvorfor det er mørk materie i verdensrommet.

Det er det som er det morsomme med jobben min, ler

Raklev.

Fysikerne har frem til i dag sett på gravitinoer som et

problem. De har ment at teorien om supersymmetri

ikke fungerer fordi det er for mange gravitinoer i

universet.

I de gamle modellene har den mørke materien alltid

vært definert som evigvarende. Da var gravitinoer en

plagsom del av supersymmetrimodellen.

- Fysikere har derfor jobbet for å bli kvitt gravitinoene i

modellene sine. Vi har derimot funnet en ny forklaring

som forener supersymmetrimodellen med at mørk

materie består av gravitinoer. Hvis mørk materie ikke

er stabil, men bare veldig langlivet, er det mulig å

forklare hvordan mørk materie består av gravitinoer.

- Vi mener at så godt som all mørk materie er

gravitinoer. Forklaringen ligger i forferdelig grusom

matematikk. Vi utvikler sære modeller som regner på

konsekvensene av disse teoriene, og vi forutsier

hvordan partiklene kan observeres i eksperimenter.

Forskerne prøver nå å teste dette eksperimentelt. -

Det heldige for oss er at gravitinoer ikke er hundre

prosent stabile. De henfalles etter hvert til noe annet.

Henfallingen vil sende ut en liten elektromagnetisk

bølge. Dette kalles også for en gammastråle.

NASA-romsonden Fermi-LAT måler gammastråler.

En rekke forskergrupper analyserer nå dataene.

- Foreløpig har vi bare sett støy. Men en av

forskergruppene hevder de har observert et lite,

mistenkelig overskudd av gammastråler fra sentrum

av galaksen vår. Observasjonene deres kan passe

med modellene våre, forteller mannen bak den

grusomme, matematiske modellen for mørk materie,

førsteamanuensis i teoretisk partikkelfysikk, Are

Raklev.

Fakta:

Mørk materie
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Det fins fire naturkrefter: Elektromagnetisme, den

sterke og den svake kjernekraften og tyngdekraften.

Fysikerne ønsker å koble de fire naturkreftene i en og

samme teori. De tre første naturkreftene er allerede

samlet i standardmodellen. Fysikerne har ennå ikke

klart å forene tyngdekraften med de tre andre

naturkreftene. For å skjønne tyngdekraften som

kvanteteori, må partikkelen graviton inngå i

atomkjernen.

Når fysikerne får en felles forståelse av alle de fire

naturkreftene, kan de få en unik forståelse av verden.

Da kan de beskrive alle mulige interaksjoner mellom

alle mulige partikler i naturen.

© Aftenposten
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Foreløpig innenriksmeny tirsdag 23. oktober 
 NTBtekst. 22.10.2012 
Lillehammer: Saken mot Vågå-ordfører Rune

Øygard (Ap). Han er tiltalt for seksuelle overgrep

mot en mindreårig jente. Sted: Sør-Gudbrandsdal

tingrett i Lillehammer til 9. november. Kontakt:

Erling Moe - 915 444 04. NTB dekker. Foto

Oslo: Røeggen-saken. Høyesterett behandler sak

2011/1938 om gyldigheten av avtaler mellom en bank

og en kundes investering i to aksjeindeksobligasjoner.

Det er satt av fire dager til saken. Saken behandles i

sammenheng med sak 2012/419 som gjelder krav om

heving og erstatning etter kjøp av finansielt produkt.

Ankeforhandlingen i denne saken starter 1. november

2012. Det er satt av fem dager til denne saken. NTB

dekker. Foto.

 Politiske analyse om EU-debatten i kjølvannet av

fredsprisen og stortingsmeldingen om EØS-avtalen.

Av Per Christensen.

 Oslo: Norsk Hydro ASA. Resultat for tredje kvartal

2012 blir offentliggjort kl. 07:00. Kvartalsrapporten og

presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig

på . Det blir holdt en kombinert analytikerpresentasjon

og pressekonferanse kl. 08.30. Resultatet blir

presentert av konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

og konserndirektør for Økonomi og finans Jørgen C.

Arentz Rostrup. Sted: Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, kl. 08:30. NTB kommer med

sak. Foto.

 Oslo: Folkemord-sak i Oslo tingrett. En 47-åring fra

Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle i folkemordet i

Rwanda i 1994. NTB dekker.

 Oslo: Kunst-Norge samles for Lambda.

Støttespillerne for byggingen av Lambda tar nye

virkemidler i bruk for å sette saken sin på dagsorden

og arrangerer fakkeltog. Sted: Rådhusets sjøside,

Oslo kl. 18:00. Kontakt: Karin Hellandsjø - 913 75

878. NTB kommer med sak. Foto.

 Oslo: NILF presenterer sin grensehandelsrapport og

studie av årsaker og effekter på oppdrag fra Norsk

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN),

Handel og Kontor i Norge, Dagligvareleverandørenes

forening (DLF), Bryggeri- og drikkevareforeningen,

Vin- og brennevinsleverandørenes forening og Norsk

Landbrukssamvirke. Sted: Folkets Hus, Oslo kl. 13:00

- 15:00. Kontakt: NTB kommer med sak.

 Oslo: Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave. Boken er redigert av

jurist og direktør ved International Law and Policy

Institute (ILPI) Njål Høstmælingen, seniorrådgiver ved

Norsk senter for menneskerettigheter Elin Saga

Kjørholt og professor og dr. juris Kirsten Sandberg.

Annen utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge. Sted:

Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164 kl. 08:30. Kontakt: Marte

Olaussen Nilsen - 932 41 147. Vurderes.

 Oslo: Helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

deltar på lanseringen av Helsedirektoratets kampanje

om nøkkelhull og kostråd i Mathallen på Vulkan.

Pressen er velkommen til å delta. Sted: Mathallen

Vulkan, Oslo kl. 11:30 - 13:00. Kontakt: Liv Merete

Wiker - 99207708. Vurderes.

 Furuset: Moskeen Bai tun Nasr tar imot

stortingspresident Dag Terje Andersen kl. 11:00.

Kontakt: Fazal A. Anas - 98240614. Vurderes.

 Oslo: Boligstatistikken for 3. kvartal 2012.

Boligprodusentenes Forening inviterer til

pressekonferanse. Tema for pressekonferansen er

Boligstatistikken for 3. kvartal 2012 med presentasjon

av statistikk for salg og igangsetting av nye boliger.

Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27,

Majorstuen Oslo. kl. 10:00. Kontakt: Per Jæger -
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90989509 Kort sak.

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal. Felix

konferansesenter kl. 08:00. Trolig en kort sak.

 Oslo: Utdanningsetaten inviterer til pressemøte

tirsdag i forbindelse med forslag til nye veiledende

inntaksområder for skolestartere høsten 2013. Sted:

Utdanningsetaten, Strømsveien 102, 10. etasje. kl.

10:00. Kontakt: Heidi Skjebstad - Mulig en kor sak.

 Trøndelag: Lansering av Trøndelag Teaters repertoar

2013. Sted: Trøndelag Teater - Nord-Trøndelag kl.

11:30 Kontakt: Sissel Grønlie - 41 47 37 57. Kort sak

sendes å K&U-linja.

 Oslo: Lansering av gjennomføringsorganisasjonen

Prøysen 2014 som skal markere 100-årsjubileet for

Alf Prøysen. Ringsaker kommune og Prøysenhuset

står bak initiativet. Til stede fylkesmann i Hedmark,

Syliva Brustad, hotelleier Arthur Buchardt og

musikkartistmanager Jan Fredrik Karlsen.

pressekonferanse på Bondeheimen på Tingstova.

Klokken 10. Kontakt: Kultursjef i Ringsaker kommune,

Asle Berteig, 91824563.

 Dekkes ikke:

 Oslo: Hva skal vi spise i fremtiden - og hvordan skal

vi produsere det? Utviklingsfondet arrangerer

Sultkampanjen 2012 i Mathallen. Offentliggjøring av

rapport og SULT-debatt. Sted: Mathallen i Oslo kl.

18:00. Kontakt: Andrew Kroglund - 95139725

 Oslo: Skolelederkonferansen - Utdanningsforbundet

store konferanse for rektorer og skoleleder.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deltar. Siste

dag. Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus. Kontakt:

Nina Hulthin eller Anne Karin Sæther - - 970 84 320

eller 902 05 520 -

 Bergen: Menneskehandelssak i Gulating

lagmannsrett.

 Oslo: Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret. Sted: Maud-salen, Hotel

Bristol, Kristian IVs gate 7 kl. 09:00 - 15:30. Kontakt:

Anders Nielsen - 408 44 709

 Seoul: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar på

et miljøvernministermøte i Seoul kl. 09:00 som skal

forberede klimatoppmøtet i Doha. Ministere fra rundt

40 land skal gi politisk retning til klimaforhandlingene.

 Oslo: Investor Johan H. Andresen vil tirsdag forelese

for studentene ved Handelshøyskolen BI. Tittelen på

foredraget er «Sosialt entreprenørskap». Sted: C1-

020, Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37 kl.

13:00 - 14:00. Kontakt: Tone Iversen - 46410470

 Oslo: Klagebehandlingen i Erstatningsnemnda av 22.

juli-ofrenes oppreisningsbeløp. Nemnda har satt av to

uker til å behandle 14 pilotsaker som skal danne norm

for alle andre fornærmende i terrorsaken. Noen av de

fornærmede har godkjent at pressen kan være til

stede under behandlingen av deres sak. Ansvarlig

bistandsadvokat under behandlingen er Christian

Lundin. Tlf: 90.59.29.90. Varer til 31. oktober. Sted:

Hotell Rica Victoria, Rosenkrantzgt 13. Kontakt: Ellen

Ystgård Tjensland - 22 99 13 25.

 Oslo: LOs forskningspolitiske konferanse. Åpningen

av konferansen foretas av LO leder Roar Flåthen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innleder

også. Sted: Fafos lokaler i Borggata 2B, Oslo kl.

09:30.

 Strasbourg: Statssekretær Jan-Erik Støstad i

Arbeidsdepartementet reiser til Strasbourg for å ha

møter med medlemmer av Europaparlamentet, blant

annet om utsendingsdirektivet og endrede direktiver

om offentlige anskaffelser.

 Oslo: «Palme» - førpremiere. Dokumentarfilmen
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«Palme» handler om Olof Palmes liv, tiden han levde

i og det Sverige han hadde skapt. Flere norske

politikerprofiler og kjendiser inntar den røde løperen

sammen med regissørene Kristina Lindström og

Maud Nycander. Til stede: Kulturminister Hadia Tajik;

statsråd ved Statsministerens kontor, Karl Eirik

Schjøtt-Pedersen; partisekretær Raymond Johansen;

fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen; tidligere

partisekretærer Solveig Torsvik og Ivar Leveraas;

nestleder i AP Helga Pedersen; Kristin Krohn Devold;

Ingrid Schulerud; leder av AUF Eskil Pedersen;

finansminister Sigbjørn Johnsen; Greger Ulf Nilson;

og skuespiller Petronella Barker. Sted: Gimle kino kl.

17:30. Kontakt: Kristin Bentdal Larsen -

 Oslo: Høyre-leder Erna Solberg i debatt om

samferdselspolitikk med samferdselsminister Marit

Arnstad. Sted: Clarion Oslo Airport hotell kl. 13:00

 Oslo: Utstillingen som viser nær 1000 bidrag fra barn

over hele Østlandet åpner. Bidragene er sendt inn i

forbindelse med skulpturkonkurransen til

Sparebankstiftelsen DNB NOR. Utstillingen varer til 4.

november. Sted: Besøkssenteret på Akershus

festning kl. 12:00

 Oslo: Redd Barna arrangerer debatt om hvordan vi

kan sikre gratis helsetjenester for alle etter 2015.

Debatten foregår på engelsk. Sted: Oslo

Kongressenter kl. 12:00 - 13:00. Kontakt: Kim Terje

Loraas - - 48 08 07 31 -

 Hele landet: ReHab-uka. Landet rundt skjer

arrangementer under mottoet «ReHabilitering til alle

som trenger det». Varer til 26. oktober. Kontakt: Knut

Ihlen Tønsberg - 24163653

 Oslo: «Space Weather and Challenges for Modern

Society». The International Emergency Management

Society arrangerer konferanse som fokuserer på

utfordringer for det moderne samfunn for kritisk

infrastruktur, når det gjelder romvær. Varer til 24.

oktober. Sted: Grand Hotell i Oslo til onsdag. Kontakt:

K. Harald Drager - - 91 69 30 12.

 Hordaland: Konferanse om kulturformidling til barn og

unge. Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider

Hordaland fylkeskommune med en rekke partnere

innen utdanning, opplæring, kunst- og

kulturformidling. I tillegg blir årets konferanse et

samarbeid med Norsk kulturråd og Kunstløftet. Sted:

Bergen, Grand Hotel Terminus til tirsdag.

 Trondheim: PassivhusNorden. Hovedtemaet for

konferansen er «Fra lavenergibygg til

plussenergibebyggelse». Andre tema: bygningsfysikk,

inneklima og komfort, brukerfokus, metoder for

planlegging, beregninger og simulering samt

energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt. Sted: Clarion Hotell & Congress,

Brattøra, Trondheim til tirsdag. Kontakt:

 Oslo: Hele transport- og logistikkbransjen møtes til

konferanse. Fokus er lønnsomhet,

logistikkplanlegging og deling av erfaringer fra ulike

vareeiere. Senere blir «Den Store

Samferdselsdebatten» arrangert. Erna Solberg (H) og

Marit Arnstad (Sp) er blant deltakerne. Sted: Clarion

Hotel Oslo Airport på Gardermoen til tirsdag. Kontakt:

Jo Eirik Frøise - 92608537.

 Oslo: Samferdselsminister Marit Arnstad deltar på

Transport & logistikk 2012. Sted: Gardermoen

(Clarion Hotel Oslo Airport) kl. 10:00

 Rogaland/Hordaland: Landbruks- og matminister

Trygve Slagsvold Vedum besøker Rogaland og

Hordaland. Kontakt: Gunnar Syverud - 909 54 713

 Oslo: Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 Tromsø: «Fiskeripolitikk i bevegelse». Nordisk

konferanse. Varer til 24. oktober.

 Radøy: Nærings- og handelsdepartementet har valgt

ut Mundal Subsea AS på Radøy i Nordhordland når

de skal ut på bedriftsbesøk førstkommende tirsdag.
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 Skjervøy: SV-leder Audun Lysbakken besøker

Skjervøy, Lerøy Aurora kl. 12, og sykestua kl. 15.00.

Kontakt: Line Gaare Paulsen - 92065300

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar

Japans ambassadør på høflighetsvisitt kl. 12:30.

 Sogn og Fjordane: Kommunal- og regionalminister

Liv Signe Navarsete deltar på ordførersamling i Sogn

og Fjordane kl. 16:00.

 Bergen: NTVA-møte. Tema: Historisk funn av ny

partikkel ved LHC/CERN. Foredrag av Per Osland,

professor, UiB. Sted: Nansensenteret på

Marineholmen, Bergen kl. 19:00

 Oslo tingrett: Innsidehandel i forbindelse med effekt

av hiv-vaksine. Berammet 15. oktober - 26. oktober.

Sal 227. Rettens adm.: Yngvild Thue

 Bergen: Bergen internasjonale filmfestival (BIFF).

BIFF presenterer årlig over 150 dokumentar- og

fiksjonsfilmer, og er med dette i omfang den største

filmfestivalen i Norge. Varer til 24. oktober. Kontakt:

Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no.

 Tromsø: Insomnia. Tromsø Kunstforening er

arrangør av festivalen. Multimedieshow, faglige

foredrag og seminarer, to konserter, og åpningen av

en ny utstilling står på programmet. Kontakt: Svein

Ingvoll Pedersen - 41624549. Til lørdag 27. oktober.

 Vadsø: Årets prisutdelinger fra Finnmark

fylkeskommune deles ut. Prisene er Årets lærling

2012, Årets bolystpris, Folkehelseprisen og

Fylkeskulturprisen. Sted: Fylkeshuset i Vadsø kl.

19:30. Kontakt: Trond Magne Henriksen - 78963051

 Hol Sparebank. Resultat 3. kvartal 2012

 BN Bank ASA. Resultat 3. kvartal 2012

 Oslo: Evry ASA Regnskap 3. kvartal 2012. Sted: Vika

Atrium, Munkedamsveien 45 kl. 08:00

 Reportasjeleder innenriks: 22 03 45 01

 Epost:

 MSN Messenger: Legg til din kontaktliste

 Vaktsjef nyhetsdesken (hele døgnet): 22 03 45 45

 Epost:

 MSN Messenger: Legg til din kontaktliste

 Reportasjeleder fotodesken: 22 00 32 92

 Vaktsjef fotodesk: 22 00 32 64

 Epost:

 NTB video: 22 00 32 81

 Epost:

 Grafikk:

 Tlf 22034644 Mobil 41019969

© NTBtekst
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NTBs framtidsPM 22.10.12 
 NTBtekst. 22.10.2012 
Folkemord-sak i Oslo tingrett Tirsdag 25.

september 2012 - Torsdag 20. desember 2012

Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle i

folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 9. november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg. I uke 42 vil Tinghuset åpne kl. 0800 og

stenge kl. 1600.

 - -----------------------------

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp

 Mandag 15. oktober 2012 - Onsdag 31. oktober 2012

 Sted: Hotell Rica Victoria, Rosenkrantzgt 13

 Kontakt: Ellen Ystgård Tjensland - 22 99 13 25

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp fortsetter i Erstatningsnemnda for

voldsofre. Nemnda har satt av to uker til å behandle

14 pilotsaker som skal danne norm for alle andre

fornærmende i terrorsaken. Første dag vil være åpen

for pressen. Noen av de formærede har godkjent at

pressen kan være til stede under behandlingen av

deres sak. Ansvarlig bistandsadvokat under

behandlingen er Christian Lundin. Tlf: 90.59.29.90.

 - -----------------------------

 Oslo tingrett: Innsidehandel

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Innsidehandel i forbindelse med effekt av hiv-

vaksine. Berammet 15. oktober - 26. oktober. Sal 227.

Rettens adm.: Yngvild Thue.

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 Kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

filmen TO LIV, som i denne anledning får sin

verdenspremiere. Kl 13:00 holdes en

pressekonferanse om filmen på Radisson Blu Hotel

Norge. Disse vil være til stede: Georg Maas (regissør)

Liv Ullmann (skuespiller) Julia Bache-Wiig

(skuespiller) Juliane Köhler (skuespiller) Axel

Helgeland (produsent) Dieter Zeppenfeld (produsent)

Rudi Teichmann (produsent) 18. oktober er det

pressevisning av filmen De andre kl. 0845 i KP5. Det

vil bli arrangert pressedag etter visningen på

Radisson Blu Hotell Norge fra kl. 11.00. Til stede:

Regissør & produsent Margreth Olin. Kontakt: Ingunn

Sundelin, ingunn@norskfilmdistribusjon.no, tlf.
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92861997. BIFF presenterer årlig over 150

dokumentar- og fiksjonsfilmer, og er med dette i

omfang den største filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Insomnia

 Lørdag 20. oktober 2012 - Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Kontakt: Svein Ingvoll Pedersen - 41624549

 Tromsø Kunstforening er arrangør av festivalen.

Multimedieshow, faglige foredrag og seminarer, to

konserter, og åpningen av en ny utstilling står på

programmet.

 - -----------------------------

 PassivhusNorden

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, Trondheim

 Kontakt: evy.aspheim@enova.no

 Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg

til plussenergibebyggelse». Andre tema:

bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus,

metoder for planlegging, beregninger og simulering

samt energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt.

 - -----------------------------

 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 «Space Weather and Challenges for Modern

Society»

 Mandag 22. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell i Oslo

 Kontakt: K. Harald Drager - khdrager@online.no - 91

69 30 12

 The International Emergency Management Society

arrangerer konferanse som fokuserer på utfordringer

for det moderne samfunn for kritisk infrastruktur, når

det gjelder romvær. Påmelding innen 16. oktober.

 - -----------------------------

 Transport- og logistikkbransjen møtes til konferanse

og debatt

 Mandag 22. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen

 Kontakt: Jo Eirik Frøise - 92608537

 Hele transport- og logistikkbransjen møtes til

konferanse. Fokus er lønnsomhet,

logistikkplanlegging og at de beste erfaringer fra ulike

vareeiere deles. Senere blir «Den Store

Samferdselsdebatten» arrangert. Erna Solberg (H) og

Marit Arnstad (Sp) er blant deltakerne.

 - -----------------------------

 Vedum til Rogaland
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 Mandag 22. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Rogaland

 Kontakt: Gunnar Syverud - 909 54 713

 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

besøker Rogaland og Hordaland.

 - -----------------------------

 Skolelederkonferansen

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 10:00 - Tirsdag 23.

oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus - Oslo

 Kontakt: Nina Hulthin eller Anne Karin Sæther -

nhu@udf.no - 970 84 320 eller 902 05 520 -

http://www.utdanningsforbundet.no/Kurs-og-

konferanser/?

dep=KONF&cid=2012007&y=2012&d=22&m=10

 Skolelederkonferansen - Utdanningsforbundet store

konferanse for rektorer og skoleleder. Kristin

Halvorsen deltar.

 - -----------------------------

 Statssekretær Støstad til Strasbourg

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Strasbourg

 Statssekretær Jan-Erik Støstad i

Arbeidsdepartementet reiser til Strasbourg for å ha

møter med medlemmer av Europaparlamentet, blant

annet om utsendingsdirektivet og endrede direktiver

om offentlige anskaffelser.

 - -----------------------------

 Nærings- og handelsdepartementet besøker Mundal

Subsea AS

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Nærings- og handelsdepartementet har valgt ut

Mundal Subsea AS på Radøy i Nordhordland når de

skal ut på bedriftsbesøk førstkommende tirsdag.

 - -----------------------------

 Hol Sparebank

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 BN Bank ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Libya

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Tripoli

 Ett år siden Gaddafis fall i Libya.

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.
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 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Evry ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo

 Regnskap 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,

 Hydros resultat for tredje kvartal 2012 blir

offentliggjort kl. 07:00. Kvartalsrapporten og

presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig

på www.hydro.com. Det blir holdt en kombinert

analytikerpresentasjon og pressekonferanse kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup.

 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of
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democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar

miljøvernministermøte i Seoul

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar på et

miljøvernministermøte i Seoul som skal forberede

klimatoppmøtet i Doha. Ministere fra rundt 40 land

skal gi politisk retning til klimaforhandlingene.

 - -----------------------------

 Røeggen-saken

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:15 - Fredag 26.

oktober 2012

 Sted: Høyesterett

 Høyesterett behandler sak 2011/1938 om

gyldigheten av avtaler mellom en bank og en kundes

investering i to aksjeindeksobligasjoner. Det er satt av

fire dager til saken. Saken behandles i sammenheng

med sak 2012/419 som gjelder krav om heving og

erstatning etter kjøp av finansielt produkt.

Ankeforhandlingen i denne saken starter 1. november

2012. Det er satt av fem dager til denne saken.

 - -----------------------------

 LOs forskningspolitiske konferanse

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Fafos lokaler i Borggata 2B, Oslo

 Åpningen av konferansen foretas av LO leder Roar

Flåthen. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

innleder også.

 - -----------------------------

 Boligstatistikken for 3. kvartal 2012

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27,

Majorstuen Oslo.

 Kontakt: Per Jæger - 90989509

 Boligprodusentenes Forening inviterer til

pressekonferanse. Tema for pressekonferansen er

Boligstatistikken for 3. kvartal 2012 med presentasjon

av statistikk for salg og igangsetting av nye boliger.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren deltar på Transport & logistikk

2012

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Gardermoen (Clarion Hotel Oslo Airport)

 Samferdselsminister Marit Arnstad deltar på

Transport & logistikk 2012.

 - -----------------------------

 Utdanningsetaten inviterer til pressemøte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Utdanningsetaten, Strømsveien 102, 10.

etasje.
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 Kontakt: Heidi Skjebstad -

heidi.skjebstad@ude.oslo.kommune.no

 Utdanningsetaten inviterer til pressemøte tirsdag i

forbindelse med forslag til nye veiledende

inntaksområder for skolestartere høsten 2013.

 - -----------------------------

 Stortingspresidenten besøker moskee

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Furuset

 Kontakt: Fazal A. Anas - 98240614

 Moskeen Bai tun Nasr tar imot stortingspresident

Dag Terje Andersen.

 - -----------------------------

 Lansering av ny kampanje om nøkkelhull og kostråd

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 11:30 - 13:00

 Sted: Mathallen Vulkan, Oslo

 Kontakt: Liv Merete Wiker - 99207708

 Helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre deltar

på lanseringen av Helsedirektoratets kampanje om

nøkkelhull og kostråd i Mathallen på Vulkan. Pressen

er velkommen til å delta.

 - -----------------------------

 Lansering av Trøndelag Teaters repertoar 2013

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Trøndelag Teater - Nord-Trøndelag

 Kontakt: Sissel Grønlie - 41 47 37 57

 Teppet går opp på Hovedscenen for Kristian Seltuns

repertoarvalg for 2013.

 - -----------------------------

 Hvordan oppnå gratis helsetjenester for alle etter

2015?

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 12:00 - 13:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Kontakt: Kim Terje Loraas -

kim.terje.loraas@reddbarna.no - 48 08 07 31 -

www.reddbarna.no

 Redd Barna arrangerer debatt om hvordan vi kan

sikre gratis helsetjenester for alle etter 2015.

Debatten foregår på engelsk.

 - -----------------------------

 Lysbakken besøker Skjervøy

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Skjervøy

 Kontakt: Line Gaare Paulsen - 92065300

 SV-leder Audun Lysbakken besøker Skjervøy, Lerøy

Aurora kl. 12, og sykestua kl. 15.00.

 - -----------------------------

 Høflighetsvisitt av Japans ambassadør

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 12:30

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar

Japans ambassadør på høflighetsvisitt.

 - -----------------------------

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 243 av 619



 Johan H. Andresen til Handelshøyskolen BI

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 13:00 - 14:00

 Sted: C1-020, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Nydalsveien 37

 Kontakt: Tone Iversen - 46410470

 Investor Johan H. Andresen vil tirsdag forelese for

studentene ved Handelshøyskolen BI. Tittelen på

foredraget er «Sosialt entreprenørskap».

 - -----------------------------

 NIFL presenterer grensehandelrapport

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 13:00 - 15:00

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: bente.birkeland@nnn.no

 NILF presenterer sin grensehandelrapport og studie

av årsaker og effekter på oppdrag fra Norsk Nærings-

og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Handel og

Kontor i Norge, Dagligvareleverandørenes forening

(DLF), Bryggeri- og drikkevareforeningen, Vin- og

brennevinsleverandørenes forening og Norsk

Landbrukssamvirke.

 - -----------------------------

 Navarsete deltar på ordførersamling i Sogn og

Fjordane

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Sogn og Fjordane

 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

deltar på ordførersamling i Sogn og Fjordane.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 «Palme» - premiere

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 17:30

 Sted: Gimle kino

 Kontakt: Kristin Bentdal Larsen - KB@pr-o.no

 Dokumentarfilmen «Palme» handler om Olof Palmes

liv, tiden han levde i og det Sverige han hadde skapt.

Flere norske politikerprofiler og kjendiser inntar den

røde løperen sammen med regissørene Kristina

Lindström og Maud Nycander. Til stede:

Kulturminister Hadia Tajik; statsråd ved

Statsministerens kontor, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen;

partisekretær Raymond Johansen; fiskeriminister

Lisbeth Berg-Hansen; tidligere partisekretærer

Solveig Torsvik og Ivar Leveraas; nestleder i AP

Helga Pedersen; Kristin Krohn Devold; Ingrid

Schulerud; leder av AUF Eskil Pedersen;

finansminister Sigbjørn Johnsen; Greger Ulf Nilson;

og skuespiller Petronella Barker.

 - -----------------------------

 Førpremiere: «Palme»

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 17:30
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 Sted: Gimle kino

 Kontakt: Anita Svingen - 95883004

 Kortfilmfestivalen, Scanbox og Oslo Kino inviterer til

førpremiere på Gimle kino av dokumentaren

«Palme». Regissørene kommer til Oslo i forbindelse

med premieren.

 - -----------------------------

 Hva skal vi spise i fremtiden - og hvordan skal vi

produsere det?

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Mathallen i Oslo

 Kontakt: Andrew Kroglund - 95139725

 Utviklingsfondet arrangerer Sultkampanjen 2012 i

Mathallen. Offentliggjøring av rapport og SULT-

debatt.

 - -----------------------------

 Kunst-Norge samles for Lambda

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Rådhusets sjøside, Oslo

 Kontakt: Karin Hellandsjø - 913 75 878

 Støttespillerne for byggingen av Lambda tar nye

virkemidler i bruk for å sette saken sin på dagsorden

og arrangerer fakkeltog.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 Prisutdelinger på Fylkeshuset i Vadsø

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: Fylkeshuset i Vadsø

 Kontakt: Trond Magne Henriksen - 78963051

 Årets prisutdelinger fra Finnmark fylkeskommune

deles ut. Prisene er Årets lærling 2012, Årets

bolystpris, Folkehelseprisen og Fylkeskulturprisen.

 - -----------------------------

 Vestlandsk Vidsyn 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 - Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Operahuset Nordfjord, Eid

 Kontakt: Randi Erdal - 47642589

 Konferansenb Vestlandsk Vidsyn 2012 arrangeres

for andre gang med fokus på nyskapende kommuner

og lokalsamfunn på Vestlandet.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 24. oktober 2012

 Domstolene og andre konfliktløsningsorganer -

StatRes. 2006-2011

 - -----------------------------

 SSB
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 Onsdag 24. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 24. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Utenriksministeren deltar på debattmøte om Norge

og FN

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: UD

 Kontakt: Veslemøy Salvesen - 995 68 584

 Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på et

debattmøte om Norge og FN i samband med FN-

dagen.

 - -----------------------------

 Anleggsstart av Åsta bru. Bygg i Tre.

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Hedmark

 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

deltar på Offisiell anleggsstart av prosjektet Åsta bru

på Rv3 i Hedmark. Bygg i Tre.

 - -----------------------------

 Eide deltar på et arrangement i regi av FN-

organisasjonene i Norge

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Storgata 33A.

 Kontakt: UD Pressevakta - 23 95 00 02

 Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på et

arrangement i regi av FN-organisasjonene i Norge i

forbindelse med FN-dagen.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren besøker videregående skoler i

Hedmark

 Onsdag 24. oktober 2012

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås besøker

videregående skoler i Hedmark i samarbeid med

Operasjon dagsverk: Kl. 11:00 Ottestad

ungdomsskole Kl. 12:00 Jønsberg videregående

skole Kl. 13:00 Stange videregående skole

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter,

i konsernets hovedkontor på Fornebu

 Kontakt: Scott Engebrigtsen - 90 04 34 84

 Telenor inviterer til presse- og analytikerkonferanse
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vedrørende resultatene for tredje kvartal 2012.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør

økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram

resultatene.

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Norsk-russisk næringslivsforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: NHOs lokaler i Majorstuen, Middelthunsgt 27

 Kontakt: Katerina Smetanina - 47 48 19 37 89

 «The Third Norwegian-Russian Business Forum»

samler over to hundre norske og russiske

bedriftsrepresentanter for å drøfte muligheter og

utfordringer i de to landenes samhandel. Arrangeres

av Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) og Den

russiske føderasjonens kammer for handel og industri

(RF CCI). Forumets sponsorer er Det norske

nærings- og handelsdepartementet, Det norske

utenriksdepartementet, Statoil, Telenor, NHO, Viking

Film Production, LUKOIL, Norges sjømatråd og

Ramboll Oil & Gas.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 24. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

Kronprinsen er til stede på en markering av FN-dagen

for barn, Nationaltheatret (12:00).

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost
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for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Kitron

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Olav Brunborgs vei 4, Billingstad

 Presentasjon av tredje kvartal 2012.

 - -----------------------------

 «Kristin Halvorsen. Gjennomslag»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Cappelen Damms bokhandel Halvbroren,

Akersgata 47/49

 Kontakt: Tone Hansen - 92435573

 Boklansering ved Cappelen Damm. Lilla Sølhusvik er

forfatter.

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Sollerud, Drammensveien 288 i Oslo

 Kontakt: Øystein Thoresen - 952 33 382

 Resultat 3. kvartal 2012. Pressemelding og

kvartalsrapport vil bli offentliggjort klokken 0700

samme dag, blant annet på www.gjensidige.com.

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 Pressevisning av «De andre»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00
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 Sted: Tancred, Filmens hus

 Kontakt: Ingunn Sundelin - 92861997

 Margreth Olins «De andre» vises for pressen

førstkommende onsdag. Det vil bli arrangert

pressedag etter visningen i foajeen på Filmens hus

fra kl. 10.30 hvor regissøren vil være til stede.

 - -----------------------------

 Arverettskonferanse

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Regjeringskvartalet, R5

 Justis- og beredskapsminister Grete Faremo åpner

nordisk arverettskonferanse.

 - -----------------------------

 Kommunal- og regionalministeren deltar i 100-

årsmarkeringen av NVE sine regionkontor

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Sogn og Fjordane kunstmuseum, Førde

 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

deltar på 100-årsmarkeringen av NVE sine

regionkontor.

 - -----------------------------

 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 10:15

 Sted: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

 Kontakt: Jan Otto Risebrobakken - 480 82 602

 Resultat 3. kvartal 2012. Pressemelding,

kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være

tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra kl. 07:30.

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands

Auditorium, Lysaker Park kl. 10:15.

 - -----------------------------

 Spørretimen

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Stortinget

 Justis- og beredskapsministeren besvart spørsmål i

den ordinære spørretimen - fra Ingjerd Schou om

politihelikoptre. Landbruks- og matminister Trygve

Slagsvold Vedum svarer på spørsmål fra

representanten Per Roar Bredvold (Frp).

 - -----------------------------

 Harry Hole-stiftelsen deler ut pris

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Restaurant Schrøder, Waldemar Thranes gate

8

 Harry Hole-stiftelsen deler ut pris til «En ålreit fyr/ei

ålreit dame».

 - -----------------------------

 Lysbakken besøker Kristiansand

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:15

 Sted: Kristiansand

 Kontakt: Tone Foss Aspevoll - 91720267

 SV-leder Audun Lysbakken besøker Kristiansand.

Han innleder på åpent seminar med LO Student,

medarrangør er Fagforbundet, kl. 14.15. Han deltar

på åpent medlemsmøte i SV-huset i Kristiansand, kl.
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19.00.

 - -----------------------------

 Eide møter representanter for forsvars- og

sikkerhetskomiteen i det russiske parlamentet

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: UD

 Kontakt: 23 95 00 02

 Utenriksminister Espen Barth Eide møter

representanter for forsvars- og sikkerhetskomiteen i

det russiske parlamentet.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 17:15

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Møte med Fiskarlaget

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Trondheim

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har

møte med Fiskarlaget.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 Kontakt: NTVA - 73 59 54 63

 Tema: Next generation shipping. Foredrag ved: Tor

E. Svendsen, president, Det Norske Veritas og Per A.

Brinchmann, teknisk direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA.

 - -----------------------------

 Clavis Pharma presenterer resultatene for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Clavis Pharma presenterer resultatene for 3. kvartal

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Forskning og utvikling i næringslivet, 2011.

Foreløpige tall

 - -----------------------------

 Statssekretær Lønseth til Luxembourg

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Luxembourg

 Statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og

beredskapsdepartementet deltar på justis- og

innenriksrådsmøtet i Luxembourg torsdag 25.

oktober. Blant sakene som vil bli diskutert er EUs
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handlingsplan mot migrasjonspresset og utviklingen

etter at EU ga fem land på Vest-Balkan visumfrihet i

2009 og 2010.

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.
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 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Forskning og utvikling i næringslivet, 2011.

Foreløpige tall

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Økonomiske analyser, nr. 5 2012 - temautgave om

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

 - -----------------------------

 Hafslund

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo

 Presentasjon av 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Nyskaping i et kriserammet Europa

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:15

 Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

 Kontakt: Kersti Flamme Larsen - 951 43 760

 Akademikerne arrangerer sin rådskonferanse -

Nyskaping i et kriserammet Europa. Nærings- og

handelsminister Trond Giske er en av

foredragsholderne.

 - -----------------------------

 Akademikernes rådskonferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:15 - 12:00

 Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4,

Oslo

 Kontakt: Kersti Flamme Larsen - 95143760

 Akademikernes rådskonferanse vil i år dreie seg om

hvordan Norge skal møte utfordringene som krisen i

Europa skaper med fokus på kompetanse og

innovasjon.

 - -----------------------------

 Internasjonalt alkolåsseminar

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz' gate 7, Oslo.

 Kontakt: Bjarne Eikefjord - 90610775

 Formålet med seminaret er å sette alkolås som

internasjonalt trafikksikkerhetsverktøy på den norske

politiske agendaen.

 - -----------------------------

 Lysbakken besøker Stavanger

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 11:15

 Sted: Universitetet i Stavanger

 Kontakt: Tone Foss Aspevoll - 91720267

 SV-leder Audun Lysbakken foreleser for studenter i

statsvitenskap.

 - -----------------------------

 Bistandens rolle i framtidas utviklingspolitikk
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 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stortinget, rom T-614

 Kontakt: Mona Wærnes - 97001534

 ForUM og RORG inviterer til partidebatt på Stortinget

om bistandens rolle i utvikling.

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren møter nestlederen i FNs

barnefond

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 15:15

 Sted: Utenriksdepartementet

 Kontakt: Pressevakten - 91395000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møter

nestlederen i FNs barnefond Unicef.

 - -----------------------------

 Møte med Fiskeri- og havbruksnæringens

landsforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 16:00

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har

møte med Fiskeri- og havbruksnæringens

landsforening.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Arkeologisk museum, Peter Klows g. 30,

Stavanger

 Tema: Synkrotroner og synkrotronstråling -

nødvendige storskala-verktøy for å studere stoffers

oppbygning på atomært nivå. Foredrag ved: Helge

Bøvik Larsen, førsteamanuensis, UiS.

 - -----------------------------

 Lysbakken besøker Drammen

 Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Drammen - Buskerud

 Kontakt: Line Gaare Paulsen - 92065300

 SV-leder Audun Lysbakken besøker Drammen.

 - -----------------------------
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 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Seminar og paneldebatt om norsk Cuba-politikk.

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 10:00 - 14:00

 Sted: NUPI, C. J. Hambros plass

 NUPI arrangerer seminar og paneldebatt om norsk

Cuba-politikk.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren møter frivilligorganisasjoner

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Utenriksdepartementet

 Kontakt: Pressevakten - 91395000
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 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møter

representanter fra de frivillige organisasjonene

Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Røde Kors, Norsk

Folkehjelp og Redd Barna. Tema er nulltoleranse for

korrupsjon.

 - -----------------------------

 Unge Venstres landsmøte

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 13:00 - Søndag 28.

oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Nova kino- og konferansesenter, Olav

Tryggvasons gate 5, Trondheim

 Kontakt: Sveinung Rotevatn - sveinung@venstre.no -

95146487 -

http://www.ungevenstre.no/landsmote/unge-venstres-

landsmote-2012

 Det skal blant annet vedtas ny politisk plattform og

nytt sentralstyre skal velges. Unge Venstre-leder

Sveinung Rotevatn holder tale kl. 1330 fredag.

Venstre-leder Trine Skei Grande taler fredag kl.

17.45.

 - -----------------------------

 Berg-Hansen er gudmor for Lofot-ferge

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Bodø

 Statsråd Lisbeth Berg-Hansen skal være gudmor for

en av Lofoten-fergene til Torghatten Nord når de

døper sine to første Lofotferger, MF Landegode og

MF Værøy, i Bodø.

 - -----------------------------

 Regjeringen feirer deltakerne i OL og Paralympics

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 17:30

 Sted: Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien

45

 Kontakt: Informasjon/presse - 902 31 093

 Åpningen av mottakelsen for deltakerne i Olympiske

leker og Paralympics. Det blir mulighet for

fotografering i det deltakerne er på vei inn i lokalet.

Denne seansen blir avsluttet ca. kl. 1815. Oppmøte i

Riddervoldsgate 2 for sikkerhetssjekk. Påmelding til

KUD-Idrett@kud.dep.no.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 NM i SMS
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 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Oslo City

 Kontakt: Rune Braathen - 915 64 866

 I fjor gikk Helle Nilsen (17) til topps i NM i SMS foran

blant annet verdensmester Frode Ness. I november

skal hun forsvare tittelen i finalen på Oslo City og

igjen taste om 50.000 kroner. Arrangør: Telekiosken

 - -----------------------------

 Nordprofilprisen

 Lørdag 27. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Restauranten på Bislett Stadion,

Kongeinngangen, Oslo

 Kontakt: Rolf Urke - 22 59 99 49

 Nordprofilprisen tildeles en person eller organisasjon

som har profilert Nord-Norge på en fremragende

måte. Prisen består av en skulptur, «Sjøpapegøyen

Arthur» laget av billedhogger Finn-Henrik Bodvin fra

Bodø, et tresnitt «Papegøyer i Nord», av

billedkunstner Lars-Erik Karlsen fra Svolvær og et

diplom laget av skriftkunstner Helene Jenssen.

Hovedsamarbeidspartnere for Nordprofilprisen 2012

er Hurtigruten, Statkraft og Macks Ølbryggeri.

 - -----------------------------

 Sivilsaken mot Arne Fredly

 Mandag 29. oktober 2012

 Finanstilsynet mener Arne Fredly har hatt 5,5

millioner kroner i ulovlig gevinst på såkalt shortsalg av

aksjer. Fredly nekter å betale pengene tilbake, og

staten går derfor til sivilt søksmål mot selskapet Atlas

Capital Management ltd.

 - -----------------------------

 Oslo World Music Festival

 Mandag 29. oktober 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Rockefeller

 Kulturminister Hadia Tajik vil stå for den offisielle

åpningen av Oslo World Music Festival 30. oktober

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 Debatt om dyrevelferd

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Hvordan håndteres dyrevelferden - og er det godt

nok?

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30
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 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Kulturbyrådens fremtidsvisjoner

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Nedjma, Litteraturhuset

 Kontakt: Widar Fossum - 95731010

 Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo

(V), orienterer om sitt syn på dagens kulturliv i

hovedstaden og hvilke prioriteringer han mener er

viktig for fremtiden.

 - -----------------------------

 SSB

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Byggearealstatistikk, september 2012

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moneter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------
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 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Arvid Brodersens Minneforelesning

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, Oslo

 Årets forelesning holdes av Victor Norman. Tema: Er

det nok å ha som ambisjon at oljeformuen skal dekke

eldretsunamiens pensjoner, eller bør listen legges

høyere? Hvor ble det av visjonene fra

Stortingsmeldingen St.meld. 25 (1973-74)? P.M.

Røwdes stiftelse er arrangør.

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kredittindikatoren K2. Innenlandsk kreditt. September

2012
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 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 31. oktober 2012

 Detaljomsetningsindeksen, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 31. oktober 2012

 Arbeidskraftundersøkelsen. Sesongjusterte

månedstall, august 2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Orkla

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Vika Atrium Konferansesenter,

Munkedamsveien 45, Oslo

 Kontakt: Anders Kalleberg - 22 54 44 18

 Resultater for 3. kvartal 2012 publiseres kl. 0700.

Presentasjon kl. 0800.

 - -----------------------------

 Sparebanken Øst

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Sparebanken Øst, Cort Adelers gate 20, Oslo

 Kontakt: 41328348

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs g. 1, Oslo

 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00
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 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassadekontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist
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 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 Norske Skog

 Torsdag 1. november 2012 kl. 08:30

 Sted: DnBs lokaler på Aker Brygge i Oslo

 Kontakt: Carsten Dybevig - 917 63 117

 Regnskap for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

 - -----------------------------

 Aker Solutions ASA

 Fredag 2. november 2012 kl. 09:00

 Sted: Snarøyveien 20, Fornebu

 Kontakt: Ivar Simensen - 46 40 23 17

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Stoltenberg og Thorning-Schmidt åpner

ambassadekontor

 Søndag 4. november 2012

 Sted: Yangon, Myanmar

 Kontakt: 22244007

 Statsminister Jens Stoltenberg og Danmarks

statsminister Helle Thorning-Schmidt åpner det felles

nordiske ambassadekontoret i Yangon i Myanmar.

 - -----------------------------

 Dom i flygeledersaken

 Mandag 5. november 2012

 Avinor har gjennom arbeidsgiverforeningen Spekter

stevnet Norsk flygelederforening for Arbeidsretten for

å få fjernet flygeledernes tillitsvalgte ved kontrolltårnet

på Gardermoen, Åge Røde, fra vervet.

 - -----------------------------

 Minnemarkering for Kings Bay-ulykken

 Mandag 5. november 2012

 Sted: Svalbard

 Kong Harald skal delta under en minnemarkering for

Kings Bay-ulykken. Også stortingspresidenten og

gjenlevende gruvearbeidere deltar. Gruveulykken for
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50 år siden førte til at regjeringen måtte gå av.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Landsmøtet i utdanningsforbundet

 Mandag 5. november 2012 kl. 09:30 - 18:00

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - nhu@udf.no - 97084320 -

http://lm2012.udf.no/

 Valg av ny ledelse og en debatt om framtidas

lærerrolle vil stå i sentrum på landsmøtet.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 Handelskonferansen 2012

 Tirsdag 6. november 2012

 Tema: Smartere handel - Kunsten å drive god butikk!

Petter Stordalen er blant deltakerne. Konferansen er

lagt opp som et talkshow. Over 50 toppledere og

bransjeeksperter er til stede. Hovedorganisasjonen

Virke er arrangør.

 - -----------------------------

 CSR-seminar hos NorgesGruppen

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: Karenslyst allé 12-14

 CSR-seminar hos NorgesGruppen.

 - -----------------------------
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 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Fra god lærling til dyktig fagarbeider

 Tirsdag 6. november 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Hotel Arena Lillestrøm

 Kontakt: konferanse@spekter.no - 47 65 70 00 -

www.spekter.no

 Fagforbundet og Spekter arrangerer konferanse om

fag- og yrkesopplæring i spesialisthelsetjenesten. Til

konferansen kommer blant annet kunnskapsminister

Kristin Halvorsen.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Kontakt: Virke - 22541700

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 263 av 619



 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 Den store utleiedagen 2012

 Torsdag 8. november 2012 kl. 09:00

 Sted: Nedre Vollg. 11

 Kontakt: NE kunnskap - 23 11 56 00

 En rekke sentrale problemstillinger ved utleie av

næringseiendom som profesjonelt virkefelt er tema.

Eiendomsbesittere, leietakere og sentrale rådgivere

skal diskutere.

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-pavirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------
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 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White

 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite inviterer til seminaret

“Looking Ahead to the 2012 U.S. Presidential

Elections». USAs ambassadør Barry B. White

foreleser om det kommende presidentvalget i USA

2012. Påmelding innen 9. november.

 - -----------------------------

 Rettssak Furuset-drapet

 Mandag 12. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Oslo tingrett

 En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Thien

Hoang (21) på Furuset i Oslo.

 - -----------------------------

 Transatlantic Science Week 2012

 Mandag 12. november 2012 - Fredag 16. november

2012

 Sted: Houston

 Hovedtema er energi og helse og medisin.

 - -----------------------------

 Hilda Feste-drapet for retten

 Mandag 12. november 2012 - Onsdag 21. november

2012

 Sted: Bergen tinghus

 Kontakt: Iwar Arnstad - iwar.arnstad@domstol.no -

900 32 760

 En mann fra Os er tiltalt for å ha drept og voldtatt 98

år gamle Hilda Feste 1. januar 2012. Rettens

administrator er Gunnar Rode Torvund. Tirsdag 13.

november er rettsfri dag. For å kunne gi gode

arbeidsforhold for både domstolen og pressen er det

ønskelig å få vite hvor mange journalister / fotografer

som kommer til å overvære forhandlingene. Det bes

derfor om at redaksjonene gir beskjed om de vil være

til stede, og i så fall med hvor mange medarbeidere.

Beskjed om dette sendes til iwar.arnstad@domstol.no

innen 8. oktober. Eventuelle søknader om filming i

forbindelse med hovedforhandlingen skal ha

innkommet til tingretten før torsdag 1. november

2012.

 - -----------------------------

 Os-drapet i Nordhordland tingrett

 Mandag 12. november 2012

 Sted: Nordhordland tingrett

 Drapet på Hilda Feste i Os kommer opp i

Nordhordland tingrett.

 - -----------------------------

 Kjemikaliedager

 Tirsdag 13. november 2012 - Onsdag 14. november

2012

 Sted: Hotell Bristol i Oslo

 Kontakt: Cecilie R-F Skarning - 93490903

 Kjemikaliedagene er en årlig temakonferanse med

deltakelse fra næringslivet, myndigheter og
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forskningsinstitusjoner. REACH blir i år et viktig tema

på Kjemikaliedagene. Fokus er på REACH review

2012. Statssekretær i Miljøverndepartementet

Henriette Westhrin vil oppdatere deltakerne om

Regjeringens kjemikaliepolitikk. På Kjemikaliedagene

blir man oppdatert i forhold til myndighetenes

prioriteringer, eksponeringsscenarier,

sikkerhetsdatablader og tilsyn m.m.

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres

 Tirsdag 13. november 2012

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres.

 - -----------------------------

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal

 Tirsdag 13. november 2012

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Norges Bank-seminaret

 Tirsdag 13. november 2012 kl. 18:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78, Oslo

 Sannheter og evige sannheter: Hva kan vi lære av

historien? Foredrag ved visesentralbanksjef Jan F.

Qvigstad.

 - -----------------------------

 Naturviterforum 2012

 Onsdag 14. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Sundvolden hotell

 Tema: Beredskap og sikkerhet i forvaltning av natur

og miljø.

 - -----------------------------

 Farstad Shipping ASA legger fram resultatet for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 14. november 2012

 stad Shipping ASA offentliggjør resultatet for 3.

kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Kulturrådets Årskonferansen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Reidar Gjersvik, -

reidar.gjersvik@kulturrad.no

 Kulturrådets Årskonferansen 2012. Temaet er

skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitet i kultursektoren

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Ecuador

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peace spesielle turer/sykkelturer i 2012 i

Ecuador

 - -----------------------------
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 Språkdagen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Kontakt: http://www.siu.no/Globalmeny/For-

media/Nyheter-fra-SIU/Konferanse-om-

spraaklaering2

 Språkdagen 2012. SIU arrangerer 14. november

2012 konferanse om språklæring og

internasjonalisering.

 - -----------------------------

 Kulturrådets årskonferanse 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Folketeateret, Oslo

 Etter beste skjønn - om skjønn, skjønnsutøvelse og

kvalitetsvurdering

 - -----------------------------

 Spansk fagbevegelse kaller til generalstreik

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Spania

 Spansk fagbevegelse kaller til generalstreik. Det er

andre gang i år at fagorganiserte i Spania går til

storstreik i protest mot budsjettkuttene.

 - -----------------------------

 Agroteknikk 2012

 Torsdag 15. november 2012 - Søndag 18. november

2012

 Agroteknikk 2012

 - -----------------------------

 EMGS ASA legger fram resultater fra 3. kvartal 2012

 Torsdag 15. november 2012

 EMGS ASA legger fram resultater fra 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 NattoPharma presenterer resultater for 3. kvartal

2012

 Torsdag 15. november 2012

 NattoPharma legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Psykologiens dag

 Torsdag 15. november 2012 kl. 13:15

 Sted: uditorium 4, Harald Schjelderups hus,

Forskningsveien 3A, 0373 Oslo

 Kontakt: ekspedisjon@psykologi.uio.no - 22 84 50 00

 Årets tema er effekten av psykologisk behandling.

Siste nytt om virksomme prosesser og mekanismer

innen psykoterapi, om behandling av rusavhengighet,

psykiske traumer og seksuelle problemer, samt

trening av hukommelsesvanske.

 - -----------------------------

 Twilight-skuespillere kommer til Oslo

 Torsdag 15. november 2012 kl. 22:45

 Sted: Colosseum kino i Oslo

 Twilight-skuespillerne Nikki Reed og Jackson

Rathbone kommer til den norske premieren på «The
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Twilight Saga - Breaking Dawn Part 2».

 - -----------------------------

 GC Rieber Shipping ASA, rapport fra 3. kvartal

 Fredag 16. november 2012

 Tall offentliggjøres.

 - -----------------------------

 valg i Sierra Leone

 Lørdag 17. november 2012

 Sted: Freetown

 Det er valg på ny nasjonalforsamling i Sierra Leone.

 - -----------------------------

 Sykehusreformen 10 år: Resultater og veien videre

 Mandag 19. november 2012

 Sted: Oslo - Oslo

 Kontakt: Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i

Spekter - gunnar.larsen@spekter.no - 98841531 -

http://spekter.no/modules/module_123/proxy.asp?C=

558&I=4955&D=2&tabmid=580&mid=580a606a645

 Arbeidsgiverforeningen Spekter markerer 10 års

jubileet til helseforetaksreformen med en innholdsrik

konferanse. Som arbeidsgiverforening for

helseforetakene har Spekter fulgt utviklingen tett i

hele perioden, og på konferansen spør vi: • Har

reformen vært en suksess - for eier, pasienter

/brukere og ansatte? • Hvilke utfordringer står norsk

spesialisthelsetjeneste overfor i dag og de neste ti år?

• Hvordan få flere og enda bedre helsetjenester igjen

for pengene? Sentrale forskere, politikere og andre

meningsbærere vil diskutere og gi svar på disse

spørsmålene.

 - -----------------------------

 Offentliggjøring av Folketrygdfondets rapporter, 3.

kvartal.

 Mandag 19. november 2012

 Offentliggjøring av Folketrygdfondets rapporter, 3.

kvartal.

 - -----------------------------

 Zerokonferansen 2012

 Mandag 19. november 2012 - Tirsdag 20. november

2012

 Sted: Gardermoen - Akershus

 Kontakt: Thor-Arne Englund - thor-arne@zero.no - 47

68 36 57

 For syvende gang arrangeres den årlige

Zerokonferansen. Konferansen har blitt den største

konferansen av sitt slag i Skandinavia, og

programmet omhandler globale energi- og

klimautfordringer, og teknologiske, økonomiske og

politiske løsninger. Tidligere generalsekretær i FN,

Kofi Annan, vil være hovedtaler årets Zerokonferanse.

På konferansen vil den tidligere generalsekretæren i

FN snakke om de alvorlige konsekvensene

klimaendringer har på verdenssamfunnet. Den

svenske forskningsformidleren Hans Rosling kommer

også.

 - -----------------------------

 Konferansen «Financial secrecy, society and vested

interests»

 Tirsdag 20. november 2012 - Torsdag 22. november

2012

 Sted: NHH, Bergen
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 Kontakt: Kristin Risvand Mo - 915 99 661

 Tidligere statsminister i Hellas, Giorgos Papandreou,

korrupsjonsjeger, parlamentsmedlem i EU for De

Grønne i Frankrike og styreleder i EUs

utviklingskomité Eva Joly og finansminister Sigbjørn

Johnsen er hovedinnlederne på en internasjonal

konferanse om finansielt hemmelighold, effekten av

hemmelighold på samfunnet og behovet for

åpenhetsreformer.

 - -----------------------------

 Norsk bygningsfysikkdag

 Onsdag 21. november 2012

 Sted: UBC Ullevaal Business Class, Oslo

 Kontakt: Sølvi Delbekk - 930 06 140

 SINTEF Byggforsk og NTNU Norsk

Bygningsfysikkdag er arrangører. Hovedtemaer i år er

energi, fukt, byggeteknikk og ny forskning.

 - -----------------------------

 Solvang med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 21. november 2012

 Solvang med resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Sikkerhetsdagene 2012

 Onsdag 21. november 2012 - Torsdag 22. november

2012

 Sted: Radisson Blu Royal Garden hotell, Trondheim

 Sikkerhetsdagene 2012 arrangeres i Trondheim.

Årets konferanse vil ha tre hovedtemaer:

risikoforståelse i lys av 22. juli, klimatilpasning og

kritisk infrastruktur og arbeidsulykker og

ulykkesforebygging. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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NTBs framtidsPM 17.10.12 
 NTBtekst. 17.10.2012 
Folkemord-sak i Oslo tingrett Tirsdag 25.

september 2012 - Torsdag 20. desember 2012

Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle i

folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 9. november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg. I uke 42 vil Tinghuset åpne kl. 0800 og

stenge kl. 1600.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Voksenåsen hotell, Oslo

 Kontakt: Christofer Solbakken - 951 19 946

 Årets siste Bispemøte har etiske spørsmål på

agendaen - hvem har retten til barn? Har voksne rett

til å få barn? Og har barnet rett til å vite hvem som er

deres biologiske foreldre?

 - -----------------------------

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp

 Mandag 15. oktober 2012 - Onsdag 31. oktober 2012

 Sted: Hotell Rica Victoria, Rosenkrantzgt 13

 Kontakt: Ellen Ystgård Tjensland - 22 99 13 25

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp fortsetter i Erstatningsnemnda for

voldsofre. Nemnda har satt av to uker til å behandle

14 pilotsaker som skal danne norm for alle andre

fornærmende i terrorsaken. Første dag vil være åpen

for pressen. Noen av de formærede har godkjent at

pressen kan være til stede under behandlingen av

deres sak. Ansvarlig bistandsadvokat under

behandlingen er Christian Lundin. Tlf: 90.59.29.90.

 - -----------------------------

 Oslo Innovation Week

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo
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 Kontakt: Hallstein Bjercke - 93 03 87 42

 Internasjonale og norske investorer, gründere,

forskere og bedriftsledere samles. Oslo Innovation

Week omfatter 50 arrangører og til sammen 45

arrangementer i Oslo med over 5 000 deltakere.

 - -----------------------------

 Oslo tingrett: Innsidehandel

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Innsidehandel i forbindelse med effekt av hiv-

vaksine. Berammet 15. oktober - 26. oktober. Sal 227.

Rettens adm.: Yngvild Thue.

 - -----------------------------

 Behandling av innsjøene i Vefsn-regionen

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Lørdag 20. oktober 2012

 Sted: Helgeland - Nordland

 Kontakt: Tore Vatne - 480 40 283

 Hoveddelen av rotenonbehandling av innsjøene i

Vefsn-regionen. Fylkesmannen i Nordland er

tiltakshaver for rotenonbehandling av innsjøene

Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet i

Fustavassdraget i Nordland.

 - -----------------------------

 Miljøvernministeren til Hyderabad i India

 Onsdag 17. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Hyderabad

 Kontakt: Gard Nybro-Nielsen - +47 952 44 674

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar på

høynivådelen av FN-toppmøtet om biologisk mangfold

(CBD) i Hyderabad i India.

 - -----------------------------

 Håkan Nesser i Oslo

 Onsdag 17. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Mai Gaardsted - 91 10 15 19

 Den svenske forfatteren Håkan Nesser er i Oslo i

forbindelse med lanseringen av romanen «Himmel

over London».

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no
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 Kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

filmen TO LIV, som i denne anledning får sin

verdenspremiere. Kl 13:00 holdes en

pressekonferanse om filmen på Radisson Blu Hotel

Norge. Disse vil være til stede: Georg Maas (regissør)

Liv Ullmann (skuespiller) Julia Bache-Wiig

(skuespiller) Juliane Köhler (skuespiller) Axel

Helgeland (produsent) Dieter Zeppenfeld (produsent)

Rudi Teichmann (produsent) 18. oktober er det

pressevisning av filmen De andre kl. 0845 i KP5. Det

vil bli arrangert pressedag etter visningen på

Radisson Blu Hotell Norge fra kl. 11.00. Til stede:

Regissør & produsent Margreth Olin. Kontakt: Ingunn

Sundelin, ingunn@norskfilmdistribusjon.no, tlf.

92861997. BIFF presenterer årlig over 150

dokumentar- og fiksjonsfilmer, og er med dette i

omfang den største filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Pressekonferanse Farc-forhandlingene

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Seminar om Europarådet

 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Klingenberggaten 7A

 Kontakt: Den europeiske unions delegasjon til Norge

- post@eudelegasjonen.no - 22 83 35 83

 Seminar om europeisk økonomi. EU-ambassadør

János Herman og økonomiredaktør i Aftenposten, Ola

Storeng, skal diskutere Europarådets beslutninger.

 - -----------------------------

 Generalstreik

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Aten, Hellas

 Hellas' viktigste faglige landsorganisasjoner varsler

en ny generalstreik i protest mot nye

innstrammingstiltak.
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 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 Kontakt: Karoline Johnsrud - 99 32 62 21

 NUPI-seminar. Hvordan er framtiden for de rike

utenforlandene i en tid preget av krise? Norge og

Sveits' utfordringer er tema for konferansen. Kristian

Berg Harpviken, Nina Witoszek, John Stoll, Spyridon

Arvanitis, Nikolai Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant

deltakerne.

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Norsk Kulturskoleråds landsmøte 2012

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Scandic Hotell, Hamar

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innlegg

på Norsk Kulturskoleråds landsmøte 2012 19. oktober

kl. 1230.

 - -----------------------------

 Refleksdagen

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Francis C.G. Hess - 40 46 49 23

 I år arrangeres den nasjonale Refleksdagen for 7.

gang. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av

refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker. Trygg

Trafikk er arrangør.

 - -----------------------------

 Møte i Kringkastingsrådet

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst
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 Kontakt: Erik Berg-Hansen - 91608425

 Blant annet skal NRKS dekning av Gjørv-rapporten

diskuteres.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren møter Sveriges direktorat for

utvikling

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Utenriksdepartementet, 7. Juniplassen 1

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møter

Susanne Wadstein fra det svenske direktoratet for

utvikling, Sida. Tema: Likestilling.

 - -----------------------------

 AUFs landsmøte

 Torsdag 18. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1,

Oslo

 Kontakt: Trygve Harlem Losnedahl - 482 03 048

 Det skal blant annet vedtas et nytt arbeids- og

prinsipprogram samt et nytt sentralstyre. Landsmøtet

åpnes med en minnemarkering torsdag 18. oktober

klokken 11:00. Statsminister Jens Stoltenberg deltar.

AUF - leder Eskil Pedersen holder åpningstale om

den politiske situasjonen samme dag klokken 13:30.

Fredag kl. 17.00 blir det arrangert en paneldebatt om

internasjonal solidaritet med utenriksminister Espen

Barth Eide, Liv Tørres, Sidsel Wold og Mona Sahlin.

Statsminister Jens Stoltenberg holder innlegg kl.

09:15 19. oktober. Pressekontakt for Stoltenberg er

Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078. Nærings-

og handelsminister Trond Giske innleder om

kunnskapssamfunnet 20. oktober kl. 1030. Helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre innleder om helse

kl. 1630. All presse, både journalister og eventuelle

teknikere må akkrediteres. Navn og mediebedrift

sendes til trygve@auf.no. For akkreditering til

åpningsdagen må beskjed gis i løpet av tirsdag 16.

oktober.

 - -----------------------------

 Dagligvareleverandørenes forening (DLF) Høstmøte

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Quality Hotel Tønsberg

 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

holder innlegg på Dagligvareleverandørenes forening

(DLF) Jubileums Høstmøte.

 - -----------------------------

 Microsoft, Google, Philip Morris, Verizon

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kvartalsrapporter.

 - -----------------------------

 Fagkonferanse om drosjenæringen

 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Thon Hotel Sandvika, Oslo

 Kontakt: Atle Hagtun - 92633688

 Norges Taxiforbunds fagkonferanse, med fokus på

lovgiving, miljø og anbud. Fire stortingspolitikere,

byråd Ola Elvestuen og Bellonas Frederic Hauge er

blant innlederne.

 - -----------------------------
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 Pressekonferanse vedrørende Borregaards

børsintroduksjon

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Børs

 Kontakt: Tone Horvei Bredal - 924 67 711

 Orkla planlegger en børsnotering av Borregaard på

Oslo Børs. I den forbindelse holdes en

pressekonferanse i Børsens lokaler, direkte etter

noteringsseremonien har funnet sted.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------

 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Den nasjonale styredagen 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 16:15

 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo. -

Oslo

 Kontakt: Audun Farbrot - audun.farbrot@bi.no -

46410230 - http://www.bi.no/om-bi/konferanser-ved-

bi/styredagen2012/program/

 Handelshøyskolen BI og Styreakademiet arrangerer

Den nasjonale Styredagen. Den nasjonale styredagen

er den sentrale møteplassen for bedre styrearbeid

med sentrale aktører i norsk næringsliv og offentlig

sektor. Årets tema er: Det kunnskapsbaserte styret.

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar.

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks

Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 Norges energidager 2012
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 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Holmenkollen Park Hotel i Oslo

 Kontakt: Arne Søiland - 40 21 01 50

 Hvilke muligheter gir Europas økte interesse for

fornybar kraft? Olje- og energiminister Ola Borten

Moe og påtroppende NHO-direktør Kristin Skogen

Lund forklarer hvordan de ser for seg framtiden til

norsk energisektor. Norges vassdrags- og

energidirektorat (NVE) er arrangør.

 - -----------------------------

 Konferanse om fag- og yrkesopplæring

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Britannia Hotel, Trondheim

 Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU

arrangerer konferanse om fag- og yrkesopplæring.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner

konferansen.

 - -----------------------------

 PU sitt faglige forum

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 11:15

 Sted: Hotell Scandic Oslo Airport, ved Gardermoen

 Justisminister Grete Faremo innleder på Politiets

utlendingsenhets faglige forum.

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Tema: framtidens kommunestruktur,

vekstkommunens utfordringer, muligheter og behov

og Nasjonal transportplan. Annet: Hvor høy er

ungdomsledigheten, hvem er de og ikke minst hva

gjør fylkeskommunen og kommunene for å bidra til at

flere unge aktiviseres og passivitet forebygges?

 - -----------------------------

 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl. 13.

i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00
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 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sesonglansering Nasjonalteateret

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Bakscenen, Nationaltheatret

 Kontakt: Kirsti.ellefsen@nationaltheatret.no

 Teatersjef Hanne Tømta presenterer repertoaret for

våren 2013.

 - -----------------------------

 Kunnskapsministeren besøker Artsdatabanken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Trondheim

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøker

Artsdatabanken i Trondheim.

 - -----------------------------

 Lansering av Ulf Andenœs' biografi om Olav Selvaag

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Ekeberghuset

 Kontakt: marked@fpress.no

 Boklansering.

 - -----------------------------

 Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:00 - 18:00

 Sted: Hotell Bristol

 Kontakt: Stian Oen - sto@advokatforeningen.no -

90576904 -

http://www.advokatforeningen.no/Aktuelt/Nyheter/Adv

okatforeningens-rettssikkerhetsseminar-2012/

 Tema: Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i

menneskerettighetssammenheng? Er inkorporering

av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?

Arrangør: Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.

 - -----------------------------

 Byggestartsmarkering på Lerkendal studentby

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:30

 Sted: Trondheim

 Kontakt: Terje Bostad - 951 48 476

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen legger ned

grunnsten og markerer Lerkendal studentby i

Trondheim.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren i møte med

naturvernorganisasjoner

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 16:00

 Samferdselsminister Marit Arnstad har møte med

flere naturvernorganisasjoner om Nasjonal

transportplan.
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 - -----------------------------

 Skolelederkonferansen i Nord-Trøndelag 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: Nord-Trøndelag

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innlegg

på Skolelederkonferansen 2012.

 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

 - -----------------------------

 Utenriksministeren holder appell ved markering

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:30

 Sted: 7. juni plassen.

 Kontakt: UD Pressevakta - 23 95 00 02

 Utenriksminister Espen Barth Eide holder en appell i

forbindelse med en markering for forfulgte kristne.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimaspørsmål

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 Kongsberg Automotive Holding ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012
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 - -----------------------------

 Datakortets internasjonale årsmøte

 Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell, Oslo

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innlegg

på det internasjonale årsmøtet til ECDL-F -

Datakortet.

 - -----------------------------

 AKKS 30 år

 Fredag 19. oktober 2012

 Kontakt: Hilde Hammer - 920 47 200

 30 år med kvinner, rock og samspillskurs feires med

jubileumskonserter i Bergen, Oslo, Stavanger,

Kristiansand og Trondheim. Totalt skal over 20 band,

artister og DJ-er opptre og det er laget et

bestillingsverk til konserten i Trondheim.

 - -----------------------------

 Statsråd

 Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Slottet

 Kongen holder statsråd på Det kongelige slott.

Kronprinsen vil også være til stede.

 - -----------------------------

 Kongelig bryllup

 Fredag 19. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Luxemburg

 Kongen, dronningen, kronprinsen, kronprinsessen,

prinsesse Märtha Louise og Ari Behn er til stede ved

feiringen av bryllupet mellom Arvestorhertug

Guillaume av Luxembourg og grevinne Stéphanie de

Lannoy

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk,

3. termin 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Norges porteføljeinvesteringer i utlandet. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Skatteregnskapsstatistikk, september 2012

 - -----------------------------

 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også
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lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som

før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 Om håpet glipper, er alt tapt - homofile flyktninger

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Benedicte Treider - 22 400 370

 Amal Aden har skrevet bok om homofili i

minoritetsmiljøer. Aschehoug er utgiver. Det blir

paneldebatt om homofili i minoritetsmiljøene i Norge -

med Amal Aden, Eskil Pedersen, Kristin Clemet og

Tina Shagufta Kornmo. Debattleder er Cathrine

Sandnes.

 - -----------------------------

 Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i

oppdragelsen

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

 Kontakt: Fakhra Salimi - 92019962

 MiRA-Senteret inviterer fagpersoner og institusjoner

til den nasjonale dialogkonferansen. Konferansen vil

spesielt se på kommunikasjon mellom

hjelpeapparatet og innvandrerbefolkningen. Hvordan

kan mødrenes ressurser brukes for å finne gode

løsninger for barneoppdragelse?

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

 Kontakt: Kenneth Ragnvaldsen - 913 90 918

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Kontakt: Hanna Kathrine Sommerstad - 984 40 184

 Tema: Den europeiske produktivitetsutfordringen.

Trond Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D.

Norman er noen av innlederne på NHHs

høstkonferanse i Oslo fredag 19. oktober.

Konferansen tar opp de store produktivitets- og

innovasjonsutfordringene Norge og andre europeiske
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land står overfor. Leder av den danske

produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch-

Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive

enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice president i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Overrekkelse av utredning fra Syse-utvalget om

smitte og straff

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet i R5 i regjeringskvartalet

 Kontakt: Liv Merete Wiker - 992 07 708

 Syse-utvalget overrekker sin utredning til helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Utvalget ble

oppnevnt av regjeringen i desember 2010 for å utrede

ulike spørsmål knyttet til bruken av straff for det å

overføre smittsomme sykdommer til andre. Påmelding

for de som ikke har pressekort sendes innen torsdag

18. oktober kl. 10.00 til: HOD-

Syseutvalget@hod.dep.no

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012. Publiseres kl. 0800.

 - -----------------------------

 Victims and Witnesses in International Criminal

Courts

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

 PRIO-seminar.

 - -----------------------------

 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------

 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

 Den norske Atlanterhavskomité arrangerer seminar.

USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 «22. juli Forstå - forklare - forebygge»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Rannveig Larsen - 45 03 22 42

 Boklansering ved Abstrakt forlag. Korte innlegg ved
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Svein Østerud, Tore Slaatta, Anne Birgitte Nilsen og

Hans Petter Graver. Det blir mulighet for spørsmål og

samtale med forfattere i etterkant.

 - -----------------------------

 Lansering av rapport fra Regnskogfondet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Miljøhuset G9 (6. et.), Grensen 9b, Oslo

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar på

Naturvernforbundet sitt seminar om klimarettferdighet

i forbindelse med lansering av en rapport. En

internasjonal klimaløsning avhenger av at verdens

land finner ut hvordan verdens ressurser kan fordeles

på en rettferdig måte. Naturvernforbundet samler

eksperter, politikere og andre fra inn- og utland til å gå

løs på diskusjonen. Les mer om rapporten her:

http://www.regnskog.no/nyheter/nyhetsarkiv/regnskog

fondet/milj%C3 %B8bistand-god-bruk-av-norske-

bistandspenger

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren i møte med NAF

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 12:30

 Samferdselsminister Marit Arnstad i møte med NAF.

 - -----------------------------

 Venstre har landsstyremøte og kommunalkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 14:00 - Søndag 21.

oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Hotell Bristol

 Kontakt: kommunikasjonsrådgiver Jan-Christian

Kolstø - jko@stortinget.no - 92056081 -

http://www.venstre.no/artikkel/45615/

 Rundt 200 av Venstres lokalpolitikere møtes til

kombinert landsstyremøte og kommunalfonferanse

med tema «En skole for kunnskap og like

muligheter». Partileder Trine Skei Grande går på

talerstolen kl. 11.00 lørdag. Øvrige innledere er bl.a.

klasse 10B-lærer Harald Ødegaard (NRK), Abelias

Paul Chaffey, Utdanningsforbundets Mimi

Bjerkestrand, Gro Elisabeth Paulsen fra Norsk

Lektorlag. Guri Melby (V) og Henrik Asheim (H)

innleder om tema «den nye regjeringens

skolepolitikk».

 - -----------------------------

 Statens sivilrettsforvaltning

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 14:30

 Grete Faremo besøker Statens sivilrettsforvaltning.

 - -----------------------------

 Norgesmesterskapet i Hundekjøring

 Lørdag 20. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Ringerike.

 Kontakt: Knut Arne Holthe - 905 50 647

 Ringerike Trekkhundklubb, Asker Trekkhundklubb og

Bærum Hundkjørerklubb er arrangører. Løpet er

uttaksløp for Europamesterskapet som skal gå av

stabelen i Tyskland 4. til 6 november 2012.

 - -----------------------------

 Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Hanna E. Marcussen - 90571847
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 Miljøpartiet De Grønnes landsstyre samles i Oslo. for

å diskutere strategi for den kommende

stortingsvalgkampen. Partiets holdning til

regjeringsspørsmålet er ett av temaene som står på

dagsorden.

 - -----------------------------

 Insomnia

 Lørdag 20. oktober 2012 - Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Kontakt: Svein Ingvoll Pedersen - 41624549

 Tromsø Kunstforening er arrangør av festivalen.

Multimedieshow, faglige foredrag og seminarer, to

konserter, og åpningen av en ny utstilling står på

programmet.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 Metorittdag på Tøyen

 Lørdag 20. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Naturhistorisk Museum, Tøyen Hovedgård

 Kontakt: Elen Roaldset - 91628852

 På temadagen kan man lære om solsystemet,

asteroider, ildkuler, nedslagskratre og de nyeste

resultatene fra Mars.

 - -----------------------------

 Arve Tellefsen gjester Trøndelag Teater

 Lørdag 20. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Trøndelag Teater

 Kontakt: Sissel Grønlie - 41 47 37 57

 Arve Tellefsen og pianist Tor Espen Aspaas spiller

Ole Bull.

 - -----------------------------

 Norges Taxiforbund Avd. Oslo Taxi - 100 års

jubileum
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 Lørdag 20. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Radisson Blu Hotell på Holbergs plass, Oslo

 Kontakt: Glenn Tuxen - 92880112

 Foreningen ble stiftet 16. oktober 1912.

 - -----------------------------

 PassivhusNorden

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, Trondheim

 Kontakt: evy.aspheim@enova.no

 Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg

til plussenergibebyggelse». Andre tema:

bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus,

metoder for planlegging, beregninger og simulering

samt energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Aesha Ullah - 414 146 53

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden. NRK

inviterer pressen til NRK Marienlyst for å dekke den

direktesendte TV-aksjonen. Presse som ønsker å

dekke hele eller deler av sendingen, bes sende

påmelding med navn på journalist/fotograf til

aesha.ullah@nrk.no innen fredag 19. oktober kl.

12.00. Program: Fra kl. 15.45: Oppmøte i TV-

resepsjonen NRK, Marienlyst. 16:00-19:00: TV-

aksjonen 2012: Dugnaden som forandrer hverdagen -

Sending 1 Med Bertine Zetlitz, DumDum Boys,

Thorbjørn Jagland, Tony Attah, Donatella Rovera,

Vebjørn Sand, og flere gjester. 19:55-23:00: TV-

aksjonen 2012: - Sending 2 Med Jens Stoltenberg,

Espen Barth Eide, Cecilia Brækhus, Ali Saki, Salil

Shetty, Svein Brandtzæg, Mariam al-Khawaja, og

flere gjester. 23:20-00.20: TV-aksjonen 2012: -

Sending 3 Med Mikhael Paskalev, Dreamon, Kash

King Gashamura, Hans Tore Bjerkaas, P3-aksjonen,

Amnesty International og Oslo Fagott kor. NB!

Forbehold om endringer! Tilgang: Akkreditering gir

adgang til TV-aksjonssendingen som avvikles fra

studio 1 og 2 på Marienlyst. Et arbeidsområde for

pressen med nett- og strømtilkobling opprettes i

tilknytning til hallen som fungerer som minglerom og

oppholdssted for gjester og presse. Fotografering: Det

vil bli satt opp eget tidspunkt for fotografering av

programlederne under sendingen søndag. Det er ikke

lov å benytte blits i studio 1 og studio 2 under

sending. Pressen har ikke tilgang til studio 1 og studio

2 uten individuell avtale med presseansvarlig.

 - -----------------------------

 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012
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 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.

 - -----------------------------

 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidentkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 «Space Weather and Challenges for Modern

Society»

 Mandag 22. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell i Oslo

 Kontakt: K. Harald Drager - khdrager@online.no - 91

69 30 12

 The International Emergency Management Society

arrangerer konferanse som fokuserer på utfordringer

for det moderne samfunn for kritisk infrastruktur, når

det gjelder romvær. Påmelding innen 16. oktober.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------

 Dagfinn Høybråten lanserer bok

 Mandag 22. oktober 2012

 Kontakt: Tone Hansen - 924 35 573

 Dagfinn Høybråten er aktuell med den politiske

biografien «Drivkraft». Cappelen Damm er utgiver.

 - -----------------------------

 Akerselvakonferansen

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: DogA, Schweigårdsgt. 16, Oslo

 Kontakt: Christian Jenssen - 93217310

 Konferanse i regi av Akerselva Næringsforening. Om

behandling av Akerselva.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Frihet og frykt

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus (SV-fakultetet),

Universitetet i Oslo

 Forelesning: «Fear and Freedom. The legacy of Mid-

Twentieth Century Liberalism» av professor Jan-

Werner Müller. 1814-forelesningene arrangeres av

Forskningsrådet i samarbeid med Fritt Ord og

universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø og NTNU.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo
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 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem

enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Evry ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo

 Regnskap 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,
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 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).

 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Røeggen-saken

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:15 - Fredag 26.

oktober 2012

 Sted: Høyesterett

 Høyesterett behandler sak 2011/1938 om

gyldigheten av avtaler mellom en bank og en kundes

investering i to aksjeindeksobligasjoner. Det er satt av

fire dager til saken. Saken behandles i sammenheng

med sak 2012/419 som gjelder krav om heving og

erstatning etter kjøp av finansielt produkt.

Ankeforhandlingen i denne saken starter 1. november

2012. Det er satt av fem dager til denne saken.

 - -----------------------------

 Lansering av Trøndelag Teaters repertoar 2013

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Trøndelag Teater - Nord-Trøndelag

 Kontakt: Sissel Grønlie - 41 47 37 57

 Teppet går opp på Hovedscenen for Kristian Seltuns

repertoarvalg for 2013.

 - -----------------------------

 Hvordan oppnå gratis helsetjenester for alle etter

2015?

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 12:00 - 13:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Kontakt: Kim Terje Loraas -

kim.terje.loraas@reddbarna.no - 48 08 07 31 -

www.reddbarna.no

 Redd Barna arrangerer debatt om hvordan vi kan

sikre gratis helsetjenester for alle etter 2015.

Debatten foregår på engelsk.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS
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 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 Kunst-Norge samles for Lambda

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Rådhusets sjøside, Oslo

 Kontakt: Karin Hellandsjø - 913 75 878

 Støttespillerne for byggingen av Lambda tar nye

virkemidler i bruk for å sette saken sin på dagsorden

og arrangerer fakkeltog.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum
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 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 24. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 Norsk-russisk næringslivsforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: NHOs lokaler i Majorstuen, Middelthunsgt 27

 Kontakt: Katerina Smetanina - 47 48 19 37 89

 «The Third Norwegian-Russian Business Forum»

samler over to hundre norske og russiske

bedriftsrepresentanter for å drøfte muligheter og

utfordringer i de to landenes samhandel. Arrangeres

av Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) og Den

russiske føderasjonens kammer for handel og industri

(RF CCI). Forumets sponsorer er Det norske
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nærings- og handelsdepartementet, Det norske

utenriksdepartementet, Statoil, Telenor, NHO, Viking

Film Production, LUKOIL, Norges sjømatråd og

Ramboll Oil & Gas.

 - -----------------------------

 Kitron

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Olav Brunborgs vei 4, Billingstad

 Presentasjon av tredje kvartal 2012.

 - -----------------------------

 «Kristin Halvorsen. Gjennomslag»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Cappelen Damms bokhandel Halvbroren,

Akersgata 47/49

 Kontakt: Tone Hansen - 92435573

 Boklansering ved Cappelen Damm. Lilla Sølhusvik er

forfatter.

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 10:15

 Sted: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

 Kontakt: Jan Otto Risebrobakken - 480 82 602

 Resultat 3. kvartal 2012. Pressemelding,

kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være

tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra kl. 07:30.

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands

Auditorium, Lysaker Park kl. 10:15.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det Norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012
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 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org
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 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Forskning og utvikling i næringslivet, 2011.

Foreløpige tall

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Økonomiske analyser, nr. 5 2012 - temautgave om

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

 - -----------------------------

 Hafslund

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo

 Presentasjon av 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Nyskaping i et kriserammet Europa

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:15

 Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

 Kontakt: Kersti Flamme Larsen - 951 43 760

 Akademikerne arrangerer sin rådskonferanse -

Nyskaping i et kriserammet Europa. Nærings- og

handelsminister Trond Giske er en av

foredragsholderne.

 - -----------------------------

 Internasjonalt alkolåsseminar

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz' gate 7, Oslo.

 Kontakt: Bjarne Eikefjord - 90610775

 Formålet med seminaret er å sette alkolås som

internasjonalt trafikksikkerhetsverktøy på den norske

politiske agendaen.

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------
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 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Cuba in Transformation - in Which Direction?

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: NUPI, C.J. Hambros plass 2 D

 NUPI-seminar.

 - -----------------------------

 NM i SMS

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Oslo City

 Kontakt: Rune Braathen - 915 64 866
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 I fjor gikk Helle Nilsen (17) til topps i NM i SMS foran

blant annet verdensmester Frode Ness. I november

skal hun forsvare tittelen i finalen på Oslo City og

igjen taste om 50.000 kroner. Arrangør: Telekiosken

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 Nordprofilprisen

 Lørdag 27. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Restauranten på Bislett Stadion,

Kongeinngangen, Oslo

 Kontakt: Rolf Urke - 22 59 99 49

 Nordprofilprisen tildeles en person eller organisasjon

som har profilert Nord-Norge på en fremragende

måte. Prisen består av en skulptur, «Sjøpapegøyen

Arthur» laget av billedhogger Finn-Henrik Bodvin fra

Bodø, et tresnitt «Papegøyer i Nord», av

billedkunstner Lars-Erik Karlsen fra Svolvær og et

diplom laget av skriftkunstner Helene Jenssen.

Hovedsamarbeidspartnere for Nordprofilprisen 2012

er Hurtigruten, Statkraft og Macks Ølbryggeri.

 - -----------------------------

 Oslo World Music Festival

 Mandag 29. oktober 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Rockefeller

 Kulturminister Hadia Tajik vil stå for den offisielle

åpningen av Oslo World Music Festival 30. oktober

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30
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 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moneter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Arvid Brodersens Minneforelesning

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, Oslo

 Årets forelesning holdes av Victor Norman. Tema: Er

det nok å ha som ambisjon at oljeformuen skal dekke

eldretsunamiens pensjoner, eller bør listen legges

høyere? Hvor ble det av visjonene fra

Stortingsmeldingen St.meld. 25 (1973-74)? P.M.

Røwdes stiftelse er arrangør.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 295 av 619



 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Orkla

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Vika Atrium Konferansesenter,

Munkedamsveien 45, Oslo

 Kontakt: Anders Kalleberg - 22 54 44 18

 Resultater for 3. kvartal 2012 publiseres kl. 0700.

Presentasjon kl. 0800.

 - -----------------------------

 Sparebanken Øst

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Sparebanken Øst, Cort Adelers gate 20, Oslo

 Kontakt: 41328348
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 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs g. 1, Oslo

 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassadekontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012
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 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 Norske Skog

 Torsdag 1. november 2012 kl. 08:30

 Sted: DnBs lokaler på Aker Brygge i Oslo

 Kontakt: Carsten Dybevig - 917 63 117

 Regnskap for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm
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 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Minnemarkering for Kings Bay-ulykken

 Mandag 5. november 2012

 Sted: Svalbard

 Kong Harald skal delta under en minnemarkering for

Kings Bay-ulykken. Også stortingspresidenten og

gjenlevende gruvearbeidere deltar. Gruveulykken for

50 år siden førte til at regjeringen måtte gå av.

 - -----------------------------

 Handelskonferansen 2012

 Tirsdag 6. november 2012

 Tema: Smartere handel - Kunsten å drive god butikk!

Petter Stordalen er blant deltakerne. Konferansen er

lagt opp som et talkshow. Over 50 toppledere og

bransjeeksperter er til stede. Hovedorganisasjonen

Virke er arrangør.

 - -----------------------------

 CSR-seminar hos NorgesGruppen

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: Karenslyst allé 12-14

 CSR-seminar hos NorgesGruppen.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------
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 Fra god lærling til dyktig fagarbeider

 Tirsdag 6. november 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Hotel Arena Lillestrøm

 Kontakt: konferanse@spekter.no - 47 65 70 00 -

www.spekter.no

 Fagforbundet og Spekter arrangerer konferanse om

fag- og yrkesopplæring i spesialisthelsetjenesten. Til

konferansen kommer blant annet kunnskapsminister

Kristin Halvorsen.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,
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med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 Den store utleiedagen 2012

 Torsdag 8. november 2012 kl. 09:00

 Sted: Nedre Vollg. 11

 Kontakt: NE kunnskap - 23 11 56 00

 En rekke sentrale problemstillinger ved utleie av

næringseiendom som profesjonelt virkefelt er tema.

Eiendomsbesittere, leietakere og sentrale rådgivere

skal diskutere.

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-pavirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------

 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White

 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite inviterer til seminaret

“Looking Ahead to the 2012 U.S. Presidential
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Elections». USAs ambassadør Barry B. White

foreleser om det kommende presidentvalget i USA

2012. Påmelding innen 9. november.

 - -----------------------------

 Rettssak Furuset-drapet

 Mandag 12. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Oslo tingrett

 En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Thien

Hoang (21) på Furuset i Oslo.

 - -----------------------------

 Transatlantic Science Week 2012

 Mandag 12. november 2012 - Fredag 16. november

2012

 Sted: Houston

 Hovedtema er energi og helse og medisin.

 - -----------------------------

 Os-drapet i Nordhordland tingrett

 Mandag 12. november 2012

 Sted: Nordhordland tingrett

 Drapet på Hilda Feste i Os kommer opp i

Nordhordland tingrett.

 - -----------------------------

 Hilda Feste-drapet for retten

 Mandag 12. november 2012 - Onsdag 21. november

2012

 Sted: Bergen tinghus

 Kontakt: Iwar Arnstad - iwar.arnstad@domstol.no -

900 32 760

 En mann fra Os er tiltalt for å ha drept og voldtatt 98

år gamle Hilda Feste 1. januar 2012. Rettens

administrator er Gunnar Rode Torvund. Tirsdag 13.

november er rettsfri dag. For å kunne gi gode

arbeidsforhold for både domstolen og pressen er det

ønskelig å få vite hvor mange journalister / fotografer

som kommer til å overvære forhandlingene. Det bes

derfor om at redaksjonene gir beskjed om de vil være

til stede, og i så fall med hvor mange medarbeidere.

Beskjed om dette sendes til iwar.arnstad@domstol.no

innen 8. oktober. Eventuelle søknader om filming i

forbindelse med hovedforhandlingen skal ha

innkommet til tingretten før torsdag 1. november

2012.

 - -----------------------------

 Kjemikaliedager

 Tirsdag 13. november 2012 - Onsdag 14. november

2012

 Sted: Hotell Bristol i Oslo

 Kontakt: Cecilie R-F Skarning - 93490903

 Kjemikaliedagene er en årlig temakonferanse med

deltakelse fra næringslivet, myndigheter og

forskningsinstitusjoner. REACH blir i år et viktig tema

på Kjemikaliedagene. Fokus er på REACH review

2012. Statssekretær i Miljøverndepartementet

Henriette Westhrin vil oppdatere deltakerne om

Regjeringens kjemikaliepolitikk. På Kjemikaliedagene

blir man oppdatert i forhold til myndighetenes

prioriteringer, eksponeringsscenarier,

sikkerhetsdatablader og tilsyn m.m.

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten
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2012 publiseres

 Tirsdag 13. november 2012

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres.

 - -----------------------------

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal

 Tirsdag 13. november 2012

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Norges Bank-seminaret

 Tirsdag 13. november 2012 kl. 18:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78, Oslo

 Sannheter og evige sannheter: Hva kan vi lære av

historien? Foredrag ved visesentralbanksjef Jan F.

Qvigstad.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Ecuador

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peace spesielle turer/sykkelturer i 2012 i

Ecuador

 - -----------------------------

 Kulturrådets Årskonferansen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Reidar Gjersvik, -

reidar.gjersvik@kulturrad.no

 Kulturrådets Årskonferansen 2012. Temaet er

skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitet i kultursektoren

 - -----------------------------

 Språkdagen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Kontakt: http://www.siu.no/Globalmeny/For-

media/Nyheter-fra-SIU/Konferanse-om-

spraaklaering2

 Språkdagen 2012. SIU arrangerer 14. november

2012 konferanse om språklæring og

internasjonalisering.

 - -----------------------------

 Farstad Shipping ASA legger fram resultatet for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 14. november 2012

 stad Shipping ASA offentliggjør resultatet for 3.

kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Kulturrådets årskonferanse 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Folketeateret, Oslo

 Etter beste skjønn - om skjønn, skjønnsutøvelse og

kvalitetsvurdering
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 - -----------------------------

 Naturviterforum 2012

 Onsdag 14. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Sundvolden hotell

 Tema: Beredskap og sikkerhet i forvaltning av natur

og miljø.

 - -----------------------------

 EMGS ASA legger fram resultater fra 3. kvartal 2012

 Torsdag 15. november 2012

 EMGS ASA legger fram resultater fra 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 NattoPharma presenterer resultater for 3. kvartal

2012

 Torsdag 15. november 2012

 NattoPharma legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Agroteknikk 2012

 Torsdag 15. november 2012 - Søndag 18. november

2012

 Agroteknikk 2012

 - -----------------------------

 Psykologiens dag

 Torsdag 15. november 2012 kl. 13:15

 Sted: uditorium 4, Harald Schjelderups hus,

Forskningsveien 3A, 0373 Oslo

 Kontakt: ekspedisjon@psykologi.uio.no - 22 84 50 00

 Årets tema er effekten av psykologisk behandling.

Siste nytt om virksomme prosesser og mekanismer

innen psykoterapi, om behandling av rusavhengighet,

psykiske traumer og seksuelle problemer, samt

trening av hukommelsesvanske.

 - -----------------------------

 Twilight-skuespillere kommer til Oslo

 Torsdag 15. november 2012 kl. 22:45

 Sted: Colosseum kino i Oslo

 Twilight-skuespillerne Nikki Reed og Jackson

Rathbone kommer til den norske premieren på «The

Twilight Saga - Breaking Dawn Part 2».

 - -----------------------------

 GC Rieber Shipping ASA, rapport fra 3. kvartal

 Fredag 16. november 2012

 Tall offentliggjøres. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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NTBs framtidsPM 16.10.12 
 NTBtekst. 16.10.2012 
Folkemord-sak i Oslo tingrett Tirsdag 25.

september 2012 - Torsdag 20. desember 2012

Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle i

folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 9. november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg. I uke 42 vil Tinghuset åpne kl. 0800 og

stenge kl. 1600.

 - -----------------------------

 Utviklingsminister Heikki Holmås besøker Bhutan

 Søndag 14. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Bhutan

 Kontakt: Trond Viken - 992 18 303

 Under besøket deltar Holmås blant annet på en

internasjonal konferanse i regi av International Centre

for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Temaet for konferansen er «Gender and sustainable

mountain development in a changing world». Holmås

møter også representanter for styresmaktene i

Bhutan for å diskutere veien videre i samarbeidet

mellom Bhutan og Norge.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Voksenåsen hotell, Oslo

 Kontakt: Christofer Solbakken - 951 19 946

 Årets siste Bispemøte har etiske spørsmål på

agendaen - hvem har retten til barn? Har voksne rett

til å få barn? Og har barnet rett til å vite hvem som er

deres biologiske foreldre?

 - -----------------------------

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp

 Mandag 15. oktober 2012 - Onsdag 31. oktober 2012

 Sted: Hotell Rica Holberg, Holbergs Plass 1.
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 Kontakt: Ellen Ystgård Tjensland - 22 99 13 25

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp starter i Erstatningsnemnda for

voldsofre. Nemnda har satt av to uker til å behandle

14 pilotsaker som skal danne norm for alle andre

fornærmende i terrorsaken. Første dag vil være åpen

for pressen. Noen av de formærede har godkjent at

pressen kan være til stede under behandlingen av

deres sak. Ansvarlig bistandsadvokat under

behandlingen er Christian Lundin. Tlf: 90.59.29.90.

 - -----------------------------

 Oslo Innovation Week

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Hallstein Bjercke - 93 03 87 42

 Internasjonale og norske investorer, gründere,

forskere og bedriftsledere samles. Oslo Innovation

Week omfatter 50 arrangører og til sammen 45

arrangementer i Oslo med over 5 000 deltakere.

 - -----------------------------

 Oslo tingrett: Innsidehandel

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Innsidehandel i forbindelse med effekt av hiv-

vaksine. Berammet 15. oktober - 26. oktober. Sal 227.

Rettens adm.: Yngvild Thue.

 - -----------------------------

 Behandling av innsjøene i Vefsn-regionen

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Lørdag 20. oktober 2012

 Sted: Helgeland - Nordland

 Kontakt: Tore Vatne - 480 40 283

 Hoveddelen av rotenonbehandling av innsjøene i

Vefsn-regionen. Fylkesmannen i Nordland er

tiltakshaver for rotenonbehandling av innsjøene

Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet i

Fustavassdraget i Nordland.

 - -----------------------------

 Skandinavisk TETRA seminar

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 TETRA-forum Norge arrangerer skandinavisk

seminar om teknologien som danner grunnlaget for

det nye nødnettet i Norge og i store deler av Europa.

 - -----------------------------

 Miljøvernministeren til Hyderabad i India

 Onsdag 17. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Hyderabad

 Kontakt: Gard Nybro-Nielsen - +47 952 44 674

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar på

høynivådelen av FN-toppmøtet om biologisk mangfold

(CBD) i Hyderabad i India.

 - -----------------------------

 Møt Netflix-toppene i Oslo

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26

 Kontakt: Elin Værnes - 971 97 833

 Netflix lanseres i Norge før utgangen av året.
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Mulighet til å intervjue toppsjefene i Netflix, i tillegg en

demonstrasjon av tjenesten. Netflix er en

abonnementstjeneste for filmer og TV-serier som

streames over internett. Tid avtales på telefonen.

 - -----------------------------

 «Demokrati og religion i et utvidet Midtøsten»

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Auditorium 1 i Kjemibygningen, Sem Sælands

vei 26 (Nedre Blindern)

 Kontakt: aina@dnak.org - 22 40 36 00

 Kurs i internasjonal politikk i regi av Den norske

Atlanterhavskomité. Deltakerne vil være lærere fra

videregående skole, fagmiljøer rundt universitetet, det

politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, mediene

og Forsvaret. Påmeldingsfrist: senest mandag 15.

oktober på epost aina@dnak.org, telefon 22 40 36 00

eller faks 22 40 36 10.

 - -----------------------------

 Arbeidsmiljøkongressen

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Grieghallen, Bergen

 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt holder

innledningsforedrag på Arbeidsmiljøkongressen i

Bergen.

 - -----------------------------

 Bank of America, eBay, American Express, PepsiCo

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kvartalsrapporter.

 - -----------------------------

 Offshore Technology Days

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Vestlandshallen, Bergen

 Kontakt: Erlend Keilen - 916 28 777

 Norges største årlige oljemesse. Offshore Media

Group er arrangør.

 - -----------------------------

 «Året uten sommer»

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Nina Bull Jørgensen - 99705615

 «Året uten sommer» av Erika Fatland lanseres. Det

er en bok om 22. juli som setter hendelsen i et

internasjonalt perspektiv.

 - -----------------------------

 Håkan Nesser i Oslo

 Onsdag 17. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Mai Gaardsted - 91 10 15 19

 Den svenske forfatteren Håkan Nesser er i Oslo i

forbindelse med lanseringen av romanen «Himmel

over London».

 - -----------------------------

 Trosopplæringskonferansen 2012

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm - Akershus
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 Påmelding har åpnet. Mer informasjon på

www.trosopplæringskonferansen.no.

 - -----------------------------

 Rød Ungdom streiker

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Seher Aydar, leder - 94 30 27 74

 Ungdomspartiet ønsker en leksefri skole.

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Utviklingsprosjekt v/Statsbygg

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: May Balkøy, strategi- og utviklingsdirektør i

Statsbygg - 482 12 542

 Statsbygg har startet et utviklingsprosjekt som skal

vise hvordan nullenergibygg kan konstrueres.

Lavenergiprogrammet vil formidle kunnskap fra

prosjektet til resten av norsk byggenæring.

 - -----------------------------

 Demonstrasjon av redningshelikopteret Sikorsky S-

92

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Redningsbasen Sumburgh på Shetland

 Kontakt: Ivar Eie - 909 82 211

 Dette er første gang redningshelikopteret vises fram

til mediene på en redningsbase etter at det ble

kandidat til å erstatte dagens Sea King helikoptre.

Sikorsky Aircraft Corporation er arrangør. Det blir satt

opp et charterfly mellom Bergen og Shetland med

avgang morgen og retur ettermiddag onsdag.

Påmelding innen 5. oktober til: ag@acg.no

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 Kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

filmen TO LIV, som i denne anledning får sin

verdenspremiere. Kl 13:00 holdes en

pressekonferanse om filmen på Radisson Blu Hotel

Norge. Disse vil være til stede: Georg Maas (regissør)

Liv Ullmann (skuespiller) Julia Bache-Wiig

(skuespiller) Juliane Köhler (skuespiller) Axel

Helgeland (produsent) Dieter Zeppenfeld (produsent)

Rudi Teichmann (produsent) 18. oktober er det

pressevisning av filmen De andre kl. 0845 i KP5. Det

vil bli arrangert pressedag etter visningen på

Radisson Blu Hotell Norge fra kl. 11.00. Til stede:

Regissør & produsent Margreth Olin. Kontakt: Ingunn

Sundelin, ingunn@norskfilmdistribusjon.no, tlf.
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92861997. BIFF presenterer årlig over 150

dokumentar- og fiksjonsfilmer, og er med dette i

omfang den største filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Kronprinsen til Verdal Videregående skole

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Verdal Videregående skole

 For tredje gang gjennomføres Global Dignity Day på

over 150 videregående skoler i Norge. Kronprinsen

kommer til Verdal Videregående for å markere dagen.

Akkreditering:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2839&a

mid=3606244

 - -----------------------------

 Pressekonferanse Farc-forhandlingene

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 Frokostmøte 17. okt.: Nye regler om offentlige

anskaffelser

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Oslo Handelskammer

 Bakgrunnen for de nye reglene er gjennomføringen

av EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF. Formålet

med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av

håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet

ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før

kontrakt inngås. De nye reglene vil ha stor betydning

for næringsdrivende.

 - -----------------------------

 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00 - 13:00

 Sted: Auditoriet/R5 i Regjeringskvartalet, Oslo

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF) inviterer til seminar. Seminaret arrangeres i

forbindelse med publisering av rapporten Mat og

industri 2012. Påmelding innen onsdag 10. oktober til

seminar@nilf.no

 - -----------------------------

 Kronprinsesse Mette-Marit til Fyrstikkalleen skole
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 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: inngang B på Fyrstikkalleen skole,

Fyrstikkalleen 21 kl. 0830 for pressebrifing

 Kontakt: Trine Melgård - 950 63 297

 I anledning Global Dignity Day vil kronprinsesse

Mette-Marit være veileder på Fyrstikkalleen skole.

Presse som ønsker å delta på arrangementet melder

dette til Trine Melgård på: tm@ude.oslo.kommune.no

innen tirsdag 16. oktober.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren møter Georg Soros

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Utenriksdepartementet, 7. Juniplassen 1

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møter

Georg Soros.

 - -----------------------------

 FN-dagen mot utryddelse av fattigdom

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Inger B-A Nygaard - 47 70 12 48

 KFUK-KFUM inviterer til markering av FN-dagen mot

utryddelse av fattigdom: «Kan unge kvinner lede

verden ut av fattigdomskrisen?» Nyaradzayi

Gumbonzvanda, leder av Verdensforbundet for World

YWCA (verdens største nettverk av

kvinneorganisasjoner,) holder hovedinnlegg, etterfulgt

av avdelingsdirektør i Norad, Astrid Versto m.fl.

 - -----------------------------

 KS Sogn og Fjordane - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 17:30

 Sted: Rica Sunnfjord Hotel, Førde - Sogn og

Fjordane

 Kontakt: Jan Ryste - jan.ryste@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/SognogFjordaneHaustkonferans

en2012/hjem.cfm

 Tema: Statsbudsjettet

2013/kommuneøkonomi/tilstandsanalyse for Sogn og

Fjordane. Bostedspolitikk og kommunestruktur er på

agendaen.

 - -----------------------------

 KS Hordaland - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen - Hordaland

 Kontakt: Astrid Toft - astrid.toft@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/Haustkonferansen2012/hjem.cf

m

 Tema: Statsbudsjettet. Statlig styring - lokalt

selvstyre i arealplanlegging

 - -----------------------------

 Helse-Norge mot 2030 - tiltak for å møte eldrebølgen

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 11:00 - 16:00

 Sted: Telenor Expo, Snarøyveien 30, N-1331

Fornebu - Oslo

 Kontakt: Kristin V. Tønnessen - kristin-

v.tonnessen@telenor.com - +47 93480648 -

www.telenor.no

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 310 av 619



 Telenor Norge er arrangør. Temaet for seminaret er

hvordan teknologi kan bidra til å møte utfordringene i

Helse-Norge mot 2030. Hva blir effektene av

eldrebølgen for de ulike kommunene? Hva er

samfunnsgevinstene og utfordringene ved bruk av

velferds- teknologi? Og hva er helse- og

velferdsgevinstene for deg og meg? I tillegg til

foredragsholdere fra offentlig og privat sektor, vil

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

presentere «Eit nytt syn på eldre - friskare, meir aktive

og framtidsretta».

 - -----------------------------

 Stortingets ordinære spørretime

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Stortinget

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er til stede i

Stortingets ordinære spørretime for å svare på

spørsmål om studenthybler i Narvik og om

musikklinjen på Kongshaug Videregående skole.

 - -----------------------------

 Utdeling av Oslo bys arkitekturpris 2012

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Ingvild Åsgård - 954 44 751

 Ordfører Fabian Stang deler ut Oslo kommunes pris

for god byarkitektur.

 - -----------------------------

 Lansering av rapport om utdanning

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Regjeringskvartalet R4, Møllergata 17

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar i

lanseringen av Global Monitoring Report om

utdanning for alle.

 - -----------------------------

 10-års jubileum for NorSIS og NISLAB

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 13:30

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud åpner konferansen som markerer 10-års

jubileet for etableringen av Norsk senter for

informasjonssikring (NorSIS) og Norsk

informasjonssikkerhetslaboratorium (NISLAB).

 - -----------------------------

 Regjeringens 7-årsdag

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Nasjonal jazzscene, Victoria, Karl Johans g.

35, Oslo.

 Kontakt: Anne Odden - 97706159

 Onsdag 17. oktober er det sju år siden regjeringen

tiltrådte. I den anledning inviterer Arbeiderpartiets,

Sosialistisk Venstrepartis og Senterpartiets

stortingsgrupper til feiring. Det blir taler ved

partilederne og kulturinnslag.

 - -----------------------------

 Torfinn Langelid får St. Olavs Orden

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Sundvolden hotell
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 Kontakt: Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde,

Fylkesmannen i Hordaland - 957 70 083

 Torfinn Langelid vil bli gitt St. Olavs Orden for sin

innsats for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, vil stå for

overrekkingen på et arrangement i regi av Forum for

opplæring i kriminalomsorgen (FOKO).

 - -----------------------------

 «På våre vegne - soldatberetninger fra Afghanistan»

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Aschehoug forlag, Sehesteds gate 3

 Kontakt: Harald Engelstad - 92 85 93 89

 Forfatter Malin Stensønes presenterer boken.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

kommenterer. Det blir innlegg fra leder for Stortingets

utenriks- og forsvarskomité Ine Marie Eriksen

Søreide, sjef for Forsvarets

spesialkommando/Hærens jegerkommando, oberst

Eirik Johan Kristoffersen og kommandørkaptein Tom

Robertsen, sjef for Marinejegerkommandoen.

 - -----------------------------

 Seminar om Europarådet

 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Klingenberggaten 7A

 Kontakt: Den europeiske unions delegasjon til Norge

- post@eudelegasjonen.no - 22 83 35 83

 Seminar om europeisk økonomi. EU-ambassadør

János Herman og økonomiredaktør i Aftenposten, Ola

Storeng, skal diskutere Europarådets beslutninger.

 - -----------------------------

 AUFs landsmøte

 Torsdag 18. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1,

Oslo

 Kontakt: Trygve Harlem Losnedahl - 482 03 048

 Det skal blant annet vedtas et nytt arbeids- og

prinsipprogram samt et nytt sentralstyre. Landsmøtet

åpnes med en minnemarkering torsdag 18. oktober

klokken 11:00. Statsminister Jens Stoltenberg deltar.

AUF - leder Eskil Pedersen holder åpningstale om

den politiske situasjonen samme dag klokken 13:30.

Fredag kl. 17.00 blir det arrangert en paneldebatt om

internasjonal solidaritet med utenriksminister Espen

Barth Eide, Liv Tørres, Sidsel Wold og Mona Sahlin.

Statsminister Jens Stoltenberg holder innlegg kl.

09:15 19. oktober. Pressekontakt for Stoltenberg er

Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078. Nærings-

og handelsminister Trond Giske innleder om

kunnskapssamfunnet 20. oktober kl. 1030. Helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre innleder om helse

kl. 1630. All presse, både journalister og eventuelle

teknikere må akkrediteres. Navn og mediebedrift

sendes til trygve@auf.no. For akkreditering til

åpningsdagen må beskjed gis i løpet av tirsdag 16.

oktober.

 - -----------------------------

 Generalstreik

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Aten, Hellas

 Hellas' viktigste faglige landsorganisasjoner varsler

en ny generalstreik i protest mot nye

innstrammingstiltak.

 - -----------------------------

 Dagligvareleverandørenes forening (DLF) Høstmøte
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 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Quality Hotel Tønsberg

 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

holder innlegg på Dagligvareleverandørenes forening

(DLF) Jubileums Høstmøte.

 - -----------------------------

 Møte i Kringkastingsrådet

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst

 Kontakt: Erik Berg-Hansen - 91608425

 Blant annet skal NRKS dekning av Gjørv-rapporten

diskuteres.

 - -----------------------------

 Refleksdagen

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Francis C.G. Hess - 40 46 49 23

 I år arrangeres den nasjonale Refleksdagen for 7.

gang. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av

refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker. Trygg

Trafikk er arrangør.

 - -----------------------------

 Microsoft, Google, Philip Morris, Verizon

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kvartalsrapporter.

 - -----------------------------

 Norsk Kulturskoleråds landsmøte 2012

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Scandic Hotell, Hamar

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innlegg

på Norsk Kulturskoleråds landsmøte 2012 19. oktober

kl. 1230.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren møter Sveriges direktorat for

utvikling

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Utenriksdepartementet, 7. Juniplassen 1

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møter

Susanne Wadstein fra det svenske direktoratet for

utvikling, Sida. Tema: Likestilling.

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB
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 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 Kontakt: Karoline Johnsrud - 99 32 62 21

 NUPI-seminar. Hvordan er framtiden for de rike

utenforlandene i en tid preget av krise? Norge og

Sveits' utfordringer er tema for konferansen. Kristian

Berg Harpviken, Nina Witoszek, John Stoll, Spyridon

Arvanitis, Nikolai Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant

deltakerne.

 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------
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 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Pressekonferanse vedrørende Borregaards

børsintroduksjon

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Børs

 Kontakt: Tone Horvei Bredal - 924 67 711

 Orkla planlegger en børsnotering av Borregaard på

Oslo Børs. I den forbindelse holdes en

pressekonferanse i Børsens lokaler, direkte etter

noteringsseremonien har funnet sted.

 - -----------------------------

 Den nasjonale styredagen 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 16:15

 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo. -

Oslo

 Kontakt: Audun Farbrot - audun.farbrot@bi.no -

46410230 - http://www.bi.no/om-bi/konferanser-ved-

bi/styredagen2012/program/

 Handelshøyskolen BI og Styreakademiet arrangerer

Den nasjonale Styredagen. Den nasjonale styredagen

er den sentrale møteplassen for bedre styrearbeid

med sentrale aktører i norsk næringsliv og offentlig

sektor. Årets tema er: Det kunnskapsbaserte styret.

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar.

 - -----------------------------

 Borten Moe på NVE sine Energidager

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Holmenkollen Park Hotel i Oslo

 Olje- og energiminister Ola Borten Moe er til stede

under NVE sine Energidager.

 - -----------------------------

 Konferanse om fag- og yrkesopplæring

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Britannia Hotel, Trondheim

 Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU

arrangerer konferanse om fag- og yrkesopplæring.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner

konferansen.

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks
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Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 PU sitt faglige forum

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 11:15

 Sted: Hotell Scandic Oslo Airport, ved Gardermoen

 Justisminister Grete Faremo innleder på Politiets

utlendingsenhets faglige forum.

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Tema: framtidens kommunestruktur,

vekstkommunens utfordringer, muligheter og behov

og Nasjonal transportplan. Annet: Hvor høy er

ungdomsledigheten, hvem er de og ikke minst hva

gjør fylkeskommunen og kommunene for å bidra til at

flere unge aktiviseres og passivitet forebygges?

 - -----------------------------

 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl. 13.

i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sesonglansering Nasjonalteateret

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Bakscenen, Nationaltheatret

 Kontakt: Kirsti.ellefsen@nationaltheatret.no

 Teatersjef Hanne Tømta presenterer repertoaret for

våren 2013.
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 - -----------------------------

 Kunnskapsministeren besøker Artsdatabanken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Trondheim

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøker

Artsdatabanken i Trondheim.

 - -----------------------------

 Lansering av Ulf Andenœs' biografi om Olav Selvaag

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Ekeberghuset

 Kontakt: marked@fpress.no

 Boklansering.

 - -----------------------------

 Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:00 - 18:00

 Sted: Hotell Bristol

 Kontakt: Stian Oen - sto@advokatforeningen.no -

90576904 -

http://www.advokatforeningen.no/Aktuelt/Nyheter/Adv

okatforeningens-rettssikkerhetsseminar-2012/

 Tema: Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i

menneskerettighetssammenheng? Er inkorporering

av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?

Arrangør: Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.

 - -----------------------------

 Grunnstensnedleggelse Lerkendal studentby

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:30

 Sted: Trondheim

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen legger ned

grunnsten og markerer Lerkendal studentby i

Trondheim.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren i møte med

naturvernorganisasjoner

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 16:00

 Samferdselsminister Marit Arnstad har møte med

flere naturvernorganisasjoner om Nasjonal

transportplan.

 - -----------------------------

 Skolelederkonferansen i Nord-Trøndelag 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: Nord-Trøndelag

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innlegg

på Skolelederkonferansen 2012.

 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 317 av 619



 - -----------------------------

 Utenriksministeren holder appell ved markering

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:30

 Sted: 7. juni plassen.

 Kontakt: UD Pressevakta - 23 95 00 02

 Utenriksminister Espen Barth Eide holder en appell i

forbindelse med en markering for forfulgte kristne.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimaspørsmål

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 Kongsberg Automotive Holding ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 AKKS 30 år

 Fredag 19. oktober 2012

 Kontakt: Hilde Hammer - 920 47 200

 30 år med kvinner, rock og samspillskurs feires med

jubileumskonserter i Bergen, Oslo, Stavanger,

Kristiansand og Trondheim. Totalt skal over 20 band,

artister og DJ-er opptre og det er laget et

bestillingsverk til konserten i Trondheim. Blant

artistene finner vi toppnavn som Hanne Kolstø

(bildet), The Megaphonic Thrift, Anja Elena Viken,

Maya Vik, Elise Vatsvaag og MOI.

 - -----------------------------

 Datakortets internasjonale årsmøte

 Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell, Oslo

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innlegg
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på det internasjonale årsmøtet til ECDL-F -

Datakortet.

 - -----------------------------

 Statsråd

 Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Slottet

 Kongen holder statsråd på Det kongelige slott.

Kronprinsen vil også være til stede.

 - -----------------------------

 Kongelig bryllup

 Fredag 19. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Luxemburg

 Kongen, dronningen, kronprinsen, kronprinsessen,

prinsesse Märtha Louise og Ari Behn er til stede ved

feiringen av bryllupet mellom Arvestorhertug

Guillaume av Luxembourg og grevinne Stéphanie de

Lannoy

 - -----------------------------

 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også

lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som

før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 Om håpet glipper, er alt tapt - homofile flyktninger

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Benedicte Treider - 22 400 370

 Amal Aden har skrevet bok om homofili i

minoritetsmiljøer. Aschehoug er utgiver. Det blir

paneldebatt om homofili i minoritetsmiljøene i Norge -

med Amal Aden, Eskil Pedersen, Kristin Clemet og

Tina Shagufta Kornmo. Debattleder er Cathrine

Sandnes.

 - -----------------------------

 Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i

oppdragelsen

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

 Kontakt: Fakhra Salimi - 92019962

 MiRA-Senteret inviterer fagpersoner og institusjoner

til den nasjonale dialogkonferansen. Konferansen vil

spesielt se på kommunikasjon mellom

hjelpeapparatet og innvandrerbefolkningen. Hvordan

kan mødrenes ressurser brukes for å finne gode

løsninger for barneoppdragelse?

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder
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 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

 Kontakt: Kenneth Ragnvaldsen - 913 90 918

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Kontakt: Hanna Kathrine Sommerstad - 984 40 184

 Tema: Den europeiske produktivitetsutfordringen.

Trond Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D.

Norman er noen av innlederne på NHHs

høstkonferanse i Oslo fredag 19. oktober.

Konferansen tar opp de store produktivitets- og

innovasjonsutfordringene Norge og andre europeiske

land står overfor. Leder av den danske

produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch-

Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive

enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice president i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Victims and Witnesses in International Criminal

Courts

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

 PRIO-seminar.

 - -----------------------------

 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------
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 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

 Den norske Atlanterhavskomité arrangerer seminar.

USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 «22. juli Forstå - forklare - forebygge»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Rannveig Larsen - 45 03 22 42

 Boklansering ved Abstrakt forlag. Korte innlegg ved

Svein Østerud, Tore Slaatta, Anne Birgitte Nilsen og

Hans Petter Graver. Det blir mulighet for spørsmål og

samtale med forfattere i etterkant.

 - -----------------------------

 Lansering av rapport fra Regnskogfondet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Miljøhuset G9 (6. et.), Grensen 9b, Oslo

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar i

lanseringen av Regnskogfondet sin nye rapport om

det er god bruk av bistandspenger å ta vare på

skogen.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren i møte med NAF

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 12:30

 Samferdselsminister Marit Arnstad i møte med NAF.

 - -----------------------------

 Utviklingsministeren på seminar hos

Naturvernforbundet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 13:30

 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

 Kontakt: Pressevakta for utviklingssaker - 913 95 000

 Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar på

Naturvernforbundet sitt seminar om klimarettferdighet.

En internasjonal klimaløsning avhenger av at verdens

land finner ut hvordan verdens ressurser kan fordeles

på en rettferdig måte. Naturvernforbundet samler

eksperter, politikere og andre fra inn- og utland til å gå

løs på diskusjonen.

 - -----------------------------

 Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Hanna E. Marcussen - 90571847

 Miljøpartiet De Grønnes landsstyre samles i Oslo. for

å diskutere strategi for den kommende

stortingsvalgkampen. Partiets holdning til

regjeringsspørsmålet er ett av temaene som står på

dagsorden.

 - -----------------------------

 Norgesmesterskapet i Hundekjøring

 Lørdag 20. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Ringerike.
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 Kontakt: Knut Arne Holthe - 905 50 647

 Ringerike Trekkhundklubb, Asker Trekkhundklubb og

Bærum Hundkjørerklubb er arrangører. Løpet er

uttaksløp for Europamesterskapet som skal gå av

stabelen i Tyskland 4. til 6 november 2012.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 Metorittdag på Tøyen

 Lørdag 20. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Naturhistorisk Museum, Tøyen Hovedgård

 Kontakt: Elen Roaldset - 91628852

 På temadagen kan man lære om solsystemet,

asteroider, ildkuler, nedslagskratre og de nyeste

resultatene fra Mars.

 - -----------------------------

 Arve Tellefsen gjester Trøndelag Teater

 Lørdag 20. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Trøndelag Teater

 Kontakt: Sissel Grønlie - 41 47 37 57

 Arve Tellefsen og pianist Tor Espen Aspaas spiller

Ole Bull.

 - -----------------------------

 PassivhusNorden

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, Trondheim

 Kontakt: evy.aspheim@enova.no

 Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg

til plussenergibebyggelse». Andre tema:

bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus,

metoder for planlegging, beregninger og simulering

samt energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt.

 - -----------------------------
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 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Aesha Ullah - 414 146 53

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden. NRK

inviterer pressen til NRK Marienlyst for å dekke den

direktesendte TV-aksjonen. Presse som ønsker å

dekke hele eller deler av sendingen, bes sende

påmelding med navn på journalist/fotograf til

aesha.ullah@nrk.no innen fredag 19. oktober kl.

12.00. Program: Fra kl. 15.45: Oppmøte i TV-

resepsjonen NRK, Marienlyst. 16:00-19:00: TV-

aksjonen 2012: Dugnaden som forandrer hverdagen -

Sending 1 Med Bertine Zetlitz, DumDum Boys,

Thorbjørn Jagland, Tony Attah, Donatella Rovera,

Vebjørn Sand, og flere gjester. 19:55-23:00: TV-

aksjonen 2012: - Sending 2 Med Jens Stoltenberg,

Espen Barth Eide, Cecilia Brækhus, Ali Saki, Salil

Shetty, Svein Brandtzæg, Mariam al-Khawaja, og

flere gjester. 23:20-00.20: TV-aksjonen 2012: -

Sending 3 Med Mikhael Paskalev, Dreamon, Kash

King Gashamura, Hans Tore Bjerkaas, P3-aksjonen,

Amnesty International og Oslo Fagott kor. NB!

Forbehold om endringer! Tilgang: Akkreditering gir

adgang til TV-aksjonssendingen som avvikles fra

studio 1 og 2 på Marienlyst. Et arbeidsområde for

pressen med nett- og strømtilkobling opprettes i

tilknytning til hallen som fungerer som minglerom og

oppholdssted for gjester og presse. Fotografering: Det

vil bli satt opp eget tidspunkt for fotografering av

programlederne under sendingen søndag. Det er ikke

lov å benytte blits i studio 1 og studio 2 under

sending. Pressen har ikke tilgang til studio 1 og studio

2 uten individuell avtale med presseansvarlig.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012

 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.

 - -----------------------------

 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidentkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------
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 «Space Weather and Challenges for Modern

Society»

 Mandag 22. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell i Oslo

 Kontakt: K. Harald Drager - khdrager@online.no - 91

69 30 12

 The International Emergency Management Society

arrangerer konferanse som fokuserer på utfordringer

for det moderne samfunn for kritisk infrastruktur, når

det gjelder romvær. Påmelding innen 16. oktober.

 - -----------------------------

 Akerselvakonferansen

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: DogA, Schweigårdsgt. 16, Oslo

 Kontakt: Christian Jenssen - 93217310

 Konferanse i regi av Akerselva Næringsforening. Om

behandling av Akerselva.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Frihet og frykt

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus (SV-fakultetet),

Universitetet i Oslo

 Forelesning: «Fear and Freedom. The legacy of Mid-

Twentieth Century Liberalism» av professor Jan-

Werner Müller. 1814-forelesningene arrangeres av

Forskningsrådet i samarbeid med Fritt Ord og

universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø og NTNU.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo

 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem

enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012
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 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Evry ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo

 Regnskap 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,

 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).

 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.
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 - -----------------------------

 Røeggen-saken

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:15 - Fredag 26.

oktober 2012

 Sted: Høyesterett

 Høyesterett behandler sak 2011/1938 om

gyldigheten av avtaler mellom en bank og en kundes

investering i to aksjeindeksobligasjoner. Det er satt av

fire dager til saken. Saken behandles i sammenheng

med sak 2012/419 som gjelder krav om heving og

erstatning etter kjøp av finansielt produkt.

Ankeforhandlingen i denne saken starter 1. november

2012. Det er satt av fem dager til denne saken.

 - -----------------------------

 Hvordan oppnå gratis helsetjenester for alle etter

2015?

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 12:00 - 13:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Kontakt: Kim Terje Loraas -

kim.terje.loraas@reddbarna.no - 48 08 07 31 -

www.reddbarna.no

 Redd Barna arrangerer debatt om hvordan vi kan

sikre gratis helsetjenester for alle etter 2015.

Debatten foregår på engelsk.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 Kunst-Norge samles for Lambda

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Rådhusets sjøside, Oslo

 Kontakt: Karin Hellandsjø - 913 75 878

 Støttespillerne for byggingen av Lambda tar nye

virkemidler i bruk for å sette saken sin på dagsorden

og arrangerer fakkeltog.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 326 av 619



 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012
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 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 24. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 10:15

 Sted: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

 Kontakt: Jan Otto Risebrobakken - 480 82 602

 Resultat 3. kvartal 2012. Pressemelding,

kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være

tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra kl. 07:30.

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands

Auditorium, Lysaker Park kl. 10:15.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det Norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal
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 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org

 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------
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 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Forskning og utvikling i næringslivet, 2011.

Foreløpige tall

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Økonomiske analyser, nr. 5 2012 - temautgave om

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

 - -----------------------------

 Hafslund

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo

 Presentasjon av 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Nyskaping i et kriserammet Europa

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 09:15

 Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

 Kontakt: Kersti Flamme Larsen - 951 43 760

 Akademikerne arrangerer sin rådskonferanse -

Nyskaping i et kriserammet Europa. Nærings- og

handelsminister Trond Giske er en av

foredragsholderne.

 - -----------------------------

 Internasjonalt alkolåsseminar

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz' gate 7, Oslo.

 Kontakt: Bjarne Eikefjord - 90610775

 Formålet med seminaret er å sette alkolås som

internasjonalt trafikksikkerhetsverktøy på den norske

politiske agendaen.

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------

 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm
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 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Cuba in Transformation - in Which Direction?

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: NUPI, C.J. Hambros plass 2 D

 NUPI-seminar.

 - -----------------------------

 NM i SMS

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Oslo City

 Kontakt: Rune Braathen - 915 64 866

 I fjor gikk Helle Nilsen (17) til topps i NM i SMS foran

blant annet verdensmester Frode Ness. I november

skal hun forsvare tittelen i finalen på Oslo City og

igjen taste om 50.000 kroner. Arrangør: Telekiosken

 - -----------------------------
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 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder
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toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moneter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Arvid Brodersens Minneforelesning

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, Oslo

 Årets forelesning holdes av Victor Norman. Tema: Er

det nok å ha som ambisjon at oljeformuen skal dekke

eldretsunamiens pensjoner, eller bør listen legges

høyere? Hvor ble det av visjonene fra

Stortingsmeldingen St.meld. 25 (1973-74)? P.M.

Røwdes stiftelse er arrangør.

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576
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 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Sparebanken Øst

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Sparebanken Øst, Cort Adelers gate 20, Oslo

 Kontakt: 41328348

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs g. 1, Oslo

 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------
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 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassadekontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------
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 Norske Skog

 Torsdag 1. november 2012 kl. 08:30

 Sted: DnBs lokaler på Aker Brygge i Oslo

 Kontakt: Carsten Dybevig - 917 63 117

 Regnskap for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Minnemarkering for Kings Bay-ulykken

 Mandag 5. november 2012

 Sted: Svalbard

 Kong Harald skal delta under en minnemarkering for

Kings Bay-ulykken. Også stortingspresidenten og

gjenlevende gruvearbeidere deltar. Gruveulykken for

50 år siden førte til at regjeringen måtte gå av.

 - -----------------------------

 CSR-seminar hos NorgesGruppen

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: Karenslyst allé 12-14

 CSR-seminar hos NorgesGruppen.
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 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Fra god lærling til dyktig fagarbeider

 Tirsdag 6. november 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Hotel Arena Lillestrøm

 Kontakt: konferanse@spekter.no - 47 65 70 00 -

www.spekter.no

 Fagforbundet og Spekter arrangerer konferanse om

fag- og yrkesopplæring i spesialisthelsetjenesten. Til

konferansen kommer blant annet kunnskapsminister

Kristin Halvorsen.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012
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 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-påvirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------

 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White
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 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite inviterer til seminaret

“Looking Ahead to the 2012 U.S. Presidential

Elections». USAs ambassadør Barry B. White

foreleser om det kommende presidentvalget i USA

2012. Påmelding innen 9. november.

 - -----------------------------

 Rettssak Furuset-drapet

 Mandag 12. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Oslo tingrett

 En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Thien

Hoang (21) på Furuset i Oslo.

 - -----------------------------

 Transatlantic Science Week 2012

 Mandag 12. november 2012 - Fredag 16. november

2012

 Sted: Houston

 Hovedtema er energi og helse og medisin.

 - -----------------------------

 Hilda Feste-drapet for retten

 Mandag 12. november 2012 - Onsdag 21. november

2012

 Sted: Bergen tinghus

 Kontakt: Iwar Arnstad - iwar.arnstad@domstol.no -

900 32 760

 En mann fra Os er tiltalt for å ha drept og voldtatt 98

år gamle Hilda Feste 1. januar 2012. Rettens

administrator er Gunnar Rode Torvund. Tirsdag 13.

november er rettsfri dag. For å kunne gi gode

arbeidsforhold for både domstolen og pressen er det

ønskelig å få vite hvor mange journalister / fotografer

som kommer til å overvære forhandlingene. Det bes

derfor om at redaksjonene gir beskjed om de vil være

til stede, og i så fall med hvor mange medarbeidere.

Beskjed om dette sendes til iwar.arnstad@domstol.no

innen 8. oktober. Eventuelle søknader om filming i

forbindelse med hovedforhandlingen skal ha

innkommet til tingretten før torsdag 1. november

2012.

 - -----------------------------

 Os-drapet i Nordhordland tingrett

 Mandag 12. november 2012

 Sted: Nordhordland tingrett

 Drapet på Hilda Feste i Os kommer opp i

Nordhordland tingrett.

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres

 Tirsdag 13. november 2012

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres.

 - -----------------------------

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal

 Tirsdag 13. november 2012
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 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kjemikaliedager

 Tirsdag 13. november 2012 - Onsdag 14. november

2012

 Sted: Hotell Bristol i Oslo

 Kontakt: Cecilie R-F Skarning - 93490903

 Kjemikaliedagene er en årlig temakonferanse med

deltakelse fra næringslivet, myndigheter og

forskningsinstitusjoner. REACH blir i år et viktig tema

på Kjemikaliedagene. Fokus er på REACH review

2012. Statssekretær i Miljøverndepartementet

Henriette Westhrin vil oppdatere deltakerne om

Regjeringens kjemikaliepolitikk. På Kjemikaliedagene

blir man oppdatert i forhold til myndighetenes

prioriteringer, eksponeringsscenarier,

sikkerhetsdatablader og tilsyn m.m.

 - -----------------------------

 Norges Bank-seminaret

 Tirsdag 13. november 2012 kl. 18:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78, Oslo

 Sannheter og evige sannheter: Hva kan vi lære av

historien? Foredrag ved visesentralbanksjef Jan F.

Qvigstad.

 - -----------------------------

 Kulturrådets årskonferanse 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Folketeateret, Oslo

 Etter beste skjønn - om skjønn, skjønnsutøvelse og

kvalitetsvurdering

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Ecuador

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peace spesielle turer/sykkelturer i 2012 i

Ecuador

 - -----------------------------

 Kulturrådets Årskonferansen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Reidar Gjersvik, -

reidar.gjersvik@kulturrad.no

 Kulturrådets Årskonferansen 2012. Temaet er

skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitet i kultursektoren

 - -----------------------------

 Språkdagen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Kontakt: http://www.siu.no/Globalmeny/For-

media/Nyheter-fra-SIU/Konferanse-om-

spraaklaering2

 Språkdagen 2012. SIU arrangerer 14. november

2012 konferanse om språklæring og

internasjonalisering.

 - -----------------------------
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 Farstad Shipping ASA legger fram resultatet for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 14. november 2012

 stad Shipping ASA offentliggjør resultatet for 3.

kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Naturviterforum 2012

 Onsdag 14. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Sundvolden hotell

 Tema: Beredskap og sikkerhet i forvaltning av natur

og miljø.

 - -----------------------------

 EMGS ASA legger fram resultater fra 3. kvartal 2012

 Torsdag 15. november 2012

 EMGS ASA legger fram resultater fra 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 NattoPharma presenterer resultater for 3. kvartal

2012

 Torsdag 15. november 2012

 NattoPharma legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Agroteknikk 2012

 Torsdag 15. november 2012 - Søndag 18. november

2012

 Agroteknikk 2012

 - -----------------------------

 Psykologiens dag

 Torsdag 15. november 2012 kl. 13:15

 Sted: uditorium 4, Harald Schjelderups hus,

Forskningsveien 3A, 0373 Oslo

 Kontakt: ekspedisjon@psykologi.uio.no - 22 84 50 00

 Årets tema er effekten av psykologisk behandling.

Siste nytt om virksomme prosesser og mekanismer

innen psykoterapi, om behandling av rusavhengighet,

psykiske traumer og seksuelle problemer, samt

trening av hukommelsesvanske. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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NTB framtidsPM 15.10.12 
 NTBtekst. 15.10.2012 
Folkemord-sak i Oslo tingrett Tirsdag 25.

september 2012 - Torsdag 20. desember 2012

Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle i

folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Ankesak mot mulla Krekar

 Torsdag 4. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Borgarting lagmannsrett

 Dommen på fem års fengsel for trusler mot bl.a. Erna

Solberg er anket.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 9. november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg. I uke 42 vil Tinghuset åpne kl. 0800 og

stenge kl. 1600.

 - -----------------------------

 Utviklingsminister Heikki Holmås besøker Bhutan

 Søndag 14. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Bhutan

 Kontakt: Trond Viken - 992 18 303

 Under besøket deltar Holmås blant annet på en

internasjonal konferanse i regi av International Centre

for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Temaet for konferansen er «Gender and sustainable

mountain development in a changing world». Holmås

møter også representanter for styresmaktene i

Bhutan for å diskutere veien videre i samarbeidet

mellom Bhutan og Norge.

 - -----------------------------

 Workshop om språkteknologi

 Mandag 15. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110,

0255 Oslo

 Kontakt: Bård Krogshus, e-match - 958 55 555

 Workshopen samler aktører fra forskning, utvikling,

næringsliv og brukere for å knytte kontakter og
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utveksle erfaringer. Workshopen arrangeres av e-

Match, Nasjonalbiblioteket, Forskningsrådet, Meta-

Nord og Språkrådet.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Voksenåsen hotell, Oslo

 Kontakt: Christofer Solbakken - 951 19 946

 Årets siste Bispemøte har etiske spørsmål på

agendaen - hvem har retten til barn? Har voksne rett

til å få barn? Og har barnet rett til å vite hvem som er

deres biologiske foreldre?

 - -----------------------------

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp

 Mandag 15. oktober 2012 - Onsdag 31. oktober 2012

 Sted: Hotell Rica Holberg, Holbergs Plass 1.

 Kontakt: Ellen Ystgård Tjensland - 22 99 13 25

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp starter i Erstatningsnemnda for

voldsofre. Nemnda har satt av to uker til å behandle

14 pilotsaker som skal danne norm for alle andre

fornærmende i terrorsaken. Første dag vil være åpen

for pressen. Noen av de formærede har godkjent at

pressen kan være til stede under behandlingen av

deres sak. Ansvarlig bistandsadvokat under

behandlingen er Christian Lundin. Tlf: 90.59.29.90.

 - -----------------------------

 Oslo Innovation Week

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Hallstein Bjercke - 93 03 87 42

 Internasjonale og norske investorer, gründere,

forskere og bedriftsledere samles. Oslo Innovation

Week omfatter 50 arrangører og til sammen 45

arrangementer i Oslo med over 5 000 deltakere.

 - -----------------------------

 Oslo tingrett: Innsidehandel

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Innsidehandel i forbindelse med effekt av hiv-

vaksine. Berammet 15. oktober - 26. oktober. Sal 227.

Rettens adm.: Yngvild Thue.

 - -----------------------------

 KS Nordland - Høstkonferanse

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica hotell, Bodø - Nordland

 Kontakt: Skagen, Torill Utne - torill.skagen@ks.no -

24132600

 Høstkonferansen omhandler statsbudsjettet og andre

aktuelle politiske saker for kommunene og

fylkeskommunen i Nordland.

 - -----------------------------

 KS Sør-Trøndelag

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal - Sør-Trøndelag
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 Kontakt: Eva Lauglo - eva.lauglo@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/SorTrondelagHostkonferansen2

012/

 Hovedtema for konferansen er: - oppvekst og

utdanning - kommuneøkonomi og regional utvikling i

eget fylke

 - -----------------------------

 Utenriksministeren møter Saudi-Arabias

viseutenriksminister

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:30 - Tirsdag 16.

oktober 2012

 Sted: UD

 Kontakt: UD Pressevakta - 23 95 00 02

 Utenriksminister espen Barth Eide møter Saudi-

Arabia sin viseutenriksminister, Dr. Nizar Bin Obaid

Madani.

 - -----------------------------

 VELG SJØVEIEN - konferanse

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Ekebergrestauranten

 Kontakt: Anne Kristin Hjukse - 99 21 46 10

 VELG SJØVEIEN er et samarbeid mellom havner,

rederier og organisasjoner innen sjøtransport. Målet

er å få flere bedrifter til å frakte varene sine med skip i

stedet for trailer. Fisker- og kystminister Lisbeth Berg-

Hansen deltar.

 - -----------------------------

 FNs matvaredag

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Kontakt: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-

Marie Helland - 959 21 713

 Kirkens Nødhjelp lanserer ny rapport på FNs

matvaredag. Der kommer det blant annet fram at

verden produserer nok mat til 12 milliarder mennesker

- likevel sulter nærmere 900 millioner mennesker.

 - -----------------------------

 Tilbakekalling av advokatbevilling

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Sal 426, Oslo tingrett

 Steinar Johansen Stenvaag har saksøkt

Advokatbevillningsnemnden. Rettens administrator:

Edvard Os.

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker Sjøforsvaret og holder

foredrag i Bergen Militære Samfund

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker Sjøforsvaret og holder foredrag i Bergen

Militære Samfund.

 - -----------------------------

 Skandinavisk TETRA seminar

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 TETRA-forum Norge arrangerer skandinavisk

seminar om teknologien som danner grunnlaget for
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det nye nødnettet i Norge og i store deler av Europa.

 - -----------------------------

 Behandling av innsjøene i Vefsn-regionen

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Lørdag 20. oktober 2012

 Sted: Helgeland - Nordland

 Kontakt: Tore Vatne - 480 40 283

 Hoveddelen av rotenonbehandling av innsjøene i

Vefsn-regionen. Fylkesmannen i Nordland er

tiltakshaver for rotenonbehandling av innsjøene

Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet i

Fustavassdraget i Nordland.

 - -----------------------------

 Erfaringskonferanse om ufrivillig deltid

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt holder

åpningsinnlegg på erfaringskonferanse om ufrivillig

deltid som arrangeres av Arbeids- og

velferdsdirektoratet og Vox i samarbeid med

Arbeidsdepartementet.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren besøker Aust-Agder

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Aust-Agder

 Samferdselsminister Amrit Arnstad besøker Aust-

Agder.

 - -----------------------------

 Sveriges statsminister møter Merkel

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Berlin

 Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt møter

Tysklands statsminister Angela Merkel.

 - -----------------------------

 Flytting av Gullivers Hode

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Kontakt: Arvid Mæland - 91613141

 Flytting av Gullivers Hode i Kongeparken. Flyttingen

skjer med helikopter.

 - -----------------------------

 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol -

narkotika - doping

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Komitébehandling.

 - -----------------------------

 Verdens matdag

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Internasjonal markering.

 - -----------------------------

 Andre debatt mellom presidentkandidatene i USA

 Tirsdag 16. oktober 2012
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 Sted: Hempstead, New York

 Presidentkandidatene møtes til sin andre debatt.

Debatten er organisert som et folkemøte.

 - -----------------------------

 SSB

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2012

 - -----------------------------

 Toppmøte om vedfyring

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter,

Rosenkrantz' gate 7, Oslo

 Kontakt: Martin Apenes - 913 36 708

 Statssekretæren i Olje- og energidepartementet Ane

Kismul, diskuterer Lars Mytting, forfatteren bak

opplagssuksessen «Hel Ved» og Naturvernforbundets

Lars Haltbrekken vedfyring.

 - -----------------------------

 «Politikk til frokost»

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

 Kontakt: Sindre Kvil - 41 20 44 02

 LO starter opp igjen sitt frokostmøte. Tema: Bruk av

midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Innledere: LO-

leder Roar Flåthen, Robert Eriksson, leder av arbeids-

og sosialkomiteen på Stortinget fra Frp.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deltar. Påmelding:

Send epost til Sindre.kvil@lo.no innen 15. oktober.

 - -----------------------------

 UNESCO-rapport lanseres

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: R4, Regjeringskvartalet, Oslo

 Global Monitoring Report (GMR) gis ut hvert år, og

viser hvor langt verdenssamfunnet har kommet i

arbeidet med å nå de seks utdanningsmålene

(Education for All-målene). Årets rapport setter

søkelyset på ungdom, ferdigheter og arbeid. I

forbindelse med presentasjonen av GMR 2012

arrangerer UNESCO-kommisjonen et fagseminar om

samme tema. Seminaret arrangeres i samarbeid med

UiO, Norad og Flyktninghjelpen. Kunnskapsminister

Kristin Halvorsen vil åpne arrangementet.

 - -----------------------------

 Utenriksministeren møter generalsekretæren i Efta

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 09:00

 Kontakt: UD Pressevakta - 23 95 00 02

 Utenriksminister espen Barth Eide møter

generalsekretæren i Efta, Kristinn F. Arnason.

 - -----------------------------

 Frp presenterer programutkast

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:00 - 11:00

 Sted: FrPs partikontor - Tostrup

 Kontakt: Informasjonsleder Ole Berget -

ole.berget@stortinget.no - 47353709 - www.frp.no

 Leder av FrPs programkomité, Per Sandberg,

presenterer utkast til nytt partiprogram. Det er avsatt

tid til spørsmål i plenum og separate intervjuer.
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Følgende medlemmer av komiteen vil være til stede

sammen med Sandberg: Kari Kjønaas Kjos, Mazyar

Keshvari og Himanshu Gulati.

 - -----------------------------

 Møte med Norske sjømatbedrifters landsforening

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:00

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har

møte med Norske sjømatbedrifters landsforening.

 - -----------------------------

 Ledersamling - Gjøvikregionen

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:00

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud deltar på ledersamling for kommuner i

Gjøvikregionen.

 - -----------------------------

 Barnehusene evaluert

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: JD, Gullhaug torg 4 A (Nydalen)

 Grete Faremo mottar rapporten fra forskere som har

evaluert Statens Barnehus - et hjelpetilbud til barn

utsatt for vold og overgrep.

 - -----------------------------

 Finanstilsynet - pressekonferanse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo (inngang

ved hjørnet mot Dronningens gate)

 Kontakt: Kjetil Karsrud - 906 57 621

 Finanstilsynet presenterer rapporten «Finansielle

utviklingstrekk 2012».

 - -----------------------------

 Samferdselsminister Marit Arnstad besøker UiA

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Universitetet i Agder

 Kontakt: Hugo Pedersen - 91555352

 Samferdselsminister Marit Arnstad besøker

Universitetet i Agder. Hovedtemaene for møte er NTP

2014 - 2023, vei, jernbane og flyplass.

 - -----------------------------

 Norsk seniorpolitisk barometer

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, inngang Biskop

Gunnerusgt. 3 ved Jernbanetorget

 Kontakt: Kari Østerud - 934 80 199

 Senter for seniorpolitikk (SSP) presenterer

resultatene fra norsk seniorpolitisk barometer 2012 -

arbeidsminister Anniken Huitfeldt kommenterer

undersøkelsen.

 - -----------------------------

 Saudi-Arabia sin ambassade åpner

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Drammensveien 102 H, Oslo

 Kontakt: UD Pressevakta - 23 95 00 02

 Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på
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åpningen.

 - -----------------------------

 Interpellasjon i forbindelse med forbud mot tigging

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stortinget

 Grete Faremo besvarer Høyres Michael Tetzschner

sin interpellasjon om tigging.

 - -----------------------------

 Medaljemottakelse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Slottet

 Kongen og Dronningen holder mottakelse på Det

kongelige slott for mottakere av Kongens

fortjenstmedalje

 - -----------------------------

 Elektrifisering av sokkelen

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lerchendal gård, Trondheim

 Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA,

inviterer til møte.

 - -----------------------------

 Utviklingsprosjekt v/Statsbygg

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: May Balkøy, strategi- og utviklingsdirektør i

Statsbygg - 482 12 542

 Statsbygg har startet et utviklingsprosjekt som skal

vise hvordan nullenergibygg kan konstrueres.

Lavenergiprogrammet vil formidle kunnskap fra

prosjektet til resten av norsk byggenæring.

 - -----------------------------

 Demonstrasjon av redningshelikopteret Sikorsky S-

92

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Redningsbasen Sumburgh på Shetland

 Kontakt: Ivar Eie - 909 82 211

 Dette er første gang redningshelikopteret vises fram

til mediene på en redningsbase etter at det ble

kandidat til å erstatte dagens Sea King helikoptre.

Sikorsky Aircraft Corporation er arrangør. Det blir satt

opp et charterfly mellom Bergen og Shetland med

avgang morgen og retur ettermiddag onsdag.

Påmelding innen 5. oktober til: ag@acg.no

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)
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 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 Kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

filmen TO LIV, som i denne anledning får sin

verdenspremiere. Kl 13:00 holdes en

pressekonferanse om filmen på Radisson Blu Hotel

Norge. Disse vil være til stede: Georg Maas (regissør)

Liv Ullmann (skuespiller) Julia Bache-Wiig

(skuespiller) Juliane Köhler (skuespiller) Axel

Helgeland (produsent) Dieter Zeppenfeld (produsent)

Rudi Teichmann (produsent) BIFF presenterer årlig

over 150 dokumentar- og fiksjonsfilmer, og er med

dette i omfang den største filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Kronprinsen til Verdal Videregående skole

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Verdal Videregående skole

 For tredje gang gjennomføres Global Dignity Day på

over 150 videregående skoler i Norge. Kronprinsen

kommer til Verdal Videregående for å markere dagen.

Akkreditering:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2839&a

mid=3606244

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Rød Ungdom streiker

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Seher Aydar, leder - 94 30 27 74

 Ungdomspartiet ønsker en leksefri skole.

 - -----------------------------

 Trosopplæringskonferansen 2012

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm - Akershus

 Påmelding har åpnet. Mer informasjon på

www.trosopplæringskonferansen.no.

 - -----------------------------

 «Demokrati og religion i et utvidet Midtøsten»

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Auditorium 1 i Kjemibygningen, Sem Sælands

vei 26 (Nedre Blindern)

 Kontakt: aina@dnak.org - 22 40 36 00

 Kurs i internasjonal politikk i regi av Den norske

Atlanterhavskomité. Deltakerne vil være lærere fra

videregående skole, fagmiljøer rundt universitetet, det

politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, mediene

og Forsvaret. Påmeldingsfrist: senest mandag 15.

oktober på epost aina@dnak.org, telefon 22 40 36 00
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eller faks 22 40 36 10.

 - -----------------------------

 Møt Netflix-toppene i Oslo

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26

 Kontakt: Elin Værnes - 971 97 833

 Netflix lanseres i Norge før utgangen av året.

Mulighet til å intervjue toppsjefene i Netflix, i tillegg en

demonstrasjon av tjenesten. Netflix er en

abonnementstjeneste for filmer og TV-serier som

streames over internett. Tid avtales på telefonen.

 - -----------------------------

 Miljøvernministeren til Hyderabad i India

 Onsdag 17. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Hyderabad

 Kontakt: Gard Nybro-Nielsen - +47 952 44 674

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar på

høynivådelen av FN-toppmøtet om biologisk mangfold

(CBD) i Hyderabad i India.

 - -----------------------------

 Pressekonferanse Farc-forhandlingene

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 Arbeidsmiljøkongressen

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Grieghallen, Bergen

 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt holder

innledningsforedrag på Arbeidsmiljøkongressen i

Bergen.

 - -----------------------------

 Bank of America, eBay, American Express, PepsiCo

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kvartalsrapporter.

 - -----------------------------

 Frokostmøte 17. okt.: Nye regler om offentlige

anskaffelser

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Oslo Handelskammer

 Bakgrunnen for de nye reglene er gjennomføringen

av EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF. Formålet

med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av

håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet

ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før

kontrakt inngås. De nye reglene vil ha stor betydning

for næringsdrivende.

 - -----------------------------
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 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00 - 13:00

 Sted: Auditoriet/R5 i Regjeringskvartalet, Oslo

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF) inviterer til seminar. Seminaret arrangeres i

forbindelse med publisering av rapporten Mat og

industri 2012. Påmelding innen onsdag 10. oktober til

seminar@nilf.no

 - -----------------------------

 FN-dagen mot utryddelse av fattigdom

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Inger B-A Nygaard - 47 70 12 48

 KFUK-KFUM inviterer til markering av FN-dagen mot

utryddelse av fattigdom: «Kan unge kvinner lede

verden ut av fattigdomskrisen?» Nyaradzayi

Gumbonzvanda, leder av Verdensforbundet for World

YWCA (verdens største nettverk av

kvinneorganisasjoner,) holder hovedinnlegg, etterfulgt

av avdelingsdirektør i Norad, Astrid Versto m.fl.

 - -----------------------------

 KS Sogn og Fjordane - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 17:30

 Sted: Rica Sunnfjord Hotel, Førde - Sogn og

Fjordane

 Kontakt: Jan Ryste - jan.ryste@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/SognogFjordaneHaustkonferans

en2012/hjem.cfm

 Tema: Statsbudsjettet

2013/kommuneøkonomi/tilstandsanalyse for Sogn og

Fjordane. Bostedspolitikk og kommunestruktur er på

agendaen.

 - -----------------------------

 KS Hordaland - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen - Hordaland

 Kontakt: Astrid Toft - astrid.toft@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/Haustkonferansen2012/hjem.cf

m

 Tema: Statsbudsjettet. Statlig styring - lokalt

selvstyre i arealplanlegging

 - -----------------------------

 Helse-Norge mot 2030 - tiltak for å møte eldrebølgen

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 11:00 - 16:00

 Sted: Telenor Expo, Snarøyveien 30, N-1331

Fornebu - Oslo

 Kontakt: Kristin V. Tønnessen - kristin-

v.tonnessen@telenor.com - +47 93480648 -

www.telenor.no

 Telenor Norge er arrangør. Temaet for seminaret er

hvordan teknologi kan bidra til å møte utfordringene i

Helse-Norge mot 2030. Hva blir effektene av

eldrebølgen for de ulike kommunene? Hva er

samfunnsgevinstene og utfordringene ved bruk av

velferds- teknologi? Og hva er helse- og

velferdsgevinstene for deg og meg? I tillegg til

foredragsholdere fra offentlig og privat sektor, vil

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

presentere «Eit nytt syn på eldre - friskare, meir aktive

og framtidsrettet».

 - -----------------------------
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 Utdeling av Oslo bys arkitekturpris 2012

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Ingvild Åsgård - 954 44 751

 Ordfører Fabian Stang deler ut Oslo kommunes pris

for god byarkitektur.

 - -----------------------------

 10-års jubileum for NorSIS og NISLAB

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 13:30

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud åpner konferansen som markerer 10-års

jubileet for etableringen av Norsk senter for

informasjonssikring (NorSIS) og Norsk

informasjonssikkerhetslaboratorium (NISLAB).

 - -----------------------------

 Torfinn Langelid får St. Olavs Orden

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Sundvolden hotell

 Kontakt: Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde,

Fylkesmannen i Hordaland - 957 70 083

 Torfinn Langelid vil bli gitt St. Olavs Orden for sin

innsats for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, vil stå for

overrekkingen på et arrangement i regi av Forum for

opplæring i kriminalomsorgen (FOKO).

 - -----------------------------

 «På våre vegne - soldatberetninger fra Afghanistan»

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Aschehoug forlag, Sehesteds gate 3

 Kontakt: Harald Engelstad - 92 85 93 89

 Forfatter Malin Stensønes presenterer boken.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

kommenterer. Det blir innlegg fra leder for Stortingets

utenriks- og forsvarskomité Ine Marie Eriksen

Søreide, sjef for Forsvarets

spesialkommando/Hærens jegerkommando, oberst

Eirik Johan Kristoffersen og kommandørkaptein Tom

Robertsen, sjef for Marinejegerkommandoen.

 - -----------------------------

 Generalstreik

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Aten, Hellas

 Hellas' viktigste faglige landsorganisasjoner varsler

en ny generalstreik i protest mot nye

innstrammingstiltak.

 - -----------------------------

 Seminar om Europarådet

 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Klingenberggaten 7A

 Kontakt: Den europeiske unions delegasjon til Norge

- post@eudelegasjonen.no - 22 83 35 83

 Seminar om europeisk økonomi. EU-ambassadør

János Herman og økonomiredaktør i Aftenposten, Ola

Storeng, skal diskutere Europarådets beslutninger.

 - -----------------------------

 AUFs landsmøte
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 Torsdag 18. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1,

Oslo

 Kontakt: Trygve Harlem Losnedahl - 482 03 048

 Det skal blant annet vedtas et nytt arbeids- og

prinsipprogram samt et nytt sentralstyre. Landsmøtet

åpnes med en minnemarkering torsdag 18. oktober

klokken 11:00. Statsminister Jens Stoltenberg deltar.

AUF - leder Eskil Pedersen holder åpningstale om

den politiske situasjonen samme dag klokken 13:30.

Statsminister Jens Stoltenberg holder innlegg kl.

09:15 19. oktober. Pressekontakt for Stoltenberg er

Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078

 - -----------------------------

 Microsoft, Google, Philip Morris, Verizon

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kvartalsrapporter.

 - -----------------------------

 Dagligvareleverandørenes forening (DLF) Høstmøte

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Quality Hotel Tønsberg

 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

holder innlegg på Dagligvareleverandørenes forening

(DLF) Jubileums Høstmøte.

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Årets Refleksdag

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Kari Sandberg, Trygg Trafikk - 952 21 074

 Unni Askeland designer refleks i forbindelse med

årets Refleksdag.

 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 353 av 619



 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar. Kristian Berg Harpviken, Nina

Witoszek, John Stoll, Spyridon Arvanitis, Nikolai

Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant deltakerne.

 - -----------------------------

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Ingunn Sundelin - 92861997

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere på

BIFF

 - -----------------------------

 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, 0260 Oslo.

 Kontakt:

http://www.sivilsamfunn.no/Agenda/Frokostseminar-

Offentlig-politikk-finansiering-og-rammevilkaar

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

inviterer til frokostseminar: Har frivillighetspolitikken

endret seg nasjonalt og lokalt? Er den norske

givergleden oppskrytt? Hvordan tilpasser frivillige

organisasjoner seg endrede økonomiske

rammevilkår? Påmelding innen 16. oktober via

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 354 av 619



nettside.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------

 Pressekonferanse vedrørende Borregaards

børsintroduksjon

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Børs

 Kontakt: Tone Horvei Bredal - 924 67 711

 Orkla planlegger en børsnotering av Borregaard på

Oslo Børs. I den forbindelse holdes en

pressekonferanse i Børsens lokaler, direkte etter

noteringsseremonien har funnet sted.

 - -----------------------------

 Den nasjonale styredagen 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 16:15

 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo. -

Oslo

 Kontakt: Audun Farbrot - audun.farbrot@bi.no -

46410230 - http://www.bi.no/om-bi/konferanser-ved-

bi/styredagen2012/program/

 Handelshøyskolen BI og Styreakademiet arrangerer

Den nasjonale Styredagen. Den nasjonale styredagen

er den sentrale møteplassen for bedre styrearbeid

med sentrale aktører i norsk næringsliv og offentlig

sektor. Årets tema er: Det kunnskapsbaserte styret.

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar.

 - -----------------------------

 Borten Moe på NVE sine Energidager

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Holmenkollen Park Hotel i Oslo

 Olje- og energiminister Ola Borten Moe er til stede

under NVE sine Energidager.

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks

Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 PU sitt faglige forum

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 11:15
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 Sted: Hotell Scandic Oslo Airport, ved Gardermoen

 Justisminister Grete Faremo innleder på Politiets

utlendingsenhets faglige forum.

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar med blant annet Kristian Berg

Harpviken, Nina Witoszek, John Stoll, Spyridon

Arvanitis, Nikolai Astrup, Kjetil Wiedswang og flere.

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som; framtidens

kommunestruktur, vekstkommunens utfordringer,

muligheter og behov og Nasjonal transportplan.

Deretter skifter vi noe fokus og retter

oppmerksomheten mot ungdom og arbeid i Akershus.

Hvor høy er ungdomsledigheten, hvem er de og ikke

minst hva gjør fylkeskommunen og kommunene for å

bidra til at flere unge aktiviseres og passivitet

forebygges?

 - -----------------------------

 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl. 13.

i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan
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 - -----------------------------

 Sørlandstinget

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - 17:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Aust-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/pop.cfm?FuseActio

n=D

 Den nye møteplassen for ordførere og Agderbenken:

Regional utvikling samt Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sesonglansering Nasjonalteateret

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Bakscenen, Nationaltheatret

 Kontakt: Kirsti.ellefsen@nationaltheatret.no

 Teatersjef Hanne Tømta presenterer repertoaret for

våren 2013.

 - -----------------------------

 Lansering av Ulf Andenœs' biografi om Olav Selvaag

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Ekeberghuset

 Kontakt: marked@fpress.no

 Boklansering.

 - -----------------------------

 Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:00 - 18:00

 Sted: Hotell Bristol

 Kontakt: Stian Oen - sto@advokatforeningen.no -

90576904 -

http://www.advokatforeningen.no/Aktuelt/Nyheter/Adv

okatforeningens-rettssikkerhetsseminar-2012/

 Tema: Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i

menneskerettighetssammenheng? Er inkorporering

av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?

Arrangør: Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren i møte med

naturvernorganisasjoner

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 16:00

 Samferdselsminister Marit Arnstad har møte med

flere naturvernorganisasjoner om Nasjonal

transportplan.

 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimaspørsmål
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 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 Kongelig bryllup

 Fredag 19. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Luxemburg

 Kongen, dronningen, kronprinsen, kronprinsessen,

prinsesse Märtha Louise og Ari Behn er til stede ved

feiringen av bryllupet mellom Arvestorhertug

Guillaume av Luxembourg og grevinne Stéphanie de

Lannoy

 - -----------------------------

 Statsråd

 Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Slottet

 Kongen holder statsråd på Det kongelige slott.

Kronprinsen vil også være til stede.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 Kongsberg Automotive Holding ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også

lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som
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før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 Om håpet glipper, er alt tapt - homofile flyktninger

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Benedicte Treider - 22 400 370

 Amal Aden har skrevet bok om homofili i

minoritetsmiljøer. Aschehoug er utgiver. Det blir

paneldebatt om homofili i minoritetsmiljøene i Norge -

med Amal Aden, Eskil Pedersen, Kristin Clemet og

Tina Shagufta Kornmo. Debattleder er Cathrine

Sandnes.

 - -----------------------------

 Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i

oppdragelsen

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

 Kontakt: Fakhra Salimi - 92019962

 MiRA-Senteret inviterer fagpersoner og institusjoner

til den nasjonale dialogkonferansen. Konferansen vil

spesielt se på kommunikasjon mellom

hjelpeapparatet og innvandrerbefolkningen. Hvordan

kan mødrenes ressurser brukes for å finne gode

løsninger for barneoppdragelse?

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

 Kontakt: Kenneth Ragnvaldsen - 913 90 918

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Kontakt: Hanna Kathrine Sommerstad - 984 40 184

 Tema: Den europeiske produktivitetsutfordringen.

Trond Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D.

Norman er noen av innlederne på NHHs

høstkonferanse i Oslo fredag 19. oktober.

Konferansen tar opp de store produktivitets- og

innovasjonsutfordringene Norge og andre europeiske

land står overfor. Leder av den danske

produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch-

Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive
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enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice president i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Victims and Witnesses in International Criminal

Courts

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

 PRIO-seminar.

 - -----------------------------

 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------

 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

 Den norske Atlanterhavskomité arrangerer seminar.

USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 «22. juli Forstå - forklare - forebygge»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Rannveig Larsen - 45 03 22 42

 Boklansering ved Abstrakt forlag. Korte innlegg ved

Svein Østerud, Tore Slaatta, Anne Birgitte Nilsen og

Hans Petter Graver. Det blir mulighet for spørsmål og

samtale med forfattere i etterkant.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren i møte med NAF

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 12:30

 Samferdselsminister Marit Arnstad i møte med NAF.

 - -----------------------------

 Norgesmesterskapet i Hundekjøring

 Lørdag 20. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Ringerike.

 Kontakt: Knut Arne Holthe - 905 50 647

 Ringerike Trekkhundklubb, Asker Trekkhundklubb og

Bærum Hundkjørerklubb er arrangører. Løpet er
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uttaksløp for Europamesterskapet som skal gå av

stabelen i Tyskland 4. til 6 november 2012.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 Metorittdag på Tøyen

 Lørdag 20. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Naturhistorisk Museum, Tøyen Hovedgård

 Kontakt: Elen Roaldset - 91628852

 På temadagen kan man lære om solsystemet,

asteroider, ildkuler, nedslagskratre og de nyeste

resultatene fra Mars.

 - -----------------------------

 PassivhusNorden

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, Trondheim

 Kontakt: evy.aspheim@enova.no

 Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg

til plussenergibebyggelse». Andre tema:

bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus,

metoder for planlegging, beregninger og simulering

samt energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Aesha Ullah - 414 146 53

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden. NRK

inviterer pressen til NRK Marienlyst for å dekke den

direktesendte TV-aksjonen. Presse som ønsker å

dekke hele eller deler av sendingen, bes sende

påmelding med navn på journalist/fotograf til

aesha.ullah@nrk.no innen fredag 19. oktober kl.
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12.00.

 - -----------------------------

 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012

 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.

 - -----------------------------

 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidentkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Space Weather and Challenges for Modern

Society»

 Mandag 22. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell i Oslo

 Kontakt: K. Harald Drager - 91 69 30 12

 The International Emergency Management Society

arrangerer konferanse som fokuserer på utfordringer

for det moderne samfunn for kritisk infrastruktur, når

det gjelder romvær.

 - -----------------------------

 Akerselvakonferansen

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: DogA, Schweigårdsgt. 16, Oslo

 Kontakt: Christian Jenssen - 93217310

 Konferanse i regi av Akerselva Næringsforening. Om

behandling av Akerselva.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo

 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem
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enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,

 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).
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 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Hvordan oppnå gratis helsetjenester for alle etter

2015?

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 12:00 - 13:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Kontakt: Kim Terje Loraas -

kim.terje.loraas@reddbarna.no - 48 08 07 31 -

www.reddbarna.no

 Redd Barna arrangerer debatt om hvordan vi kan

sikre gratis helsetjenester for alle etter 2015.

Debatten foregår på engelsk.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 24. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum
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 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------
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 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 10:15

 Sted: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

 Kontakt: Jan Otto Risebrobakken - 480 82 602

 Resultat 3. kvartal 2012. Pressemelding,

kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være

tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra kl. 07:30.

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands

Auditorium, Lysaker Park kl. 10:15.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det Norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal
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 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org

 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Forskning og utvikling i næringslivet, 2011.

Foreløpige tall

 - -----------------------------
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 SSB

 Torsdag 25. oktober 2012

 Økonomiske analyser, nr. 5 2012 - temautgave om

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------

 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.
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kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Cuba in Transformation - in Which Direction?

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: NUPI, C.J. Hambros plass 2 D

 NUPI-seminar.

 - -----------------------------

 NM i SMS

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Oslo City

 Kontakt: Rune Braathen - 915 64 866

 I fjor gikk Helle Nilsen (17) til topps i NM i SMS foran

blant annet verdensmester Frode Ness. I november

skal hun forsvare tittelen i finalen på Oslo City og

igjen taste om 50.000 kroner. Arrangør: Telekiosken

 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse
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 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moeter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Arvid Brodersens Minneforelesning

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, Oslo

 Årets forelesning holdes av Victor Norman. Tema: Er

det nok å ha som ambisjon at oljeformuen skal dekke

eldretsunamiens pensjoner, eller bør listen legges

høyere? Hvor ble det av visjonene fra
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Stortingsmeldingen St.meld. 25 (1973-74)? P.M.

Røwdes stiftelse er arrangør.

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Sparebanken Øst

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:15

 Sted: Sparebanken Øst, Cort Adelers gate 20, Oslo

 Kontakt: 41328348

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs g. 1, Oslo
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 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 372 av 619



 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassadekontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/
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 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 CSR-seminar hos NorgesGruppen

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: Karenslyst allé 12-14

 CSR-seminar hos NorgesGruppen.

 - -----------------------------

 Fra god lærling til dyktig fagarbeider

 Tirsdag 6. november 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Hotel Arena Lillestrøm

 Kontakt: konferanse@spekter.no - 47 65 70 00 -

www.spekter.no

 Fagforbundet og Spekter arrangerer konferanse om

fag- og yrkesopplæring i spesialisthelsetjenesten. Til

konferansen kommer blant annet kunnskapsminister

Kristin Halvorsen.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel
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 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i
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Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-påvirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------

 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White

 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite inviterer til seminaret

“Looking Ahead to the 2012 U.S. Presidential

Elections». USAs ambassadør Barry B. White

foreleser om det kommende presidentvalget i USA

2012. Påmelding innen 9. november.

 - -----------------------------

 Rettssak Furuset-drapet

 Mandag 12. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Oslo tingrett

 En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Thien

Hoang (21) på Furuset i Oslo.

 - -----------------------------

 Transatlantic Science Week 2012

 Mandag 12. november 2012 - Fredag 16. november

2012

 Sted: Houston

 Hovedtema er energi og helse og medisin.

 - -----------------------------

 Hilda Feste-drapet for retten

 Mandag 12. november 2012 - Onsdag 21. november

2012

 Sted: Bergen tinghus

 Kontakt: Iwar Arnstad - iwar.arnstad@domstol.no -

900 32 760

 En mann fra Os er tiltalt for å ha drept og voldtatt 98

år gamle Hilda Feste 1. januar 2012. Rettens

administrator er Gunnar Rode Torvund. Tirsdag 13.

november er rettsfri dag. For å kunne gi gode

arbeidsforhold for både domstolen og pressen er det

ønskelig å få vite hvor mange journalister / fotografer

som kommer til å overvære forhandlingene. Det bes

derfor om at redaksjonene gir beskjed om de vil være

til stede, og i så fall med hvor mange medarbeidere.

Beskjed om dette sendes til iwar.arnstad@domstol.no

innen 8. oktober. Eventuelle søknader om filming i

forbindelse med hovedforhandlingen skal ha

innkommet til tingretten før torsdag 1. november

2012.

 - -----------------------------

 Os-drapet i Nordhordland tingrett

 Mandag 12. november 2012

 Sted: Nordhordland tingrett

 Drapet på Hilda Feste i Os kommer opp i
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Nordhordland tingrett.

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres

 Tirsdag 13. november 2012

 Resultater fra Nasjonale prøver i engelsk høsten

2012 publiseres.

 - -----------------------------

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal

 Tirsdag 13. november 2012

 Odfjell SE lanserer resultater fra 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kjemikaliedager

 Tirsdag 13. november 2012 - Onsdag 14. november

2012

 Sted: Hotell Bristol i Oslo

 Kontakt: Cecilie R-F Skarning - 93490903

 Kjemikaliedagene er en årlig temakonferanse med

deltakelse fra næringslivet, myndigheter og

forskningsinstitusjoner. REACH blir i år et viktig tema

på Kjemikaliedagene. Fokus er på REACH review

2012. Statssekretær i Miljøverndepartementet

Henriette Westhrin vil oppdatere deltakerne om

Regjeringens kjemikaliepolitikk. På Kjemikaliedagene

blir man oppdatert i forhold til myndighetenes

prioriteringer, eksponeringsscenarier,

sikkerhetsdatablader og tilsyn m.m.

 - -----------------------------

 Norges Bank-seminaret

 Tirsdag 13. november 2012 kl. 18:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78, Oslo

 Sannheter og evige sannheter: Hva kan vi lære av

historien? Foredrag ved visesentralbanksjef Jan F.

Qvigstad.

 - -----------------------------

 Kulturrådets årskonferanse 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Folketeateret, Oslo

 Etter beste skjønn - om skjønn, skjønnsutøvelse og

kvalitetsvurdering

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Ecuador

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peace spesielle turer/sykkelturer i 2012 i

Ecuador

 - -----------------------------

 Kulturrådets Årskonferansen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Reidar Gjersvik, -

reidar.gjersvik@kulturrad.no
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 Kulturrådets Årskonferansen 2012. Temaet er

skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitet i kultursektoren

 - -----------------------------

 Språkdagen 2012

 Onsdag 14. november 2012

 Kontakt: http://www.siu.no/Globalmeny/For-

media/Nyheter-fra-SIU/Konferanse-om-

spraaklaering2

 Språkdagen 2012. SIU arrangerer 14. november

2012 konferanse om språklæring og

internasjonalisering.

 - -----------------------------

 Farstad Shipping ASA legger fram resultatet for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 14. november 2012

 stad Shipping ASA offentliggjør resultatet for 3.

kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Naturviterforum 2012

 Onsdag 14. november 2012 - Torsdag 15. november

2012

 Sted: Sundvolden hotell

 Tema: Beredskap og sikkerhet i forvaltning av natur

og miljø. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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NTB framtidsPM 12.10.12 
 NTBtekst. 12.10.2012 
Drapssak i Oslo tingrett Mandag 24. september

2012 - Mandag 15. oktober 2012 Sted: Oslo

tingrett, sal 316

En mann er tiltalt for drapet på Freddy Nilsen Falmark

i Breigata i Oslo, 18. januar 2012. Saken går over tre

uker i sal 316. Torstein Hellesnes er rettens

administrator.

 - -----------------------------

 Folkemord-sak i Oslo tingrett

 Tirsdag 25. september 2012 - Torsdag 20. desember

2012

 Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

 En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle

i folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Bilmesse i Paris

 Torsdag 27. september 2012 - Søndag 14. oktober

2012

 Sted: Paris

 Internasjonal bilmesse i Paris. Det holdes over 40

pressekonferanser med aktører i bilbransjen.

 - -----------------------------

 Narkotikasak

 Torsdag 4. oktober 2012 - Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Sal 127, Oslo tingrett

 Fire personer er tiltalt for å smuglet 325 kg hasj til

Norge.

 - -----------------------------

 Ankesak mot mulla Krekar

 Torsdag 4. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Borgarting lagmannsrett

 Dommen på fem års fengsel for trusler mot bl.a. Erna

Solberg er anket.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Film fra Sør-festivalen

 Torsdag 4. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Oslo - Oslo

 Kontakt: Marte Finess Tretvoll - 92 42 51 56

 Stiftelsens hovedfestival presenterer rundt hundre

filmer hvert år i ulike konkurrerende og ikke-
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konkurrerende kategorier. Hovedprisen er Sølvspeilet

som tildeler 9,000 USD til den vinnende regissøren.

Hovedmålet for festivalen er å fremme interesse for

ikke-vestlige filmer i Norge og presentere disse

filmenes markedspotensial til lokale distributører.

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 9. november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg. I uke 42 vil Tinghuset åpne kl. 0800 og

stenge kl. 1600.

 - -----------------------------

 Årsmøte i IMF og Verdensbanken

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Tokyo

 Kontakt: Trond Viken - 99218303

 IMF holder sitt årlige møte med Verdensbanken.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar 10-

13. oktober.

 - -----------------------------

 Litteratursymposiet i Odda

 Onsdag 10. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Litteratursymposiet i Odda går av stabelen.

 - -----------------------------

 Kingsland Oslo Horse Show

 Torsdag 11. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Telenor Arena

 Kontakt: Line Moen - 95 92 63 47 -

oslohorseshow.com

 Kingsland Oslo Horse Show

 - -----------------------------

 Tannlegeforeningens landsmøte

 Torsdag 11. oktober 2012 - Lørdag 13. oktober 2012

 Sted: Norges Varemesse på Lillestrøm

 Kontakt: Morten H. Rolstad - 95 77 75 49

 Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil

sammen med Tannlegeforeningens president Camilla

Hansen Steinum åpne foreningens landsmøte 11.

oktober. Helse- og omsorgsministeren taler fra kl.

11:40. Landsmøtet er et årlig faglig arrangement som

inngår i Tannlegeforeningens obligatoriske

etterutdanning.

 - -----------------------------

 Istanbul World Forum

 Lørdag 13. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Istanbul

 Akademikere, forretningsledere, eksperter, artister,

og medieaktører er blant de som deltar.

 - -----------------------------

 Nominasjonsmøte Møre og Romsdal Arbeiderparti
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 Lørdag 13. oktober 2012

 Sted: Rica Seilet Hotel, Molde.

 Kontakt: Egil T. Ekhaugen - 416 15 217

 Møre og Romsdal Arbeiderparti holder

nominasjonsmøtet for å vedta den valglista de vil gå

til valg på ved stortingsvalget 2013. Åpent for presse.

 - -----------------------------

 Foreldretinget 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 10:00 - Søndag 14.

oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 Kontakt: Anne D. Nilsen - 90 11 74 52

 Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

arrangerer Foreldretinget 2012. Her samles 120

foreldre med verv i skolen fra hele landet til

inspirasjon og faglig påfyll. Skolebyråd Torger

Ødegaard fra Oslo åpner konferansen kl. 10.00

lørdag. Også Venstre-leder Trine Skei Grande holder

innlegg lørdagen kl. 12.00.

 - -----------------------------

 Feiring av ny fredsprisvinner på Nobels Fredssenter

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 10:00 - 18:00

 Sted: Nobels Fredssenter

 Kontakt: Kirsti Svenning - 95191315

 Feiring av ny fredsprisvinner på Nobels Fredssenter.

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland holder

foredrag om fredsprisen kl. 13.00, og da avdukes

også kunstverket som skal være på diplomet

fredsprisvinneren får i desember. Den nye

fredsprisvinneren vil være på plass i de faste

utstillingene.

 - -----------------------------

 Siv Jensen taler i Trondheim

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 12:30 - 13:15

 Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim

 Kontakt: Informasjonsleder Ole Berget -

olb@stortinget.no - 47353709 - www.frp.no

 Siv Jensen taler til FrPs Kommunalpolitiske

Konferanse. Jensens tale vil være åpen for pressen.

Det er satt av tid til pressen i etterkant av talen.

 - -----------------------------

 UiO-festivalen 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 13:00 - 18:00

 Sted: Universitetet i Oslo, Blindern - Oslo

 Kontakt: Gjøril Songvoll -

gjoril.songvoll@admin.uio.no - 95232401 -

http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/uio-

festivalen/

 Konserter, debatter og foredrag, Barneuniversitet,

mat og mer. Utenriksminister Espen Barth Eide

snakker om «Europeisk kulturell identitet» på UiO-

festivalen.

 - -----------------------------

 Nordic Black Theatres 20 års Jubileum

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Nordic Black Theatre/Cafeteatret,

Hollendergata 8, Oslo
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 Nordic Black Theatre feirer 20 års arbeid med

transkulturell scenekunst, kunst og kultur.

 - -----------------------------

 Putin besøker Tyrkia

 Søndag 14. oktober 2012 - Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Ankara

 Russland president Vladimir Putin besøker Tyrkia.

 - -----------------------------

 Utviklingsminister Heikki Holmås besøker Bhutan

 Søndag 14. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Bhutan

 Kontakt: Trond Viken - 992 18 303

 Under besøket deltar Holmås blant annet på en

internasjonal konferanse i regi av International Centre

for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Temaet for konferansen er «Gender and sustainable

mountain development in a changing world». Holmås

møter også representanter for styresmaktene i

Bhutan for å diskutere veien videre i samarbeidet

mellom Bhutan og Norge.

 - -----------------------------

 Valg i Montenegro

 Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Montenegro

 Holdes 14. oktober.

 - -----------------------------

 Chaka Khan til Folketeateret

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Folketeateret - Oslo

 Chaka Khan startet som vokalist i funk og soul

bandet Rufus, og de fikk sitt store gjennombrudd med

Stevie Wonders «Tell Me Something Good». Hun har

jobbet med Prince, Stevie Wonder, Quincy Jones,

Ray Charles, Miles Davies, Mary J. Blige, Guru og

mange andre.

 - -----------------------------

 Rettsmøte i saken mot Timosjenko

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Kharkiv, Ukraina

 Ukrainas tidligere statsminister.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Holdes i Oslo.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083»

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Cafeteatret, København

 Det kontroversielle teaterstykket «Manifest 2083» er

basert på Anders Behring Breiviks manifest. Stykket

har premiere denne dagen.

 - -----------------------------
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 Workshop om språkteknologi

 Mandag 15. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110,

0255 Oslo

 Kontakt: Bård Krogshus, e-match - 958 55 555

 Workshopen samler aktører fra forskning, utvikling,

næringsliv og brukere for å knytte kontakter og

utveksle erfaringer. Workshopen arrangeres av e-

Match, Nasjonalbiblioteket, Forskningsrådet, Meta-

Nord og Språkrådet.

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 FARC-forhandlingene

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Oslo

 FARC-forhandlingene starter sannsynligvis denne

datoen. Colombia og FARC-geriljaen møtes i Oslo for

å forsøke å finne en løsning på en av verdens eldste

væpnede konflikter. En stor gruppe organisasjoner

som jobber i, for eller med Colombia inviterer til

fredsseminar på Fredshuset, Møllergata 12, 7 et.

(Oslo) for å markere støtte til fredssamtalene og

fredsarbeidet i Colombia. Arrangementet varer fra kl.

11 til 17:15.

 - -----------------------------

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp

 Mandag 15. oktober 2012 - Onsdag 31. oktober 2012

 Sted: Hotell Rica Holberg, Holbergs Plass 1.

 Kontakt: Ellen Ystgård Tjensland - 22 99 13 25

 Klagebehandlingen av 22. juli-ofrenes

oppreisningsbeløp starter i Erstatningsnemnda for

voldsofre. Nemnda har satt av to uker til å behandle

14 pilotsaker som skal danne norm for alle andre

fornærmende i terrorsaken. Første dag vil være åpen

for pressen. Noen av de formærede har godkjent at

pressen kan være til stede under behandlingen av

deres sak. Ansvarlig bistandsadvokat under

behandlingen er Christian Lundin. Tlf: 90.59.29.90.

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker AIM Norway

 Mandag 15. oktober 2012

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker AIM (Aerospace Industrial Maintenance)

Norway.

 - -----------------------------

 Markedsseminar

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368

Oslo

 NHD og NHO inviterer til indre markedsseminar.

Tema: 20 år med indre marked - et eventyr med

uforløste muligheter? Statssekretær i Nærings- og

handelsdepartementet, Jeanette Iren Moen og fung.

administrativ direktør i NHO, Petter H. Brubakk vil

diskutere hva myndigheter, bedrifter og

organisasjoner kan gjøre for å lette fri bevegelighet av

varer, tjenester, personer og kapital. Fra
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Europakommisjonen kommer Olivier Salles, leder av

seksjon for internasjonale saker i Generaldirektoratet

for det indre marked og tjenester, for å gi oss siste

nytt om i hvilken retning utviklingen av det indre

marked går. Jérôme Chauvin, direktør i

BusinessEurope skildrer næringslivets utfordringer i

dagens Europa.

 - -----------------------------

 Nav

 Mandag 15. oktober 2012

 Tiltaksdeltakere per september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, 3.

kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Veitrafikkulykker med personskade, september 2012

 - -----------------------------

 Seminar i forbindelse med lansering av Røde Kors-

rapport

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate

7, Oslo

 Kontakt: Røde Kors' pressetelefon - 948 72 999

 World Disasters Report 2012, en årlig rapport utgitt

av Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og

Røde Halvmåne-foreninger (IFRC), viser at stadig

flere mennesker blir tvunget på flukt. Rapporten tar for

seg de sammensatte årsakene og konsekvensene av

at flere blir tvunget på flukt, med et spesielt fokus på

de humanitære utfordringene som oppstår. Det

holdes et seminar i forbindelse med lansering av

rapporten. Innledere: Statssekretær i Justis- og

beredskapsdepartementet, Pål Lønseth, filmskaper

Margreth Olin, forsker Cindy Horst (PRIO), og

generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

 - -----------------------------

 Ordførermønstring for InterCity-triangelet

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 09:45

 Sted: Oslo
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 Kontakt: Inge Brørs - 952 36 271

 Om lag 40 ordførere fra alle fylkene på Østlandet tar

toget til Oslo. Ordførerne møtes på Oslo S klokken

09.45, der vil det bli muligheter for intervjuer og bilder.

Så går de i samlet flokk til Stortinget. Der vil de legge

fram et felles budskap for lederen av

transportkomiteen, Knut Arild Hareide, og Stortingets

øvrige partier. Ordførerne ber om en full utbygging av

InterCity-triangelet innen 2023, og om klare svar fra

politikerne: Ja eller nei til full utbygging, og ja eller nei

til den raskeste utbyggingen som er anbefalt av

Jernbaneverket. Møtet med ordførerne finner sted i

Lagtingssalen i tidsrommet 11.00-11.30.

 - -----------------------------

 Toppledermøte i staten

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Radisson Blu Scandinavia (Holbergs plass)

 Kontakt: Frode Jacobsen - 995 23 495

 I statsministerens redegjørelse for Stortinget etter

fremleggelsen av 22. juli-kommisjonen ble det varslet

et ekstra toppledermøte for ledere i staten.

Statsministeren, justis- og beredskapsministeren og

fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

innleder. Det antas at pressetreffet med

statsministeren og statsrådene starter ca. klokka

11.30.

 - -----------------------------

 Åpning av nytt kompetansesenter for sikring av bygg

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 10:00 - 11:00

 Sted: Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo

 Kontakt: Caroline P. Waack -

caroline.waack@forsvarsbygg.no - 90548859

 Åpning av nytt kompetansesenter for beskyttelse og

sikring av statlig eiendom, bygg og anlegg.

 - -----------------------------

 KS Nordland - Høstkonferanse

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica hotell, Bodø - Nordland

 Kontakt: Skagen, Torill Utne - torill.skagen@ks.no -

24132600

 Høstkonferansen omhandler statsbudsjettet og andre

aktuelle politiske saker for kommunene og

fylkeskommunen i Nordland.

 - -----------------------------

 KS Sør-Trøndelag

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal - Sør-Trøndelag

 Kontakt: Eva Lauglo - eva.lauglo@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/SorTrondelagHostkonferansen2

012/

 Hovedtema for konferansen er: - oppvekst og

utdanning - kommuneøkonomi og regional utvikling i

eget fylke

 - -----------------------------

 Seminar om forskningsinstituttene

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Kunnskapsdepartementet,

Representanskapssalen, Kirkegata 18, Oslo

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 385 av 619



 Forskningsinstituttene ble systematisk vurdert siste

gang i St.meld. nr. 20 (2004-2005) «Vilje til

forskning». Instituttsektoren blir et tema også i

kommende forskningsmelding som skal legges fram

våren 2013. Kunnskapsdepartementet har derfor, i

samarbeid med Forskningsrådet, satt i gang flere

studier med formål både om å oppdatere og dels å

skaffe ny kunnskap om sentrale aspekter ved

instituttsektorens plass og funksjon i det norske

forskningssystemet. På seminaret vil disse studiene

vil bli presentert og diskutert.

 - -----------------------------

 Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpner

vindkraftpark

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 12:00

 Kontakt: Jon Evang - 93401382

 Olje- og energiminister Ola Borten Moe står for den

offisielle åpningen av vindkraftparken på Ytre Vikna i

Nord-Trøndelag. Han skal også utnevne fem kvinner

til verdens første fornybarambassadører på vegne av

Energi Norge.

 - -----------------------------

 Oslo katedralskole

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Oslo katedralskole

 Kongen er til stede ved åpningen av Oslo

katedralskoles nye aula

 - -----------------------------

 Nobelprisen i økonomi

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stockholm

 Vinneren av nobelprisen i økonomi kunngjøres.

 - -----------------------------

 Folkefest mot rasisme

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Utenfor Pilestredet 30c

 Kontakt: Marit Halse - 23 46 19 21

 Det blir gatefest med musikk, appeller, vegetarmat og

andre kulturelle innslag. Det vil også bli holdt appeller.

 - -----------------------------

 Miljøvernministeren mottar rapport om ulvesonen

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:30

 Sted: Miljøverndepartementet, Myntgt. 2, Oslo

 Kontakt: Gard Nybro-Nielsen - 952 44 674

 Miljøvernministeren vil mandag få overrakt rapporten

fra utvalget som har evaluert ulvesonen. I tråd med

rovviltforliket har et utvalg evaluert ordningen med

ulvesone i Norge.

 - -----------------------------

 Høyres gruppekonferanse

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Radisson Blu Gardermoen

 Kontakt: Høyres pressetelefon - 47 46 69 10

 Høyre avholder gruppekonferanse hvor

stortingsrepresentantene og rådgiverne samles. Erna

Solberg vil innlede fra kl. 14 om: - Den politiske
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situasjonen i lys av høstens trontaledebatt -

Adressere noen utfordringer til helseminister Jonas

Gahr Støre Det vil etter innledningen bli mulighet for å

stille spørsmål til partilederen ca. kl. 1430, i plenum

og individuelt, i eget presserom.

 - -----------------------------

 Friskoleprisen 2012

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 17:30

 Kontakt: Leidulv Nesgård - 95283615

 Den første friskoleprisen deles ut. Prisen er knyttet til

Hans Bovims navn for å hedre ham for det arbeidet

han gjorde ved etablering og drift av

enkeltinstitusjoner, men i første rekke for innsatsen

for friskolesaken og den kristne begrunnelsen for

denne.

 - -----------------------------

 «En tidløs landmakt»

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3,

Oslo

 Foredrag i Oslo Militære Samfund. Tema: Det meste

av utviklingen i verden har vi liten eller ingen

påvirkningskraft ovenfor. Norge er i en spesiell

situasjon der vi, i vårt lille hjørne, har overflod og

velstand. Våre naboer og venner - også de som

tidligere var bedre stilt enn oss - har enorme

utfordringer. For våre politikere handler

sikkerhetspolitikken om å finne en balanse mellom

ressursene brukt på forsvar og de

sikkerhetsutfordringene landet står ovenfor.

Foredragsholder: Generalmajor Per Sverre Opedal,

generalinspektør for Hæren.

 - -----------------------------

 Freiauret tennes

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Karl Johan

 Kontakt: Kristian Hvilen - 924 36 920

 Det vil holdes en seremoni på «Dasslokket» ved Karl

Johan

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker Sjøforsvaret og holder

foredrag i Bergen Militære Samfund

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker Sjøforsvaret og holder foredrag i Bergen

Militære Samfund.

 - -----------------------------

 SSB

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2012

 - -----------------------------

 Behandling av innsjøene i Vefsn-regionen

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Lørdag 20. oktober 2012

 Sted: Helgeland - Nordland

 Kontakt: Tore Vatne - 480 40 283

 Hoveddelen av rotenonbehandling av innsjøene i

Vefsn-regionen. Fylkesmannen i Nordland er

tiltakshaver for rotenonbehandling av innsjøene
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Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet i

Fustavassdraget i Nordland.

 - -----------------------------

 Erfaringskonferanse om ufrivillig deltid

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt holder

åpningsinnlegg på erfaringskonferanse om ufrivillig

deltid som arrangeres av Arbeids- og

velferdsdirektoratet og Vox i samarbeid med

Arbeidsdepartementet.

 - -----------------------------

 Skandinavisk TETRA seminar

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 TETRA-forum Norge arrangerer skandinavisk

seminar om teknologien som danner grunnlaget for

det nye nødnettet i Norge og i store deler av Europa.

 - -----------------------------

 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol -

narkotika - doping

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Komitébehandling.

 - -----------------------------

 Verdens matdag

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Internasjonal markering.

 - -----------------------------

 Andre debatt mellom presidentkandidatene i USA

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Hempstead, New York

 Presidentkandidatene møtes til sin andre debatt.

Debatten er organisert som et folkemøte.

 - -----------------------------

 «Politikk til frokost»

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

 Kontakt: Sindre Kvil - 41 20 44 02

 LO starter opp igjen sitt frokostmøte. Tema: Bruk av

midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Innledere: LO-

leder Roar Flåthen, Robert Eriksson, leder av arbeids-

og sosialkomiteen på Stortinget fra Frp.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deltar. Påmelding:

Send epost til Sindre.kvil@lo.no innen 15. oktober.

 - -----------------------------

 Finanstilsynet - pressekonferanse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo (inngang

ved hjørnet mot Dronningens gate)

 Kontakt: Kjetil Karsrud - 906 57 621

 Finanstilsynet presenterer rapporten «Finansielle

utviklingstrekk 2012».

 - -----------------------------
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 Norsk seniorpolitisk barometer

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, inngang Biskop

Gunnerusgt. 3 ved Jernbanetorget

 Kontakt: Kari Østerud - 934 80 199

 Senter for seniorpolitikk (SSP) presenterer

resultatene fra norsk seniorpolitisk barometer 2012 -

arbeidsminister Anniken Huitfeldt kommenterer

undersøkelsen.

 - -----------------------------

 Medaljemottakelse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Slottet

 Kongen og Dronningen holder mottakelse på Det

kongelige slott for mottakere av Kongens

fortjenstmedalje

 - -----------------------------

 Elektrifisering av sokkelen

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lerchendal gård, Trondheim

 Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA,

inviterer til møte.

 - -----------------------------

 Utviklingsprosjekt v/Statsbygg

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: May Balkøy, strategi- og utviklingsdirektør i

Statsbygg - 482 12 542

 Statsbygg har startet et utviklingsprosjekt som skal

vise hvordan nullenergibygg kan konstrueres.

Lavenergiprogrammet vil formidle kunnskap fra

prosjektet til resten av norsk byggenæring.

 - -----------------------------

 Kronprinsen til Verdal Videregående skole

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Verdal Videregående skole

 For tredje gang gjennomføres Global Dignity Day på

over 150 videregående skoler i Norge. Kronprinsen

kommer til Verdal Videregående for å markere dagen.

Akkreditering:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2839&a

mid=3606244

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

den nye storfilmen TO LIV, som i denne anledning får

sin verdenspremiere. Georg Maas (regissør) og

skuespillerne Liv Ullmann, Juliane Köhler og Julia

Bache-Wiig er blant dem som vil være til stede på

gallapremieren sammen med kulturministeren. BIFF

presenterer årlig over 150 dokumentar- og

fiksjonsfilmer, og er med dette i omfang den største

filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Demonstrasjon av redningshelikopteret Sikorsky S-
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 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Redningsbasen Sumburgh på Shetland

 Kontakt: Ivar Eie - 909 82 211

 Dette er første gang redningshelikopteret vises fram

til mediene på en redningsbase etter at det ble

kandidat til å erstatte dagens Sea King helikoptre.

Sikorsky Aircraft Corporation er arrangør. Det blir satt

opp et charterfly mellom Bergen og Shetland med

avgang morgen og retur ettermiddag onsdag.

Påmelding innen 5. oktober til: ag@acg.no

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Rød Ungdom streiker

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Seher Aydar, leder - 94 30 27 74

 Ungdomspartiet ønsker en leksefri skole.

 - -----------------------------

 Trosopplæringskonferansen 2012

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm - Akershus

 Påmelding har åpnet. Mer informasjon på

www.trosopplæringskonferansen.no.

 - -----------------------------

 Miljøvernministeren til Hyderabad i India

 Onsdag 17. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Hyderabad

 Kontakt: Gard Nybro-Nielsen - +47 952 44 674

 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar på

høynivådelen av FN-toppmøtet om biologisk mangfold

(CBD) i Hyderabad i India.

 - -----------------------------

 Møt Netflix-toppene i Oslo

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26

 Kontakt: Elin Værnes - 971 97 833

 Netflix lanseres i Norge før utgangen av året.

Mulighet til å intervjue toppsjefene i Netflix, i tillegg en

demonstrasjon av tjenesten. Netflix er en

abonnementstjeneste for filmer og TV-serier som

streames over internett. Tid avtales på telefonen.

 - -----------------------------

 «Demokrati og religion i et utvidet Midtøsten»

 Onsdag 17. oktober 2012
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 Sted: Auditorium 1 i Kjemibygningen, Sem Sælands

vei 26 (Nedre Blindern)

 Kontakt: aina@dnak.org - 22 40 36 00

 Kurs i internasjonal politikk i regi av Den norske

Atlanterhavskomité. Deltakerne vil være lærere fra

videregående skole, fagmiljøer rundt universitetet, det

politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, mediene

og Forsvaret. Påmeldingsfrist: senest mandag 15.

oktober på epost aina@dnak.org, telefon 22 40 36 00

eller faks 22 40 36 10.

 - -----------------------------

 Pressekonferanse Farc-forhandlingene

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 Frokostmøte 17. okt.: Nye regler om offentlige

anskaffelser

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Oslo Handelskammer

 Bakgrunnen for de nye reglene er gjennomføringen

av EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF. Formålet

med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av

håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet

ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før

kontrakt inngås. De nye reglene vil ha stor betydning

for næringsdrivende.

 - -----------------------------

 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00 - 13:00

 Sted: Auditoriet/R5 i Regjeringskvartalet, Oslo

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF) inviterer til seminar. Seminaret arrangeres i

forbindelse med publisering av rapporten Mat og

industri 2012. Påmelding innen onsdag 10. oktober til

seminar@nilf.no

 - -----------------------------

 KS Sogn og Fjordane - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 17:30

 Sted: Rica Sunnfjord Hotel, Førde - Sogn og

Fjordane
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 Kontakt: Jan Ryste - jan.ryste@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/SognogFjordaneHaustkonferans

en2012/hjem.cfm

 * Statsbudsjettet

2013/kommuneøkonomi/tilstandsanalyse for Sogn og

Fjordane * Bustadpolitikk - busetting av flyktningar og

andre med særskilte bustadbehov, og tilrettelegging

for å kunne bu lengst mogeleg i eigen bustad og gjøre

kvardagen enklare i omsorgstenesta *

Kommunestruktur - mellom fornuft og følelser

 - -----------------------------

 KS Hordaland - Haustkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen - Hordaland

 Kontakt: Astrid Toft - astrid.toft@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/Haustkonferansen2012/hjem.cf

m

 Statsbudsjettet Statlig styring - lokalt selvstyre i

arealplanlegging

 - -----------------------------

 Helse-Norge mot 2030 - tiltak for å møte eldrebølgen

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 11:00 - 16:00

 Sted: Telenor Expo, Snarøyveien 30, N-1331

Fornebu - Oslo

 Kontakt: Kristin V. Tønnessen - kristin-

v.tonnessen@telenor.com - +47 93480648 -

www.telenor.no

 Telenor Norge inviterer til seminaret Samfunn og

teknologi, i år med fokus på velferdsteknologi, 17.

oktober 2012 i Telenor Expo, Fornebu. Temaet for

seminaret er hvordan teknologi kan bidra til å møte

utfordringene i Helse-Norge mot 2030. Hva blir

effektene av eldrebølgen for de ulike kommunene?

Hva er samfunnsgevinstene og utfordringene ved

bruk av velferds- teknologi? Og hva er helse- og

velferdsgevinstene for deg og meg? I tillegg til

foredragsholdere fra offentlig og privat sektor, vil

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

presentere «Eit nytt syn på eldre - friskare, meir aktive

og framtidsrettede». Konferansier og debattleder Geir

Helljesen vil lose oss gjennom spennende program.

 - -----------------------------

 «På våre vegne - soldatberetninger fra Afghanistan»

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Aschehoug forlag, Sehesteds gate 3

 Kontakt: Harald Engelstad - 92 85 93 89

 Forfatter Malin Stensønes presenterer boken.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

kommenterer. Det blir innlegg fra leder for Stortingets

utenriks- og forsvarskomité Ine Marie Eriksen

Søreide, sjef for Forsvarets

spesialkommando/Hærens jegerkommando, oberst

Eirik Johan Kristoffersen og kommandørkaptein Tom

Robertsen, sjef for Marinejegerkommandoen.

 - -----------------------------

 Generalstreik

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Aten, Hellas

 Hellas' viktigste faglige landsorganisasjoner varsler

en ny generalstreik i protest mot nye

innstrammingstiltak.

 - -----------------------------

 Seminar om Europarådet
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 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Klingenberggaten 7A

 Kontakt: Den europeiske unions delegasjon til Norge

- post@eudelegasjonen.no - 22 83 35 83

 Seminar om europeisk økonomi. EU-ambassadør

János Herman og økonomiredaktør i Aftenposten, Ola

Storeng, skal diskutere Europarådets beslutninger.

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Årets Refleksdag

 Torsdag 18. oktober 2012

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 393 av 619



 Kontakt: Kari Sandberg, Trygg Trafikk - 952 21 074

 Unni Askeland designer refleks i forbindelse med

årets Refleksdag.

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar. Kristian Berg Harpviken, Nina

Witoszek, John Stoll, Spyridon Arvanitis, Nikolai

Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant deltakerne.

 - -----------------------------

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Ingunn Sundelin - 92861997

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere på

BIFF

 - -----------------------------

 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------

 Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, 0260 Oslo.

 Kontakt:

http://www.sivilsamfunn.no/Agenda/Frokostseminar-

Offentlig-politikk-finansiering-og-rammevilkaar

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

inviterer til frokostseminar: Har frivillighetspolitikken

endret seg nasjonalt og lokalt? Er den norske

givergleden oppskrytt? Hvordan tilpasser frivillige

organisasjoner seg endrede økonomiske

rammevilkår? Påmelding innen 16. oktober via

nettside.

 - -----------------------------

 Den nasjonale styredagen 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 16:15
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 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo. -

Oslo

 Kontakt: Audun Farbrot - audun.farbrot@bi.no -

46410230 - http://www.bi.no/om-bi/konferanser-ved-

bi/styredagen2012/program/

 Handelshøyskolen BI og Styreakademiet arrangerer

Den nasjonale Styredagen. Den nasjonale styredagen

er den sentrale møteplassen for bedre styrearbeid

med sentrale aktører i norsk næringsliv og offentlig

sektor. Årets tema er: Det kunnskapsbaserte styret.

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar.

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks

Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar med blant annet Kristian Berg

Harpviken, Nina Witoszek, John Stoll, Spyridon

Arvanitis, Nikolai Astrup, Kjetil Wiedswang og flere.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som; framtidens

kommunestruktur, vekstkommunens utfordringer,

muligheter og behov og Nasjonal transportplan.

Deretter skifter vi noe fokus og retter

oppmerksomheten mot ungdom og arbeid i Akershus.

Hvor høy er ungdomsledigheten, hvem er de og ikke

minst hva gjør fylkeskommunen og kommunene for å

bidra til at flere unge aktiviseres og passivitet

forebygges?

 - -----------------------------
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 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl. 13.

i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sørlandstinget

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - 17:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Aust-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/pop.cfm?FuseActio

n=D

 Den nye møteplassen for ordførere og Agderbenken:

Regional utvikling samt Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:00 - 18:00

 Sted: Hotell Bristol - Oslo

 Kontakt: Stian Oen - sto@advokatforeningen.no -

90576904 -

http://www.advokatforeningen.no/Aktuelt/Nyheter/Adv

okatforeningens-rettssikkerhetsseminar-2012/

 Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i

menneskerettighetssammenheng? Er inkorporering

av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?

Blant bidragsyterne: • Inge Lønning, leder for

Menneskerettighetsutvalget • Nils Butenschøn, leder

for Senter for Menneskerettigheter • Carsten Smith,

tidligere Høyesterettsjustitiarius • Arne Fliflet,

Sivilombudsmann • Frode Elgesem, partner i

Thommesen Tid: Torsdag 18. oktober kl. 15.00-18.00

Sted: Maud Salen, Thon Hotel Bristol, Oslo Arrangør:

Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Ingen

påmelding. Seminaret er åpent for alle

 - -----------------------------

 Oslo Innovation Evening

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 17:00 - 22:00

 Sted: Oslo rådhus - Oslo

 Kontakt: Berit Solli - bs@oslo.teknopol.no -

97070657 - www.oiw.no

 Sir Tim Burners-Lee (oppfinner av world wide web),

Henrik Fisker (bildesigner m.m.) og Jim Butler (kultur

som næring i Austin) holder taler i storsalen i Oslo

rådhus om innovasjon og nyskaping. Påfølgende

utdeling av Etablererprisen, vinner av Pangstart, Årets

Entreprenørskapsskole og Oslo Innovation Award.

Arrangeres av Oslo Innovation Week, Innovation

Forum Norway og First Tuesday. Programmet starter

kl. 18, innsjekk fra kl. 17. Fest i bankettsalen fra kl.

20.
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 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimaspørsmål

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 Kongelig bryllup

 Fredag 19. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Sted: Luxemburg

 Kongen, dronningen, kronprinsen, kronprinsessen,

prinsesse Märtha Louise og Ari Behn er til stede ved

feiringen av bryllupet mellom Arvestorhertug

Guillaume av Luxembourg og grevinne Stéphanie de

Lannoy

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kongsberg Automotive Holding ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------
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 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også

lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som

før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Kontakt: Hanna Kathrine Sommerstad - 984 40 184

 Tema: Den europeiske produktivitetsutfordringen.

Trond Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D.

Norman er noen av innlederne på NHHs

høstkonferanse i Oslo fredag 19. oktober.

Konferansen tar opp de store produktivitets- og

innovasjonsutfordringene Norge og andre europeiske

land står overfor. Leder av den danske

produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch-

Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive

enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice president i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Victims and Witnesses in International Criminal

Courts

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

 PRIO-seminar.

 - -----------------------------
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 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------

 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

 Den norske Atlanterhavskomité arrangerer seminar.

USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 «22. juli Forstå - forklare - forebygge»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Rannveig Larsen - 45 03 22 42

 Boklansering ved Abstrakt forlag. Korte innlegg ved

Svein Østerud, Tore Slaatta, Anne Birgitte Nilsen og

Hans Petter Graver. Det blir mulighet for spørsmål og

samtale med forfattere i etterkant.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden.

 - -----------------------------

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 399 av 619



 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 PassivhusNorden

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, Trondheim

 Kontakt: evy.aspheim@enova.no

 Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg

til plussenergibebyggelse». Andre tema:

bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus,

metoder for planlegging, beregninger og simulering

samt energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt.

 - -----------------------------

 «Space Weather and Challenges for Modern

Society»

 Mandag 22. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell i Oslo

 Kontakt: K. Harald Drager - 91 69 30 12

 The International Emergency Management Society

arrangerer konferanse som fokuserer på utfordringer

for det moderne samfunn for kritisk infrastruktur, når

det gjelder romvær.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012

 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.

 - -----------------------------

 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidentkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo

 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem
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enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,

 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).
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 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.
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 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012
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 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det Norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012
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 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org

 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------

 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------
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 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Cuba in Transformation - in Which Direction?

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: NUPI, C.J. Hambros plass 2 D

 NUPI-seminar.

 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.
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Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moeter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.
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 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs g. 1, Oslo

 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------
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 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012
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 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassadekontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

Andreas Hompland vil rette eit framtidsblikk på

Kommune-Norge, som avslutning på konferansen.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget
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pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.
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 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-påvirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------

 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White

 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite inviterer til seminaret

“Looking Ahead to the 2012 U.S. Presidential

Elections». USAs ambassadør Barry B. White

foreleser om det kommende presidentvalget i USA
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2012. Påmelding innen 9. november. (©NTB)

 - -----------------------------
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NTBs framtidsPM 11.10.12 
 NTBtekst. 11.10.2012 
Drapssak i Oslo tingrett Mandag 24. september

2012 - Mandag 15. oktober 2012 Sted: Oslo

tingrett, sal 316

En mann er tiltalt for drapet på Freddy Nilsen Falmark

i Breigata i Oslo, 18. januar 2012. Saken går over tre

uker i sal 316. Torstein Hellesnes er rettens

administrator.

 - -----------------------------

 Folkemord-sak i Oslo tingrett

 Tirsdag 25. september 2012 - Torsdag 20. desember

2012

 Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

 En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle

i folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Bilmesse i Paris

 Torsdag 27. september 2012 - Søndag 14. oktober

2012

 Sted: Paris

 Internasjonal bilmesse i Paris. Det holdes over 40

pressekonferanser med aktører i bilbransjen.

 - -----------------------------

 Narkotikasak

 Torsdag 4. oktober 2012 - Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Sal 127, Oslo tingrett

 Fire personer er tiltalt for å smuglet 325 kg hasj til

Norge.

 - -----------------------------

 Ankesak mot mulla Krekar

 Torsdag 4. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Borgarting lagmannsrett

 Dommen på fem års fengsel for trusler mot bl.a Erna

Solberg er anket.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba

 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Film fra Sør-festivalen

 Torsdag 4. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Oslo - Oslo

 Kontakt: Marte Finess Tretvoll - 92 42 51 56

 Stiftelsens hovedfestival presenterer rundt hundre

filmer hvert år i ulike konkurrerende og ikke-
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konkurrerende kategorier. Hovedprisen er Sølvspeilet

som tildeler 9,000 USD til den vinnende regissøren.

Hovedmålet for festivalen er å fremme interesse for

ikke-vestlige filmer i Norge og presentere disse

filmenes markedspotesial til lokale distributører.

 - -----------------------------

 Årsmøte i IMF og Verdensbanken

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Tokyo

 Kontakt: Trond Viken - 99218303

 IMF holder sitt årlige møte med Verdensbanken.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar 10-

13. oktober.

 - -----------------------------

 Myanmars miljø- og skogminister besøker Norge

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Brinch Sand - 932 47 007

 Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun besøker

Norge og møter miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 09:00 - Fredag 9.

november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg.

 - -----------------------------

 Litteratursymposiet i Odda

 Onsdag 10. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Litteratursymposiet i Odda går av stabelen.

 - -----------------------------

 Finlands president kommer til Norge

 Onsdag 10. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Oslo/Tromsø

 Kontakt: Camilla Ryste - press@mfa.no - 482 13 216

 Finlands president Sauli Niinistö og fru Jenni Haukio

kommer på statsbesøk til Norge 10.-12. oktober.

Onsdag vil presidentparet ønskes velkommen av

kongen og dronningen med påfølgende lunsj på

slottet og kransenedleggelse. Stortingets

visepresident Per Kristian Foss tar imot president

Niniistö til møte onsdag. Leder for utenriks- og

forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide og leder for

næringskomiteen, Terje Aasland, deltar også. Møtet

finner sted på stortingspresidentens kontor kl. 15.45.

Statsminister Jens Stoltenberg tar imot presidenten i

Inkognitogata 18 kl.16:35. Torsdag holder presidenten

foredrag på litteraturhuset med påfølgende lunsj med

statsministeren i Parkveien 45. Fredag reiser

presidentparet til Tromsø hvor de vil bli møtt av

kronprinsen. Programmet i Tromsø vil holde et fokus

på klima og miljø.

 - -----------------------------

 Flygeleder-sak
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 Onsdag 10. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Arbeidsretten, Grensen 3.

 Avinor har gjennom arbeidsgiverforeningen Spekter

stevnet Norsk flygelederforening for Arbeidsretten for

å få fjernet Åge Røde som tillitsvalgt. Torsdag er det

vitneforklaringer. Fredag vitneforklaringer tidlig på

dagen og prosedyrer på slutten av dagen.

 - -----------------------------

 Tannlegeforeningens landsmøte

 Torsdag 11. oktober 2012 - Lørdag 13. oktober 2012

 Sted: Norges Varemesse på Lillestrøm

 Kontakt: Morten H. Rolstad - 95 77 75 49

 Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil

sammen med Tannlegeforeningens president Camilla

Hansen Steinum åpne foreningens landsmøte 11.

oktober. Helse- og omsorgsministeren taler fra kl.

11:40. Landsmøtet er et årlig faglig arrangement som

inngår i Tannlegeforeningens obligatoriske

etterutdanning.

 - -----------------------------

 Kingsland Oslo Horse Show

 Torsdag 11. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Telenor Arena

 Kontakt: Line Moen - 95 92 63 47 -

oslohorseshow.com

 Kingsland Oslo Horse Show

 - -----------------------------

 Unge utenfor i Norden

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 11:00 - Fredag 12.

oktober 2012 kl. 15:15

 Sted: Fabrikken på Vulkan, Oslo (Maridalsveien 13) -

Oslo

 Kontakt: Nina Eriksen - nina.eriksen@nova.no -

99449581 - http://www.nova.no/id/25975

 Nordisk konferanse: Arbeidsløsheten blant unge er

mye høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de

nordiske landene. Rundt 10 prosent av ungdom

mellom 15-24 år er i risiko for permanent utenforskap,

og mellom 2-5 prosent er allerede utenfor utdanning

og arbeid. Hva gjør de nordiske landene for å bøte på

dette? Og hvor vellykket er det?

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 12. oktober 2012

 Boligprisindeksen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 10 år siden Bali-bombene

 Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Bali

 Bombene i turistdistriktet Kuta på Bali gikk av i 2002.

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren er til stede ved medaljeseremoni

for OMLT Brigade og Korps

 Fredag 12. oktober 2012

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er til

stede ved medaljeseremoni for OMLT (Operational

Mentoring Liaison Team) Brigade og Korps.
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 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 12. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og

forretningsbygg, september 2012

 - -----------------------------

 Kronprinsessen besøker barnehage

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Keyserløkka barnehage, Einarsvei 7, 0575

Oslo

 Kontakt: Tove Gundersen -

ashild.bergsto@psykiskhelse.no - 959 36 527

 Kronprinsesse Mette-Marit og Rådet for psykisk

helse besøker Keyserløkka barnehage i Oslo.

Besøket skjer i anledning Verdensdagen for psykisk

helse og Rådet for psykisk helse sitt

barnehageprosjekt om hverdagslykke. All presse som

ønsker å dekke besøket må akkreditere seg. Meld fra

innen torsdag kl 16.00. Oppmøte for pressen kl 09.30.

 - -----------------------------

 Nobels fredspris kunngjøres

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Oslo

 Kontakt: Trude Måseide - 957 26 510

 Vinneren av Nobels fredspris kunngjøres .Kl. 11.15:

Statsministeren kommenterer kunngjøringen av

prisen på Slottsplassen

 - -----------------------------

 Faremo besøker Nord-Trøndelag

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Namsos

 Kontakt: Stein Erik Granli - 913 51 823

 Justisminister Grete Faremo besøker Nord-

Trøndelag politidistrikt. Tema for besøket er

politimessige utfordringer i Nord-Trøndelag

politidistrikt, samt samtaler om «Ledelse, kultur og

holdninger».

 - -----------------------------

 Teorier og politikk: Fortellinger om

multikulturalismens død

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Borggata 2B, Oslo

 Kontakt: http://www.fafo.no/Fafo-

seminarer/121012/index.html

 Norsk nettverk for migrasjonsforskning og Nordic

Migration research inviterer til sitt årlige seminar.

 - -----------------------------

 Norges største brødtorg

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 12:00 - 17:00

 Sted: Spikersuppa, Oslo - Oslo

 Kontakt: Kristin Sommerseth -

kristin.sommerseth@reddbarna.no - 48080726 -

www.reddbarna.no

 Verdens Brøddag markeres. Kornbønder, møllere og

bakere inviterer til Norges største brødtorg i

Spikersuppa. Redd Barna og Opplysningskontoret for

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 417 av 619



brød og korn er arrangører.

 - -----------------------------

 Åpning av mathallen

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Oslo

 Kontakt: Mona Bristøl - 90204958

 Pressemøte i forkant av åpningen kl 12.00. Fiskeri-

og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og landbruks-

og matminister Trygve Slagsvold Vedum erklærer

Mathallen for åpnet kl 13.00. Kl.14:00: Statens

bymiljøpris deles ut av miljøvernminister Bård Vegar

Solhjell og mottas av ordfører Fabian Stang.

Landbruks- og matministeren deler ut Innovasjon

Norges Bygdeutviklingspris. Påmelding innen torsdag

11. klokken 16 til Kulturmeglerne v/Mona Bristøl,

monabristol@kulturmeglerne.no eller 90204958.

 - -----------------------------

 United World College fyller 50 år

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Oslo Rådhus

 United World College feirer 50 års jubileum i Oslo

Rådhus 12. oktober. Kunnskapsminister Kristin

Halvorsen deltar. Dronningen er til stede.

 - -----------------------------

 Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2012

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 17:30 - 18:30

 Sted: Universitetet i Oslo, Gamle festsal, Karl Johans

gate 47 - Oslo

 Kontakt: Lars Flønes Ravn - l.f.ravn@admin.uio.no -

40048545 - http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-

priser/jahreprisen/2012/

 Professor Leif Groop, Lunds Universitet tildeles

Anders Jahres medisinske pris (1 million norske

kroner). Prisen for yngre forskere (400 000 norske

kroner) deles mellom professor Tibor Harkany,

Karolinska Institutet og professor Kristian Pietras,

Lunds Universitet. Anders Jahres medisinske priser

belønner fremragende forskning innen basal og

klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i

Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

 - -----------------------------

 Nominasjonsmøte Møre og Romsdal Arbeiderparti

 Lørdag 13. oktober 2012

 Sted: Rica Seilet Hotel, Molde.

 Kontakt: Egil T. Ekhaugen - 416 15 217

 Møre og Romsdal Arbeiderparti holder

nominasjonsmøtet for å vedta den valglista de vil gå

til valg på ved stortingsvalget 2013. Åpent for presse.

 - -----------------------------

 Foreldretinget 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 10:00 - Søndag 14.

oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 Kontakt: Anne D. Nilsen - 90 11 74 52

 Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

arrangerer Foreldretinget 2012. Her samles 120

foreldre med verv i skolen fra hele landet til

inspirasjon og faglig påfyll. Skolebyråd Torger

Ødegaard fra Oslo åpner konferansen kl. 10.00

lørdag. Også Venstre-leder Trine Skei Grande holder

innlegg lørdagen kl. 12.00.
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 - -----------------------------

 Siv Jensen taler i Trondheim

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 12:30 - 13:15

 Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim

 Kontakt: Informasjonsleder Ole Berget -

olb@stortinget.no - 47353709 - www.frp.no

 Siv Jensen taler til FrPs Kommunalpolitiske

Konferanse. Jensens tale vil være åpen for pressen.

Det er satt av tid til pressen i etterkant av talen.

 - -----------------------------

 UiO-festivalen 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 13:00 - 18:00

 Sted: Universitetet i Oslo, Blindern - Oslo

 Kontakt: Gjøril Songvoll -

gjoril.songvoll@admin.uio.no - 95232401 -

http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/uio-

festivalen/

 Konserter, debatter og foredrag, Barneuniversitet,

mat og mer. Utenriksminister Espen Barth Eide

snakker om «Europeisk kulturell identitet» på UiO-

festivalen.

 - -----------------------------

 Nordic Black Theatres 20 års Jubileum

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Nordic Black Theatre/Cafeteatret,

Hollendergata 8, Oslo

 Nordic Black Theatre feirer 20 års arbeid med

transkulturell scenekunst, kunst og kultur.

 - -----------------------------

 Utviklingsminister Heikki Holmås besøker Bhutan

 Søndag 14. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Bhutan

 Kontakt: Trond Viken - 992 18 303

 Under besøket deltar Holmås blant annet på en

internasjonal konferanse i regi av International Centre

for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Temaet for konferansen er «Gender and sustainable

mountain development in a changing world». Holmås

møter også representanter for styresmaktene i

Bhutan for å diskutere veien videre i samarbeidet

mellom Bhutan og Norge.

 - -----------------------------

 Valg i Montenegro

 Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Montenegro

 Holdes 14. oktober.

 - -----------------------------

 Chaka Khan til Folketeateret

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Folketeateret - Oslo

 Chaka Khan startet som vokalist i funk og soul

bandet Rufus, og de fikk sitt store gjennombrudd med

Stevie Wonders «Tell Me Something Good». Hun har

jobbet med Prince, Stevie Wonder, Quincy Jones,

Ray Charles, Miles Davies, Mary J. Blige, Guru og

mange andre.

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 419 av 619



 - -----------------------------

 Rettsmøte i saken mot Timosjenko

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Kharkiv, Ukraina

 Ukrainas tidligere statsminister.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Holdes i Oslo.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083»

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Cafeteatret, København

 Det kontroversielle teaterstykket «Manifest 2083» er

basert på Anders Behring Breiviks manifest. Stykket

har premiere denne dagen.

 - -----------------------------

 Workshop om språkteknologi

 Mandag 15. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110,

0255 Oslo

 Kontakt: Bård Krogshus, e-match - 958 55 555

 Workshopen samler aktører fra forskning, utvikling,

næringsliv og brukere for å knytte kontakter og

utveksle erfaringer. Workshopen arrangeres av e-

Match, Nasjonalbiblioteket, Forskningsrådet, Meta-

Nord og Språkrådet.

 - -----------------------------

 Markedsseminar

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368

Oslo

 NHD og NHO inviterer til indre markedsseminar.

Tema: 20 år med indre marked - et eventyr med

uforløste muligheter? Statssekretær i Nærings- og

handelsdepartementet, Jeanette Iren Moen og fung.

administrativ direktør i NHO, Petter H. Brubakk vil

diskutere hva myndigheter, bedrifter og

organisasjoner kan gjøre for å lette fri bevegelighet av

varer, tjenester, personer og kapital. Fra

Europakommisjonen kommer Olivier Salles, leder av

seksjon for internasjonale saker i Generaldirektoratet

for det indre marked og tjenester, for å gi oss siste

nytt om i hvilken retning utviklingen av det indre

marked går. Jérôme Chauvin, direktør i

BusinessEurope skildrer næringslivets utfordringer i

dagens Europa.

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012
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 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, 3.

kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Veitrafikkulykker med personskade, september 2012

 - -----------------------------

 Nav

 Mandag 15. oktober 2012

 Tiltaksdeltakere pr. september 2012

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker AIM Norway

 Mandag 15. oktober 2012

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker AIM (Aerospace Industrial Maintenance)

Norway.

 - -----------------------------

 Seminar i forbindelse med lansering av Røde Kors-

rapport

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate

7, Oslo

 Kontakt: Røde Kors' pressetelefon - 948 72 999

 World Disasters Report 2012, en årlig rapport utgitt

av Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og

Røde Halvmåne-foreninger (IFRC), viser at stadig

flere mennesker blir tvunget på flukt. Rapporten tar for

seg de sammensatte årsakene og konsekvensene av

at flere blir tvunget på flukt, med et spesielt fokus på

de humanitære utfordringene som oppstår. Det

holdes et seminar i forbindelse med lansering av

rapporten. Innledere: Statssekretær i Justis- og

beredskapsdepartementet, Pål Lønseth, filmskaper

Magreth Olin, forsker Cindy Horst (PRIO), og

generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

 - -----------------------------

 KS Nordland - Høstkonferanse

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica hotel, Bodø - Nordland

 Kontakt: Skagen, Torill Utne - torill.skagen@ks.no -

24132600

 Høstkonferansen omhandler statsbudsjettet og andre

aktuelle politiske saker for kommunene og
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fylkeskommunen i Nordland.

 - -----------------------------

 KS Sør-Trøndelag

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal - Sør-Trøndelag

 Kontakt: Eva Lauglo - eva.lauglo@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/SorTrondelagHostkonferansen2

012/

 Hovedtema for konferansen er: - oppvekst og

utdanning - kommuneøkonomi og regional utvikling i

eget fylke

 - -----------------------------

 Seminar om forskningsinstituttene

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Kunnskapsdepartementet,

Representanskapssalen, Kirkegata 18, Oslo

 Forskningsinstituttene ble systematisk vurdert siste

gang i St.meld. nr. 20(2004-2005) «Vilje til forskning».

Instituttsektoren blir et tema også i kommende

forskningsmelding som skal legges fram våren 2013.

Kunnskapsdepartementet har derfor, i samarbeid med

Forskningsrådet, satt i gang flere studier med formål

både om å oppdatere og dels å skaffe ny kunnskap

om sentrale aspekter ved instituttsektorens plass og

funksjon i det norske forskningssystemet. På

seminaret vil disse studiene vil bli presentert og

diskutert.

 - -----------------------------

 Storbyene som motor for vekst og innovasjon

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00 - 16:00

 Sted: Oslo rådhus - Oslo

 Kontakt: Berit Solli - bs@oslo.teknopol.no -

97070657 - www.oiw.no

 Osloregionens konkurranseevne defineres ut fra hvor

attraktiv regionen er som lokalisering for

internasjonalt, konkurranseutsatt, og kunnskapsbasert

næringsliv. Konkurransen mellom storbyregionene er

global og hard. Regionen kan ikke konkurrere på

kostnadsfaktorer, og må konkurrere med kreativitet,

kunnskap og kapital som innsatsfaktorer. Menons Leo

Grunfeldt presenterer en ny rapport om Oslos

konkurranseevne, Idar Kreutzer (finans), Gro

Brækken (energinæringen), Gunn Ovesen

(Innovasjon Norge), Paul Chaffey (Abelia), Erling

Dokk Holm (byforsker) debatterer. Lunsj fra 12.

 - -----------------------------

 Nobelprisen i økonomi

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stockholm

 Vinneren av nobelprisen i økonomi kunngjøres.

 - -----------------------------

 Folkefest mot rasisme

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Utenfor Pilestredet 30c

 Kontakt: Marit Halse - 23 46 19 21

 Det blir gatefest med musikk, appeller, vegetarmat og

andre kulturelle innslag. Det vil også bli holdt appeller.

 - -----------------------------
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 Friskoleprisen 2012

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 17:30

 Kontakt: Leidulv Nesgård - 95283615

 Den første friskoleprisen deles ut. Prisen er knyttet til

Hans Bovims navn for å hedre ham for det arbeidet

han gjorde ved etablering og drift av

enkeltinstitusjoner, men i første rekke for innsatsen

for friskolesaken og den kristne begrunnelsen for

denne.

 - -----------------------------

 Freiauret tennes

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Karl Johan

 Kontakt: Kristian Hvilen - 924 36 920

 Det vil holdes en seremoni på «Dasslokket» ved Karl

Johan

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker Sjøforsvaret og holder

foredrag i Bergen Militære Samfund

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker Sjøforsvaret og holder foredrag i Bergen

Militære Samfund.

 - -----------------------------

 Skandinavisk TETRA seminar

 Tirsdag 16. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 TETRA-forum Norge arrangerer skandinavisk

seminar om teknologien som danner grunnlaget for

det nye nødnettet i Norge og i store deler av Europa.

 - -----------------------------

 SSB

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2012

 - -----------------------------

 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol -

narkotika - doping

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Komitebehandling.

 - -----------------------------

 Verdens matdag

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Internasjonal markering.

 - -----------------------------

 Andre debatt mellom presidentkandidatene i USA

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Hempstead, New York

 Presidentkandidatene møtes til sin andre debatt.

Debatten er organisert som et folkemøte.

 - -----------------------------

 «Politikk til frokost»
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 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotell Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo

 Kontakt: Sindre Kvil - 41 20 44 02

 LO starter opp igjen sitt frokostmøte. Tema: Bruk av

midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Innledere: LO-

leder Roar Flåthen, Robert Eriksson, leder av

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fra Frp.

Påmelding: Send epost til Sindre.kvil@lo.no innen 15.

oktober.

 - -----------------------------

 Finanstilsynet - pressekonferanse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo (inngang

ved hjørnet mot Dronningens gate)

 Kontakt: Kjetil Karsrud - 906 57 621

 Finanstilsynet presenterer rapporten «Finansielle

utviklingstrekk 2012».

 - -----------------------------

 Norsk seniorpolitisk barometer

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, inngang Biskop

Gunnerusgt. 3 ved Jernbanetorget

 Kontakt: Kari Østerud - 934 80 199

 Senter for seniorpolitikk (SSP) presenterer

resultatene fra norsk seniorpolitisk barometer 2012 -

arbeidsminister Anniken Huitfeldt kommenterer

undersøkelsen.

 - -----------------------------

 Norsk seniorpolitisk barometer presenteres for 10.

gang

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 11:30 - 12:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, inngang Biskop

Gunnerusgt. 3 ved Jernbanetorget - Oslo

 Kontakt: Kari Østerud - ko@seniorpolitikk.no -

93480199 - www.seniorpolitikk.no

 Senter for seniorpolitikk (SSP) presenterer

resultatene fra norsk seniorpolitisk barometer 2012.

Undersøkelsen er i år utført for 10. gang og gir et klart

bilde av hvordan utviklingen har vært på disse årene:

• Hvor lenge norske arbeidstakere vil jobbe før de går

av med pensjon • Endringer i arbeidstakernes syn på

seniorer • Endringer i arbeidsgivers syn på seniorer •

Hva arbeidsgiverne gjør for å få seniorene til å stå

lenger i jobb

 - -----------------------------

 Elektrifisering av sokkelen

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lerchendal gård, Trondheim

 Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA,

inviterer til møte.

 - -----------------------------

 Statsbygg

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: May Balkøy, strategi- og utviklingsdirektør i

Statsbygg - 482 12 542

 Statsbygg har startet et utviklingsprosjekt som skal

vise hvordan nullenergibygg kan konstrueres.

Lavenergiprogrammet vil formidle kunnskap fra
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prosjektet til resten av norsk byggenæring.

 - -----------------------------

 Demonstrasjon av redningshelikopteret Sikorsky S-

92

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Redningsbasen Sumburgh på Shetland

 Kontakt: Ivar Eie - 909 82 211

 Dette er første gang redningshelikopteret vises frem

til media på en redningsbase etter at det ble kandidat

til å erstatte dagens Sea King helikoptre. Sikorsky

Aircraft Corporation er arrangør. Det blir satt opp et

charterfly mellom Bergen og Shetland med avgang

morgen og retur ettermiddag onsdag. Påmelding

innen 5. oktober til: ag@acg.no

 - -----------------------------

 Kronprinsen til Verdal Videregående skole

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Verdal Videregående skole

 For tredje gang gjennomføres Global Dignity Day på

over 150 videregående skoler i Norge. Kronprinsen

kommer til Verdal Videregående for å markere dagen.

Akkreditering:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2839&a

mid=3606244

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

den nye storfilmen TO LIV, som i denne anledning får

sin verdenspremiere. Georg Maas (regissør) og

skuespillerne Liv Ullmann, Juliane Köhler og Julia

Bache-Wiig er blant dem som vil være til stede på

gallapremieren sammen med kulturministeren. BIFF

presenterer årlig over 150 dokumentar- og

fiksjonsfilmer, og er med dette i omfang den største

filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Rød Ungdom streiker

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Seher Aydar, leder - 94 30 27 74

 Ungdomspartiet ønsker en leksefri skole.

 - -----------------------------

 Trosopplæringskonferansen 2012

 Onsdag 17. oktober 2012
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 Sted: Lillestrøm - Akershus

 Påmelding har åpnet. Mer informasjon på

www.trosopplæringskonferansen.no.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 Pressekonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 Frokostmøte 17. okt.: Nye regler om offentlige

anskaffelser

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Oslo Handelskammer

 Bakgrunnen for de nye reglene er gjennomføringen

av EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF. Formålet

med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av

håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet

ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før

kontrakt inngås. De nye reglene vil ha stor betydning

for næringsdrivende.

 - -----------------------------

 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00 - 13:00

 Sted: Auditoriet/R5 i Regjeringskvartalet, Oslo

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF) inviterer til seminar. Seminaret arrangeres i

forbindelse med publisering av rapporten Mat og

industri 2012. Påmelding innen onsdag 10. oktober til

seminar@nilf.no

 - -----------------------------

 KS Sogn og Fjordane - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 17:30

 Sted: Rica Sunnfjord Hotel, Førde - Sogn og

Fjordane

 Kontakt: Jan Ryste - jan.ryste@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/SognogFjordaneHaustkonferans

en2012/hjem.cfm

 * Statsbudsjettet

2013/kommuneøkonomi/tilstandsanalyse for Sogn og

Fjordane * Bustadpolitikk - busetting av flyktningar og
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andre med særskilde bustadbehov, og tilrettelegging

for å kunne bu lengst mogeleg i eigen bustad og gjere

kvardagen enklare i omsorgstenesta *

Kommunestruktur - mellom fornuft og følelsar

 - -----------------------------

 KS Hordaland - Haustkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen - Hordaland

 Kontakt: Astrid Toft - astrid.toft@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/Haustkonferansen2012/hjem.cf

m

 Statsbudsjettet Statlig styring - lokalt sjølstyre i

arealplanlegging

 - -----------------------------

 Helse-Norge mot 2030 - tiltak for å møte eldrebølgen

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 11:00 - 16:00

 Sted: Telenor Expo, Snarøyveien 30, N-1331

Fornebu - Oslo

 Kontakt: Kristin V. Tønnessen - kristin-

v.tonnessen@telenor.com - +47 93480648 -

www.telenor.no

 Telenor Norge inviterer til seminaret Samfunn og

teknologi, i år med fokus på velferdsteknologi, 17.

oktober 2012 i Telenor Expo, Fornebu. Temaet for

seminaret er hvordan teknologi kan bidra til å møte

utfordringene i Helse-Norge mot 2030. Hva blir

effektene av eldrebølgen for de ulike kommunene?

Hva er samfunnsgevinstene og utfordringene ved

bruk av velferds- teknologi? Og hva er helse- og

velferdsgevinstene for deg og meg? I tillegg til

foredragsholdere fra offentlig og privat sektor, vil

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

presentere «Eit nytt syn på eldre - friskare, meir aktive

og framtidsretta». Konferansier og debattleder Geir

Helljesen vil lose oss gjennom spennende program.

 - -----------------------------

 «På våre vegne - soldatberetninger fra Afghanistan»

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Aschehoug forlag, Sehesteds gate 3

 Kontakt: Harald Engelstad - 92 85 93 89

 Forfatter Malin Stensønes presenterer boken.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

kommenterer. Det blir innlegg fra leder for Stortingets

utenriks- og forsvarskomité Ine Marie Eriksen

Søreide, sjef for Forsvarets

spesialkommando/Hærens jegerkommando, oberst

Eirik Johan Kristoffersen og kommandørkaptein Tom

Robertsen, sjef for Marinejegerkommandoen.

 - -----------------------------

 Generalstreik

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Aten, Hellas

 Hellas' viktigste faglige landsorganisasjoner varsler

en ny generalstreik i protest mot nye

innstrammingstiltak.

 - -----------------------------

 Seminar om Europarådet

 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Klingenberggaten 7A

 Kontakt: Den europeiske unions delegasjon til Norge

- post@eudelegasjonen.no - 22 83 35 83
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 Seminar om europeisk økonomi. EU-ambassadør

János Herman og økonomiredaktør i Aftenposten, Ola

Storeng, skal diskutere Europarådets beslutninger.

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Årets Refleksdag

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Kari Sandberg, Trygg Trafikk - 952 21 074

 Unni Askeland designer refleks i forbindelse med

årets Refleksdag.

 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere
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 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Ingunn Sundelin - 92861997

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere på

BIFF

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar. Kristian Berg Harpviken, Nina

Witoszek, John Stoll, Spyridon Arvanitis, Nikolai

Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant deltagerne.

 - -----------------------------

 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------

 Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, 0260 Oslo.

 Kontakt:

http://www.sivilsamfunn.no/Agenda/Frokostseminar-

Offentlig-politikk-finansiering-og-rammevilkaar

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

inviterer til frokostseminar: Har frivillighetspolitikken

endret seg nasjonalt og lokalt? Er den norske

givergleden oppskrytt? Hvordan tilpasser frivillige

organisasjoner seg endrede økonomiske

rammevilkår? Påmelding innen 16. oktober via

nettside.

 - -----------------------------

 Den nasjonale styredagen 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 16:15

 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo. -

Oslo

 Kontakt: Audun Farbrot - audun.farbrot@bi.no -

46410230 - http://www.bi.no/om-bi/konferanser-ved-

bi/styredagen2012/program/
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 Handelshøyskolen BI og Styreakademiet arrangerer

Den nasjonale Styredagen. Den nasjonale styredagen

er den sentrale møteplassen for bedre styrearbeid

med sentrale aktører i norsk næringsliv og offentlig

sektor. Årets tema er: Det kunnskapsbaserte styret.

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar.

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks

Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar med blant annet Kristian Berg

Harpviken, Nina Witoszek, John Stoll, Spyridon

Arvanitis, Nikolai Astrup, Kjetil Wiedswang og flere.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som; framtidens

kommunestruktur, vekstkommunens utfordringer,

muligheter og behov og Nasjonal transportplan.

Deretter skifter vi noe fokus og retter

oppmerksomheten mot ungdom og arbeid i Akershus.

Hvor høy er ungdomsledigheten, hvem er de og ikke

minst hva gjør fylkeskommunen og kommunene for å

bidra til at flere unge aktiviseres og passivitet

forebygges?

 - -----------------------------

 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating Lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl 13.

i Gulating Lagmannsrett i Stavanger tinghus.
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 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sørlandstinget

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - 17:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Aust-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/pop.cfm?FuseActio

n=D

 Den nye møteplassen for ordførere og Agderbenken:

Regional utvikling samt Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar 2012

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:00 - 18:00

 Sted: Hotell Bristol - Oslo

 Kontakt: Stian Oen - sto@advokatforeningen.no -

90576904 -

http://www.advokatforeningen.no/Aktuelt/Nyheter/Adv

okatforeningens-rettssikkerhetsseminar-2012/

 Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i

menneskerettighetssammenheng? Er inkorporering

av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?

Blant bidragsyterne: • Inge Lønning, leder for

Menneskerettighetsutvalget • Nils Butenschøn, leder

for Senter for Menneskerettigheter • Carsten Smith,

tidligere Høyesterettsjustitiarius • Arne Fliflet,

Sivilombudsmann • Frode Elgesem, partner i

Thommesen Tid: Torsdag 18. oktober kl. 15.00-18.00

Sted: Maud Salen, Thon Hotel Bristol, Oslo Arrangør:

Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Ingen

påmelding. Seminaret er åpent for alle

 - -----------------------------

 Oslo Innovation Evening

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 17:00 - 22:00

 Sted: Oslo rådhus - Oslo

 Kontakt: Berit Solli - bs@oslo.teknopol.no -

97070657 - www.oiw.no

 Sir Tim Burners-Lee (oppfinner av world wide web),

Henrik Fisker (bildesigner m.m.) og Jim Butler (kultur

som næring i Austin) holder taler i storsalen i Oslo

rådhus om innovasjon og nyskaping. Påfølgende

utdeling av Etablererprisen, vinner av Pangstart, Årets

Entreprenørskapsskole og Oslo Innovation Award.

Arrangeres av Oslo Innovation Week, Innovation

Forum Norway og First Tuesday. Programmet starter

kl 18, innsjekk fra kl 17. Fest i bankettsalen fra kl 20.

 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus
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 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimapspørsmål

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kongsberg Automotive Holding ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også

lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som

før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse
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 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Kontakt: Hanna Kathrine Sommerstad - 984 40 184

 Tema: Den europeiske produktivitetsutfordringen.

Trond Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D.

Norman er noen av innlederne på NHHs

høstkonferanse i Oslo fredag 19. oktober.

Konferansen tar opp de store produktivitets- og

innovasjonsutfordringene Norge og andre europeiske

land står overfor. Leder av den danske

produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch-

Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive

enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice President i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------

 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

 Den norske atlanterhavskomite arrangerer seminar.

USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 «22. juli Forstå - forklare - forebygge»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Litteraturhuset i Oslo

 Kontakt: Rannveig Larsen - 45 03 22 42
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 Boklansering ved Abstrakt forlag. Korte innlegg ved

Svein Østerud, Tore Slaatta, Anne Birgitte Nilsen og

Hans Petter Graver. Det blir mulighet for spørsmål og

samtale med forfattere i etterkant.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker Kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

skal gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden.

 - -----------------------------

 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 PassivhusNorden

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Clarion Hotell & Congress, Brattøra, Trondheim

 Kontakt: evy.aspheim@enova.no

 Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg

til plussenergibebyggelse». Andre tema:

bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus,

metoder for planlegging, beregninger og simulering

samt energiforsyning i passivhus og større

utviklingsprosjekt.

 - -----------------------------

 «Space Weather and Challenges for Modern

Society»
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 Mandag 22. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Grand Hotell i Oslo

 Kontakt: K. Harald Drager - 91 69 30 12

 The International Emergency Management Society

arrangerer konferanse som fokuserer på utfordringer

for det moderne samfunn for kritisk infrastruktur, når

det gjelder romvær.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012

 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.

 - -----------------------------

 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidendkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo

 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem

enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012
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 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,

 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).

 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350
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 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. E-post

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012
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 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA
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 - -----------------------------

 Havila Ariel ASa behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASa behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle genrer: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensiale til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i Nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

Nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse
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 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org

 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske verkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------

 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturnè i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturnè i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiseer resultater for tredje kvartal 2012
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 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------
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 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moeter-og-konferenser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt.53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudiar (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA pesenterer resultatene for 3. kvartal
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2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA pesenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gt 1, Oslo

 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo
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 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn og

utland.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resulatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resulatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassade-kontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson BLU Hotel, Ålesund - Møre og

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 444 av 619



Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

Andreas Hompland vil rette eit framtidsblikk på

Kommune-Norge, som avslutning på konferansen.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel
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 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'Jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltagerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd Nordland. Årets

tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi og

næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd Nordland. Årets

tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi og

næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------
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 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-pavirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------

 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White

 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite iniviterer til

seminaret “Looking Ahead to the 2012 U.S.

Presidential Elections». USAs ambassadør Barry B.

White foreleser om det kommende presidentvalget i

USA 2012. Påmelding innen 9. november. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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NTBs framtidsPM 10.10.12 
 NTBtekst. 10.10.2012 
Drapssak i Oslo tingrett Mandag 24. september

2012 - Mandag 15. oktober 2012 Sted: Oslo

tingrett, sal 316

En mann er tiltalt for drapet på Freddy Nilsen Falmark

i Breigata i Oslo, 18. januar 2012. Saken går over tre

uker i sal 316. Torstein Hellesnes er rettens

administrator.

 - -----------------------------

 Folkemord-sak i Oslo tingrett

 Tirsdag 25. september 2012 - Torsdag 20. desember

2012

 Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

 En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle

i folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Bilmesse i Paris

 Torsdag 27. september 2012 - Søndag 14. oktober

2012

 Sted: Paris

 Internasjonal bilmesse i Paris. Det holdes over 40

pressekonferanser med aktører i bilbransjen.

 - -----------------------------

 Narkotikasak

 Torsdag 4. oktober 2012 - Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Sal 127, Oslo tingrett

 Fire personer er tiltalt for å smuglet 325 kg hasj til

Norge.

 - -----------------------------

 Ankesak mot mulla Krekar

 Torsdag 4. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Borgarting lagmannsrett

 Dommen på fem års fengsel for trusler mot bl.a. Erna

Solberg er anket.

 - -----------------------------

 Film fra Sør-festivalen

 Torsdag 4. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Oslo - Oslo

 Kontakt: Marte Finess Tretvoll - 92 42 51 56

 Stiftelsens hovedfestival presenterer rundt hundre

filmer hvert år i ulike konkurrerende og ikke-

konkurrerende kategorier. Hovedprisen er Sølvspeilet

som tildeler 9,000 USD til den vinnende regissøren.

Hovedmålet for festivalen er å fremme interesse for

ikke-vestlige filmer i Norge og presentere disse

filmenes markedspotensial til lokale distributører.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba
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 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Stortingspresidenten besøker Tyrkia

 Mandag 8. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Tyrkia

 Kontakt: Mona Mortensen Krane - mok@stortinget.no

- 98449796

 Stortingspresident Dag Terje Andersen reiser på

offisielt besøk til Tyrkia. Besøket vil bidra til å knytte

sterkere bånd med den tyrkiske nasjonalforsamlingen

og øvrige tyrkiske myndigheter.

 - -----------------------------

 Årsmøte i IMF og Verdensbanken

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Tokyo

 Kontakt: Trond Viken - 99218303

 IMF holder sitt årlige møte med Verdensbanken.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar 10-

13. oktober.

 - -----------------------------

 Myanmars miljø- og skogminister besøker Norge

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Brinch Sand - 932 47 007

 Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun besøker

Norge og møter miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 09:00 - Fredag 9.

november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap). Han er

tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen. Rettens

administrator er tingrettsdommer Torunn Elise

Kvisberg.

 - -----------------------------

 Fylkesårsmøte Senterpartiet

 Onsdag 10. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Ivar Vigdenes - 93032154

 Senterpartiets fylkesårsmøte i Haugesund. Sentrale

innledere er Ola Borten Moe (fredag ettermiddag) og

Magnhild Meltveit Kleppa

 - -----------------------------

 Litteratursymposiet i Odda

 Onsdag 10. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Litteratursymposiet i Odda går av stabelen.

 - -----------------------------

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 449 av 619



 Høstkonferansen 2012

 Onsdag 10. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Mathallen, Oslo

 Kontakt: 22431070

 Lille Måne inviterer til Høstkonferansen 2012.

Temare som sukkeravhengighet, steinalderkosthold

og trening vil bli tatt opp.

 - -----------------------------

 LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse

 Onsdag 10. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Radisson Blue Hotell, Tromsø

 Kontakt: Trond Gram - 996 18 169

 Arrangeres av LOs olje- og gassutvalg. Temaet for

årskonferansen er «Norsk sokkel under press eller i

utvikling?» Blant innlederne som kommer er Helge

Lund, konsernsjef i Statoil ASA og Roar Flåthen, LO-

leder.

 - -----------------------------

 Finlands president kommer til Norge

 Onsdag 10. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Oslo/Tromsø

 Kontakt: Camilla Ryste - press@mfa.no - 482 13 216

 Finlands president Sauli Niinistö og fru Jenni Haukio

kommer på statsbesøk til Norge 10.-12. oktober.

Onsdag vil presidentparet ønskes velkommen av

kongen og dronningen med påfølgende lunsj på

slottet og kransenedleggelse. Stortingets

visepresident Per-Kristian Foss tar imot president

Niniistö til møte onsdag. Leder for utenriks- og

forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide og leder for

næringskomiteen, Terje Aasland, deltar også. Møtet

finner sted på stortingspresidentens kontor kl. 15.45.

Statsminister Jens Stoltenberg tar imot presidenten i

Inkognitogata 18 kl. 16:35. Torsdag holder

presidenten foredrag på litteraturhuset med

påfølgende lunsj med statsministeren i Parkveien 45.

Fredag reiser presidentparet til Tromsø hvor de vil bli

møtt av kronprinsen. Programmet i Tromsø vil holde

et fokus på klima og miljø.

 - -----------------------------

 KS Troms - Høstkonferanse

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 10:30 - Torsdag 11.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø - Troms

 Kontakt: Nicolaisen, Magne -

magne.nicolaisen@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/TromsHostkonferanse2012/

 Konferansen åpner med å sette fokus på muligheter

og utfordringer i nordområdene. Jan-Gunnar Winther,

direktør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø vil gjennom

sitt foredrag gi en status for utviklingen i

nordområdene og peke på noen mulige

utviklingstrekk. Resten av dagen er det fokus på

statsbudsjettet og de økonomiske utsiktene for

kommunene i landsdelen.

 - -----------------------------

 KS Finnmark - Høstkonferanse

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 13:00 - Torsdag 11.

oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Thon hotell, Kirkenes - Finnmark

 Kontakt: Nicolaisen, Magne -

magne.nicolaisen@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/FinnmarkHostkonferanse2012/
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 Konferansen ser på statsbudsjettet og de

økonomiske utsiktene for kommunene i Finnmark.

Nasjonal transportplan er også sentralt.

 - -----------------------------

 Konferanse om jenter og utdanning på FNs

internasjonale jentedag

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Litteraturhuset, Oslo

 Kontakt: Unni Claussen - unni.claussen@plan-

norge.no - 91517357 - www.plan-norge.no

 11. oktober 2012 markeres den aller første

internasjonale Jentedagen. Dagen kom på plass i

desember 2011 etter påtrykk fra

barnerettighetsorganisasjonen Plan International.

Dagen markeres med frokostseminar på

Litteraturhuset om jenter og utdanning. Jenteprisen

skal deles ut av Knut Storberget på Kunstneres hus

kl. 18. Prisen skal gå til en person eller organisasjon i

Norge som har gjort en innsats for å bedre jenters

situasjon globalt.

 - -----------------------------

 Debatt for visepresidentkandidatene i USA

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Danville, Kentucky

 Visepresidentkandidatene har debatt i forkant av

presidentvalget.

 - -----------------------------

 Finansministrene i G7 møtes

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Tokyo, Japan

 Finansministrene i G7 møtes i Tokyo.

 - -----------------------------

 Konferanse: EØS-midlene for kulturutveksling og

kulturarv

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Oslo Kongressenter/Dansens Hus

 Kontakt: Janne Stang Dahl - 970 81 120

 Kulturrådet og Riksantikvaren arrangerer konferanse

i Oslo, temaet er EØS-midlene for kulturutveksling og

kulturarv. Formålet med konferansen er å inspirere

norsk kultur- og kulturarvsektor til nye

samarbeidsprosjekter innenfor EØS-midlene.

 - -----------------------------

 Hadia Tajik åpner Bokhylla.no

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Nasjonablioteket

 Kontakt: Nina Bræin - 95 150 912

 Kulturminister Hadia Tajik åpner Nasjonalbibliotekets

digitale bokhylle. I den digitale bokhylla vil nær alle

bøker utgitt i Norge til og med år 2000 bli fritt

tilgjengelige på internett.

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 11. oktober 2012

 Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle

aksjeselskaper. Foreløpige tall 2011
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 - -----------------------------

 Kingsland Oslo Horse Show

 Torsdag 11. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Telenor Arena

 Kontakt: Line Moen - 95 92 63 47 -

oslohorseshow.com

 Kingsland Oslo Horse Show

 - -----------------------------

 Nordisk rådsmøte

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Hell i Nord-Trøndelag og Trondheim i Sør-

Trøndelag

 Kontakt: Håkon Smith Isaksen - 90683887

 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

og nærings- og handelsminister Trond Giske deltar på

nordisk rådsmøte med ministre for næring, energi og

regionalpolitikk. Olje- og energiminister Ola Borten

Moe er vert. Tema for energiministermøtet på Hell er

nordisk energiforskning, det nordiske energimarkedet,

fornybar energi og energieffektivisering.

 - -----------------------------

 Stortinget

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Representantforslag om endringer i

utlendingsregelverket for å få mer rettferdige

familiegjenforeningsregler

 - -----------------------------

 Internasjonal dag mot dødsstraff

 Torsdag 11. oktober 2012

 Arrangeres av The World Coalition Against the Death

Penalty - en sammenslutning av over 120

organisasjoner, juristforeninger, lokale myndigheter.

Dagen ble første gang markert i 2003.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren deltar på konferansen Næring

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Namdalen

 Samferdselsminister Marit Arnstad deltar på

konferansen Næring i Namdalen, Namsos, i regi av

NHO.

 - -----------------------------

 Hvorfor blir utenlandske borgere utvist fra Norge?

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: UDIs lokaler i Hausmanns gate 23.

 Kontakt: Håkon Fenstad - 97 67 11 98

 Så langt i år har over 3 000 personer blitt utvist fra

Norge. UDI inviterer til et kort seminar om hvem som

kan bli utvist, hvilke vurderinger vi tar i ulike typer

utvisningssaker, og hvordan utvisning skal bidra til

bekjempelse av kriminalitet.

 - -----------------------------

 Finansministeren holder foredrag på HiOA

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA),
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Pilestredet 35.

 Kontakt: Randi Ness - 907 61 682

 Finansminister Sigbjørn Johnsen skal holde foredrag

om statsbudsjettet på karrieredagen ved Høgskolen i

Oslo og Akershus (HiOA).

 - -----------------------------

 Kristin Halvorsen holder innlegg på konferanse om

doktorgradsutdanningen

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Ullevål Business Class, Ullevål stadion, Oslo

 Kan forskningsinstitusjonene forene krefter om en

enda bedre, mer effektiv og mer relevant

doktorutdanning? Kunnskapsminister Kristin

Halvorsen holder innlegg på konferanse i regi av

Forskningsrådet.

 - -----------------------------

 Arbeidsministeren i møter

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Oslo

 Anniken Huitfeldt møter Vibeke Madsen i Virke kl. 10.

Kl 11.00 er hun i møte med Jan Davidsen,

Fagforbundet. Kl 12.30: Behandling av Prop 134 L -

Lønnsnemndbehandling. Vekterkonflikten og Prop

118 L - Endringer i folketrygdloven og

arbeidsmiljøloven.

 - -----------------------------

 Berg-Hansen mottar ambassadør på høflighetsvisitt

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar

Kinas ambassadør til Norge, Zhao Jun, på

høflighetsvisitt.

 - -----------------------------

 Kapitalmarkedsdag TFSO

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00 - 12:00

 Sted: Stranspromenaden 9, Tjuvholmen, Oslo

 Kontakt: Truls Kristian Haugen - 91104998

 24SevenOffice inviterer til kapitalmarkedsdag i sine

nye lokaler. Påmeldingsfrist 9. oktober.

 - -----------------------------

 Stortinget

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Stortingsmøte. Møte mellom presidentskapet og

komitélederne i Store konferanserom (S-447) om

fordeling av budsjettkapitler på komiteer og

rammeområder, og terminliste for

budsjettbehandlingen.

 - -----------------------------

 Unge utenfor i Norden

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 11:00 - Fredag 12.

oktober 2012 kl. 15:15

 Sted: Fabrikken på Vulkan, Oslo (Maridalsveien 13) -

Oslo

 Kontakt: Nina Eriksen - nina.eriksen@nova.no -

99449581 - http://www.nova.no/id/25975

 Nordisk konferanse: Arbeidsløsheten blant unge er

mye høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de

nordiske landene. Rundt 10 prosent av ungdom

mellom 15-24 år er i risiko for permanent utenforskap,
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og mellom 2-5 prosent er allerede utenfor utdanning

og arbeid. Hva gjør de nordiske landene for å bøte på

dette? Og hvor vellykket er det?

 - -----------------------------

 Interpellasjon om bonusprogram i innenriks luftfart

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 11:00

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud besvarer interpellasjon om bonusprogram i

innenriks luftfart fra stortingsrepresentant Arve

Kambe.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner - Tresnitt og tegninger av gamle hus

1938-1948

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Studiesalen i Nasjonalgalleriet,

Universitetsgata 13

 Kontakt: Anne Østgaard - 971 64 649

 Lansering av Sidsel Helliesens bok. Cappelen Damm

er utgiver.

 - -----------------------------

 Stortinget

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Oslo

 Grete Faremo til stede under Stortingets behandling

av innst. 395 S (2011-2012).

 - -----------------------------

 Norsk Hotellnæring 2012 - og veien videre

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: DNB, Marmorhallen, Kirkegaten 21, Oslo

 DNB, Horwath Consulting og Innovasjon Norge

ønsker velkommen til Hotellmarkedsdagen med

publisering av rapporten Norsk Hotellnæring 2012.

Tema: Er det nok turister i Norge til å fylle opp den

voksende hotellkapasiteten, og hvordan er

situasjonen og fremtiden for norske hoteller?

 - -----------------------------

 Støre besøker Ahus

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Ahus, Sykehusveien 25, Nordbyhagen,

Lørenskog ved hovedinngangen

 Kontakt: Liv Merete Wiker - 992 07 708

 Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

besøker Ahus. Program: · Statsråden ønskes

velkommen av adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir ·

Introduksjon til «live surgery». Ahus er anerkjent for

sin kirurgiske kompetanse til å behandle

inflammatorisk tarmsykdom og også colorectal

cancer. I denne operasjonen vil to team demonstrere

ett inngrep som gjør at pasienter med ulcerøs kolitt,

får en bedre livskvalitet enn med tradisjonelle

operasjonsinngrep. Overføres via skjermer til

auditoriet. · Møte med ledelsen ved Ahus · Møte

mellom statsråden, tillitsvalgte og hovedverneombud

(lukket for pressen) Statsråden er tilgjengelig for korte

kommentarer til pressen i etterkant.

 - -----------------------------

 Nobelprisen i litteratur

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stockholm
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 Vinneren av nobelprisen i litteratur kunngjøres.

 - -----------------------------

 Pressemøte ved NSB

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: NSBs lokaler i Prinsens gate 7-9

 Kontakt: Mai-Bente Paulsen - 47285656

 NSB-konsernet inviterer til pressemøte med

konsernsjef Geir Isaksen. Tema: Befolkningsvekst,

bosetning og transport: Hvordan løse fremtidens

utfordringer?

 - -----------------------------

 Bjørnsonprisen 2012 - pressekonferanse

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Grand Hotel, Oslo (konferanseavdelingen, 7.

etasje)

 Kontakt: Knut Ødegård - 91838667

 Under pressekonferansen vil det bli kunngjort hvem

som i år tildeles Bjørnsonprisen.

 - -----------------------------

 I andres interesse

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 14:15

 Sted: «Egget» på Studentsenteret, UiB

 Kontakt: Lise Rakner - 55 58 90 75

 Rokkanforelesningen. Hvorfor er vi villige til å handle

kollektivt på tross av egne interesser? Hvorfor betaler

vi skatt? Hvorfor går vi frivillig i militæret? Hva er det

som gjør at noen organisasjoner får utvikle seg på

måter som ikke umiddelbart tjener medlemmenes

interesser? Dette er blant spørsmålene som har

opptatt professor Margaret Levi fra Universitetet i

Washington.

 - -----------------------------

 Eide åpner kunstutstillingen «Emil Nolde»

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Nasjonalgalleriet.

 Kontakt: Kjetil Elsebutangen - 990 24 903

 Utenriksminister Espen Barth Eide åpner

kunstutstillingen «Emil Nolde. Jakten på det

autentiske».

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren er til stede ved medaljeseremoni

for OMLT Brigade og Korps

 Fredag 12. oktober 2012

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er til

stede ved medaljeseremoni for OMLT (Operational

Mentoring Liaison Team) Brigade og Korps.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 12. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og

forretningsbygg, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 12. oktober 2012
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 Boligprisindeksen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 10 år siden Bali-bombene

 Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Bali

 Bombene i turistdistriktet Kuta på Bali gikk av i 2002.

 - -----------------------------

 Nobels fredspris kunngjøres

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Oslo

 Kontakt: Trude Måseide - 957 26 510

 Vinneren av Nobels fredspris kunngjøres. Kl. 11.15:

Statsministeren kommenterer kunngjøringen av

prisen på Slottsplassen

 - -----------------------------

 Åpning av mathallen

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Oslo

 Kontakt: Mona Bristøl - 90204958

 Pressemøte i forkant av åpningen som er kl. 13.00.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpner

mathallen. Landbruks- og matminister Trygve

Slagsvold Vedum deltar. Statens bymiljøpris deles ut

av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Innovasjon

Norge deler ut bygdeutviklingsprisen. Påmelding

innen torsdag 11. klokken 16 til Kulturmeglerne

v/Mona Bristøl, monabristol@kulturmeglerne.no eller

90204958.

 - -----------------------------

 United World College fyller 50 år

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Oslo rådhus

 United World College feirer 50 års jubileum i Oslo

rådhus 12. oktober. Kunnskapsminister Kristin

Halvorsen deltar. Dronningen er til stede.

 - -----------------------------

 Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2012

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 17:30 - 18:30

 Sted: Universitetet i Oslo, Gamle festsal, Karl Johans

gate 47 - Oslo

 Kontakt: Lars Flønes Ravn - l.f.ravn@admin.uio.no -

40048545 - http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-

priser/jahreprisen/2012/

 Professor Leif Groop, Lunds Universitet tildeles

Anders Jahres medisinske pris (1 million norske

kroner). Prisen for yngre forskere (400 000 norske

kroner) deles mellom professor Tibor Harkany,

Karolinska Institutet og professor Kristian Pietras,

Lunds Universitet. Anders Jahres medisinske priser

belønner fremragende forskning innen basal og

klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i

Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

 - -----------------------------

 Nominasjonsmøte Møre og Romsdal Arbeiderparti

 Lørdag 13. oktober 2012

 Sted: Rica Seilet Hotel, Molde.

 Kontakt: Egil T. Ekhaugen - 416 15 217
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 Møre og Romsdal Arbeiderparti holder

nominasjonsmøtet for å vedta den valglista de vil gå

til valg på ved stortingsvalget 2013. Åpent for presse.

 - -----------------------------

 Foreldretinget 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 10:00 - Søndag 14.

oktober 2012

 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport

 Kontakt: Anne D. Nilsen - 90 11 74 52

 Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

arrangerer Foreldretinget 2012. Her samles 120

foreldre med verv i skolen fra hele landet til

inspirasjon og faglig påfyll. Skolebyråd Torger

Ødegaard fra Oslo åpner konferansen kl. 10.00

lørdag. Også Venstre-leder Trine Skei Grande holder

innlegg lørdagen kl. 12.00.

 - -----------------------------

 UiO-festivalen 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 13:00 - 18:00

 Sted: Universitetet i Oslo, Blindern - Oslo

 Kontakt: Gjøril Songvoll -

gjoril.songvoll@admin.uio.no - 95232401 -

http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/uio-

festivalen/

 Konserter, debatter og foredrag, Barneuniversitet,

mat og mer.

 - -----------------------------

 Nordic Black Theatres 20 års Jubileum

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 15:00

 Nordic Black Theatre feirer 20 års arbeid med

transkulturell scenekunst, kunst og kultur.

 - -----------------------------

 Utviklingsminister Heikki Holmås besøker Bhutan

 Søndag 14. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Bhutan

 Kontakt: Trond Viken - 992 18 303

 Under besøket deltar Holmås blant annet på en

internasjonal konferanse i regi av International Centre

for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Temaet for konferansen er «Gender and sustainable

mountain development in a changing world». Holmås

møter også representanter for styresmaktene i

Bhutan for å diskutere veien videre i samarbeidet

mellom Bhutan og Norge.

 - -----------------------------

 Valg i Montenegro

 Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Montenegro

 Holdes 14. oktober.

 - -----------------------------

 Chaka Khan til Folketeateret

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Folketeateret - Oslo

 Chaka Khan startet som vokalist i funk og soul

bandet Rufus, og de fikk sitt store gjennombrudd med

Stevie Wonders «Tell Me Something Good». Hun har

jobbet med Prince, Stevie Wonder, Quincy Jones,
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Ray Charles, Miles Davies, Mary J. Blige, Guru og

mange andre.

 - -----------------------------

 Rettsmøte i saken mot Timosjenko

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Kharkiv, Ukraina

 Ukrainas tidligere statsminister.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Holdes i Oslo.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083»

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Cafeteatret, København

 Det kontroversielle teaterstykket «Manifest 2083» er

basert på Anders Behring Breiviks manifest. Stykket

har premiere denne dagen.

 - -----------------------------

 Workshop om språkteknologi

 Mandag 15. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110,

0255 Oslo

 Kontakt: Bård Krogshus, e-match - 958 55 555

 Workshopen samler aktører fra forskning, utvikling,

næringsliv og brukere for å knytte kontakter og

utveksle erfaringer. Workshopen arrangeres av e-

Match, Nasjonalbiblioteket, Forskningsrådet, Meta-

Nord og Språkrådet.

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012
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 Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, 3.

kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Veitrafikkulykker med personskade, september 2012

 - -----------------------------

 Nav

 Mandag 15. oktober 2012

 Tiltaksdeltakere per september 2012

 - -----------------------------

 Markedsseminar

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368

Oslo

 NHD og NHO inviterer til indre markedsseminar.

Tema: 20 år med indre marked - et eventyr med

uforløste muligheter? Statssekretær i Nærings- og

handelsdepartementet, Jeanette Iren Moen og fung.

administrativ direktør i NHO, Petter H. Brubakk vil

diskutere hva myndigheter, bedrifter og

organisasjoner kan gjøre for å lette fri bevegelighet av

varer, tjenester, personer og kapital. Fra

Europakommisjonen kommer Olivier Salles, leder av

seksjon for internasjonale saker i Generaldirektoratet

for det indre marked og tjenester, for å gi oss siste

nytt om i hvilken retning utviklingen av det indre

marked går. Jérôme Chauvin, direktør i

BusinessEurope skildrer næringslivets utfordringer i

dagens Europa.

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker AIM Norway

 Mandag 15. oktober 2012

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker AIM (Aerospace Industrial Maintenance)

Norway.

 - -----------------------------

 KS Nordland - Høstkonferanse

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica hotell, Bodø - Nordland

 Kontakt: Skagen, Torill Utne - torill.skagen@ks.no -

24132600

 Høstkonferansen omhandler statsbudsjettet og andre

aktuelle politiske saker for kommunene og

fylkeskommunen i Nordland.

 - -----------------------------

 KS Sør-Trøndelag

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal - Sør-Trøndelag

 Kontakt: Eva Lauglo - eva.lauglo@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/SorTrondelagHostkonferansen2

012/

 Hovedtema for konferansen er: - oppvekst og

utdanning - kommuneøkonomi og regional utvikling i

eget fylke

 - -----------------------------
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 Seminar om forskningsinstituttene

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Kunnskapsdepartementet,

Representanskapssalen, Kirkegata 18, Oslo

 Forskningsinstituttene ble systematisk vurdert siste

gang i St.meld. nr. 20 (2004-2005) «Vilje til

forskning». Instituttsektoren blir et tema også i

kommende forskningsmelding som skal legges fram

våren 2013. Kunnskapsdepartementet har derfor, i

samarbeid med Forskningsrådet, satt i gang flere

studier med formål både om å oppdatere og dels å

skaffe ny kunnskap om sentrale aspekter ved

instituttsektorens plass og funksjon i det norske

forskningssystemet. På seminaret vil disse studiene

vil bli presentert og diskutert.

 - -----------------------------

 Nobelprisen i økonomi

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stockholm

 Vinneren av nobelprisen i økonomi kunngjøres.

 - -----------------------------

 Folkefest mot rasisme

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Utenfor Pilestredet 30c

 Kontakt: Marit Halse - 23 46 19 21

 Det blir gatefest med musikk, appeller, vegetarmat og

andre kulturelle innslag. Det vil også bli holdt appeller.

 - -----------------------------

 Friskoleprisen 2012

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 17:30

 Kontakt: Leidulv Nesgård - 95283615

 Den første friskoleprisen deles ut. Prisen er knyttet til

Hans Bovims navn for å hedre ham for det arbeidet

han gjorde ved etablering og drift av

enkeltinstitusjoner, men i første rekke for innsatsen

for friskolesaken og den kristne begrunnelsen for

denne.

 - -----------------------------

 Freiauret tennes

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Karl Johan

 Kontakt: Kristian Hvilen - 924 36 920

 Det vil holdes en seremoni på «Dasslokket» ved Karl

Johan

 - -----------------------------

 SSB

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2012

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren besøker Sjøforsvaret og holder

foredrag i Bergen Militære Samfund

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

besøker Sjøforsvaret og holder foredrag i Bergen

Militære Samfund.
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 - -----------------------------

 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol -

narkotika - doping

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Komitébehandling.

 - -----------------------------

 Verdens matdag

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Internasjonal markering.

 - -----------------------------

 Andre debatt mellom presidentkandidatene i USA

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Hempstead, New York

 Presidentkandidatene møtes til sin andre debatt.

Debatten er organisert som et folkemøte.

 - -----------------------------

 «Politikk til frokost»

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

 Kontakt: Sindre Kvil - 41 20 44 02

 LO starter opp igjen sitt frokostmøte. Tema: Bruk av

midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Innledere: LO-

leder Roar Flåthen, Robert Eriksson, leder av arbeids-

og sosialkomiteen på Stortinget fra Frp. Påmelding:

Send epost til Sindre.kvil@lo.no innen 15. oktober.

 - -----------------------------

 Finanstilsynet - pressekonferanse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo (inngang

ved hjørnet mot Dronningens gate)

 Kontakt: Kjetil Karsrud - 906 57 621

 Finanstilsynet presenterer rapporten «Finansielle

utviklingstrekk 2012».

 - -----------------------------

 Norsk seniorpolitisk barometer presenteres for 10.

gang

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 11:30 - 12:30

 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, inngang Biskop

Gunnerusgt. 3 ved Jernbanetorget - Oslo

 Kontakt: Kari Østerud - ko@seniorpolitikk.no -

93480199 - www.seniorpolitikk.no

 Senter for seniorpolitikk (SSP) presenterer

resultatene fra norsk seniorpolitisk barometer 2012.

Undersøkelsen er i år utført for 10. gang og gir et klart

bilde av hvordan utviklingen har vært på disse årene:

• Hvor lenge norske arbeidstakere vil jobbe før de går

av med pensjon • Endringer i arbeidstakernes syn på

seniorer • Endringer i arbeidsgivers syn på seniorer •

Hva arbeidsgiverne gjør for å få seniorene til å stå

lenger i jobb

 - -----------------------------

 Elektrifisering av sokkelen

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lerchendal gård, Trondheim
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 Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA,

inviterer til møte.

 - -----------------------------

 Statsbygg

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: May Balkøy, strategi- og utviklingsdirektør i

Statsbygg - 482 12 542

 Statsbygg har startet et utviklingsprosjekt som skal

vise hvordan nullenergibygg kan konstrueres.

Lavenergiprogrammet vil formidle kunnskap fra

prosjektet til resten av norsk byggenæring.

 - -----------------------------

 Demonstrasjon av redningshelikopteret Sikorsky S-

92

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Redningsbasen Sumburgh på Shetland

 Kontakt: Ivar Eie - 909 82 211

 Dette er første gang redningshelikopteret vises fram

til mediene på en redningsbase etter at det ble

kandidat til å erstatte dagens Sea King helikoptre.

Sikorsky Aircraft Corporation er arrangør. Det blir satt

opp et charterfly mellom Bergen og Shetland med

avgang morgen og retur ettermiddag onsdag.

Påmelding innen 5. oktober til: ag@acg.no

 - -----------------------------

 Rød Ungdom streiker

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Seher Aydar, leder - 94 30 27 74

 Ungdomspartiet ønsker en leksefri skole.

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Trosopplæringskonferansen 2012

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm - Akershus

 Påmelding har åpnet. Mer informasjon på

www.trosopplæringskonferansen.no.

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012
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 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 Pressekonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 Kronprinsen til Verdal Videregående skole

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Verdal Videregående skole

 For tredje gang gjennomføres Global Dignity Day på

over 150 videregående skoler i Norge. Kronprinsen

kommer til Verdal Videregående for å markere dagen.

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

den nye storfilmen TO LIV, som i denne anledning får

sin verdenspremiere. Georg Maas (regissør) og

skuespillerne Liv Ullmann, Juliane Köhler og Julia

Bache-Wiig er blant dem som vil være til stede på

gallapremieren sammen med kulturministeren. BIFF

presenterer årlig over 150 dokumentar- og

fiksjonsfilmer, og er med dette i omfang den største

filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Frokostmøte 17. okt.: Nye regler om offentlige

anskaffelser

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Oslo Handelskammer

 Bakgrunnen for de nye reglene er gjennomføringen

av EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF. Formålet

med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av

håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet

ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før

kontrakt inngås. De nye reglene vil ha stor betydning

for næringsdrivende.

 - -----------------------------

 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00 - 13:00

 Sted: Auditoriet/R5 i Regjeringskvartalet, Oslo

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF) inviterer til seminar. Seminaret arrangeres i

forbindelse med publisering av rapporten Mat og

industri 2012. Påmelding innen onsdag 10. oktober til

seminar@nilf.no

 - -----------------------------

 KS Sogn og Fjordane - Høstkonferanse
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 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 17:30

 Sted: Rica Sunnfjord Hotel, Førde - Sogn og

Fjordane

 Kontakt: Jan Ryste - jan.ryste@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/SognogFjordaneHaustkonferans

en2012/hjem.cfm

 * Statsbudsjettet

2013/kommuneøkonomi/tilstandsanalyse for Sogn og

Fjordane * Bustadpolitikk - busetting av flyktningar og

andre med særskilte bustadbehov, og tilrettelegging

for å kunne bu lengst mogeleg i eigen bustad og gjøre

kvardagen enklare i omsorgstenesta *

Kommunestruktur - mellom fornuft og følelser

 - -----------------------------

 KS Hordaland - Haustkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen - Hordaland

 Kontakt: Astrid Toft - astrid.toft@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/Haustkonferansen2012/hjem.cf

m

 Statsbudsjettet Statlig styring - lokalt selvstyre i

arealplanlegging

 - -----------------------------

 Helse-Norge mot 2030 - tiltak for å møte eldrebølgen

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 11:00 - 16:00

 Sted: Telenor Expo, Snarøyveien 30, N-1331

Fornebu - Oslo

 Kontakt: Kristin V. Tønnessen - kristin-

v.tonnessen@telenor.com - +47 93480648 -

www.telenor.no

 Telenor Norge inviterer til seminaret Samfunn og

teknologi, i år med fokus på velferdsteknologi, 17.

oktober 2012 i Telenor Expo, Fornebu. Temaet for

seminaret er hvordan teknologi kan bidra til å møte

utfordringene i Helse-Norge mot 2030. Hva blir

effektene av eldrebølgen for de ulike kommunene?

Hva er samfunnsgevinstene og utfordringene ved

bruk av velferds- teknologi? Og hva er helse- og

velferdsgevinstene for deg og meg? I tillegg til

foredragsholdere fra offentlig og privat sektor, vil

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

presentere «Eit nytt syn på eldre - friskare, meir aktive

og framtidsrettede». Konferansier og debattleder Geir

Helljesen vil lose oss gjennom spennende program.

 - -----------------------------

 Seminar om Europarådet

 Torsdag 18. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Klingenberggaten 7A

 Kontakt: Den europeiske unions delegasjon til Norge

- post@eudelegasjonen.no - 22 83 35 83

 Seminar om europeisk økonomi. EU-ambassadør

János Herman og økonomiredaktør i Aftenposten, Ola

Storeng, skal diskutere Europarådets beslutninger.

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012
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 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Årets Refleksdag

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Kari Sandberg, Trygg Trafikk - 952 21 074

 Unni Askeland designer refleks i forbindelse med

årets Refleksdag.

 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar. Kristian Berg Harpviken, Nina

Witoszek, John Stoll, Spyridon Arvanitis, Nikolai

Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant deltakerne.

 - -----------------------------

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Ingunn Sundelin - 92861997

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere på
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BIFF

 - -----------------------------

 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, 0260 Oslo.

 Kontakt:

http://www.sivilsamfunn.no/Agenda/Frokostseminar-

Offentlig-politikk-finansiering-og-rammevilkaar

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

inviterer til frokostseminar: Har frivillighetspolitikken

endret seg nasjonalt og lokalt? Er den norske

givergleden oppskrytt? Hvordan tilpasser frivillige

organisasjoner seg endrede økonomiske

rammevilkår? Påmelding innen 16. oktober via

nettside.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks

Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.
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 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar med blant annet Kristian Berg

Harpviken, Nina Witoszek, John Stoll, Spyridon

Arvanitis, Nikolai Astrup, Kjetil Wiedswang og flere.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som; framtidens

kommunestruktur, vekstkommunens utfordringer,

muligheter og behov og Nasjonal transportplan.

Deretter skifter vi noe fokus og retter

oppmerksomheten mot ungdom og arbeid i Akershus.

Hvor høy er ungdomsledigheten, hvem er de og ikke

minst hva gjør fylkeskommunen og kommunene for å

bidra til at flere unge aktiviseres og passivitet

forebygges?

 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sørlandstinget

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - 17:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Aust-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/pop.cfm?FuseActio

n=D

 Den nye møteplassen for ordførere og Agderbenken:

Regional utvikling samt Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl. 13.

i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 - -----------------------------

 Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar 2012
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 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 15:00 - 18:00

 Sted: Hotell Bristol - Oslo

 Kontakt: Stian Oen - sto@advokatforeningen.no -

90576904 -

http://www.advokatforeningen.no/Aktuelt/Nyheter/Adv

okatforeningens-rettssikkerhetsseminar-2012/

 Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i

menneskerettighetssammenheng? Er inkorporering

av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?

Blant bidragsyterne: • Inge Lønning, leder for

Menneskerettighetsutvalget • Nils Butenschøn, leder

for Senter for Menneskerettigheter • Carsten Smith,

tidligere Høyesterettsjustitiarius • Arne Fliflet,

Sivilombudsmann • Frode Elgesem, partner i

Thommesen Tid: Torsdag 18. oktober kl. 15.00-18.00

Sted: Maud Salen, Thon Hotel Bristol, Oslo Arrangør:

Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Ingen

påmelding. Seminaret er åpent for alle

 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimaspørsmål

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------
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 Kongsberg Automotive Holding ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også

lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som

før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Den europeiske produktivitetsutfordringen Trond

Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D. Norman er

noen av innlederne på NHHs høstkonferanse i Oslo

fredag 19. oktober. Konferansen tar opp de store

produktivitets- og innovasjonsutfordringene Norge og

andre europeiske land står overfor. Leder av den

danske produktivitetskommisjonen, professor Peter

Birch-Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive

enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice president i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 469 av 619



 Den norske Atlanterhavskomité arrangerer seminar.

USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012

 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.
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 - -----------------------------

 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidentkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo

 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem

enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30
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 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,

 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 FN-dagen
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 Onsdag 24. oktober 2012

 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------
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 Storebrand ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det Norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal
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 Torsdag 25. oktober 2012

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org

 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.
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 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar

til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Møte i Oslo Redaktørforening

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17:00

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Kontakt: monica.andersen@nored.no

 Tema: Tøff høst med omstilling og nedbemanning i

mediehusene: Hvordan er det å stå i stormen?

Påmelding til monica.andersen@nored.no

 - -----------------------------

 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo
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 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil
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blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moeter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen

 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november
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analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 SpareBank 1 Nord-Norge

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Kværner ASA

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Shippingklubben, Haakon VIIs g. 1, Oslo

 Kontakt: Mariken Holter - 91 78 73 58

 Resultat 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas

energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Statsministeren på besøk til Japan

 Torsdag 1. november 2012 - Lørdag 3. november

2012

 Sted: Japan

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Det blir planlagt et besøk for statsminister Jens

Stoltenberg til Japan. En norsk næringslivsdelegasjon

vil delta på besøket. Presse som vil delta på reisen
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melder seg på til smkinfo@smk.dep.no innen 15.

oktober.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 Statsministeren til Asia

 Torsdag 1. november 2012 - Mandag 5. november

2012

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Statsminister Jens Stoltenberg besøker Myanmar 3. -

4. november, der han blant annet skal åpne Norges

nye ambassadekontor i landet. I tillegg deltar

statsministeren på Asia-Europa-toppmøtet (Asem) i

Laos 5. november, i forbindelse med at Norge

tidligere i år ble med i dette samarbeidet. Program: 1.

- 3. november: Japan. 3. - 4. november: Myanmar. 5.

november: Laos. Presse som ønsker å delta på

statsministerens reise i Asia melder seg på til

smkinfo@smk.dep.no innen 15. oktober 2012.

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -
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http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

Andreas Hompland vil rette eit framtidsblikk på

Kommune-Norge, som avslutning på konferansen.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både

arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke
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Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Jernqvist - 73 58 09 49

 Konferansen arrangeres av Direktoratet for

naturforvaltning (DN), Klima- og

forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid

med Miljøverndepartementet. Det blir informert om

mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid

på miljøområdet med partnere i mottakerlandene.

 - -----------------------------

 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012
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 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-påvirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda.

 - -----------------------------

 Seminar med USAs ambassadør i Norge Barry B.

White

 Fredag 9. november 2012 kl. 11:30 - 13:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8 - Oslo

 Kontakt: marianne@dnak.org - 22 40 36 06

 Den Norske Atlanterhavskomite inviterer til seminaret

“Looking Ahead to the 2012 U.S. Presidential

Elections». USAs ambassadør Barry B. White

foreleser om det kommende presidentvalget i USA

2012. Påmelding innen 9. november. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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NTBs framtidsPM 09.10.12 
 NTBtekst. 09.10.2012 
Drapssak i Oslo tingrett Mandag 24. september

2012 - Mandag 15. oktober 2012 Sted: Oslo

tingrett, sal 316

En mann er tiltalt for drapet på Freddy Nilsen Falmark

i Breigata i Oslo, 18. januar 2012. Saken går over tre

uker i sal 316. Torstein Hellesnes er rettens

administrator.

 - -----------------------------

 Folkemord-sak i Oslo tingrett

 Tirsdag 25. september 2012 - Torsdag 20. desember

2012

 Sted: Oslo tingrett, rettssal 250

 En 47-åring fra Rwanda er tiltalt for å ha hatt en rolle

i folkemordet i Rwanda i 1994. Drapene som vil stå i

fokus i denne rettssaken skjedde i april 1994 i et

kommunehus, i en kirke og ved et sykehus.

 - -----------------------------

 Bilmesse i Paris

 Torsdag 27. september 2012 - Søndag 14. oktober

2012

 Sted: Paris

 Internasjonal bilmesse i Paris. Det holdes over 40

pressekonferanser med aktører i bilbransjen.

 - -----------------------------

 Narkotikasak

 Torsdag 4. oktober 2012 - Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Sal 127, Oslo tingrett

 Fire personer er tiltalt for å smuglet 325 kg hasj til

Norge.

 - -----------------------------

 Ankesak mot mulla Krekar

 Torsdag 4. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Borgarting lagmannsrett

 Dommen på fem års fengsel for trusler mot bl.a. Erna

Solberg er anket.

 - -----------------------------

 Film fra Sør-festivalen

 Torsdag 4. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Oslo - Oslo

 Kontakt: Marte Finess Tretvoll - 92 42 51 56

 Stiftelsens hovedfestival presenterer rundt hundre

filmer hvert år i ulike konkurrerende og ikke-

konkurrerende kategorier. Hovedprisen er Sølvspeilet

som tildeler 9,000 USD til den vinnende regissøren.

Hovedmålet for festivalen er å fremme interesse for

ikke-vestlige filmer i Norge og presentere disse

filmenes markedspotensial til lokale distributører.

 - -----------------------------

 Sykkeltur med Bike for Peace i 2012

 Torsdag 4. oktober 2012 - Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Cuba
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 Kontakt: Yulia Chernykh - www.bikeforpeace.no

 Bike for Peacel spesielle turer/sykkelturer i 2012 på

Cuba

 - -----------------------------

 Nerdrum til sak mot Skatt Øst

 Mandag 8. oktober 2012 - Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: sal 716 i Oslo tingrett

 Odd Nerdrum har gått til sak mot Skatt øst fordi han

ikke aksepterer at han er ilagt skatt og straffeskatt i

saken der han ble dømt i Oslo tingrett i juni i fjor.

 - -----------------------------

 Stortingspresidenten besøker Tyrkia

 Mandag 8. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Tyrkia

 Kontakt: Mona Mortensen Krane - mok@stortinget.no

- 98449796

 Stortingspresident Dag Terje Andersen reiser på

offisielt besøk til Tyrkia. Besøket vil bidra til å knytte

sterkere bånd med den tyrkiske nasjonalforsamlingen

og øvrige tyrkiske myndigheter.

 - -----------------------------

 Politisjefmøte

 Mandag 8. oktober 2012 kl. 13:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012

 Sted: Holmenkollen Park hotell, Oslo

 Kontakt: Margrete Halvorsen - 48082722

 Landets politimestere møtes til politisjefmøte. På

dagsorden står blant annet Merverdiprogrammet og

Endringsprogrammet for politietaten.

 - -----------------------------

 Myanmars miljø- og skogminister besøker Norge

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Elisabeth Brinch Sand - 932 47 007

 Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun besøker

Norge og møter miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 - -----------------------------

 Årsmøte i IMF og Verdensbanken

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Tokyo

 Kontakt: Trond Viken - 99218303

 IMF holder sitt årlige møte med Verdensbanken.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås deltar 10-

13. oktober.

 - -----------------------------

 Strøm-Erichsen til NATO-møte

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: Brussel

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar

på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Forsvarsministrene vil på møtet blant annet følge opp

beslutningene fra NATOs toppmøte i Chicago i mai.

 - -----------------------------
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 Fylkesmannsmøte i Oslo

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/nyheter/

2012/fylkesmannsmote-i-oslo1. html? id=704218

 Se nettside for fullstendig program.

 - -----------------------------

 YS-konferansen 2012

 Tirsdag 9. oktober 2012 - Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: Hotel Bristol, Oslo Kristian IVs gate 7

 Tema: Samarbeidsmodellen inn i en ny tid? YS

Arbeidslivsbarometer 2012, Tillitsvalgte og

samarbeidsmodellen, Ledelsen og

samarbeidsmodellen. Paneldebatt:

Samarbeidsmodellen inn i en ny tid? Statsminister

Jens Stoltenberg holder innlegg 9. oktober kl. 11.30.

Pressekontakt er politisk rådgiver Tonje Brenna,

telefon 975 96 690.

 - -----------------------------

 Sak mot Vågå-ordfører

 Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 09:00 - Fredag 9.

november 2012

 Sted: Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer

 Kontakt: Erling Moe - 915 444 04

 Saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap) startet

9. oktober. Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot en

mindreårig jente. Det er satt av fire uker til

hovedforhandlingen. Rettens administrator er

tingrettsdommer Torunn Elise Kvisberg.

 - -----------------------------

 Fylkesårsmøte Senterpartiet

 Onsdag 10. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Ivar Vigdenes - 93032154

 Senterpartiets fylkesårsmøte i Haugesund. Sentrale

innledere er Ola Borten Moe (fredag ettermiddag) og

Magnhild Meltveit Kleppa

 - -----------------------------

 Litteratursymposiet i Odda

 Onsdag 10. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Litteratursymposiet i Odda går av stabelen.

 - -----------------------------

 Høstkonferansen 2012

 Onsdag 10. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Mathallen, Oslo

 Kontakt: 22431070

 Lille Måne inviterer til Høstkonferansen 2012.

Temare som sukkeravhengighet, steinalderkosthold

og trening vil bli tatt opp.

 - -----------------------------

 LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse

 Onsdag 10. oktober 2012 - Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Radisson Blue Hotell, Tromsø
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 Kontakt: Trond Gram - 996 18 169

 Arrangeres av LOs olje- og gassutvalg. Temaet for

årskonferansen er «Norsk sokkel under press eller i

utvikling?» Blant innlederne som kommer er Helge

Lund, konsernsjef i Statoil ASA og Roar Flåthen, LO-

leder.

 - -----------------------------

 Dronning Sonja og Fru Jenni Haukio åpner utstilling

 Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: Kirkegata 5, 0153 Oslo

 Kontakt: Petter U. Morken - 92 60 36 45

 Dronning Sonja og Jenni Haukio, kona til den finske

president Sauli Niinistö, åpner utstilling med fire finske

grafikere på Kunstverket Galleri. Utstillingen åpnes for

publikum og journalister 10. oktober kl. 17.30

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 10. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for boliger, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 10. oktober 2012

 Konsumprisindeksen, per 15. september 2012

 - -----------------------------

 Hollande møter Rajoy

 Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: Paris, Frankrike

 Frankrikes president François Hollande møter

Spanias statsminister Mariano Rajoy.

 - -----------------------------

 Høring om Benghazi-angrepet

 Onsdag 10. oktober 2012

 Sted: Washington

 Ambassadør Christopher Stevens var en av fire

amerikanere ved ambassaden i Benghazi som ble

drept i angrepet. I USA skal det holdes høring om

sikkerhetssituasjonen rundt angrepet.

 - -----------------------------

 Finlands president kommer til Norge

 Onsdag 10. oktober 2012 - Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Oslo/Tromsø

 Kontakt: Camilla Ryste - press@mfa.no - 482 13 216

 Finlands president Sauli Niinistö og fru Jenni Haukio

kommer på statsbesøk til Norge 10.-12. oktober.

Onsdag vil presidentparet ønskes velkommen av

kongen og dronningen med påfølgende lunsj på

slottet og kransenedleggelse. Stortingets

visepresident Per-Kristian Foss tar imot president

Niniistö til møte onsdag. Leder for utenriks- og

forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide og leder for

næringskomiteen, Terje Aasland, deltar også. Møtet

finner sted på stortingspresidentens kontor kl. 15.45.

Statsminister Jens Stoltenberg tar imot presidenten i

Inkognitogata 18 kl. 16:35. Torsdag holder

presidenten foredrag på litteraturhuset med

påfølgende lunsj med statsministeren i Parkveien 45.

Fredag reiser presidentparet til Tromsø hvor de vil bli

møtt av kronprinsen. Programmet i Tromsø vil holde
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et fokus på klima og miljø.

 - -----------------------------

 Nav

 Onsdag 10. oktober 2012

 Arbeid og velferd nr. 3-2012 (med

arbeidsmarkedsprognoser)

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 10. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 10. oktober 2012

 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per

15. september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 10. oktober 2012

 Harmonisert konsumprisindeks for Norge, september

2012

 - -----------------------------

 Forskerseminar om innvandrerkvinner og arbeid

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Akersgata 59, rom 2511.

 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga

Marte Thorkildsen inviterer til forskerseminar.

 - -----------------------------

 Lansering: Rapport om tilreisende rom i Oslo

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 09:00 - 10:45

 Sted: Møtestedet, Tollbugata 3

 Kontakt: Kari Helene Partapuoli - 41 32 49 02

 Antirasistisk Senter lanserer en rapport om

romfolkets hverdag i Oslo. Rapporten baserer seg på

et seks måneders feltarbeid blant tilreisende rom som

bor og jobber på gata i Oslo. Feltarbeidet er tilrettelagt

i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.

 - -----------------------------

 Muligheter 2012

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 09:00

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud holder innlegg om regjeringens

digitaliseringsprogram på Microsoft Norges

konferanse «Muligheter 2012».

 - -----------------------------

 Stor-Oslo Nord

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Gjøvik Skysstasjon. Oppmøte i venterommet.

Selve arrangementet foregår i møterommet i 3. etasje

 Kontakt: Tore Jan Killi - 90 76 44 90

 Regionrådet for Gjøvikregionen sammen med Gran,

Lunner og Nittedal kommuner inviterer til pressemøte

for å legge fram kravene om hvordan regionens felles

initiativ skal sikre at Stortinget vedtar en Nasjonal
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Transportplan (NTP) 2014-2023 med mest mulig

investeringsmidler til Gjøvikbanen og riksvei 4.

 - -----------------------------

 «Dronningen»

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Gyldendalhuset

 Kontakt: Mai Gaardsted - 91 10 15 19

 Biografien om dronning Sonja presenteres. Ingar

Sletten Kolloen er forfatter.

 - -----------------------------

 Stortinget

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 10:00

 Spørretime.

 - -----------------------------

 KS Troms - Høstkonferanse

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 10:30 - Torsdag 11.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø - Troms

 Kontakt: Nicolaisen, Magne -

magne.nicolaisen@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/TromsHostkonferanse2012/

 Konferansen åpner med å sette fokus på muligheter

og utfordringer i nordområdene. Jan-Gunnar Winther,

direktør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø vil gjennom

sitt foredrag gi en status for utviklingen i

nordområdene og peke på noen mulige

utviklingstrekk. Resten av dagen er det fokus på

statsbudsjettet og de økonomiske utsiktene for

kommunene i landsdelen.

 - -----------------------------

 Farge-konferansen 2012

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 10:30 - 17:00

 Sted: Rica Nidelven, Trondheimen

 Kontakt: Marianne Pedersen - 90190618

 Farge-konferansen 2012 arrangeres. Konferansen

åpnes av arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Arbeids-

og velferdsdirektør Joakim Lystad vil snakke om

hvordan vi kan få flere med psykiske helseproblemer

til å stå i jobb og Dr. Niklas Baer, vil snakke om

funnene i en ny OECD rapport om arbeid og psykisk

helse i Norge.

 - -----------------------------

 Førvisning på Emil Nolde-utstilling

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 11:00 - 14:00

 Sted: Nasjonalgalleriet

 Det arrangeres førvisning på Emil Nolde-utstilling på

Nasjonalgalleriet.

 - -----------------------------

 Pressemøte om olje og gass i Nord-Norge

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Radisson Blue Hotel, Tromsø

 Kontakt: Jan Egil Sørensen, Petro Arctic - 90 58 82

50

 Pro Barents, Petro Arctic og Kunnskapsparken Nord

inviterer til et pressemøte hvor hovedfunnene fra den

nye rapporten «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i

Nord-Norge på lang sikt» presenteres. Rapporten er
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utarbeidet av Rystad Energy.

 - -----------------------------

 Lansering av Telenor 4G i Norge.

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 11:30 - 12:30

 Sted: Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim

 Kontakt: Mari Siljeholm - 900 95 621

 Nettets fremtidige brukere og bruksområder står i

sentrum. Stavanger: kl. 11.30 -12.30, Maskinhallen på

Tou Scene, Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger.

Trondheim: kl. 11.20 - 12.20 (oppmøte 11.15),

Lerkendal stadion, Klæbuveien 125, 7031 Trondheim

Bergen: kl. 11.30 -12.30 (oppmøte 11.25), på

TheHUB Bergen, Holmedalsgården 3, 5003 Bergen

Oslo: kl. 11.30 - 12.30 (oppmøte 11.25), på

Barnesenteret (bygg 09), Ullevål sykehus, Kirkeveien

166.

 - -----------------------------

 Nobelprisen i kjemi

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 11:45

 Sted: Stockholm

 Vinneren av nobelprisen i kjemi kunngjøres.

 - -----------------------------

 Nansen Neuroscience Lectures 2012

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 12:15

 Sted: Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo

 Kontakt: Det Norske Videnskaps-Akademi - 22 12 10

90

 Nansen Neuroscience Lectures arrangeres på

Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober til minne om

Nansens viktige bidrag til nevrovitenskapen.

 - -----------------------------

 Dialogmøte om bolig- og bygningspolitikken

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Akersgata 59

 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

inviterer aktører i byggenæringen til dialogmøte om

bolig- og bygningspolitikken.

 - -----------------------------

 Hverdagslykke

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Latter - Oslo

 Kontakt: Frida Johansen - 95051988

 Det blir arrangert hverdagslykkeshow med 1000

barnehagebarn på Verdensdagen for psykisk helse.

 - -----------------------------

 KS Finnmark - Høstkonferanse

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 13:00 - Torsdag 11.

oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Thon hotell, Kirkenes - Finnmark

 Kontakt: Nicolaisen, Magne -

magne.nicolaisen@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/FinnmarkHostkonferanse2012/

 Konferansen ser på statsbudsjettet og de

økonomiske utsiktene for kommunene i Finnmark.

Nasjonal transportplan er også sentralt.
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 - -----------------------------

 Eide møter Alexander Stubb

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 15:00

 Kontakt: Kjetil Elsebutangen - 990 24 903

 Utenriksminister Espen Barth Eide møter Finlands

europaminister, Alexander Stubb.

 - -----------------------------

 Debattmøte: Kan Norge skape fred?

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 17:00 - 18:30

 Sted: Nobels Fredssenter

 Nobels Fredssenter og Refleks inviterer til

debattmøte med tema «Kan Norge skape fred?».

Debattdeltakere er Gry Larsen, statssekretær i

Utenriksdepartementet, Kristian Berg Harpviken,

direktør PRIO, Ole Jacob Sending, forskningssjef

NUPI, og Morten Høglund, medlem i Stortingets

utenriks- og forsvarskomité for Frp.

 - -----------------------------

 «Minoritetskvinner og et digitalt samfunn»

 Onsdag 10. oktober 2012 kl. 17:00

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud besøker kurset «Minoritetskvinner og et

digitalt samfunn» som arrangeres av LIN- Likestilling,

inkludering og Nettverk.

 - -----------------------------

 Hadia Tajik åpner Bokhylla.no

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Nasjonablioteket

 Kontakt: Nina Bræin - 95 150 912

 Kulturminister Hadia Tajik åpner Nasjonalbibliotekets

digitale bokhylle. I den digitale bokhylla vil nær alle

bøker utgitt i Norge til og med år 2000 bli fritt

tilgjengelige på internett.

 - -----------------------------

 Kingsland Oslo Horse Show

 Torsdag 11. oktober 2012 - Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Telenor Arena

 Kontakt: Line Moen - 95 92 63 47 -

oslohorseshow.com

 Kingsland Oslo Horse Show

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 11. oktober 2012

 Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle

aksjeselskaper. Foreløpige tall 2011

 - -----------------------------

 Nordisk rådsmøte

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Hell i Nord-Trøndelag og Trondheim i Sør-

Trøndelag

 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

deltar på nordisk rådsmøte med ministre for næring,

energi og regionalpolitikk. Nærings- og

handelsminister Trond Giske og olje- og

energiminister Ola Borten Moe deltar også.
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 - -----------------------------

 Konferanse om jenter og utdanning på FNs

internasjonale jentedag

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Litteraturhuset, Oslo

 Kontakt: Unni Claussen - unni.claussen@plan-

norge.no - 91517357 - www.plan-norge.no

 11. oktober 2012 markeres den aller første

internasjonale Jentedagen. Dagen kom på plass i

desember 2011 etter påtrykk fra

barnerettighetsorganisasjonen Plan International.

Dagen markeres med frokostseminar på

Litteraturhuset om jenter og utdanning. Jenteprisen

skal deles ut av Knut Storberget på Kunstneres hus

kl. 18. Prisen skal gå til en person eller organisasjon i

Norge som har gjort en innsats for å bedre jenters

situasjon globalt.

 - -----------------------------

 Debatt for visepresidentkandidatene i USA

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Danville, Kentucky

 Visepresidentkandidatene har debatt i forkant av

presidentvalget.

 - -----------------------------

 Klar-ferdig-gå!

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Oslo Kongressenter/Dansens Hus

 Kontakt: Håkon Halgrimsen - 21045964

 Tema: de nye mulighetene som åpner seg for

kultursektoren gjennom EØS-midlene. Arrangør:

Kulturrådet.

 - -----------------------------

 Finansministrene i G7 møtes

 Torsdag 11. oktober 2012

 Sted: Tokyo, Japan

 Finansministrene i G7 møtes i Tokyo.

 - -----------------------------

 Hvorfor blir utenlandske borgere utvist fra Norge?

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: UDIs lokaler i Hausmanns gate 23.

 Kontakt: Håkon Fenstad - 97 67 11 98

 Så langt i år har over 3 000 personer blitt utvist fra

Norge. UDI inviterer til et kort seminar om hvem som

kan bli utvist, hvilke vurderinger vi tar i ulike typer

utvisningssaker, og hvordan utvisning skal bidra til

bekjempelse av kriminalitet.

 - -----------------------------

 Samferdselsministeren deltar på konferansen Næring

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Namdalen

 Samferdselsminister Marit Arnstad deltar på

konferansen Næring i Namdalen, Namsos, i regi av

NHO.

 - -----------------------------

 Arbeidsministeren i møter
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 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Sted: Oslo

 Anniken Huitfeldt møter Vibeke Madsen i Virke kl. 10.

Kl 11.00 er hun i møte med Jan Davidsen,

Fagforbundet. Kl 12.30: Behandling av Prop 134 L -

Lønnsnemndbehandling. Vekterkonflikten og Prop

118 L - Endringer i folketrygdloven og

arbeidsmiljøloven.

 - -----------------------------

 Berg-Hansen mottar ambassadør på høflighetsvisitt

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar

Kinas ambassadør til Norge, Zhao Jun, på

høflighetsvisitt.

 - -----------------------------

 Kapitalmarkedsdag TFSO

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00 - 12:00

 Sted: Stranspromenaden 9, Tjuvholmen, Oslo

 Kontakt: Truls Kristian Haugen - 91104998

 24SevenOffice inviterer til kapitalmarkedsdag i sine

nye lokaler. Påmeldingsfrist 9. oktober.

 - -----------------------------

 Stortinget

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 10:00

 Stortingsmøte. Møte mellom presidentskapet og

komitélederne i Store konferanserom (S-447) om

fordeling av budsjettkapitler på komiteer og

rammeområder, og terminliste for

budsjettbehandlingen.

 - -----------------------------

 Unge utenfor i Norden

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 11:00 - Fredag 12.

oktober 2012 kl. 15:15

 Sted: Fabrikken på Vulkan, Oslo (Maridalsveien 13) -

Oslo

 Kontakt: Nina Eriksen - nina.eriksen@nova.no -

99449581 - http://www.nova.no/id/25975

 Nordisk konferanse: Arbeidsløsheten blant unge er

mye høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de

nordiske landene. Rundt 10 prosent av ungdom

mellom 15-24 år er i risiko for permanent utenforskap,

og mellom 2-5 prosent er allerede utenfor utdanning

og arbeid. Hva gjør de nordiske landene for å bøte på

dette? Og hvor vellykket er det?

 - -----------------------------

 Interpellasjon om bonusprogram i innenriks luftfart

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 11:00

 Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

Aasrud besvarer interpellasjon om bonusprogram i

innenriks luftfart fra stortingsrepresentant Arve

Kambe.

 - -----------------------------

 Stortinget

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Oslo

 Grete Faremo til stede under Stortingets behandling

av innst. 395 S (2011-2012).

 - -----------------------------
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 Norsk Hotellnæring 2012 - og veien videre

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: DNB, Marmorhallen, Kirkegaten 21, Oslo

 DNB, Horwath Consulting og Innovasjon Norge

ønsker velkommen til Hotellmarkedsdagen med

publisering av rapporten Norsk Hotellnæring 2012.

Tema: Er det nok turister i Norge til å fylle opp den

voksende hotellkapasiteten, og hvordan er

situasjonen og fremtiden for norske hoteller?

 - -----------------------------

 Nobelprisen i litteratur

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stockholm

 Vinneren av nobelprisen i litteratur kunngjøres.

 - -----------------------------

 Pressemøte ved NSB

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: NSBs lokaler i Prinsens gate 7-9

 Kontakt: Mai-Bente Paulsen - 47285656

 NSB-konsernet inviterer til pressemøte med

konsernsjef Geir Isaksen. Tema: Befolkningsvekst,

bosetning og transport: Hvordan løse fremtidens

utfordringer?

 - -----------------------------

 Bjørnsonprisen 2012 - pressekonferanse

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 14:00

 Sted: Grand Hotel, Oslo (konferanseavdelingen, 7.

etasje)

 Kontakt: Knut Ødegård - 91838667

 Under pressekonferansen vil det bli kunngjort hvem

som i år tildeles Bjørnsonprisen.

 - -----------------------------

 Eide åpner kunstutstillingen «Emil Nolde»

 Torsdag 11. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Nasjonalgalleriet.

 Kontakt: Kjetil Elsebutangen - 990 24 903

 Utenriksminister Espen Barth Eide åpner

kunstutstillingen «Emil Nolde. Jakten på det

autentiske».

 - -----------------------------

 Forsvarsministeren er til stede ved medaljeseremoni

for OMLT Brigade og Korps

 Fredag 12. oktober 2012

 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er til

stede ved medaljeseremoni for OMLT (Operational

Mentoring Liaison Team) Brigade og Korps.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 12. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og

forretningsbygg, september 2012

 - -----------------------------

 SSB
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 Fredag 12. oktober 2012

 Boligprisindeksen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 10 år siden Bali-bombene

 Fredag 12. oktober 2012

 Sted: Bali

 Bombene i turistdistriktet Kuta på Bali gikk av i 2002.

 - -----------------------------

 Nobels fredspris kunngjøres

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Oslo

 Kontakt: Trude Måseide - 957 26 510

 Vinneren av Nobels fredspris kunngjøres. Kl. 11.15:

Statsministeren kommenterer kunngjøringen av

prisen på Slottsplassen

 - -----------------------------

 Åpning av mathallen

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Oslo

 Kontakt: Mona Bristøl - 90204958

 Pressemøte i forkant av åpningen som er kl. 13.00.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpner

mathallen. Landbruks- og matminister Trygve

Slagsvold Vedum deltar. Statens bymiljøpris deles ut

av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Innovasjon

Norge deler ut bygdeutviklingsprisen. Påmelding

innen torsdag 11. klokken 16 til Kulturmeglerne

v/Mona Bristøl, monabristol@kulturmeglerne.no eller

90204958.

 - -----------------------------

 Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2012

 Fredag 12. oktober 2012 kl. 17:30 - 18:30

 Sted: Universitetet i Oslo, Gamle festsal, Karl Johans

gate 47 - Oslo

 Kontakt: Lars Flønes Ravn - l.f.ravn@admin.uio.no -

40048545 - http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-

priser/jahreprisen/2012/

 Professor Leif Groop, Lunds Universitet tildeles

Anders Jahres medisinske pris (1 million norske

kroner). Prisen for yngre forskere (400 000 norske

kroner) deles mellom professor Tibor Harkany,

Karolinska Institutet og professor Kristian Pietras,

Lunds Universitet. Anders Jahres medisinske priser

belønner fremragende forskning innen basal og

klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i

Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

 - -----------------------------

 UiO-festivalen 2012

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 13:00 - 18:00

 Sted: Universitetet i Oslo, Blindern - Oslo

 Kontakt: Gjøril Songvoll -

gjoril.songvoll@admin.uio.no - 95232401 -

http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/uio-

festivalen/

 Konserter, debatter og foredrag, Barneuniversitet,

mat og mer.

 - -----------------------------
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 Nordic Black Theatres 20 års Jubileum

 Lørdag 13. oktober 2012 kl. 15:00

 Nordic Black Theatre feirer 20 års arbeid med

transkulturell scenekunst, kunst og kultur.

 - -----------------------------

 Utviklingsminister Heikki Holmås besøker Bhutan

 Søndag 14. oktober 2012 - Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Bhutan

 Kontakt: Trond Viken - 992 18 303

 Under besøket deltar Holmås blant annet på en

internasjonal konferanse i regi av International Centre

for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Temaet for konferansen er «Gender and sustainable

mountain development in a changing world». Holmås

møter også representanter for styresmaktene i

Bhutan for å diskutere veien videre i samarbeidet

mellom Bhutan og Norge.

 - -----------------------------

 Valg i Montenegro

 Søndag 14. oktober 2012

 Sted: Montenegro

 Holdes 14. oktober.

 - -----------------------------

 Chaka Khan til Folketeateret

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Folketeateret - Oslo

 Chaka Khan startet som vokalist i funk og soul

bandet Rufus, og de fikk sitt store gjennombrudd med

Stevie Wonders «Tell Me Something Good». Hun har

jobbet med Prince, Stevie Wonder, Quincy Jones,

Ray Charles, Miles Davies, Mary J. Blige, Guru og

mange andre.

 - -----------------------------

 Rettsmøte i saken mot Timosjenko

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Kharkiv, Ukraina

 Ukrainas tidligere statsminister.

 - -----------------------------

 Bispemøte

 Mandag 15. oktober 2012 - Fredag 19. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Holdes i Oslo.

 - -----------------------------

 «Manifest 2083»

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Cafeteatret, København

 Det kontroversielle teaterstykket «Manifest 2083» er

basert på Anders Behring Breiviks manifest. Stykket

har premiere denne dagen.

 - -----------------------------

 Workshop om språkteknologi

 Mandag 15. oktober 2012 - Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110,
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0255 Oslo

 Kontakt: Bård Krogshus, e-match - 958 55 555

 Workshopen samler aktører fra forskning, utvikling,

næringsliv og brukere for å knytte kontakter og

utveksle erfaringer. Workshopen arrangeres av e-

Match, Nasjonalbiblioteket, Forskningsrådet, Meta-

Nord og Språkrådet.

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 Farc-forhandlingene

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen.

 - -----------------------------

 Nav

 Mandag 15. oktober 2012

 Tiltaksdeltakere per september 2012

 - -----------------------------

 Markedsseminar

 Mandag 15. oktober 2012

 Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368

Oslo

 NHD og NHO inviterer til indre markedsseminar.

Tema: 20 år med indre marked - et eventyr med

uforløste muligheter? Statssekretær i Nærings- og

handelsdepartementet, Jeanette Iren Moen og fung.

administrativ direktør i NHO, Petter H. Brubakk vil

diskutere hva myndigheter, bedrifter og

organisasjoner kan gjøre for å lette fri bevegelighet av

varer, tjenester, personer og kapital. Fra

Europakommisjonen kommer Olivier Salles, leder av

seksjon for internasjonale saker i Generaldirektoratet

for det indre marked og tjenester, for å gi oss siste

nytt om i hvilken retning utviklingen av det indre

marked går. Jérôme Chauvin, direktør i

BusinessEurope skildrer næringslivets utfordringer i

dagens Europa.

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Salg av petroleumsprodukt, september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer, september 2012

 - -----------------------------

 SSB
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 Mandag 15. oktober 2012

 Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, 3.

kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Mandag 15. oktober 2012

 Veitrafikkulykker med personskade, september 2012

 - -----------------------------

 KS Nordland - Høstkonferanse

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 15:00

 Sted: Rica hotell, Bodø - Nordland

 Kontakt: Skagen, Torill Utne - torill.skagen@ks.no -

24132600

 Høstkonferansen omhandler statsbudsjettet og andre

aktuelle politiske saker for kommunene og

fylkeskommunen i Nordland.

 - -----------------------------

 KS Sør-Trøndelag

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 11:00 - Tirsdag 16.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal - Sør-Trøndelag

 Kontakt: Eva Lauglo - eva.lauglo@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/SorTrondelagHostkonferansen2

012/

 Hovedtema for konferansen er: - oppvekst og

utdanning - kommuneøkonomi og regional utvikling i

eget fylke

 - -----------------------------

 Nobelprisen i økonomi

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Stockholm

 Vinneren av nobelprisen i økonomi kunngjøres.

 - -----------------------------

 Folkefest mot rasisme

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Utenfor Pilestredet 30c

 Kontakt: Marit Halse - 23 46 19 21

 Det blir gatefest med musikk, appeller, vegetarmat og

andre kulturelle innslag. Det vil også bli holdt appeller.

 - -----------------------------

 Friskoleprisen 2012

 Mandag 15. oktober 2012 kl. 17:30

 Kontakt: Leidulv Nesgård - 95283615

 Den første friskoleprisen deles ut. Prisen er knyttet til

Hans Bovims navn for å hedre ham for det arbeidet

han gjorde ved etablering og drift av

enkeltinstitusjoner, men i første rekke for innsatsen

for friskolesaken og den kristne begrunnelsen for

denne.

 - -----------------------------

 SSB

 Tirsdag 16. oktober 2012
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 Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2012

 - -----------------------------

 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol -

narkotika - doping

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Komitébehandling.

 - -----------------------------

 Verdens matdag

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Internasjonal markering.

 - -----------------------------

 Andre debatt mellom presidentkandidatene i USA

 Tirsdag 16. oktober 2012

 Sted: Hempstead, New York

 Presidentkandidatene møtes til sin andre debatt.

Debatten er organisert som et folkemøte.

 - -----------------------------

 «Politikk til frokost»

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

 Kontakt: Sindre Kvil - 41 20 44 02

 LO starter opp igjen sitt frokostmøte. Tema: Bruk av

midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Innledere: LO-

leder Roar Flåthen, Robert Eriksson, leder av arbeids-

og sosialkomiteen på Stortinget fra Frp. Påmelding:

Send epost til Sindre.kvil@lo.no innen 15. oktober.

 - -----------------------------

 Finanstilsynet - pressekonferanse

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo (inngang

ved hjørnet mot Dronningens gate)

 Kontakt: Kjetil Karsrud - 906 57 621

 Finanstilsynet presenterer rapporten «Finansielle

utviklingstrekk 2012».

 - -----------------------------

 Elektrifisering av sokkelen

 Tirsdag 16. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lerchendal gård, Trondheim

 Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA,

inviterer til møte.

 - -----------------------------

 Kronprinsen til Verdal Videregående skole

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Verdal Videregående skole

 For tredje gang gjennomføres Global Dignity Day på

over 150 videregående skoler i Norge. Kronprinsen

kommer til Verdal Videregående for å markere dagen.

 - -----------------------------

 Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

 Onsdag 17. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012
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 Sted: Bergen

 Kontakt: Ole-Morten Algerøy - 48 088 825 - biff.no

 kulturminister Hadia Tajik (Ap) åpner Bergen

internasjonale filmfestival. BIFFs åpningsforestilling er

den nye storfilmen TO LIV, som i denne anledning får

sin verdenspremiere. Georg Maas (regissør) og

skuespillerne Liv Ullmann, Juliane Köhler og Julia

Bache-Wiig er blant dem som vil være til stede på

gallapremieren sammen med kulturministeren. BIFF

presenterer årlig over 150 dokumentar- og

fiksjonsfilmer, og er med dette i omfang den største

filmfestivalen i Norge.

 - -----------------------------

 Pressekonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Veslemøy Lothe Salvesen - 9956 8584

 Pressekonferanse i forbindelse med

fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og den

colombianske regjeringen. Pressekonferansen i Oslo

vil kun være åpen for medier som har akkreditert seg

innen fristen og som kan vise gyldig norsk eller

internasjonalt pressekort. Akkrediteringsfrist 11.

oktober kl. 16.00. Akkreditering til pressekonferansen

kan registreres via:

www.oslomeetingscolombia2012.org

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Arbeidsledige, registrerte ved utgangen av måneden,

september 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Onsdag 17. oktober 2012

 Eksport av laks. Uketall

 - -----------------------------

 Trosopplæringskonferansen 2012

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm - Akershus

 Påmelding har åpnet. Mer informasjon på

www.trosopplæringskonferansen.no.

 - -----------------------------

 CODA Festivalen 10 år

 Onsdag 17. oktober 2012 - Søndag 21. oktober 2012

 Kontakt: Vibeke Christensen - 92 88 68 12

 CODA Oslo International Dance Festival arrangeres

annethvert år og er Norges største internasjonale

dansefestival. Årets festival har fokus på ung

dansekunst og inviterer over 100 ungdommer fra Oslo

til å delta på kurs og seminarer innen dans og musikk

i regi av profesjonelle utøvere og artister. Samsaya

holder kurs sammen med DJ Purpurr Purple, rapper

Mari Røsjø og Oh Mama! Crew holder tak i musikk og

låtskriving.

 - -----------------------------

 Rød Ungdom streiker

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: Seher Aydar, leder - 94 30 27 74

 Ungdomspartiet ønsker en leksefri skole.
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 - -----------------------------

 Demonstrasjon av redningshelikopteret Sikorsky S-

92

 Onsdag 17. oktober 2012

 Sted: Redningsbasen Sumburgh på Shetland

 Kontakt: Ivar Eie - 909 82 211

 Dette er første gang redningshelikopteret vises fram

til mediene på en redningsbase etter at det ble

kandidat til å erstatte dagens Sea King helikoptre.

Sikorsky Aircraft Corporation er arrangør. Det blir satt

opp et charterfly mellom Bergen og Shetland med

avgang morgen og retur ettermiddag onsdag.

Påmelding innen 5. oktober til: ag@acg.no

 - -----------------------------

 Statsbygg

 Onsdag 17. oktober 2012

 Kontakt: May Balkøy, strategi- og utviklingsdirektør i

Statsbygg - 482 12 542

 Statsbygg har startet et utviklingsprosjekt som skal

vise hvordan nullenergibygg kan konstrueres.

Lavenergiprogrammet vil formidle kunnskap fra

prosjektet til resten av norsk byggenæring.

 - -----------------------------

 Frokostmøte 17. okt.: Nye regler om offentlige

anskaffelser

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Oslo Handelskammer

 Bakgrunnen for de nye reglene er gjennomføringen

av EUs håndhevelsesdirektiv 2007/66/EF. Formålet

med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av

håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet

ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før

kontrakt inngås. De nye reglene vil ha stor betydning

for næringsdrivende.

 - -----------------------------

 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden?

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 09:00 - 13:00

 Sted: Auditoriet/R5 i Regjeringskvartalet, Oslo

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF) inviterer til seminar. Seminaret arrangeres i

forbindelse med publisering av rapporten Mat og

industri 2012. Påmelding innen onsdag 10. oktober til

seminar@nilf.no

 - -----------------------------

 KS Sogn og Fjordane - Høstkonferanse

 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 17:30

 Sted: Rica Sunnfjord Hotel, Førde - Sogn og

Fjordane

 Kontakt: Jan Ryste - jan.ryste@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/SognogFjordaneHaustkonferans

en2012/hjem.cfm

 * Statsbudsjettet

2013/kommuneøkonomi/tilstandsanalyse for Sogn og

Fjordane * Bustadpolitikk - busetting av flyktningar og

andre med særskilte bustadbehov, og tilrettelegging

for å kunne bu lengst mogeleg i eigen bustad og gjøre

kvardagen enklare i omsorgstenesta *

Kommunestruktur - mellom fornuft og følelser

 - -----------------------------

 KS Hordaland - Haustkonferanse
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 Onsdag 17. oktober 2012 kl. 10:00 - 16:00

 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen - Hordaland

 Kontakt: Astrid Toft - astrid.toft@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/Haustkonferansen2012/hjem.cf

m

 Statsbudsjettet Statlig styring - lokalt selvstyre i

arealplanlegging

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Byggekostnadsindeks for veianlegg, 3. kv. 2012

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Overdragelser av landbrukseiendommer. 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Torsdag 18. oktober 2012

 Skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 Årets Refleksdag

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Kari Sandberg, Trygg Trafikk - 952 21 074

 Unni Askeland designer refleks i forbindelse med

årets Refleksdag.

 - -----------------------------

 Atea ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Northern Logistic Property ASA

 Torsdag 18. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Global Crisis - what Future for Norway and

Switzerland?

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Henrik Ibsens gate 51, Oslo

 NUPI-seminar. Kristian Berg Harpviken, Nina

Witoszek, John Stoll, Spyridon Arvanitis, Nikolai

Astrup, og Kjetil Wiedswang er blant deltakerne.

 - -----------------------------

 Flygeleder-tillitsvalgt for Arbeidsretten

 Torsdag 18. oktober 2012
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 Avinor har gjennom arbeidsgiverforeningen Spekter

stevnet Norsk flygelederforening for Arbeidsretten for

å få fjernet flygeledernes tillitsvalgte ved kontrolltårnet

på Gardermoen.

 - -----------------------------

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere

 Torsdag 18. oktober 2012

 Kontakt: Ingunn Sundelin - 92861997

 Margreth Olins nye film, «De Andre» har premiere på

BIFF

 - -----------------------------

 Oslo Global Mobility Forum

 Torsdag 18. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Vibeke Egelund -

vibeke.egelund@chamber.no - +47 94 83 85 82 -

www.chamber.no

 Det årlige Oslo Global Mobility Forum 2012.

Program: www.globalmobility.no.

 - -----------------------------

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 18. oktober 2012

 Aurskog Sparebank lanserer resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Hvordan kan eiendomsbransjen tenke smartere?

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Auditoriet, Elvebakken videregående

 Kontakt: www.oiw.no

 Hvordan lage smartere prosesser. Smartere bygg?

Smartere byutvikling? Hva kan eiendomsbransjen

selv bidra med når det gjelder nytenkning? «Hvordan

kan eiendomsbransjen tenke smartere?» er et

seminar under Oslo Innovation Week.

 - -----------------------------

 Offentlig politikk, finansiering og rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate

31, 0260 Oslo.

 Kontakt:

http://www.sivilsamfunn.no/Agenda/Frokostseminar-

Offentlig-politikk-finansiering-og-rammevilkaar

 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

inviterer til frokostseminar: Har frivillighetspolitikken

endret seg nasjonalt og lokalt? Er den norske

givergleden oppskrytt? Hvordan tilpasser frivillige

organisasjoner seg endrede økonomiske

rammevilkår? Påmelding innen 16. oktober via

nettside.

 - -----------------------------

 Frokostseminar: Offentlig politikk, finansiering og

rammevilkår

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 09:00 - 11:00

 Sted: Munthes gate 31, 0260 Oslo / Institutt for

samfunnsforskning - Oslo

 Kontakt: Luisa Klaveness / Len Kongerud - isf-

info@samfunnsforskning.no - 23086100 -

www.samfunnsforskning.no
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 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

presenterer ny forskning på frivillighetspolitikk på

Institutt for samfunnsforskning. Påmelding via denne

lenken: http://bit.ly/OMwBm9

 - -----------------------------

 KS Hedmark og Oppland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 10:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:45

 Sted: Quality Resort & Hotel Hafjell, Øyer - Oppland

 Kontakt: Astrid Skartlien Tomter -

astrid.tomter@ks.no - 24132600 -

http://ks.event123.no/HedOppHostkonferansen2012/h

jem.cfm

 Tema: Kommunestruktur Regional utvikling (eks

Ungdoms-OL) Samferdsel

 - -----------------------------

 TONOs utfordrerpris

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:00

 Sted: Ny Musikks lokaler Platous gate 18

 Kontakt: Synne Skouen - 913 00 896

 Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet

«Viscera». Juryen omtaler Jenny Hval som en stedig

utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som

befriende annerledes. TONO-prisen ble opprettet i

2011 og deles ut i to kategorier, utfordrer og formidler.

 - -----------------------------

 KS Akershus - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 12:15 - 12:30

 Sted: Scandic Hotel, Asker - Akershus

 Kontakt: Signe Pape - signe.pape@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/KSj/AkershusHostkonferanse20

12/program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som; framtidens

kommunestruktur, vekstkommunens utfordringer,

muligheter og behov og Nasjonal transportplan.

Deretter skifter vi noe fokus og retter

oppmerksomheten mot ungdom og arbeid i Akershus.

Hvor høy er ungdomsledigheten, hvem er de og ikke

minst hva gjør fylkeskommunen og kommunene for å

bidra til at flere unge aktiviseres og passivitet

forebygges?

 - -----------------------------

 KS Rogaland - Høstkonferanse

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - Fredag 19.

oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund - Rogaland

 Kontakt: Helene Arholm - helene.arholm@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/RogalandHostkonferansen2012/

 Hovedtema blir: Statsbudsjettet med fokus på

samhandlingsreformen KS Landstingsstrategier med

fokus på kommunestruktur og Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Sørlandstinget

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00 - 17:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Aust-Agder
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 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/pop.cfm?FuseActio

n=D

 Den nye møteplassen for ordførere og Agderbenken:

Regional utvikling samt Nasjonal transportplan

 - -----------------------------

 Dom i Birkedal-saken

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 13:00

 Sted: Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 Dom i Birkedal-saken faller torsdag 18 oktober kl. 13.

i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus.

 - -----------------------------

 WWWs oppfinner kommer til Oslo

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 18:00

 Sted: Oslo rådhus

 Kontakt: Berit Solli - 97070657

 Sir Tim Berners-Lee, som er blitt tillagt æren for å ha

funnet opp World Wide Web, kommer for å tale under

Oslo InnovationWeek. Berners-Lee går på scenen

cakl 18, og vil være tilgjengelig i Munch-salen etter

foredraget.

 - -----------------------------

 Foredrag om klimaspørsmål

 Torsdag 18. oktober 2012 kl. 19:30

 Sted: NFFs lokaler I Uranienborgveien 2, inngang

Parkveien

 Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og

hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss

mennesker? Foredrag holdes av professor i biologi,

Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St.

Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

 - -----------------------------

 Dom i Mangs-saken

 Fredag 19. oktober 2012

 Dom i saken mot svenske Peter Mangs. Inntil

dommen blir avsagt 19. oktober, blir den såkalte

serieskytteren fra Malmö sittende fengslet,

kunngjorde domstolen i den sørsvenske byen onsdag.

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Dødsårsaker, 2011

 - -----------------------------

 SSB

 Fredag 19. oktober 2012

 Leiemarkedsundersøkelsen, 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Data Respons ASA

 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kongsberg Automotive Holding ASA
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 Fredag 19. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Årets skattelister blir gjort tilgjengelige elektronisk for

redaksjonene

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 03:00

 Redaksjonene som vil ha tilgang på de komplette

elektroniske listene, må inngå en avtale med

Skatteetaten, der redaktøren forplikter seg til ikke å

legge ut hele eller deler av listen for personlige

skattytere på nett, å utgi den på papir eller overlate

den til andre. Redaksjonen kan bruke opplysningene

fra listene i all journalistikk, og det inkluderer også

lister over spesielle grupper av personer.

Restriksjoner for utlegging av hele eller deler av

skattelisten gjelder ikke listene for selskaper og andre

upersonlige skattytere. Disse kan brukes akkurat som

før, og også legges søkbart på nett.

 - -----------------------------

 KS Agder - Høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 08:30 - 15:00

 Sted: Strand Hotel, Fevik - Vest-Agder

 Kontakt: Tungesvik, Jan-Inge - jit@ks.no - 24132600

-

http://ks.event123.no/AgderSorlandstingetaHostkonfe

ranseogFylkesmoteKSAgder2012/hjem.cfm

 Hovedtema: * Ett skritt foran. Innledning til debatt ved

leder i KS' hovedstyre, Gunn Marit Helgesen * Fra

innsats til resultat Innledning til en samtale med

spesiell vekt på hvordan våre kostnader og effekter i

kommunesektoren måles og hvordan dette kan danne

grunnlag for politisk handling. Direktør Gudrun

Grindaker KS.

 - -----------------------------

 NHHs høstkonferanse

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:00 - 14:00

 Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 Den europeiske produktivitetsutfordringen Trond

Giske, Peter Birch-Sørensen og Victor D. Norman er

noen av innlederne på NHHs høstkonferanse i Oslo

fredag 19. oktober. Konferansen tar opp de store

produktivitets- og innovasjonsutfordringene Norge og

andre europeiske land står overfor. Leder av den

danske produktivitetskommisjonen, professor Peter

Birch-Sørensen, slår an konferansetemaet i sitt

innledningsforedrag: Hvorfor er vi mindre effektive

enn amerikanerne? På programmet står også

førsteamanuensis Ragnhild Balsvik (NHH), som har

sett etter Kina-effekten i norske arbeidsmarkeder.

NHH-professor Victor D. Norman spør hvem som kan

innovere i det norske samfunn, mens Vice president i

Telenor Ellen Altenborg innleder om hvordan unngå

at suksess avler fiasko i norsk næringsliv.

 - -----------------------------

 Yara International ASA

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 09:30

 Sted: Auditoriet, Bygdøy allé 2

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 “The Race to the White House: People, Procedures

and Possibilities»

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Fridtjof Nansens Plass 8

 Den norske Atlanterhavskomité arrangerer seminar.
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USAs ambassadør tiø Norge, Barry B. White,

innleder.

 - -----------------------------

 Post- og teletilsynet

 Fredag 19. oktober 2012 kl. 10:30

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Kontakt: Elisabeth Aarsæther - 957 00 624

 Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om

det norske ekommarkedet første halvår 2012.

 - -----------------------------

 Donasjonsdagen 2012

 Lørdag 20. oktober 2012

 Kontakt: Annette Halvorsen - 970 070 53

 Det blir over 100 stands rundt om i landet, fra

Kristiansand i sør til Alta i nord. Over 200 frivillige

stiller opp. Formålet med dagen er å få flest mulige til

å ta et standpunkt til organdonasjon og si «JA», slik at

flere liv reddes.

 - -----------------------------

 Asker kommune

 Lørdag 20. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 «Nordic Oceans - food baskets or protected areas?»

 Lørdag 20. oktober 2012 - Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Hurtigruteskipet «MS Trollfjord» på strekningen

fra Trondheim til Tromsø

 Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i

samarbeid med Norges Fiskarlag og Fiskeri- og

havbruksnæringens landsforening, inviterer til

presseseminar. Seminaret markerer at Norge har

formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

 - -----------------------------

 Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2012

 Søndag 21. oktober 2012 - Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus - Hordaland

 Konferanse om kulturformidling til barn og unge.

Gjennom prosjektet Samspel, samarbeider Hordaland

fylkeskommune med en rekke partnere innen

utdanning, opplæring, kunst- og kulturformidling. I

tillegg blir årets konferanse et samarbeid med Norsk

kulturråd og Kunstløftet.

 - -----------------------------

 TV-aksjonen 2012

 Søndag 21. oktober 2012

 TV-aksjonen 2012 går til Amnesty International.

Slagordet i år er «stå opp mot urett» og pengene skal

gå til arbeidet med å avdekke brudd på

menneskerettigheter flere steder i verden.

 - -----------------------------

 Konferanse om immateriell kulturarv

 Mandag 22. oktober 2012

 Kulturrådet inviterer til konferanse om immateriell

kulturarv.

 - -----------------------------
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 Siste valgdebatt i USA

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Boca Raton, Florida

 Det er tredje og sise gang presidentkandidatene

møtes til debatt i forkant av valget.

 - -----------------------------

 Lyderhorm-drapet i Gulating lagmannsrett

 Mandag 22. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Lyderhorm-drapet hvor en 49 år gammel mann et

tiltalt for å ha skutt og drept en 25 år gammel mann, i

Gulating lagmannsrett.

 - -----------------------------

 1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

 Mandag 22. oktober 2012 kl. 14:15 - 16:00

 Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka),

Blindern - Oslo

 Kontakt: Stein R. Fredriksen -

s.r.fredriksen@admin.uio.no - 99591959 -

http://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/arrangem

enter/gjesteforelesninger-og-seminarer/2012/181

 Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde

forelesningen «Fear and Freedom: The Legacies of

Mid-Twentieth-Century Liberalism» som en del av

serien «1814-forelesningene».

 - -----------------------------

 Menneskehandelssak i Gulating lagmannsrett

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Gulating lagmannsrett

 Menneskehandelssak kommer opp i Gulating

lagmannsrett.

 - -----------------------------

 «Fiskeripolitikk i bevegelse»

 Tirsdag 23. oktober 2012 - Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Tromsø

 Nordisk konferanse.

 - -----------------------------

 SADG: Kapitalmarkedsdag

 Tirsdag 23. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Sandnes Sparebank holder kapitalmarkedsdag

sammen med Helgeland Sparebank, Sparebanken

Vest og Sparebanken Øst

 - -----------------------------

 Cermaq med resultatene for 3. kvartal

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Felix konferansesenter

 Cermaq presenterer resultatene for 3. kvartal 2012.

 - -----------------------------

 Norsk Hydro ASA

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Hydros hovedkontor i Drammensveien 260,
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 Resultat 3. kvartal 2012. Hydros resultat for tredje

kvartal 2012 blir offentliggjort kl. 07:00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir

samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com. Det blir

holdt en kombinert analytikerpresentasjon og

pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i

Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30.

Resultatet blir presentert av konsernsjef Svein

Richard Brandtzæg og konserndirektør for Økonomi

og finans Jørgen C. Arentz Rostrup. Hele

presentasjonen kan sees direkte på web-TV (kun på

engelsk).

 - -----------------------------

 Lansering av boka Barnekonvensjonen - Barns

rettigheter i Norge, 2. utgave

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 08:30

 Sted: Universitetsforlaget (i Aschehougs kantine),

Sehesteds gate 3, 0164

 Kontakt: Marte Olaussen Nilsen - 932 41 147

 Boken Barnekonvensjonen - Barns rettigheter i

Norge, 2. utgave er redigert av Njål Høstmælingen,

Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg. Annen

utgave gir en oppdatert fremstilling av barns

rettigheter i Norge i dag. Tema for lanseringen er

rombarnas rettigheter i Norge.

 - -----------------------------

 Den norske Helsingforskomités 35-års

jubileumsseminar

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 09:00 - 15:30

 Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

 Kontakt: Anders Nielsen - 408 44 709

 «Democracy challenged» - How to counter erosion of

democratic rule? Den arabiske våren 2011-2012

representerer den viktigste utfordringen til autoritært

styresett siden sammenbruddet av kommunismen i

Sovjetunionen. Den norske Helsingforskomité vier

hele sitt 35-årsjubileumsseminar til å diskutere

hvordan vi best mulig kan møte de utfordringene som

demokratiet står overfor i det 21 århundret, og

hvordan vi kan motvirke de autoritære tendensene i

Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen.

Utenriksminister Espen Barth Eide holder innlegg rett

etter åpningen av seminaret.

 - -----------------------------

 Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 tildeles

foreningen GOLOS

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Hotel Bristol i Oslo

 Kontakt: Bjørn Engesland - 957 53350

 Foreningen GOLOS er tildelt Andrej Sakharovs

Frihetspris 2012 for sin innsats for å fremme

demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i

Russland. GOLOS mottar prisen denne dagen.

 - -----------------------------

 NTVA-møte

 Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Bergen

 Tema: Historisk funn av ny partikkel ved LHC/CERN.

Foredrag av Per Osland, professor, UiB.

 - -----------------------------

 FN-dagen

 Onsdag 24. oktober 2012
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 FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter,

diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i

forbindelse med etableringen av FN i 1945.

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel

 - -----------------------------

 Norsk-russisk businessforum

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Kontakt: Katerina Smetanina - 48 19 37 89

 Flere norske og russiske bedriftsrepresentanter

samles til et næringslivsforum for å drøfte muligheter

og utfordringer i norsk-russisk samhandel.

Forhåndsregistrering innen 20. oktober 2012. Epost

for registreringer registrations@nrcc.no, telefon 47 21

01 57 50.

 - -----------------------------

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Stockholm

 Kontakt: Rune Kibsgaard Sjøhelle - 40200210

 Nordea lanserer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Scana Industrier med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 Onsdag 24. oktober 2012

 Havila Shipping ASA lanserer regnskap for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Sted: Oslo

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal.

 - -----------------------------

 Renewable Energy Corporation ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Gjensidige Forsikring ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Storebrand ASA
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 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Telenor ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebanken Vest

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Polaris Media ASA

 Onsdag 24. oktober 2012

 Resultat 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Oppvekstkonferansen 2012

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 09:00

 Sted: Oslo Kongressenter

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer

«oppvekstkonferansen 2012», som blant annet

utfordrer internasjonale eksperter og brukere til debatt

om norsk barnevern. Barne-, likestillings- og

inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen deltar.

 - -----------------------------

 «Medikamentenes rolle i helsetjenesten»

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: VG-auditoriet i Oslo

 Dagens Medisin arrangerer fagseminar.

 - -----------------------------

 NTVA-foredrag

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 19:00

 Sted: Lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78

 NTVA holder åpent møte. Tema: Next generation

shipping Foredrag ved: Tor E. Svendsen, president,

Det Norske Veritas og Per A. Brinchmann, teknisk

direktør, Wilh. Wilhelmsen ASA

 - -----------------------------

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 Torsdag 25. oktober 2012

 Havila Ariel ASA behandler 3. kvartal 2012 og per

30.09.2012

 - -----------------------------

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012

 Inmeta Crayon presenterer resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal

 Torsdag 25. oktober 2012
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 Norway Pelagic med resultater for 3. kvartal.

 - -----------------------------

 Verdenskonferanse om kunstnerisk ytringsfrihet til

Oslo

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 - Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- +47 23 01 46 43

 Fritt Ord, Oslo, og Freemuse - The World Forum on

Music & Censorship, København, vil arrangere den

første verdenskonferansen om kunstnerisk

ytringsfrihet. Kunstnere fra alle sjangre: musikk,

litteratur, film, performance, teater, maleri, fotografi, vil

undersøke og diskutere hvor, hvordan og i hvilken

grad det legges begrensninger på den kunstneriske

ytringsfrihet - for ikke å glemme eksempler på

kunstens potensial til å utfordre etablerte sannheter

og rammebetingelser.

 - -----------------------------

 «Rødgrønn. Den rødgrønne regjeringen - fortid eller

fremtid?»

 Torsdag 25. oktober 2012

 Åslaug Hagas bok utkommer.

 - -----------------------------

 Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Bodø - Nordland

 Kontakt: Åsmund Weltzien -

Asmund.Weltzien@mfa.no - 22 24 37 43

 Konferansen vil diskutere nye og tradisjonelle

sikkerhetsutfordringer i nordområdene fra et norsk og

internasjonalt perspektiv. Spørsmålet som blir stilt er

om hvorvidt Norge og andre nordlige kyststater er

forberedt på å møte de nye sikkerhetsutfordringene i

nordområdene som følger av klimaendringer og økt

økonomisk aktivitet.

 - -----------------------------

 Julelatter 2012 m/ Jonas Rønning og Morten Grøtnes

 Torsdag 25. oktober 2012

 Sted: Latter, Aker Brygge - Oslo

 Premiere.

 - -----------------------------

 All That is Banned is Desired - konferanse

 Torsdag 25. oktober 2012 - Fredag 26. oktober 2012

 Sted: Operaen, Oslo

 Kontakt: Bente Roalsvig - bente.roalsvig@fritt-ord.no

- 9161 3340 - www.artsfreedom.org

 Verdenskonferanse om artistisk ytringsfrihet. Fritt Ord

er arrangør. Akkreditering:

www.artsfreedom.org/accreditation

 - -----------------------------

 Jordbrukspolitiske virkemiddel - meir enn

jordbruksavtale

 Torsdag 25. oktober 2012 kl. 14:30

 Sted: NILFs lokaler, Storgata 2-4-6, Oslo.

 Seminarserie: Handlingsrommet for fremtidig norsk

landbruks- og matpolitikk. Påmelding til hvert seminar
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til seminar@nilf.no innen tirsdag før seminaret.

 - -----------------------------

 Oslo Motor Show

 Fredag 26. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Lillestrøm

 Kontakt: Roy Hovdan - 90860804 -

http://messe.no/no/Oslo-Motor-Show/

 Oslo Motor Show er møteplassen for

motorentusiaster av alle slag innenfor amcars,

streeetcars, trucks, bikes og motorsport.

 - -----------------------------

 Photocure ASA

 Fredag 26. oktober 2012

 Kontakt: Kjetil Hestdal - kh@photocure.no -

91319535

 Presentasjon av resultatrapport tredje kvartal

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Peter Jöback til Oslo Spektrum

 Fredag 26. oktober 2012

 Peter Jöback & Stockholm Sinfonietta reiser på

musikalturné i høst og vil besøke Oslo Spektrum.

 - -----------------------------

 Statoil presenterer resultater for tredje kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Statoil publiserer resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 Fredag 26. oktober 2012

 Marine Harvest ASA presenterer resultatene for 3.

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Sparebank 1 med resultater for 3. kvartal

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 08:00

 Sted: Hotel Continental i Oslo

 Presentasjon på Hotel Continental i Oslo

 - -----------------------------

 Geert Wilders til Malmö

 Lørdag 27. oktober 2012

 Sted: Malmö

 Den omstridte nederlandske politikeren og

islamkritikeren Geert Wilders deltar på et møte om

ytringsfrihet i Malmö. Wilders er invitert av det

svenske Tryckfrihetssällskapet, som hevder

nyhetsmedier sensurerer seg selv, spesielt om

innvandringsspørsmål.

 - -----------------------------
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 «Manifest 2083» - Norgespremiere

 Lørdag 27. oktober 2012 - Søndag 28. oktober 2012

 Sted: Dramatikkens Hus i Oslo

 Det kontroversielle danske teaterstykket «Manifest

2083» er basert på Anders Behring Breiviks manifest.

Stykket hadde premiere i København 11. oktober.

Denne helgen spilles det i Oslo.

 - -----------------------------

 Rettssak mot drapstiltalt nordmann i Thailand

 Mandag 29. oktober 2012 - Tirsdag 6. november

2012

 Sted: Phuket, Thailand

 Nordmannen ble pågrepet i februar i år, og thailandsk

politi fant noen dager senere levningene etter

nordmannens ekskjæreste i kjelleren hans.

Advokaten benekter alle tiltalepunkter mot sin klient,

inkludert forsettlig drap på ekskjæresten, oppbevaring

av liket og oppbevaring av ulovlig våpen i hjemmet.

 - -----------------------------

 KS Østfold - Høstkonferanse

 Mandag 29. oktober 2012 kl. 12:15 - Tirsdag 30.

oktober 2012 kl. 12:30

 Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg - Østfold

 Kontakt: Signe Pape - Signe.Pape@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/KSj/ostfoldHostkonferanse2012/

program.cfm

 Under overskriften «Kommunalt

grensesprengende?» ønsker vi på denne

konferansen å belyse viktige utfordringer, behov og

diskusjoner i vårt fylke framover. Det legges opp til en

bred gjennomgang av tema som sannsynlig får

konsekvenser for kommuneøkonomien,

kommunestrukturen og lokalsamfunnsutviklingen

framover.

 - -----------------------------

 Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 Tirsdag 30. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Helsingfors

 Kontakt: Heidi Orava - heor@norden.org - +45 33 96

04 60

 Sesjonen samler statsministre, opposisjonsledere,

fagministre og parlamentarikere fra alle de nordiske

landene for 64. gang. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrene holder

toppmøte 30. oktober. Statsministrenes og de baltiske

statsministrenes møte, også kjent under betegnelsen

NB8, går av stabelen dagen før. Også de nordiske

utdanningsministrene og kulturministrene samles til

fagministermøter i sesjonsuken. Grensehindertemaet

har vært et hovedtema for Finlands formannskap i

Nordisk råd, og til plenarforsamlingen i Helsingfors vil

blant annet forslaget om en nordisk ombudsmann for

grensehinderspørsmål bli tatt opp. Den økonomiske

krisen i Europa gjør også den nordiske

velferdsstatens utfordringer til et tema som kommer

tilbake i ulike former i løpet av sesjonsuken. Nordisk

råds filmpris, musikkpris og natur- og miljøpris deles

ut i forbindelse med sesjonen. Det blir også nordisk

kultur i form av Kulturfestivalen TING, som i løpet av

sesjonsuken byr på musikk, teater, litteratur,

utstillinger og seminarer rundt omkring i Helsingfors.

Journalister som ønsker å være til stede under

sesjonen, må akkreditere seg her:

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-

moneter-og-konferanser/sesjoner/sesjon-

2012/information-til-pressen/akkreditering-for-pressen
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 - -----------------------------

 Resultater fra Nasjonale prøver i lesing høsten 2012

publiseres

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Publiseres via Skoleporten.

 - -----------------------------

 Statoil Fuel & Retail ASA Publisering av resultater for

tredje kvartal 2012

 Tirsdag 30. oktober 2012

 Statoil Fuel & Retail ASA publiserer resultater for

tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Munch-utstillingen Det moderne øye

 Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 16:00

 Sted: Munch-museet, Tøyengt. 53

 Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av

Munch-utstillingen Det moderne øye.

 - -----------------------------

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Tone Kvåle - 915 19576

 NorDiag ASA presenterer resultatene for 3. kvartal

2012

 - -----------------------------

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012

 Onsdag 31. oktober 2012 - Torsdag 1. november

2012

 Sted: Oslo

 SpareBank 1 SR-Bank legger fram resultater for 3.

kvartal 2012. Onsdag 1. november

analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15

 - -----------------------------

 Kulturrikets tilstand 2012

 Onsdag 31. oktober 2012

 Kontakt: Nanna Løkka - 48152783

 Senter for kultur- og idrettsstudier (SKI) ved

Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer

til gjennomgang av kulturrikets tilstand.

 - -----------------------------

 Hofseth Biocare ASA

 Onsdag 31. oktober 2012

 Resultater for tredje kvartal 2012

 - -----------------------------

 Venstre-konferanse om energi

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 09:30 - 17:00

 Sted: Royal Christiania Hotel - Oslo

 Kontakt: Thomas Havro Hansen -

thomas@venstre.no - 90757471 -

http://www.venstre.no/energy

 Venstre (Norge) og Radikale Venstre (Danmark)

inviterer til heldagskonferanse om Europas
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energiutfordringer på Royal Christiania Hotel i Oslo

onsdag 31. oktober. Påmelding til energy@venstre.no

innen 22. oktober - mer informasjon på

http://www.venstre.no/energy.

 - -----------------------------

 Thorbjørn Egner 100 år

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:00

 Sted: Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate 110,

slottsbiblioteket - Oslo

 Kontakt: Ingjerd Skrede - 952 14 067

 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født.

Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren

har preget oppveksten til tusenvis av norske barn

gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. I

løpet av 2012 vil det bli en rekke arrangementer

knyttet til Thorbjørn Egners liv og virke.

 - -----------------------------

 Nye forskningsresultater om sykefravær

 Onsdag 31. oktober 2012 kl. 11:30

 Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels

plass 5, Oslo

 Kontakt: Norges forskningsråd - 22 03 70 00

 Forskere med finansiering fra Sykefravær, arbeid og

helse vil presentere foreløpige resultater fra

prosjektene.

 - -----------------------------

 Statsministeren på besøk til Japan

 Torsdag 1. november 2012 - Lørdag 3. november

2012

 Sted: Japan

 Kontakt: Arvid Samland - 930 51 458

 Det blir planlagt et besøk for statsminister Jens

Stoltenberg til Japan. En norsk næringslivsdelegasjon

vil delta på besøket. Presse som vil delta på reisen

melder seg på til smkinfo@smk.dep.no innen 15.

oktober.

 - -----------------------------

 Globaliseringskonferansen 2012

 Torsdag 1. november 2012 - Søndag 4. november

2012

 Sted: Folkets Hus, Oslo

 Kontakt: Nina Skranefjell - 95885967 -

http://www.globalisering.no/program

 Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges

Sosiale Forum, som er en sammenslutning av over 50

organisasjoner. Konferansen samler nærmer 2000

deltakere fra hele Norge og innledere fra inn- og

utland.

 - -----------------------------

 Aker Seafoods med resultatene for 3. kvartal 2012

 Torsdag 1. november 2012

 Aker Seafoods legger fram resultatene for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Kunnskapsdepartementets utdanningskonferanse:

Hvordan øke statusen til yrkesfagene?

 Torsdag 1. november 2012 - Fredag 2. november

2012
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 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

 Kunnskapsdepartementet inviterer til nasjonal

konferanse om yrkesfagenes status.

 - -----------------------------

 Forbud mot «soloterrorisme» - høringsfrist

 Torsdag 1. november 2012

 Regjeringen sendte 12. juli forslag til kriminalisering

av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte

på såkalt «soloterrorisme», på høring. Høringsnotatet

behandler også spørsmålet om hvorvidt

bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert

kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for

å være mer anvendelig på løsere grupperinger og

nettverk.

 - -----------------------------

 KS Møre og Romsdal - Høstkonferanse

 Torsdag 1. november 2012 kl. 10:30 - Fredag 2.

november 2012 kl. 13:10

 Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund - Møre og

Romsdal

 Kontakt: May-Ann Bruun - may-ann.bruun@ks.no -

24132600 -

http://ks.event123.no/MRHaustkonf2012/hjem.cfm

 Tema under konferansen er m.a. innovasjon,

samferdsel, kommunestruktur, sosiale medier m.m.

Andreas Hompland vil rette eit framtidsblikk på

Kommune-Norge, som avslutning på konferansen.

 - -----------------------------

 Schizofrenidagene

 Mandag 5. november 2012 - Fredag 9. november

2012

 Sted: Stavanger - Rogaland

 Den 24. nordiske psykiatrikonferansen.

 - -----------------------------

 Aker BioMarine legger fram resultatet for 3. kvartal

2012

 Mandag 5. november 2012

 Aker BioMarine legger fram resultatet for tredje

kvartal 2012

 - -----------------------------

 Utdanningsforbundets landsmøte 2012

 Mandag 5. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

 Kontakt: Nina Hulthin - 970 84 320 -

http://www.utdanningsforbundet.no/

 Valg av ny ledelse og en viktig debatt om framtidas

lærerrolle vil stå sentralt på landsmøtet. Et eget

pressesenter på hotellet vil være åpent for pressen

under hele landsmøtet. En fotograf vil dekke

landsmøtet og bilder vil bli gjort tilgjengelige. Alle taler

og debatter kan følges live via stream.

 - -----------------------------

 NHOs forsikringskonferanse

 Tirsdag 6. november 2012 - Onsdag 7. november

2012

 Sted: Sundvolden Hotel

 Det norske pensjonssystemet endres nå

grunnleggende, med konsekvenser for både
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arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsnæringen.

 - -----------------------------

 Presidentvalg i USA

 Tirsdag 6. november 2012

 Sted: USA

 Presidentvalg i USA

 - -----------------------------

 Schibsted 3. kvartal 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Schibsted legger fram resultater 3. kvartal 2012

 - -----------------------------

 Virkekonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel

 Kontakt: Virke - 22541700

 Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Odd Reitan, Trine

Skei Grande, Kristin Clemet, Haddy N'jie, og Vibeke

Hammer Madsen er blant deltakerne. Kronprinsesse

Mette-Marit innleder om temaet ledelse på

konferansen. I første del av konferansen handler det

om de viktigste rammene virksomheter og ansatte må

forholde seg til i norsk arbeidsliv i dag. Spørsmålet

«hva skal til for å ta ut mer av potensialet i norsk

arbeidsliv?» er sentralt. Andre del av konferansen

handler om ledelse: Hva er god ledelse? Man leter

etter x-faktoren blant norske virksomheter og ledere,

med bransjetilpassede sesjoner, innsikt og

inspirasjon. Hva er forskjellen - og likheten - mellom

det å lede et land og en virksomhet?

 - -----------------------------

 AvinorKonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Park Inn Oslo Airport

 Kontakt: torunn.sneltvedt@avinor.no.

 Siden 2009 har AvinorKonferansen vært et viktig

møtested for Avinors kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtema: Turbulent Times.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------

 Novemberkonferansen 2012

 Onsdag 7. november 2012 - Torsdag 8. november

2012

 Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

 Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

Forskningsparken Narvik og NPF avd. Nordland.

Årets tema: Olje, gass, malm og mineraler - Teknologi

og næringsutvikling i nord.

 - -----------------------------
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 Kinesisk partikongress

 Torsdag 8. november 2012

 Sted: Kina

 Politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet avholder

partikongress.

 - -----------------------------

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 Torsdag 8. november 2012

 SAS offentliggjør resultater for 3. kvartal

 - -----------------------------

 Identisk men forskjellig: Hvordan kan vi påvirke våre

gener?

 Torsdag 8. november 2012 kl. 19:00

 Sted: Litteraturhuset, Oslo - Oslo

 Kontakt: Andreas Tjernshaugen, informasjonssjef i

Bioteknologinemnda - at@bion.no - 48118219 -

http://www.bion.no/2012/09/apent-mote-hvordan-kan-

vi-påvirke-vare-gener/

 Hvordan kan genetisk like individer som tvillinger

likevel utvikle seg forskjellig? Den anerkjente

professoren og forfatteren Tim Spector vil snakke om

sine tvillingstudier og hvordan våre forfedres og vår

egen livsførsel kan påvirke våre gener. Foredraget blir

etterfulgt av en debatt om arv og miljø. Møtet holdes

på engelsk, og er åpent og gratis. Arrangører: Oslo

Epigenetics Symposium, NBS Biokjemisk

Interessegruppe og Bioteknologinemnda. (©NTB)

 - -----------------------------

© NTBtekst
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32 Fredag 28. september 2012guide

Konserter

Høstferieaktiviteter: Fra fredag 28. september til søndag 7. oktober blir det et stort tilbud
av aktiviteter for barn og ungdom i Asker kulturhus.

den gamle skolestua: Søndag 30.
september 12.00-15.00 på Jans-
løkka skole.

guPu: Åpent i høstferien: Tirsdag-søndag 10.30-16.00.

lørdagsjazz: Lørdag 29. september
14.00 på Lancelot i Asker. Roy Nikolaisen
Trio med Hans Mathisen og Olaf «Kner-
ten» Kamfjord. Elegant jazz som rører
med dine følelser og skaper stemning.

konsert: Lørdag 29. september 14.00
Asker bibliotek. Dan Kristoffersen.

KInoPreMIerer
Fredag 28. sePtember:
sF kino sandvika og asker kino:
dredd: Dommen skal komme. «Dredd»

er britisk action og science fiction med
Karl Urban, Lena Headey og Llivia Thir-
lby. Action/ Sci-Fi.

Flukt: Ti år etter at Svartedauen herjet
landet, legger en fattig familie ut på
reise for å finne bedre levekår. På en
øde fjellovergang blir de angrepet av
en røverbande. Action 15 år.

Hotel transylvania: Velkommen til
Hotel Transylvania, Draculas (Adam
Sandler) overdådige fem-stakers hotell
der monstre og deres familier virkelig
kan leve livet. Animasjon/Familiefilm/
Komedie 7 år – Frarådes barn under
7 år.

sF sandvika kino:
liv & ingmar: Liv og Ingmar er en

kjærlighetshistorie og kinodokumentar
om forholdet mellom den legendariske
norske skuespilleren Liv Ullmann og
svenskenes egen mesterregissør Ing-
mar Bergman. Dokumentar 11.

utdrikningsslaget: Regan (Kirsten
Dunst) er vant til å være først ute med
alt. Forargelsen er derfor stor når hun
finner ut at tjukkasvenninnen Becky
fra High School blir den første til å stå
foran alteret med drømmemannen.
Komedie 11 år.

asker kino:
barbara: Øst-Tyskland 1980. Legen

Barbara har søkt om utreisetillatelse.
Som straff blir hun forflyttet fra jobben
i Berlin til et lite sykehus i et utkant-
strøk. Sammen med sin kjæreste i
Vest-Tyskland legger hun en plan for å
flykte. Tillatt for alle.

For FAMILIen:
soPPkontroll: Hver søndag frem til 7.

oktober ved Asker kulturhus og Bærums
Verk, ved nedre bro. Arrangør er Oslo og
Omland Sopp- og Nyttevekstforening.

besøksgÅrden i bÆrum: Vestre Bjørum
Gård, Bjørumveien 12, Skui. Søndager
frem til oktober 12.00–17.00. Høner, gei-
ter, påfugl, gås, ender, griser, søye med
lam, kalv, hester, esel, kaniner, marsvin,
katt og hund. Ballplass og «Gråtass». Mu-
lighet for å grille medbragt mat.

rideturer: Solli gård, Solliveien 15, Asker.
Daglig turridning for alle. Fra timesturer
til dagsturer. Ta kontakt på 417 58 108.

skolemuseum: Søndag 30. september
12.00-15.00 på Jansløkka skole.

miniCruise i HøstFerien: Rigfar seiler
alle hverdager mandag til fredag i høst-
ferien, uke 40. Fra Rigmorbrygga 12.00.
1,5 times sightseeing. Om bord selges for-
friskninger (øl og vinrett) og enkel snacks.
Ingen forhåndspåmelding, men det må
være minimum tre betalende. Tilbake i
Sandvika 13.30.

kiNOPreMiere i dag: Velkommen til
Hotel Transylvania, Draculas (Adam
Sandler) overdådige fem-stakers hotell
der monstre og deres familier virkelig
kan leve livet.

LItt AV HVert:
musikk-kaFÉ: Fredag 28. september

19.00 på Vårsol, Spikkestad. Vidars Music
og Eric G. Wendel. Appell ved Martin
Meland. Leder: Knut Dag Bernhardt. Arr.:
KFS, Spikkestad.

FilmmatinÉ For voksne: Lørdag 29.
september 12.00 Asker bibliotek. «Nader
og Simen – et brudd».

søndagskaFÉ: Søndag 30. september
12.00-14.00 på Ekeberg seniorsenter,
Hans Øverlandsvei 29. Høvik.

katolsk Forum asker og bÆrum:
Foredrag søndag 30. september 12.30
i Menighetssalen, Mariakirken, Nyveien
17, Stabekk: Sr. Katarina Pajchel OP:
Universets tilblivelse. Higgs boson, CERN
og the «Big Bang».

eldres dag: Mandag 1. oktober – Asker
seniorsenter 11.30 «Skål for livet», Vesle-
møy Solberg og Sven Ohrvik. Heggedal
seniorsenter 11.00 «Har noen sett pin ko-
den min?» Fred G. Bergersen kåserer om
besværlige forandringer i, på og rundt
oss, og leser fra boken. Borgen senior-
senter 13.00 «Ernæring og kosthold for
den modne gane» ved professor Kaare
R. Norum. Holmen seniorsenter 12.30
«Tro, håp og revolusjon» – et møte med
en iransk kvinne» ved Tove Skagestad.
Vollen seniorsenter 11.45 «Humor i po-
litikk»! Foredrag ved Johan J. Jakobsen.
Gratis bevertning ved alle seniorsen-
trene. Arr.: Seniorsentrene med støtte fra
Eldrerådet.

UtFArt:
turorientering For barn: I

Vestmarka til 1. november. 30 poster
som passer for alderen 2–12 år. Kart
selges hos Gupu, Furuholmen, G-sport
Slependen, Super G Sandvika Storsen-
ter, Bull ski og Kajakk, Anton Sport
Bekkestua og Verket sport. Arrangør IL
Tyrving.

turorientering: Flaggspretten. Poster
på kartene Burudvann, Eineåsen,
Kolsås og Sollihøgda nord. Konvolutter
med kart og kontrollkort kan kjøpes i
sportsforretningene i midtre og vestre
del av Bærum og i Asker sentrum eller
kontakte arrangørklubbene Bærums
Skiklub, Haslum IL, Stabæk IF og IL
Tyrving.

turorientering: Askeladden.
Familievennlig med 110 poster til 30.
september. Poster i områdene Grønlia,
Dikemark, Blåfjell, Høgås, Vardåsen
og Vestlia. Kartmappen kan kjøpes i
bokhandel eller sportsbutikk i Asker. Ar-
rangør Asker Skiklubb orientering.

brunkollen: Bærumsmarka. Tirsdag
15.00-20.00 (suppeservering) og
lørdag-søndag 10.00-16.00.

bryggerHuset: Tveiter gård ved Sems-
vannet. Torsdag 10.00-13.00 og søndag
11.30-15.30. Kun hjemmelaget mat.
(Kun handikapparkering på gården,
ellers parkering på utfartsparkeringen
på Sem.)

blÅFjellHytta: Kjekstadmarka. Søndag
12.00-16.00. Heggedal idrettslag.

emma kaFÉ: Emma Hjorths vei 66.
Hverdager 09.00-17.00 og søndag
12.00-18.00.

emma sanseHus: Jens Hoels vei 5 på
Emma Hjorth. Onsdag 16.00-19.30 og
søndag 10.00-17.00, ellers etter avtale
67 15 31 30. Opplevelser for store og
små. Kan leies til arrangementer og
bursdagsfeiringer.

FuruHolmen: Vestmarka. Lørdag-søn-
dag 10.30-16.00.

grinimuseet: Søndag 12.00-15.00.
Sanntidsvitnene Rolf Olaf Haavik og Øy-
stein Aagenæs holder omvisning. Åpent
for skoleklasser.

guPu: Åpent fredag 11.00-15.00, lørdag
og søndag 10.30-16.00. Høstferien:
Tirsdag-søndag 10.30-16.00.

kiF-Hytta: Kolsås. Søndager ut septem-
ber.

løvlia: Krokskogen. Onsdag-fredag
11.00-15.00 og lørdag-søndag 11.00-
16.00.

ringkollstua: Krokskogen. Lørdag-
søndag 10.00-16.00.

skulPturParken bÆrums verk:
Utstillere Johan-Fredrik Arntzen, Siri
Bjerke, Kristian Blystad, Turid Angell
Eng, Ola Enstad, Kjersti Wexelsen
Goksøyr, Per Hurum, Ellen Jacobsen,
Kirsten Kokkin, Hansörg Kuss, Hilde
Mæhlum, Fredrik Raddum, Thor
Sandborg, Per Ung, Nils Wad, Skule
Waksvik, Nico Widerberg, Sverre Wyller,
Nils Aas og Nils Aasland.

smia kaFÉ: NaKuHel ved Semsvannet.
Hverdager 10.00-14.00 og lørdag-søn-
dag 11.30-15.30. Kun hjemmelaget mat.

solli gÅrd: Vestmarka. Barneridning
lørdag-søndag 12.00-14.00.

solliHøgda kaFÉ: Mandag-lørdag
10.00-18.00 og søndag 12.30-19.00.

strandsitterHuset: Konglungen. Hver
dag 08.00-20.00 ut september.

sÆteren gÅrd: Bærumsmarka.
Servering onsdag 11.00-14.00 ved
elever fra Haug skole og søndag 12.00-
15.00 ved elever fra Bekkestua ung-
domsskole.

LITT AV HVERT: 
 Budstikka. 28.09.2012. Side: 32 
MUSIKK-KAFÉ: Fredag 28. september 19.00 på

Vårsol, Spikkestad. Vidars Music og Eric G.

Wendel. Appell ved Martin Meland. Leder: Knut

Dag Bernhardt. Arr.: KFS, Spikkestad.

FILMMATINÉ For voksne: Lørdag 29. september

12.00 Asker bibliotek. «Nader og Simen - et brudd».

 SØNDAGSKAFÉ: Søndag 30. september 12.00-

14.00 på Ekeberg seniorsenter, Hans Øverlandsvei

29. Høvik.

 KATOLSK FORUM ASKER OG BÆRUM: Foredrag

søndag 30. september 12.30 i Menighetssalen,

Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk: Sr. Katarina

Pajchel OP: Universets tilblivelse. Higgs boson,

CERN og the «Big Bang».

 ELDRES DAG: Mandag 1. oktober - Asker

seniorsenter 11.30 «Skål for livet», Veslemøy Solberg

og Sven Ohrvik. Heggedal seniorsenter 11.00 «Har

noen sett pin koden min?» Fred G. Bergersen kåserer

om besværlige forandringer i, på og rundt oss, og

leser fra boken. Borgen seniorsenter 13.00 «Ernæring

og kosthold for den modne gane» ved professor

Kaare R. Norum. Holmen seniorsenter 12.30 «Tro,

håp og revolusjon» - et møte med en iransk kvinne»

ved Tove Skagestad. Vollen seniorsenter 11.45

«Humor i politikk»! Foredrag ved Johan J. Jakobsen.

Gratis bevertning ved alle seniorsentrene. Arr.:

Seniorsentrene med støtte fra Eldrerådet.
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ARE RAKLEV
Førsteamanuensis,
Universitetet i Oslo

NTNU
svikter
CERN

Det finnes i dag en overraskendemangelpå
interessefor grunnforskning ved NTNUinnen
fagområder somfår storinternasjonal
oppmerksomhet.

Til tross for at Trond-
heimhar gitt et viktig
historisk bidrag til det
europeiske labora-

toriet for partikkelfysikk,
CERN,og til tross for atNorge
sommedlemsland betaler et
stort årlig bidrag, erNTNU i
dag ikke direkte involvert i
forskning påCERN.

Denne sommeren har CERN
værtmye imediebildet etter et
av århundredets store viten-
skapelige oppdagelser.De to
hovedeksperimentene ved
LargeHadronCollider (LHC),
ATLAS ogCMS,annonserte i et
seminar oppdagelsen av en ny
elementærpartikkel.En partik-
kelmed egenskaper som sam-
menfallermed det ettergjetede
Higgsbosonet,partikkelfysik-
kens hellige gral som fysikere
har vært på leting etter i snart
50 år.
For å finne nye partikler be-

nytter vi oss av akseleratorer,
maskiner som skyter velkjente
partikler på hverandre i front
mot front-kollisjoner ved så høy
energi sommulig.Ved å utnytte
Einsteins berømte ligning
E=mc^2 kan vi lage tyngre og
tyngre nye partikler, bare vi
sender nok energi inn i kollisjo-
nen.Nymaterie skapes altså fra
energi.Akseleratoren LHC
befinner seg i en nesten 27 km
lang sirkelformet tunnel, om lag
100meter under jordens over-
flate.Her kolliderer den pro-
toner, kjernen i hydrogenato-
mer, ved rekordhøye energier,
og flere eksperimenter leter i
restene av kollisjonene etter

Higgs og andre spektakulære
oppdagelser.

Grunnlaget for at vi i det hele
tatt kan bruke protoner imo-
derne akseleratorer tilskrives i
stor gradKjell Johnsen, en sivil-
ingeniør og senere professor
vedNTH i Trondheim. I CERNs
barndompå slutten av femtital-
let var Johnsen sentral i kon-
struksjonen av proton syn-
krotronen, en av forløperne til
LHC,og en arbeidshest somden
dag i dag leverer protoner til
LHC.Dette var den første ak-
seleratoren sombruker dagens
struktur hvorman dynamisk
jobbermed partikkelstrålen. På
slutten av sekstitallet ledet han
arbeidetmed å konstruere den
første akseleratoren hvorman
kan ha to stabile protonstråler i
motgående retninger, klar for
kollisjon.Som takk for dette
viktige bidraget til fysikken fikk
Kjell Johnsen i 2009 sitt eget
auditorium,med over 200 sit-
teplasser, oppkalt etter seg på
CERN.En storære som er for-
unt svært få.
Kjell Johnsens arbeid kom

somennaturlig del av en lengre
norsk tradisjonmed akselera-
torbyggere.Fra den spede be-
gynnelse på1920-tallet og frem-
over ga navn somRolfWiderøe
ogOddDahl viktige bidrag til
moderne fysikk.Nordens første
akselerator, en såkalt Van de
Graaf-generator, ble bygget ved
NTH (1933–1937). I dag brukes
akseleratorer, riktignok i noe
mindre skala enn påCERN, i alt
framikroskopiske undersøkel-
ser av nyematerialer tilmedi-

sinsk behandling.Da er detmed
undringman i dag ser atNTNU,
det tekniske universitetet i
Norge, ikke interesserer seg
videre for å drive forskning på
akseleratorteknologi.

Hva så med selve letingen etter
Higgsbosonet ved eksperimen-
tene?Heller ikke her erNTNU
direkte involvert, til tross for sin
vedtatt sterke naturvitenskape-
lige profil. Imotsetning til ved
universitetene i Bergen ogOslo
gjøres det i dag ikke eksperi-
mentell partikkelfysikk ved
NTNU. Innen teoretisk fysikk
finnes det kun et par stand-
haftige vitenskapelige ansatte
som fortsatt arbeidermed pro-
blemstillinger relatert til
CERNs eksperimenter,men det
som tidligere var et fokusom-
råde er kraftig redusert ved
naturlige avganger over de to
siste tiårene.Avganger som
man bevisst har valgt å ikke
erstatte.
Jeg tror bestemt ikke at det

står på evner og vilje hos stu-
denter og vitenskapelig ansatte.
NTNU sender hvert år et lite
antall tekniske studenter til
CERN for å skrive sin avslut-
tende oppgave i sivilingeniør-
studiet.Disse gir viktige bidrag
til det internasjonale toppforsk-
ningsmiljøet der.Mange blir i
ettertid rekruttert til lengre
kontrakter og får utvikle seg
faglig i et verdensledende forsk-
ningssenter. Ideer fødes og nye
teknologier skapes vedCERN;
berøringsskjermen på smartte-
lefonen din, verdensveven du
surfer på og nye bildeteknolo-

gier innenmedisin er noen
eksempler på nyttige bipro-
dukter fra letingen etterHiggs.
Imidlertid flyter ikke kunn-

skapen de tekniske studentene
vinner i noen særlig grad tilbake
til NTNU.Til det er kontakten
mellomNTNUogCERN for løs
når ingen vitenskapeligemil-
jøer arbeider direkte på CERN.
Slikemiljøer lar seg bare bygge
gjennom strategiske valg fra
universitetets ledelse.

Tilbake til Higgs :Et av århund-
rets største funn innen fysikken
var en realitet den 4. juli.Det
gjenstår imidlertidmye arbeid
før vi kan fastslåmed stor sik-
kerhet hva slags egenskaper den
nye partikkelen har, og omden
faktisk erHiggsbosonet.Og
stadig nye spørsmål dukker opp
i fundamentalfysikken:hva er
denmystiskemørkematerien
somutgjør 80 prosent av uni-
verset,hvorfor ble det skaptmer
materie enn antimaterie like
etter Big Bang?
Svarene på disse spørsmålene

vilman søke ved neste genera-
sjon akseleratorer, lineære ak-
seleratorer.Denne fremtiden
harmange norske bidrag: i
utvikling av den banebrytende
teknologien som er nødvendig
for å lage lineære akseleratorer
med høye nok energier, i plan-
legging av eksperimenter og i
det teoretiske grunnlaget.Dette
arbeidet er allerede i gang i Oslo
ogBergen.Spørsmålet er om
Trondheim ogNTNU skal bidra
i fremtiden?

Higgs: Et av
århundrets
største funn
innen fysik-
ken

DEBATT
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NTNU lite involvert: Cern fant Higgs-partikkelen. Kronikkforfatteren kritiserer
NTNU for å gjøre for lite innen grunnforskning på slike områder. Foto: AP
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Det finnes i dagen overraskende mangel på

interesse for grunnforskning ved NTNU innen

fagområder som får stor internasjonal

oppmerksomhet.

Til tross for at Trondheim har gitt et viktig historisk

bidrag til det europeiske laboratoriet for

partikkelfysikk, CERN, og til tross for at Norge som

medlemsland betaler et stort årlig bidrag, er NTNU i

dag ikke direkte involvert i forskning på CERN.

Denne sommerenhar CERN vært mye i mediebildet

etter et av århundredets store vitenskapelige

oppdagelser. De to hovedeksperimentene ved Large

Hadron Collider (LHC), ATLAS og CMS, annonserte i

et seminar oppdagelsen av en ny elementærpartikkel.

En partikkel med egenskaper som sammenfaller med

det ettergjetede Higgsbosonet, partikkelfysikkens

hellige gral som fysikere har vært på leting etter i

snart 50 år.

For å finne nye partikler benytter vi oss av

akseleratorer, maskiner som skyter velkjente partikler

på hverandre i front mot front-kollisjoner ved så høy

energi som mulig. Ved å utnytte Einsteins berømte

ligning E=mc^2 kan vi lage tyngre og tyngre nye

partikler, bare vi sender nok energi inn i kollisjonen.

Ny materie skapes altså fra energi. Akseleratoren

LHC befinner seg i en nesten 27 km lang sirkelformet

tunnel, om lag 100 meter under jordens overflate. Her

kolliderer den protoner, kjernen i hydrogenatomer,

ved rekordhøye energier, og flere eksperimenter leter

i restene av kollisjonene etter Higgs og andre

spektakulære oppdagelser.

Grunnlagetfor at vi i det hele tatt kan bruke protoner i

moderne akseleratorer tilskrives i stor grad Kjell

Johnsen, en sivilingeniør og senere professor ved

NTH i Trondheim. I CERNs barndom på slutten av

femtitallet var Johnsen sentral i konstruksjonen av

proton synkrotronen, en av forløperne til LHC, og en

arbeidshest som den dag i dag leverer protoner til

LHC. Dette var den første akseleratoren som bruker

dagens struktur hvor man dynamisk jobber med

partikkelstrålen. På slutten av sekstitallet ledet han

arbeidet med å konstruere den første akseleratoren

hvor man kan ha to stabile protonstråler i motgående

retninger, klar for kollisjon. Som takk for dette viktige

bidraget til fysikken fikk Kjell Johnsen i 2009 sitt eget

auditorium, med over 200 sitteplasser, oppkalt etter

seg på CERN. En stor ære som er forunt svært få.

Kjell Johnsens arbeid kom som en naturlig del av en

lengre norsk tradisjon med akseleratorbyggere. Fra

den spede begynnelse på 1920-tallet og fremover ga

navn som Rolf Widerøe og Odd Dahl viktige bidrag til

moderne fysikk. Nordens første akselerator, en såkalt

Van de Graaf-generator, ble bygget ved NTH (1933-
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1937). I dag brukes akseleratorer, riktignok i noe

mindre skala enn på CERN, i alt fra mikroskopiske

undersøkelser av nye materialer til medisinsk

behandling. Da er det med undring man i dag ser at

NTNU, det tekniske universitetet i Norge, ikke

interesserer seg videre for å drive forskning på

akseleratorteknologi.

Hva såmed selve letingen etter Higgsbosonet ved

eksperimentene? Heller ikke her er NTNU direkte

involvert, til tross for sin vedtatt sterke

naturvitenskapelige profil. I motsetning til ved

universitetene i Bergen og Oslo gjøres det i dag ikke

eksperimentell partikkelfysikk ved NTNU. Innen

teoretisk fysikk finnes det kun et par standhaftige

vitenskapelige ansatte som fortsatt arbeider med

problemstillinger relatert til CERNs eksperimenter,

men det som tidligere var et fokusområde er kraftig

redusert ved naturlige avganger over de to siste

tiårene. Avganger som man bevisst har valgt å ikke

erstatte.

Jeg tror bestemt ikke at det står på evner og vilje hos

studenter og vitenskapelig ansatte. NTNU sender

hvert år et lite antall tekniske studenter til CERN for å

skrive sin avsluttende oppgave i sivilingeniørstudiet.

Disse gir viktige bidrag til det internasjonale

toppforskningsmiljøet der. Mange blir i ettertid

rekruttert til lengre kontrakter og får utvikle seg faglig i

et verdensledende forskningssenter. Ideer fødes og

nye teknologier skapes ved CERN;

berøringsskjermen på smarttelefonen din,

verdensveven du surfer på og nye bildeteknologier

innen medisin er noen eksempler på nyttige

biprodukter fra letingen etter Higgs.

Imidlertid flyter ikke kunnskapen de tekniske

studentene vinner i noen særlig grad tilbake til NTNU.

Til det er kontakten mellom NTNU og CERN for løs

når ingen vitenskapelige miljøer arbeider direkte på

CERN. Slike miljøer lar seg bare bygge gjennom

strategiske valg fra universitetets ledelse.

Tilbake til Higgs: Et av århundrets største funn innen

fysikken var en realitet den 4. juli. Det gjenstår

imidlertid mye arbeid før vi kan fastslå med stor

sikkerhet hva slags egenskaper den nye partikkelen

har, og om den faktisk er Higgsbosonet. Og stadig

nye spørsmål dukker opp i fundamentalfysikken: hva

er den mystiske mørke materien som utgjør 80

prosent av universet, hvorfor ble det skapt mer

materie enn antimaterie like etter Big Bang?

Svarene på disse spørsmålene vil man søke ved

neste generasjon akseleratorer, lineære

akseleratorer. Denne fremtiden har mange norske

bidrag: i utvikling av den banebrytende teknologien

som er nødvendig for å lage lineære akseleratorer

med høye nok energier, i planlegging av

eksperimenter og i det teoretiske grunnlaget. Dette

arbeidet er allerede i gang i Oslo og Bergen.

Spørsmålet er om Trondheim og NTNU skal bidra i

fremtiden?

© Adresseavisen
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Minneord Ragnhild Årskog (1916-2012)
Jo-Pe-Ragnhild, på Årskog i Nøre-Vartdal, døydde 1.
september. Eil engasjert menneske. I det ho hadde
rundt seg. I naturen. I heimen. 1 den delen av samfun-
net ho opplevde som sin.

Økofilosofar snakkar i dag om at mange menneske
er framande i naturen. Dei er på besøk når dei er ute.
Slik var ikkje ho Ragnhild. Ho var ein del av det. Når
ho sat ved soinmarfjøsen og mjølka. Når ho gjekk med
blåbærpllikkaren under Isflåskreda. Når ho, med blod-
smak i munnen, kava i våt storeine, for å få sauene
heim. Når ho tok kikkerten, for å fylgje med eit dyr, på
andre sida av elva. som hadde vore i ro vel lenge. Når
hn skoda solnedgangen over Godøya.

Og alt dette var ein del av heimen.
Og arbeid var det, om det var ute eller inne. Arbei-

det, det var der, og skulle gjerast. Og livet hadde lært
henne at det var ho som skulle gjere det.

Og der var menneska. Som ho arbeidde i lag med.
Som ho gjeme delte sitt med. Som ho sprang ut i sok-

keleisten, for å dele nokre, eller gjeme mange, ord
med. All dette høyrde til i livet. På hennar plass.

Men ho kunne ikkje, og ville ikkje, setje grenser der.
Det låg i naturen hennar, og ho hadde tidleg fått impul-
sar om at kvar ikkje har nok med sitt. Ho fylgde med.
Høyrde og las om kva som gjekk føre seg utanfor hei-
men. Noko av det såg ho at ho kunne og ville vere med
på. Ville vere med å endre. Lyfte fram. Ho fekk enga-
sjert seg i bygdebokarbeid og i bondekvinnelag, lokalt
og på fylkesplan. Ihuga kjempa ho for helse, og om-
sorg for gamle, i lokalsamfunna. Ho opplevde det vel
stundom som ho kava i tett storeine i møte på rådhuset
og.

Og så var det seint heim. Sykkelen i motbakke til
Årskog. Der heim, fjøs og arbeidet venta.

Det er gleda hennar ved livet, i naturen, i arbeidet,
mellom menneska, som står att.

Vi hugsar henne mosyste Ragnhild med glede.
Anne og Andreas

Perfekt gåve til lærarar
Boka "Livet - skapelse eller tilfeldighet". (Hermod
Forlag) er no på marknaden. Endeleg får me vitskape-
lege argument som viser det me har trudd og visst
lenge, at evolusjonsteorien ikkje er ein vitskapeleg te-
ori.

Kjell J. Tveter er til stor hjelp i diskusjonen om kor-
leis jorda vart til. Han set evolusjonsteorien kraftig på
plass. Kvifor skal me tvingast til å tru noko som er so
yttarst usannsynleg som utviklingsteorien. Tveter som
har vore ein av våre fremste kirurgar og har vore ein av
våre fremste kirurgar og har undervist doktorgradsstu-
dentane i medisin, har no sett seg leid på tyranniet som
naturalismen og darwinismen utøve i vitskapens
namn. Derfor denne lettlesne boka som også passer for
ungdom som har blitt bedregne av det som blir gitt i
lærebøkene på skulen i dag, om darwinismen. Tida har

vore der lenge til å kome med sanninga om desse usan-
ningar i norske lærebøker. Me skal ikkje tru på alt me
høyrer og lærer. Me bør lære oss å stille spørsmål og
ver kritiske! Forstå al når ateistiske vitskapsmenn eller
ateistiske lærarar seier at det ikkje fins ein skapar, so
snakka dei som ateistar og ikkje som vitskapsmenn el-
ler lærarar. Det er fullstendig usanning å sei at vitska-
pen har motbevist Guds eksistens. Boka til Tveter er
egna til ein offensiv overfor skulane i Norge. Det bør
bli slutt med hjernevask med darwinisme. Elevane har
krav på å få høyre motargumenta. Spontan opphav av
en levande organisme er umogeleg. Dersom darwinis-
tane ikkje trudde på det umulege, måtte dei tru Gud.
Det kan dei ikkje av filosofiske grunna. Boka er ein
perfekt gåve til lærarar i Norge.

Marit Vatne, Ørsta

Volda og Ørsta kyrkjeakademi
medtemakveld:

Små partiklar og
store mysterium
"Små partiklar og dei store
mysteria i universet. Kan
tru og vitskap leve side om
side?"

Dette er temaet i Kyrkjeakademiet
komande torsdag.

Me har vore så heldige å få Søs-
ter Katarina Pajchel hit for å belyse
dette ut ifrå eigne røynsler. Ho er
korkje filosof eller teolog, men
nonne (ordenssøster) i Dominika-
nerordenen, knytte til Katarina-
hjemmet i Oslo. 1 tillegg er ho fysi-
kar.

Både før og etter at ho vart or-
denssøster har ho studert partikkel-
fysikk. Ho er for tida post. doc. ved
Universitetet i Oslo, og gjennom
det knytt til ATLAS - eksperimen-
tet ved CERN ("Big Bang - labora-
toriet").

Kan ein vitskapsmann
tru på Gud?
Eins eige vesle vit kan vere vanske-
leg nok å handtere i så måte - kva
då med dei som handterer dei verk-
eleg store spørsmåla?

Str. Katarina vil utdjupe dette og

Søster Kaiarina Pajchel kjem til
kyrkjeakademiet.

også kome med tankar om korleis
ein kan. og kanskje tilmed bør kun-
ne nærme seg dei ulike delane av
tilværet.

Med Richard Dawkins og hans
meiningsfeller i den eine enden av
skalaen og den aukande interessa
for kreasjonisme i USA på den an-
dre - her er det duka for ein spen-
nande kveld med høve til verkeleg
å utvide eigen horisont!

A.H.

Sterk og variert bokhaust
i Aasen-tunet
Lyrikkdebut ant Kaisa
Aglen frå Volda får selskap
av prislønte Kjartan Fløg-
stad, Marit Kaldhol og
Rønnaug Kleiva på Boknat-
ta i november. Ottar Grep-
stad rundar av serien med
årstalar og har samla samt-
lege i bokform. Ungdomen
får både alvor og humor i
bøkene til Alf Kjetil Wal-
germo og Arnfinn Kolerud,
og dei yngste møter Anna
Folkestad og bøkene om
Unni og Gunni. Bokhaus-
ten i Ivar Aasen-tunet er
sterk, med noko for einkvar
smak.

- Ivar Aasen-tunet markerer opp-
takten til det nasjonale Språkåret
2013 med å presentere eit breitt ut-
val av litteratur. Kjemeverksemda
vår handlar om språk og litteratur,
og denne hausten får publikum
møte mange av forfattarane bak
haustens flunkande nye bøker, sei-
er programansvarleg Åshild Wide-
røe i IvarAasen-tunet.

Årstale med boklansering
Først ut er Ottar Grepstad, direktør
i Nynorsk kultursentrum, som på
den europeiske språkdagen 26.
september held årstale nr. 12 om

tilstanden for nynorsk skriftkultur.
Dei tolv årstalane utgjer undrande
nytenking om norsk språkpolitikk
og den språklege kvardagen i No-
reg. I den siste talen, «Draumen om
målet», samlar Ottar Grepstad trå-
dar frå alle årstalane til ein per-
spektivrik argumentasjon for ny-
norsk i mangfaldet av all verdas
språk. Den komplette samlinga av
årstalar er blitt til boka Draumen
om målet, som blir presentert i Aa-
sen-tunet i samband med årstalen.

Seinare i haust samtalar Grep-
stad med filosofen Gunnar Skir-
bekk, som fylte 75 i år. om viktige
spørsmål og saker Skirbekk har
vore engasjert i gjennom ileire tiår.

Boknatta
Kjartan Fløgstad har fått mykje
merksemd for den nye boka si,
Nordaustpassasjen, der han i kjend
litterær stil kritiserer kapitalismen
og massemedia. Han tek med boka
til Boknatta torsdag 15. november.
Dit kjem også Marit Kaldhol og
tidlegare festspeldiktar Rønnaug
Kleiva. KJeiva har med seg den
heilt ferske romanen Armenia, Al-
bania, Argentina, som har mange
sjølvbiografi ske trekk. Hovudper-
sonen heiter Rønnaug, og om dette
litterære grepet speglar eit sjølvbi-
ografisk innhald, får publikum
kanskje ^var på denne kvelden.
Marit Kaldhol har skildra intenst
forholdet mellom mor og dotter i
romanen Darwins sporvar.

Kaisa Aglen frå Volda lyrikkde-
buterer i år med Kvar i kroppen sit
ingenting, ei samling konsentrerte
dikt der bilete og tankar tek store
sprang. - Det er viktig å gi rom til
både etablerte forfattarar og debu-
tantar. Ekstra kjekt er det å ha Kai-
sa Aglen på programmet til Bok-
natta, sidan ho er oppvaksen berre
eit steinkast frå Aasen-tunet, seier
Widerøe.

Kvivsvegopning
Etter at Kvivsvegen opnar, vil store
delar av Nordfjord nå Aasen-tunet
innanfor éin times køyretid. Det gir
eit endå større publikum gode høve
til å få med seg aktuell litteratur og
forfattarmøte i ei breidd som Aa-
sen-tunet er aleine om i regionen.

Opningsdagen 22. september
spanderer Aasen-tunet kake på
gjestene og seinare i september får
ein høve til å bli betre kjend med
Sunnmøre gjennom boka 52 opple-
vingar på Sunnmøre. Forfattar Re-
becca Nedregotten Strand og foto-
graf June Johansen presenterer
opplevingar du kjenner ti! og nokre
du kanskje aldri har høyrt om.

Ungdomslitteratur
Som oppkøyring til Språkåret 2013
presenterer IvarAasen-tunet eit va-
riert haustprogram med sterk vekt
på litteratur for dei unge. Vi får
møte forfattaren Alf Kjetil Walger-
mo frå Sjøholt, som i 2011 gav ut

Alf Kjetil Walgermo frå Sjøholt
kjem til Aasen-tunet.

ungdomsromanen Mitt bankande
hjarte. Det er ein gripande roman
om ei 14 år gammal jente som blir
alvorleg hjartesjuk. Hjartet blir
skildra både som staden der ein blir
forelska, og som den livsnødvendi-
ge muskelen hjartet er. -Romanen
opnar opp for tankar om liv og død,
og sjølv om boka handlar om ei ung
jente og er skriven som ungdoms-
roman, har boka også mykje å gi
ein vaksen lesar, seier Widerøe.

Eit breitt publikum når også Arn-
finn Kolerud med boka Kom ikkje
inn i mitt hus, der hovudpersonen
Bendik Uføre veddar huset sitt på
at han skal få heile det norske fol-
ket til å samle på nynorske diktar-
kort. Begge forfattarane kjem til
Aasen-tunet i oktober.

Nynorsk barnebokveke
og Bokfest for born
Måndag 15. til torsdag 18. oktober
besøkjer forfattar Bjørn Sortland
og Janne Karin Støylen frå Ny-
norsksenteret biblioteka i Skodje,
Ørsta, Molde og Surnadal. Forel-
dre, barnehagenlsette, lærarar og
bibliotektilsetle får vite meir om
mangfaldet i nynorsk barnelittera-
tur. Nynorsk barnebokveke er eit
samarbeid mellom Møre og Roms-

Debuiant Kaisa Aglen frå Volda
kjem til Aasen-tunet.

Rønnaug Kleiva deltek på Aasen-
tunet i haust.

dal fylkesbibliotek, Nynorsksente-
ret og Ivar Aasen-tunet.

Nynorsk barnebokveke blir av-
slutta i Aasen-tunet med Bokfest
for bom søndag 21. oktober. Då
kjem forfattaren Anna Folkestad
med sine nye bøker om pingvinane
Unni og Gunni.

Elin Grimstad si bok Månen som
ville lyse som ei sol er inspirasjon
til bamekunstutstillinga i tunet i
november, der barnehagar lokalt
og i Nordfjord er inviterte til å del-
ta. Hausten i Aasen-tunet blir av-
slutta med den årlege familiedagen
andre søndag i advent.
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"Små partiklar og dei store mysteria i universet. Kan

tru og vitskap leve side om side?" Dette er temaet i

Kyrkjeakademiet komande torsdag.

 Me har vore så heldige å få Søster Katarina Pajchel

hit for å belyse dette ut ifrå eigne røynsler. Ho er

korkje filosof eller teolog, men nonne (ordenssøster) i

Dominikanerordenen, knytte til Katarinahjemmet i

Oslo. 1 tillegg er ho fysikar.

Både før og etter at ho vart ordenssøster har ho

studert partikkelfysikk.

Ho er for tida post. doc. ved Universitetet i Oslo, og

gjennom det knytt til ATLAS - eksperimentet ved

CERN ("Big Bang - laboratoriet"

Kan ein vitskapsmann tru på Gud? Eins eige vesle vit

kan vere vanskeleg nok å handtere i så måte - kva då

med dei som handterer dei verkeleg store spørsmåla?

Str. Katarina vil utdjupe dette og

også kome med tankar om korleis ein kan. og kanskje

tilmed bør kunne nærme seg dei ulike delane av

tilværet.

Med Richard Dawkins og hans meiningsfeller i den

eine enden av skalaen og den aukande interessa for

kreasjonisme i USA på den andre - her er det duka for

ein spennande kveld med høve til verkeleg å utvide

eigen horisont! A.H.
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Higgs trakk full sal 
 Under Dusken. 03.09.2012 14:17 
Lena Gravdal 
Det var stinn brakke i Storsalen på årets første

Samfundsmøte. Temaet Gudepartikkelen vekkket

helt klart trondheimsstudentenes interesse.

4.juli i år kom nyheten fra Den europeiske

organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) i

Sveits, om at de mest sannsynlig hadde funnet det

mye omtalte Higgs-bosonet. Denne hypotetiske

elementærpartikkelen, som hele teorien om

Standardmodellen bygger på, kunne endelig være

funnet. Forskerne er likevel forsiktige med å si at det

helt sikkert er Higgs-bosonet de har oppdaget.

 UNDER DUSKEN BESØKTE CERN I VINTER, LES

REPORTASJEN HER!

 Viktig for vår eksistens

 Allerede i 1964 ble eksistensen av Higgs-bosonet

påstått, og siden da har såkalte Higgsjegere forsøkt å

finne det. Alex Read er en av disse jegerne, og

oppsummerer viktigheten av å få bekreftet at Higgs-

bosonet finnes.

 - Uten Higgs er det heller ingen Standardmodell, noe

som vil si at de siste 100 årene innen fysikken har

vært på feil spor, sier Read.

 Standardmodellen er en teori innen fysikken, som

sier noe om hvordan atomer bygges opp og forbinder

seg med hverandre. Det handler dermed om all

materie rundt oss. Fysiker ved Universitetet i Oslo Are

Raklev, sier at Standardmodellen sier nesten alt om

vår opprinnelse.

 - Det eneste modellen ikke sier noe om, er hvorvidt

Higgs-bosonet finnes eller ikke. Uten Higgs ville hele

universet vært en løs masse, sier Raklev.

 Vanskelig å finne

 Higgs-bosonet er oppkalt etter Peter Higgs, som var

den første til å påstå dens eksistens. Han sa derimot

ingenting om massen til Higgs-bosonet, og dermed

heller ikke hvor man kunne finne det. Fra 1970-tallet

og frem til i dag har derfor forskere brukt tiden på å

lete. Large Hadron Collider (LHC) ble bygget i CERN

for å garantere oppdagelsen av Higgs-bosonet. De

begynte å gjøre forsøk sent i 2009, og kunne etter

hvert gi hint om i hvilket område det var sannsynlig å

finne Higgs-bosonet.

 Alex Read innrømmer at det ikke er lett å se tydelig

på resultatene om de har funnet Higgs-bosonet, og at

det derfor er naturlig å spørre seg om det de har

funnet er bevis nok.

 - Når man legger sammen data fra tre ulike kanaler,

blir resultatet signifikant. Det er dermed utenfor

enhver tvil at vi har oppdaget noe nytt. Om det er

Higgs-bosonet kan vi likevel ikke si sikkert før til vi har
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forsket videre. Vi må samle mer data og undersøke

alle egenskaper, sier Read.

 Pedagogisk problem

 Professor Bjarne Stugu undrer seg på om fysikken

sliter med et forklaringsproblem.

 - Jeg skjønner at det ikke er lett å forstå resultatene

vi legger frem her i dag, og derfor sikkert ikke enkelt å

ta stilling til om dere tror på oss eller ikke. Jeg tror vi

nå har funnet Higgs-bosonet, spørsmålet blir jo om

dere tror på det, sier Stugu.

 Alex Read sier at alt tyder på at det er Higgs-bosonet

de har funnet.

 - Det både ser ut som, smaker som og lukter som

Higgs-bosonet. Vi har oppdaget noe nytt, det er helt

sikkert. Så med 99% sikkerhet er dette Higgs, sier

Read.

 Få NTNU-studenter

 Are Raklev oppfordrer studenter fra NTNU til å søke

seg til CERN.

 - Det er altfor få NTNU-studenter, og det er synd.

Mye av årsaken kan være at skolen mangler

bindeleddet mellom studentene og CERN. Det er

viktig med en hjemmeperson som kan formidle

informasjon og kunnskap, og også sikre at den

kunnskapen studenten får meg seg fra CERN

kommer tilbake til skolen, sier han.

 Norge bidrar med mye resurser til CERN, likevel er

det få nordmenn der. Rakelv skulle ønske det var

annerledes.

 - Samtidig er den beste veien inn til fast ansettelse i

CERN via studentopplegg. På den måten får du foten

innenfor, og med det muligheten til å bli der, sier han.

 Diskuter saken her!

 Svar på denne tråden

 Telefonnummer og epostadresse vil ikke være synlig

for andre, det er bare i tilfelle vi har behov for å

kontakte deg. Under Dusken forbeholder seg retten til

å publisere innlegg fra forumet i papirutgaven.

 Navn * Telefonnummer Email-adresse * Innlegg *

Verifikasjon * Skriv inn ordet som vises til venstre.

Trykk på bildet for et nytt ord.

 HAR TROEN: Bjarne Stugu tror det er Higgs-bosonet

som nå er oppdaget ved forskningssenteret CERN.

© Dusken.no
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Redaksjonen anbefaler 31. august - 6. september 
 Morgenbladet. 31.08.2012 18:00 
Debatter og foredrag Lørdag Carl Zimmer holder

et foredrag om hvordan nyere forskning har

endret vårt syn på virus. Det vil bli holdt på

engelsk.

Litteraturhuset, Oslo Tid: 12:00

 Funnet av det forskerne tror kan være den mystiske

partikkelen Higgs-Bosonet omtales som århundrets

begivenhet innen fysikken. Alex Read, Are Raklev og

Bjarne Stugu møtes for å diskutere partikkelen og gi

oss svar på hvordan universet oppsto. Samfundet,

Trondheim Tid: 19:00

 Søndag

 Historisk søndag: Karin Sveen forteller om Peder

Sæther, en mann som forlot landlige Odalen og slo

seg opp som bankmann i New York, og var med på å

grunnlegge Berkeley University. Litteraturhuset, Oslo

Tid: 13:00

 Mandag

 Hva blir konsekvensene av genmodifiserte vekster?

Inga Marte Thorkildsen, David Runyon, Bill Freese,

Mariam Meyet, Åsmund Bjørnstad og Kathrine

Kleveland holder foredrag om fordeler, ulemper og

forbrukerspørsmål. Litteraturhuset, Oslo Tid: 11:30

 Tirsdag

 I kveld møtes klimaforskernes a-lag: Bogi Hansen,

Andrew J. Watson, Raymond S. Bradley og Kjersti

Fløttum. De vil gi oss harde fakta og forslag til

løsninger. Kvarteret, Bergen Tid: 18:00

 Tore Frost holder foredraget Fra Henry Oliver Rinnan

til Anders Behring Breivik. Foredraget etterfølges av

innspill fra Egil A. Wyller. Ragnar Frischs auditorium,

Oslo Tid: 18:00

 Onsdag

 Historieverket om Universitetet i Oslo kom ut i ni bind

i jubileumsåret 2011. Noen har brukt tiden siden da til

å lese det. Hva synes de? Narve Fulsås holder

foredraget Kva kan vi lære av Universitetet i Oslos

historie?, mens Dag Michalsen, Anne Kveim Lie, Olav

Bjerkholt, Synne Corell og Arild Stubhaug. Deretter

innleder John Peter Collett og Fredrik W. Thue til

debatt. Niels Treschows hus, Oslo Tid: 09:00

 Åsa Linderborg møter Kjartan Fløgstad til samtale.

Litteraturhuset, Oslo Tid: 19:00

 Torsdag

 Fastleger kan ikke lenger nekte å utføre

arbeidsoppgaver som strider mot personlig moral og

livssyn. Overstyrer loven den hippokratiske eden, eller

fjerner den et unødvendig privilegium? Gunnhild

Felde, Ellen Økland Blinkenberg, Eskil Skjeldal og
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Robin Kåss debatterer. Kvarteret, Bergen Tid: 18:00

 Radio

 Fredag

 Oslo Sinfonietta spiller Winterreise av Franz

Schubert og Hans Zender. Dirigent: Christian Eggen.

Tenor: Brenden Gunnell. NRK P2 Tid: 19:03

 Lørdag

 Studentradioen i Bergen fyller tretti år, og feirer med

en jubileumssending sammen med Sigmund Grønmo,

Frank Aarebrot, Arill Riise, Desta Maria Beeder, The

Real Ones, Hvitmalt Gjerde, Lars Nyre og Trude

Drevland. Studio blir for anledningen flyttet ut til

utenfor Den Nationale Scene. FM 96,4 (Bergen) Tid:

13:00

 På livet laus: Han biter seg fast i farsgården på

svenska glesbygden, der han lager honning og holder

seg med egen valuta. Møt Kjell Holmstrand fra

Dalarna. Ved Halfdan Bleken. NRK P2 Tid: 17:03

 Diverse

 Fredag

 I dag åpner gruppeutstillingen Øyeblikkets

betingelser med Yto Barrada, Toril Johannessen,

Talleiv Taro Manum, Britta Marakatt-Labba og LeRoy

Stevens. Denne utstillingen er, i likhet med alle andre

utstillinger, et øyeblikk, da den er en hendelse i tid,

heter det i programmet. Hordaland Kunstsenter,

Bergen Tid: 12:00

 I dag åpner også Svein Flygari Johansen sin utstilling

Am I making up what really happened?. Mange har

pekt på motsetningene som rommes i Johansens

kunst, heter det i programmet. Tromsø Kunstforening

Tid: 12:00

 Søndag

 Da er alt klart for den tredje utgaven av Jødiske

Kulturdager. Det blir seminar med musikk og teater

om jiddisk språk og kultur, familieforestillingen Yosef

un zayne brider, foredrag av Gabi Gleichmann og

klezmernatt. Jødisk Museum, Oslo Tid: Til 8.

september

 Onsdag

 Hver høst samles hundrevis av traner på Re og

Muan i Meldal før trekket sørover. Det er et

imponerende syn når flokken letter i kveldingen og

setter kurs for nattkvarteret. Vi tar en kaffe på Re

mens vi venter på at tranene letter. Otto Frengen er

turleder og står for det faglige innholdet. Lütenhaven,

Trondheim Tid: 16:30

 Fremføringskunst innebærer at utøverne bruker sin

egen kropp i en kunstnerisk handling. I kveld gir

kunstnerne Rita Marhaug, Terese Longva, Kaja Cxzy

Andersen og Hans Christian van Nijkerk oss en

innføring i hva de driver med. Kvarteret, Bergen Tid:

18:00

 Film

 Søndag

 I kveld kan du se alle de tre gamle Star Wars-

filmene, altså episode IV VI, etter hverandre. Regi:

George Lucas (1977), Irvin Kershner (1980) og

Richard Marquand (1983). Samfundet, Trondheim

Tid: 17:00

 Onsdag

 I den originale Kon Tiki-filmen fra 1950 møter du

Herman Watzinger slik han virkelig var. Regi: Thor

Heyerdahl og Olle Nordemar. Cinemateket,

Kristiansand Tid: 18:00

 Hva skjer i Syria? Den syriske forfatteren Khaled

Khalifa er aktuell på norsk med romanen Hatets

lovsang. Den er forbudt i hjemlandet. Han er blant de

intellektuelle som åpent støtter den pågående
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revolusjonen i Syria, og lørdag klokken 17:00 kan du

møte ham på Litteraturhuset i Oslo. Her møter han

Eugene Schoulgin, Gunvor Mejdell og Kai Kverme til

samtale om sitt forfatterskap og de intellektuelles

situasjon i dagens konfliktfylte Syria. Foto: Scanpix

© Morgenbladet
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Den siste biten i puslespillet? 
 På Høyden. 23.08.2012 15:27 
KRONIKK: Betyr oppdagelsen av Higgs-bosonet

slutten for denne delen av fysikken? Absolutt

ikke.

Av Trygve Buanes (postdoktor, IFT) og Bjarne Stugu

(Professor, IFT)

 Den 7. september holder CERNs forskningsdirektør,

Sergio Bertolucci et seminar på studentsenteret ved

Universitetet i Bergen (UiB). Forskere ved Institutt for

Fysikk og Teknologi har i flere år bidratt aktivt til å

finne denne nye partikkelen. Seminaret bleplanlagt i

god tid før sommerferien, men burde vekke spesielt

stor interesse etter at oppdagelsen av en ny partikkel,

sannsynligvis `Higgs-bosonet` ble annonsert den 4 juli

i år. Denne partikkelen ble funnet i proton-proton

kollisjoner ved CERNs Large Hadron Collider (LHC),

av to eksperimenter - ATLAS og CMS - som har

arbeidet uavhengig av hverandre.

 Grunnen til at nettopp denne oppdagelsen er så

sensasjonell er at Higgs-bosonet står i en særstilling

blant de 18 fundamentale partiklene som, i følge

`Standardmodellen`, bygger opp alt det vi ser rundt

oss og når vi ser bort fra gravitasjon forklarer kreftene

mellom dem. Higgs-bosonet er ikke bare den siste

uoppdagede partikkelen i denne modellen - den er

også sentral i en mekanisme oppfunnet av den

skotske fysikeren Peter Higgs i 1964. Med `Higgs-

mekanismen` innebygget i Standardmodellen, så kan

de andre partiklene ha masse akkurat slik vi

observerer. Eksistensen av denne partikkelen

besvarer dermed et fundamentalt, men hittil ubesvart

spørsmål om naturens oppbygging.       

 En av kollisjonene fra ATLAS-eksperimentet der det

ser ut til å ha bli lagd et Higgs-boson. De blå/hvite

linjene som kommer ut fra midten av bildet viser hvor

fire myoner som man regner med kom fra Higgs-

bosonet tok veien (Illustrasjon: ATLAS Experiment

2012 CERN)

 Å lete etter det man ikke kan se Bare de letteste av

de 18 partiklene omtalt ovenfor er stabile. For å kunne

finne Higgs-bosonet har vi derfor vært avhengig av å

lage det selv. Dette gjøres ved å kolliderepartikler

med høy energi. I følge Standardmodellen skal noen

av disse kollisjonene lage Higgs-bosoner. LHC er en

maskin som er laget for å gjøre akkurat dette: To

proton-stråler som beveger seg med nesten

lyshastigheten bringes til front-mot- frontkollisjon. Ved

kollisjonspunktene er det plassert detektorer som

brukes til å studere hva som skjer.

 Det er partiklene som kommer ut fra det ekstremt

kortlivede Higgs-bosonet når det faller i stykker

somobserveres i detektorsystemene som er montert

rundt kollisjonspunktene i LHC.To detektorsystemer,

ATLAS og CMS, har vært benyttet for å `ta bilder` av

hva som skjer. For å finne ut om et Higgs-boson har

blitt laget i en av kollisjonene må vi altså se gjennom

alle bildene og lete etter fingeravtrykket til Higgs-

bosonet. Her er det noenkompliserende faktorer. For
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det første er det enormt mange bilder å se gjennom

resultatene som ble presentert i sommer er basert på

en million milliarder kollisjoner. Data-analysen gjøres

derfor ved hjelp av datamaskiner. Og for å få tilgang

til nok datakraft har man måttet utvikle en helt ny

måte å organisere data-ressursene på. I stedet for at

hver forskningsinstitusjon har sine datamaskiner

reservert for seg er alle datamaskinene satt sammen i

et nettverk, kalt grid. Når man skal bruke

datamaskinene sender man bare jobben inn i en

felles kø, og jobben blir utført der det er ledig

kapasitet til enhver tid. For det andre fins det mange

kollisjonsprosesser med fingeravtrykk som ligner et

Higgs-boson. Alle disse andre prosessene kalles for

bakgrunn og skjuler det vi ser etter. En god del av

bakgrunnen er det mulig å fjerne ved å finne

karakteristiske trekk ved Higgs-fingeravtrykket som

ikke er til stede i den delen av bakgrunnen. Men en

del av bakgrunnen har så likt fingeravtrykk til Higgs-

bosonet at det er umulig å skille med sikkerhet. Det

beste man kan gjøre da er å estimere hvor stor denne

delen av bakgrunnen er, og hvis man observerer flere

slike fingeravtrykk enn det som kan skyldes

bakgrunnen tilskrives dette dannelsen av Higgs-

bosoner. Det er med andre ord ikke mulig å si med

sikkerhet om et enkelttilfelle faktisk var et Higgs-

boson, men man må nøye seg med å konkludere ut

fra hvor mange Higgs-like fingeravtrykk man ser

sammenlignet med hvor mange man kan forvente å

finne i bakgrunnen. Oppdagelsen av den nye

partikkelen baserer seg på at man fant så mange

Higgs-like fingeravtrykk at sannsynligheten for at de

kun skulle komme fra bakgrunnen er mindre enn en

milliondel.

 Men er det Higgs-bosonet som er funnet? Higgs-

bosonet var den siste biten som manglet i

Standardmodellen for partikkelfysikk. Betyr det at

oppdagelsen av Higgs-bosonet betyr slutten for

denne delen av fysikken? Absolutt ikke.

Eksperimentene på CERN går fremdeles for fullt og

samler mer data. En viktig oppgave nå som denne

nye partikkelen er oppdaget er å studere

egenskapene nøye. Det som er observert så langt er

at det finnes en partikkel med masse omtrent lik 135

hydrogenatomer og med et fingeravtrykk som passer

bra med det man forventer av et Higgs-boson. Men

for å være helt sikker på at det er Higgs-bosonet, og

ikke en ny ukjent partikkel som er observert, trengs

det mer data for å studere alle aspekter ved

partikkelen nøyere. Detaljstudier av Higgs-bosonet vil

forhåpentligvis kunne fortelle oss hvor veien for den

fundamentale fysikken går videre. For selv om

Standardmodellen nå er komplett har det de senere

årene blitt stadig klarere at det må finnes noe mer. En

viktig pekepinn er den mørke materien, som vi nå vet

at det finnes langt mer av i universet enn det gjør av

vanlig materie. Vi vet ennå ikke hva det er, men det

virker klart at ingen av partiklene i Standardmodellen

kan utgjøre denne materien. Dette er et av de

spørsmålene vi håper at eksperimentene på CERN vil

være med på å besvare.

 Bergen sitt bidrag Gruppen for eksperimentell

partikkelfysikk ved UiB har deltatt i ATLAS-

eksperimentet siden 1995. Bidragene til ATLAS har

vært til utprøving av sensorer, med konstruksjon og

leveranse av elektroniske detektormoduler som nå er

installert i eksperimentet.Hovedaktiviteten er nå innen

analyse av fysikk-data der vi arbeider med mange

problemstillinger, også innen søk etterHiggs-bosonet.

 Imidlertid er fysikk-programmet innenATLAS langt

bredere. Det er blant annet mulig å søke etter

kandidater for universets mørke materie, som i visse

utvidelser av Standardmodellen (f.eks. i

supersymmetri), skal kunne påvises i proton-proton

kollisjonene ved LHC. Bergensgruppen har her stor

analyseaktivitet, og gjennom et stipend fra Bergens

forskningsstiftelse som finansierer et senter for mørk

materie-forskning (ledet av forsker Heidi Sandaker,

som har ansatt en av oss (Buanes) samt to

doktorgrads-stipendiater), så har det blitt mulig å

knytte denne aktiviteten opp mot søk etter signaturer

for verdensrommets mørke materie i kosmisk stråling,

gjennom deltakelse i eksperimentet Cherenkov

Telescope Array som er under planlegging. Gruppen

ser derfor fram til mange spennende år med analyse

av fysikkdata fra de eksperimentene vi deltar i!
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 Dette er saken:

 * CERN, Den europeiske organisasjonen for

kjernefysisk forskning, er et samarbeid mellom 20

land, og Norge har vært medlem siden opprettelsen i

1954.

 * LHC er den største partikkelakselaratoren i verden.

Den er sirkulær med 27 km omkrets og har over 1600

kraftige magneter som styrer protonstrålene.

 * Standardmodellen er en nøye testet beskrivelse av

de minste kjente bestandelene i naturen og kreftene

som virker mellom dem.

 * Higgs-bosonet er en viktig brikke i

Standardmodellen, og letingen etter dette ser nå ut til

å være over.

 * Sergio Bertolucci holder foredrag om `Higgs-

bosonet` 7. september i Egget. Les mer om dette.

© På Høyden
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Ideer Debatt

Kaster nytt lys på universets 
mørke hemmelighet
HIGGS-partIkkelen

I juli, i det store auditoriet på 
Cern i Sveits, kunne vi følge 
med da unge, entusiastiske 
mennesker kledd i nasjonale far-
ger jublet da man offentliggjorde 
oppdagelsen av en ny partikkel, 
det som kan være Higgs-
partikkelen. Higgs-partikkelen 
kan forklare et av universets 
største mysterier: mysteriet om 
hvorfor partikler har masse. 
Higgs-boson er også den siste 
elementærpartikkelen fra den 
såkalte Standardmodellen. Da er 
vel alt forstått? Den siste pusle-
spillbrikken er funnet. Nei, langt 
ifra, den siste puslespillbrikken 
i Standardmodellen er samtidig 
den første brikken til et helt nytt 
puslespill og med mulig langt 
flere brikker.
 Jubelen fra auditoriumet 
på Cern er altså todelt. For det 
første for å feire oppdagelsen av 
en ny elementærpartikkel, den 
første oppdagelsen av et elemen-
tært boson siden oppdagelsen av 
Z og W ved Cern-laboratoriet i 
Sveits i 1983. En enorm oppda-
gelse i seg selv så kort tid etter 
LHC-start. I ukene, månedene 
og årene framover skal fysikere 
måle egenskapene til denne 
nyoppdagede partikkelen.
 For det andre gir denne 
partikkelen ny viktig informa-
sjon om store uløste spørsmål i 
fysikken. Egenskapene til denne 
partikkelen kan gi en større 
forståelse av partikkelfysikk 
langt utover det som beskrives 
av dagens teori. En av de mest 
interessante nye modellene er 
Supersymmetri. Denne model-
len forutsier faktisk at massen 

til Higgs-partikkelen er akkurat 
i det området der Atlas og CMS 
har målt at den er. Supersym-
metri forutser også eksistensen 
til andre partikler, og en av dem, 
den letteste supersymmetriske 
partikkelen, kan kanskje til og 
med forklare et helt annet mas-
seproblem og et muligens enda 
større mysterium, nemlig mørk 
materie i universet.
 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 
stoff, eller tyngre stabile partikler 
som man kaller mørk materie. 
Problemet er at ingen ennå 
har observert slike partikler. 
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.

 Hvis vi lykkes i å produsere 
disse mørk materie-partiklene 
i kontrollerte kollisjoner ved 
LHC, kan vi studere dem ved 
hjelp av store detektorer, for 
eksempel Atlas, på samme måte 
som for Higgs-partikkelen. Dette 

er noe av det partikkelfysikere 
i Bergen, Trondheim og Oslo 
jobber med. Men man kan også 
lete etter mørk materie med 
andre typer eksperimenter, som 
prøver å registrere signaler av 
mørk materie som er rundt oss 
til enhver tid. For eksempel 
kan to mørke materie-partikler 
som treffes i verdensrommet 
ødelegge hverandre og lage et 
tydelig signal som treffer jorda, 
og som vi kan observere og 
rekonstruere ved hjelp av store 
teleskoper.
 Cherenkov Teleskop Array 
er et slikt stort teleskop på 
bakken som studerer fotoner 
fra kosmiske stråler fra verdens-
rommet. CTA-teleskopet skal 
bygges om et par år, og er etter-
følgeren til Hess-teleskopet som 
ligger i Namibia, og som i dag 
studerer data fra verdensrom-
met. Andre eksperimenter leter 
etter bevegelser i atomkjerner 
fra vekselvirkning med mørk 
materie-partikler som går forbi. 
Slike detektorer er typisk bygget 
i gruvesjakter under bakken. 

 Uansett hvilke metoder man 
bruker for å lete etter hva mørk 
materie er, må man kombinere 
resultater fra forskjellige områ-
der for å bli sikre på hva man 
ser. Ved Institutt for Fysikk 
og Teknologi ved Universitet i 
Bergen har vi også satset spesielt 
på denne typen forskning ved 
å opprette et første senter for 
mørk materie, et pilotprosjekt, 
som jobber både med data 
fra Atlas og LHC og med 
data fra astropartikkelfysikk, 
og med å kombinere disse. 
Forskere i Bergen deltar også i 
CTA-kollaborasjonen.
 Higgs-partikkelen er også 
knyttet til et enda mer mystisk 
problem. Ideen bak Higgs-
mekanismen er at fundamentale 
partikler får masse ved å 
knytte seg til et Higgs-felt som 
fyller hele rommet. Vi kan 
faktisk beregne med hvilken 
energi-tetthet Higgs-feltet fyller 
rommet rundt oss, og med opp-
dagelsen av Higgs-partikkelen 
blir dette resultatet plutselig 
veldig aktuelt. Problemet er at 

en slik «vakuum-energi» blir 
veldig stor. Mange milliarder 
milliarder ganger større enn den 
«vakuum-energien» som trengs 
for å akselerere ekspansjonen av 
universet, en størrelse som har 
blitt målt i astrofysiske eksperi-
menter. Fysikere tror nå at 76 
prosent av mass-energien i uni-
versets kan være en slik «mørk 
energi» som kan være knyttet til 
Higgs-feltet.
 Cerns nye resultater har 
allerede åpnet døra inn til en 
ny uoppdaget verden. Vi står 
på terskelen til en fundamental 
ny forståelse av universet, og 
detaljerte studier av denne nye 
partikkelen kommer til å vise 
oss veien videre. På samme 
måte som Columbus og andre 
oppdagelsesreisende reiste 
avgårde med ufullstendige kart 
over verden, har vi i fysikken nå 
for første gang fått en antydning 
av hvor veien går.

AnnA LipniAckA 
Heidi SAndAker 

Fysikere og Cern-forskere  
ved Universitetet i Bergen

76 prosent av mass-
energien i Universets 
kan være en slik 
«mørk energi» som 
kan være knyttet til 
Higgsfeltet.

Hånden som rører vuggen: Den siste puslespillbrikken i Standardmodellen er samtidig den første brikken til et helt nytt puslespill. 
Dette fotoet viser en protonkollisjon i Cern-laboratoriet i 2011.  Foto: Cern/SCanpIx
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HIGGS-partIkkelen I juli, i det store auditoriet på

Cern i Sveits, kunne vi følge med da unge,

entusiastiske mennesker kledd i nasjonale farger

jublet da man offentliggjorde oppdagelsen av en

ny partikkel, det som kan være Higgspartikkelen.

Higgs-partikkelen kan forklare et av universets største

mysterier: mysteriet om hvorfor partikler har masse.

 Higgs-boson er også den siste elementærpartikkelen

fra den såkalte Standardmodellen. Da er vel alt

forstått? Den siste puslespillbrikken er funnet. Nei,

langt ifra, den siste puslespillbrikken i

Standardmodellen er samtidig den første brikken til et

helt nytt puslespill og med mulig langt flere brikker.

Jubelen fra auditoriumet på Cern er altså todelt. For

det første for å feire oppdagelsen av en ny

elementærpartikkel, den første oppdagelsen av et

elementært boson siden oppdagelsen av Z og W ved

Cern-laboratoriet i Sveits i 1983. En enorm

oppdagelse i seg selv så kort tid etter LHC-start. I

ukene, månedene og årene framover skal fysikere

måle egenskapene til denne nyoppdagede

partikkelen.

For det andre gir denne partikkelen ny viktig

informasjon om store uløste spørsmål i fysikken.

Egenskapene til denne partikkelen kan gi en større

forståelse av partikkelfysikk langt utover det som

beskrives av dagens teori. En av de mest

interessante nye modellene er Supersymmetri. Denne

modellen forutsier faktisk at massen

til Higgs-partikkelen er akkurat i det området der Atlas

og CMS har målt at den er. Supersymmetri forutser

også eksistensen til andre partikler, og en av dem,

den letteste supersymmetriske partikkelen, kan

kanskje til og med forklare et helt annet

masseproblem og et muligens enda større mysterium,

nemlig mørk materie i universet.

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 stoff, eller tyngre stabile partikler

som man kaller mørk materie.

Problemet er at ingen ennå har observert slike

partikler.

Hintet om hvilken masse Higgspartikkelen kan ha, gir

oss også et hint om at LHC kanskje kan produsere

slike mørk materiepartikler.

Og enda viktigere, kanskje dette kan skje veldig snart.

Hvis vi lykkes i å produsere disse mørk materie-

partiklene i kontrollerte kollisjoner ved LHC, kan vi

studere dem ved hjelp av store detektorer, for

eksempel Atlas, på samme måte som for Higgs-

partikkelen. Dette
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er noe av det partikkelfysikere i Bergen, Trondheim

og Oslo jobber med. Men man kan også lete etter

mørk materie med andre typer eksperimenter, som

prøver å registrere signaler av mørk materie som er

rundt oss til enhver tid. For eksempel kan to mørke

materie-partikler som treffes i verdensrommet

ødelegge hverandre og lage et tydelig signal som

treffer jorda, og som vi kan observere og rekonstruere

ved hjelp av store teleskoper.

Cherenkov Teleskop Array er et slikt stort teleskop på

bakken som studerer fotoner fra kosmiske stråler fra

verdensrommet.

CTA-teleskopet skal bygges om et par år, og er

etterfølgeren til Hess-teleskopet som ligger i Namibia,

og som i dag studerer data fra verdensrommet.

Andre eksperimenter leter etter bevegelser i

atomkjerner fra vekselvirkning med mørk materie-

partikler som går forbi.

Slike detektorer er typisk bygget i gruvesjakter under

bakken.

Uansett hvilke metoder man bruker for å lete etter hva

mørk materie er, må man kombinere resultater fra

forskjellige områder for å bli sikre på hva man ser.

Ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitet i

Bergen har vi også satset spesielt på denne typen

forskning ved å opprette et første senter for mørk

materie, et pilotprosjekt, som jobber både med data

fra Atlas og LHC og med data fra astropartikkelfysikk,

og med å kombinere disse.

Forskere i Bergen deltar også i CTA-kollaborasjonen.

Higgs-partikkelen er også knyttet til et enda mer

mystisk problem. Ideen bak Higgsmekanismen er at

fundamentale partikler får masse ved å knytte seg til

et Higgs-felt som fyller hele rommet. Vi kan faktisk

beregne med hvilken energi-tetthet Higgs-feltet fyller

rommet rundt oss, og med oppdagelsen av Higgs-

partikkelen blir dette resultatet plutselig veldig aktuelt.

Problemet er at

en slik «vakuum-energi» blir veldig stor. Mange

milliarder milliarder ganger større enn den «vakuum-

energien» som trengs for å akselerere ekspansjonen

av universet, en størrelse som har blitt målt i

astrofysiske eksperimenter.

Fysikere tror nå at 76 prosent av mass-energien i

universets kan være en slik «mørk energi» som kan

være knyttet til Higgs-feltet.

Cerns nye resultater har allerede åpnet døra inn til en

ny uoppdaget verden. Vi står på terskelen til en

fundamental ny forståelse av universet, og detaljerte

studier av denne nye partikkelen kommer til å vise

oss veien videre. På samme måte som Columbus og

andre oppdagelsesreisende reiste avgårde med

ufullstendige kart over verden, har vi i fysikken nå for

første gang fått en antydning av hvor veien går.

AnnA LipniAckA Heidi SAndAker Fysikere og Cern-

forskere ved Universitetet i Bergen

76 prosent av massenergien i Universets kan være en

slik «mørk energi» som kan være knyttet til

Higgsfeltet.
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Kaster nytt lys på universets mørke hemmelighet 
 Morgenbladet. 09.08.2012 18:00 
HIGGS-partikkelen I juli, i det store auditoriet på

Cern i Sveits, kunne vi følge med når unge,

entusiastiske mennesker kledd i nasjonale farger

jublet da man offentliggjorde oppdagelsen av en

ny partikkel, det som kan være Higgs-partikkelen.

Higgs-partikkelen kan forklare et av Universets

største mysterier: Mysteriet om hvorfor partikler har

masse. Higgs-boson er også den siste

elementærpartikkelen fra den såkalte

Standardmodellen. Da er vel alt forstått? Den siste

puslespillbrikken er funnet. Nei, langt ifra, den siste

puslespillbrikken i Standardmodellen er samtidig den

første brikken til et helt nytt puslespill og med mulig

langt flere brikker.

 Jubelen fra auditoriumet på Cern er altså todelt. For

det første for å feire oppdagelsen av en ny elementær

partikkel, den første oppdagelsen av et elementært

boson siden oppdagelsen av Z og W ved Cern-

laboratoriet i Sveits siden i 1983. En enorm

oppdagelse i seg selv så kort tid etter LHC-start. I

ukene, månedene og årene framover skal fysikere

måle egenskapene til denne nyoppdagede

partikkelen.

 For det andre gir denne partikkelen ny viktig

informasjon om store uløste spørsmål i fysikken.

Egenskapene til denne partikkelen kan gi en større

forståelse av partikkelfysikk langt utover det som

beskrives av dagens teori. En av de mest

interessante nye modellene er Supersymmetri. Denne

modellen forutsier faktisk at massen til Higgs-

partikkelen er akkurat i det området der Atlas og CMS

har målt at den er. Supersymmetri forutser også

eksistensen til andre partikler og en av dem, den

letteste supersymmetriske partikkelen, kan kanskje til

og med forklare et helt annet masseproblem og et

muligens enda større mysterium, nemlig mørk materie

i universet.

 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 stoff, eller tyngre stabile partikler

som man kaller mørk materie. Problemet er at ingen

ennå har observert slike partikler. 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, kanskje dette kan skje

veldig snart.

 Hvis vi lykkes å produsere disse mørk materie

partikler i kontrollerte kollisjoner ved LHC kan vi

studere dem ved hjelp store detektorer, for eksempel

Atlas, på samme måte som for Higgs-partikkelen.

Dette er noe av det partikkelfysikere i Bergen,

Trondheim og Oslo jobber med. Men man kan også

lete etter mørk materie med andre typer av

eksperimenter som prøver å registrere signaler av

mørk materie som er rund oss til enhver tid. For

eksempel kan to mørke materie-partikler som treffes i
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verdensrommet ødelegge hverandre og lage et

tydelig signal som treffer jorda og som vi kan

observere og rekonstruere ved store teleskoper.

 Cherenkov Teleskop Array, er et slikt stort teleskop

på bakken som studerer fotoner fra kosmiske stråler

fra verdensrommet. CTA-teleskopet skal bygge om et

par år, og er etterfølgeren til Hess-teleskopet som

ligger i Namibia og som i dag studerer data fra

verdensrommet. Andre eksperimenter leter etter

bevegelser i atomkjerner fra vekselvirkning med mørk

materie partikler som går forbi. Slike detektorer er

typisk bygget i gruvesjakter under bakken.

 Uansett hvilke metoder man bruker for å lete etter

hva mørk materie må man kombinere resultater fra

forskjellige områder for å bli sikre på hva man ser.

Ved Institutt for Fysikk og Teknologi Universitet i

Bergen har vi også satset spesielt på denne typen

forskning ved å opprette et første senter for mørk

materie, et pilotprosjekt, som jobber både med data

fra Atlas og LHC og med data fra astropartikkelfysikk

og med å kombinere disse. Forskere i Bergen deltar

også i CTA-kollaborasjonen.

 Higgs partikkelen er også knyttet til enda mer mystisk

problem. Idéen bak Higgs-mekanismen er at

fundamentale partikler får masse ved å knytte seg til

et Higgsfelt som fyller hele rommet. Vi kan faktisk

beregne med hvilken energi-tetthet Higgs-feltet fyller

rommet rundt oss og med oppdagelsen av Higgs-

partikkelen blir dette resultatet plutselig veldig aktuelt.

Problemet er at en slik vakum-energi blir veldig stor.

Mange milliarder milliarder ganger større enn den

vakum-energien som trengs for å akselerere

ekspansjonen av Universet, en størrelse som har blitt

målt i astrofysiske eksperimenter. Fysikere tror nå at

det er 76 prosent av mass-energien i Universets kan

være en slik mørk energi som kan være knyttet til

Higgsfeltet.

 Cerns nye resultater har allerede åpnet døra inn til en

ny uoppdaget verden. Vi står på terskelen til en

fundamental ny forståelse av universet, og detaljerte

studier av denne nye partikkelen kommer til å vise

oss veien videre. På samme måte som Columbus og

andre oppdagelsesreisende reiste avgårde med

ufullstendige kart over verden, har vi i fysikken nå for

første gang fått en antydning av hvor veien går.

 Anna Lipniacka Heidi Sandaker Fysikere og Cern-

forskere ved Universitetet i Bergen

 Hånden som rører vuggen: Den siste

puslespillbrikken i Standardmodellen er samtidig den

første brikken til et helt nytt puslespill. Dette fotoet

viser en protonkollisjon i Cern-laboratoriet i 2011.

Foto: Cern/Scanpix
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FLORØ: Florø Blues og
Rock vurderer å flytte
festivalen til sentrum
neste år, for å få med eit
større lokalt publikum.
DAVID E. ANTONSEN
david@firdaposten.no

Det stadfestar Knut Grønsberg i
Florø Blues og Rock. 

For sjølv om oppmøtet var om
lag på same nivå som i fjor, og
arrangørane reknar med at dei
kjem til å gå i balanse med bud-
sjettet, er ein ting klar: Det var
veldig mange tilreisande motor-
syklistar til stades, og ikkje fullt
like mange ikkje-uniformerte flo-
røværingar som ein kanskje had-
de ønskt på førehand.

Vinni til Florø
Samstundes skal det seiast at det
var fleire frå Florø til stades enn i
fjor, då dei skinnkledde dominer-
te konserten. Då sa arrangøren til
Firdaposten at dei vurderte å
endre konseptet. Det gjer dei i år
også.

– Bjørn Berge, Piddi og dei
andre artistane dreg litt yngre
folk. Det fungerte bra, seier
Grønsberg og legg til at ein likevel
er open for å endre konseptet:

– Men vi lurer framleis på om
vi skal flytte arrangementet til
sentrum neste år, i håp om at
arrangementet appellerer til
endå fleire. Men dette er noko vi
vil vurdere etter kvart, seier han.

For det er klart, å ha blues- og
rockefestivalen på Hog Riders
sitt område på Botnastranda kos-
tar festivalen ingenting, i og med
at arrangørane er medlem i klub-
ben. Det vil bli ei større utgift for

arrangøren om festivalen blir
flytta til byen.

Prøvesteinen på ønsket om

breiare appell er konserten med
Vinni & The Paperboys i Florø
sentrum i byrjinga av september.

Både artist og lokale er avklart,
seier Grønsberg. I tillegg har Pid-
di og Gesten sagt ja til å varme
opp. 

– Det blir veldig bra, seier han.

Turbulent år
På den litt meir alvorlege sida, så
feira Hog Riders sitt første år
med minikonsert på fredag. Men
det har vore eit turbulent første
år, i alle fall i media. 

Grønsberg trur ikkje at dei
negative medieoppslaga etter at
Hammer MC melde seg inn i Hog
Riders har gjeve klubben og festi-
valen eit dårlegare rykte.

– I så tilfelle hadde vi ikkje hatt
fleire florøfolk her i år enn i fjor.
Nei, folk her i byen veit kven vi er
og kva vi står for; vi er heilt vanle-
ge folk som har jobb, kone og
ungar, understrekar Grønsberg.

Han presiserer samstundes at
festivalen og klubben har hatt eit
godt samarbeid med politiet heile
vegen, og at det var stilt og roleg
under heile arrangementet.

Ønskjer breiare appell
■ Florø Blues og Rock arrangerer Vinni-konsert

BLUES: Bluesesset Bjørn Berge sette standarden under Florø Blues og Rock laurdag. Med blues og raptrekkplaster, meiner arrangøren dei greidde appellere til fleire enn i fjor. Foto: David E. Antonsen

■ FLorø Blues og Rock vart i år arrangert
for sjette gong av Stian Dolve, Knut
Grønsberg med vener.
■ Konsertane er open for både MC-arar
og for vanlege publikumarar. For å få
fleire slike vurderer dei endre konseptet.

FAKTA

SKINN: Florø Blues og Rock ønskjer å appellere til fleire, ikkje berre tilreisande
motorsyklistar.

Det mange barn i Norge som veks opp i familiar som kan seiast å vere
relativt inntektsfattige.  – Om det er slik at familien sin økonomi spe-
lar ei sjølvstendig rolle for ungdommane sine helseplager, vil det ha
ei betydeleg sosialpolitisk interesse, seiar NOVA-forskar Jon Ivar
Elstad og Alex West Pedersen frå institutt for samfunnsforsking i Tids-
skrift for Velferdsforskning. 

Dårleg økonomi gir dårleg helse 
- Vi har funnet eit nytt boson, seier ein av CERN-forskarane som har leia
Higgsjakta.  – Utan Higgs hadde vi ikkje eksistert, seier forskar Are
Raklev til forskning.no, som jublar over funnet. Higgsmodellen forkla-
rar korleis alt i universet ser ut til å vere bygga opp av tolv grunnleg-
gande byggjeklossar - 6 kvarkar og 6 leptonar. Ifølgje modellen sam-
handler desse ved hjelp av kraftbærende partikler som kalles bosoner.

Banebrytande funn av CERN

Banebrytande funn av CERN 
 Firdaposten. 10.07.2012. Side: 10 
- Vi har funnet eit nytt boson, seier ein av CERN-

forskarane som har leia Higgsjakta. - Utan Higgs

hadde vi ikkje eksistert, seier forskar Are Raklev

til forskning.no, som jublar over funnet.

Higgsmodellen forklarar korleis alt i universet ser ut til

å vere bygga opp av tolv grunnleggande

byggjeklossar - 6 kvarkar og 6 leptonar. Ifølgje

modellen samhandler desse ved hjelp av

kraftbærende partikler som kalles bosoner.

© Firdaposten
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Atom Kjerne Kjernen består av neutroner
og protoner…

LEPTONER
Elementærpartikler og krefter (årstall for oppdagelse)

Disse partiklene
eksisterer fritt.

Elekron
1897

KVARKER

Kraft-
bærende
partikkel

Elektron
neutrino
1956

Ned
1977

Opp 1994

Strange 1947
Charm 1973

Bottom 1977
Top 1994

Kvarker
eksisterer
ikke fritt.

…som er bygget
opp av kvarkerElektron

Muon 1937
Muon
neutrino 1962

Tau 1975

Tau
neutrino
1975

W- bosonet 1983
Gluon 1979

Det
meste av
jordas
materie består
av disse fire
partiklene

Forskere kan ha funnet
Higgs-partikkelen

Kan være oppdaget:

neutrinono
1975

W- bosonetW-W- 1983
GluonGlu 1979197

KaKaKaKaKaKannnn vævævæværererere ooooppppppppppdadadadadagegegegeget:t:t:t:t:KaKaKaKaKannn vævæværerere oooppppppdadadadagegegeHiggs-bosonet
Er en tung partikkel som skal gi masse
til alle andre elementærpartikler.

Disse åtte partiklene som
finnes i kosmisk stråling,
begynte å eksistere i
øyeblikket etter
Big Bang-eksplosjonen.

I fysikkens verden er naturen er satt samen av et 20-talls partikler.Dette
beskrivers i Standardmodellen.Higgs-partikelen har så langt vært den
manglende brikken i puslespillet.

Etter at den har gjemt seg for forskerne i over 40 år, kan fysikerne
ved Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN)
ha funnet den mystisk Higgs-partikkelen. Forskerne kan med
99,99995% sikkerhet si at de har funnet en partikkel som kan være
bosonet som er oppkalt etter den britiske fysikeren Peter Higgs.

Kilde: CERN GRAPHIC NEWS

P O P U LÆRV I T E N S K A P

– Skrekken er at vi
ikke kommer videre

[ PÅ S Ø N DAG ] SØNDAG 8. JULI 2012 [39]

REN GLEDE:Det var den britiske fysikeren Peter Higgs (t.v.) og flere andre som tenkte seg fram til at Higgs
finnes på 60-tallet. Nå har han endelig fått bekreftelsen. Her snakker han med Fabiola Gianotti ved CERN
som overbrakte de store nyhetene på onsdag. Foto: Denis Balibouse/Reuters/NTB Scanpix

P O P U LÆRV I T E N S K A P

GGeeiirr
BBaarrsstteeiinn

geb@dagbladet.no

O
nsdag smalt det i sjampan-
jekorker verden over:
Higgs-bosonet, eller
iallfall noe som likner på
den, er bekreftet oppda-
get ved verdens største

partikkelknuser LHC. Denne lubne par-
tikkelen, den tyngste så langt funnet, har
vært en manglende puslespillbit i 50 år.
Hvorfor enkelte partikler har mas-

se, og andre ikke, er det Higgs skal
kunne forklare, ifølge «kokeboka» for
hvordan naturen er skrudd sammen.
Men den såkalte Standardmodellen

har en del forklaringsvansker. Når bak-
rusen nå legger seg, må fysikerne brette
opp ermene.

MØRKMATERIE
– Standardmodellen kan bare forklare fi-
re prosent av det vi ser. Resten av univer-
set er bygget opp avmørk energi ogmørk
materie, og det vet vi ikke hva er, sier
partikkelfysiker og stipendiat Lillian
Smestad ved Fysisk institutt på Univer-
sitetet i Oslo.
Et annet problem er gravitasjon,

fundamentalkreftenes svarte får.
Hvorfor er den så utrolig svak, sam-
menliknetmed de tre andre: elektro-
magnetismen, den svake og sterke
kjernekraften? Hvorfor lar den seg
ikke forene i ett «punkt»med disse?
– Elektrisitet og magnetisme kommer

sammen i elektromagnetismen, men vi
aner ikke hvordan vi skal få gravitasjon
inn i den kvantemekaniske verden, sier
Smestad.

SUPERPARTNERE
Standardmodellen står støtt og har over-
levd alle prøvelser hittil. Men denmå ut-
vides for å løse de nye fysikkgåtene. Su-
persymmetri (SUSY) gjør det på en
usedvanlig elegant og vakker måte. Kort
forklart sier den at alle partikler har en
superpartner.
– Det betyr at alle partikler vi kjenner

har et speilbilde, altså du får dobbelt så
mange som i Standardmodellen. Dette
er en fin teori som løser mange av prob-
lemene, og gir en perfekt kandidat til hva
den mørke materien egentlig er, sier
Smestad.

Om SUSY er riktig, finnes det ikke
bare én, menminst femHiggs-boso-
ner. Elektroner vil ha superpartnere
kalt selektroner. Kvarker har skvar-
ker, også videre.
Mendessverre ser det så langt stygt ut:

Ingen superpartnere er noensinne ob-
servert.
– En del forventet nærmest å finne no-

en av dem i løpet av den første uka med
drift på LHC, men det skjedde ikke, sier
Smestad.

EN NYÆRA
Om de ikke finnes, hvor skal fysikere så
lete for å besvare de store, ukjente spørs-
målene? Hvordan kan «kokeboka» for
naturen utvides?
Mange håper at den Higgs-liknen-

de partikkelen somble offentliggjort
slett ikke er en Higgs.
At det er noe helt annet, og oppfører

seg forskjellig fra det professor Peter
Higgs og fem andre tenkte seg fram til på
60-tallet.
– For noen er det et skrekkscenario, at

de bare finner en Standardmodell-Higgs,

for da får vi ingen retning, ingennypeke-
pinn på hvor vi skal finne den nye fysik-
ken, sier Smestad.
Den nye partikkelen skal granskes i

milliarder av nye LHC-kollisjoner de
nestemånedene og åra. Den vil holde fy-
sikere opptatt i flere tiår; Higgs vil starte
en ny æra i forskningen og vår forståelse
av naturen.

SKREKKEN
Men enn om naturen ikke gir noen
åpenbare hint for hvor vi skal lete vi-
dere?
– Ja, da fortsetter vi bare lete. Og da

trenger vi å bygge nye maskiner, som
kolliderer i enda høyere energinivåer,
sier Smestad.
Skjønt, det finnes et skremmende as-

pekt som melder seg når vi skal forsøke
avkle universet og forstå densmysterier:
Vi er bare mennesker.
– Skrekken er at partiklene vi leter et-

ter bare finnes på så høye energinivåer
som i øyeblikkene etter Big Bang, og at
det er utenfor det vi kan greie å få til, sier
Smestad.

Denne uka gråt fysikere av glede. De har funnet en av sine hellige graler: Higgs-partikkelen. Men hva nå?

 
-Skrekken er at vi ikke kommer videre 
 Dagbladet. 08.07.2012. Side: 39 
Denne uka gråt fysikere av glede. De har funnet

en av sine hellige graler: Higgs-partikkelen. Men

hva nå?

Onsdag smalt det i sjampanjekorker verden over:

Higgs-bosonet, eller iallfall noe som likner på den, er

bekreftet oppdaget ved verdens største

partikkelknuser LHC. Denne lubne partikkelen, den

tyngste så langt funnet, har vært en manglende

puslespillbit i 50 år.

Hvorfor enkelte partikler har masse, og andre

ikke, er det Higgs skal kunne forklare, ifølge

«kokeboka» for hvordan naturen er skrudd

sammen.

Men den såkalte Standardmodellen har en del

forklaringsvansker. Når bakrusen nå legger seg,

må fysikerne brette opp ermene.

- Standardmodellen kan bare forklare fire prosent av

det vi ser. Resten av universet er bygget opp av mørk

energi og mørk materie, og det vet vi ikke hva er, sier

partikkelfysiker og stipendiat Lillian Smestad ved

Fysisk institutt på Universitetet i Oslo.

Et annet problem er gravitasjon,

fundamentalkreftenes svarte får. Hvorfor er den

så utrolig svak, sammenliknet med de tre andre:

elektromagnetismen, den svake og sterke

kjernekraften? Hvorfor lar den seg ikke forene i ett

«punkt» med disse?

- Elektrisitet og magnetisme kommer sammen i

elektromagnetismen, men vi aner ikke hvordan vi skal

få gravitasjon inn i den kvantemekaniske verden, sier

Smestad.

Standardmodellen står støtt og har overlevd alle

prøvelser hittil. Men den må utvides for å løse de nye

fysikkgåtene. Supersymmetri (SUSY) gjør det på en

usedvanlig elegant og vakker måte. Kort forklart sier

den at alle partikler har en superpartner.

- Det betyr at alle partikler vi kjenner har et speilbilde,

altså du får dobbelt så mange som i

Standardmodellen. Dette er en fin teori som løser

mange av problemene, og gir en perfekt kandidat til

hva den mørke materien egentlig er, sier Smestad.

Om SUSY er riktig, finnes det ikke bare én, men

minst fem Higgs-bosoner. Elektroner vil ha

superpartnere kalt selektroner. Kvarker har

skvarker, også videre.

Men dessverre ser det så langt stygt ut: Ingen

superpartnere er noensinne observert.

- En del forventet nærmest å finne noen av dem i

løpet av den første uka med drift på LHC, men det
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skjedde ikke, sier Smestad.

Om de ikke finnes, hvor skal fysikere så lete for å

besvare de store, ukjente spørsmålene? Hvordan kan

«kokeboka» for naturen utvides?

Mange håper at den Higgs-liknende partikkelen

som ble offentliggjort slett ikke er en Higgs.

At det er noe helt annet, og oppfører seg

forskjellig fra det professor Peter Higgs og fem

andre tenkte seg fram til på 60-tallet.

- For noen er det et skrekkscenario, at de bare finner

en Standardmodell-Higgs, for da får vi ingen retning,

ingen ny pekepinn på hvor vi skal finne den nye

fysikken, sier Smestad.

Den nye partikkelen skal granskes i milliarder av nye

LHC-kollisjoner de neste månedene og åra. Den vil

holde fysikere opptatt i flere tiår; Higgs vil starte en ny

æra i forskningen og vår forståelse av naturen.

Men enn om naturen ikke gir noen åpenbare hint

for hvor vi skal lete videre?

- Ja, da fortsetter vi bare lete. Og da trenger vi å

bygge nye maskiner, som kolliderer i enda høyere

energinivåer, sier Smestad.

Skjønt, det finnes et skremmende aspekt som melder

seg når vi skal forsøke avkle universet og forstå dens

mysterier: Vi er bare mennesker.

- Skrekken er at partiklene vi leter etter bare

finnes på så høye energinivåer som i øyeblikkene

etter Big Bang, og at det er utenfor det vi kan

greie å få til, sier Smestad.

Mørk materie

Superpartnere

EN NY ÆRA

Skrekken
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Oppdagelsen av en ny partikkel 
 Aftenposten. 07.07.2012 06:06 
are raklev førsteamanuensis, fysikk, alex read professor, fysikk, lillian smestad ph.d kan 
Denne ukens dramatiske resultater viser at

Higgsbosonet kan bli et fyrlys inn i det ukjente.

Kronikk AV: are raklev førsteamanuensis, fysikk, alex

read professor, fysikk, lillian smestad ph.d kandidat,

eksperimentell partikkelfysikk, farid Ould-Saada

professor, eksperimentell partikkelfysikk. Alle tilknyttet

Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

 CERN-forsker: - Inn i en ny æra

 Forelesningssalen har vært avlåst siden kvelden før

for å hindre folk fra å overnatte. De har stått i kø

utenfor i timevis, noen har ligget der hele natten.

Brannalarmen har gått uten en reaksjon fra køen,

brannvesenet har kommet og gjort et halvhjertet

forsøk på å jage vekk folk. Det bryter ut applaus når

alarmen endelig skrus av. Timer senere slippes de

heldige inn. Det er 4. juli 2012, og på CERN fylles det

store auditoriet opp i løpet av minutter. Alle har hørt

ryktene i ukevis, men nesten ingen av dem som er til

stede vet nøyaktig hva de vil få høre nå. Det er to

uavhengige eksperimenter som skal rapportere, og

for å unngå å påvirke hverandre kjenner de ikke det

andre eksperimentets resultater.

 Fysikkens hellige gral

 Higgsbosonet. Kjært barn har mange navn, sies det,

og dette har fått mange underlige: fysikkens hellige

gral og gudepartikkelen. Det har vært et mysterium i

snart 50 år nå, helt siden Peter Higgs og en rekke

andre teoretikere forutså dets eksistens i 1964. Den

gang var det en nødvendig ingrediens for å løse et

underlig problem: Man hadde en teori for hvordan

universets byggestener vekselvirket inne i

atomkjernen, begynnelsen på den såkalte

Standardmodellen. Men teorien hadde et

fundamentalt problem: Den kunne ikke gi masse til

noen av byggestenene, noe som gjør det umulig å

skape den verden vi kjenner. Uten masse ville all

materien fly forbi med lysets hastighet, og atomer, og

i sin tur soler og planeter, ville aldri blitt formet. Vi

mennesker ville naturligvis heller ikke vært her.

 Vanskelig å få tak på

 Løsningen på problemet var å introdusere

Higgsfeltet, og med det Higgsbosonet. Opphavet til

navnet er at Higgs var den første som forsto at

sammen med feltet som var ansvarlig for massen, så

ville det dukke opp en ny partikkel også. Ideen ser

vakker ut på papiret, men det er en stor hake ved

den: For å kunne ha tillit til at den er riktig, må man

finne dette Higgsbosonet, og man må demonstrere at

det har nøyaktig de egenskapene som forventes av

det i Standardmodellen.
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 Guds partikkel presentert med lekefonten over alle

lekefonter.

 Siden har jakten pågått. For å produsere en slik ny

partikkel, kolliderer man to vanlige partikler i en

akselerator ved svært høye energier, og utnytter

Einsteins berømte formel E = MC^2, som sier at

energi kan omvandles til masse. Higgsbosonet er

vanskelig å få tak i på av tre grunner: Det har stor

masse og krever derfor svært mye energi for å

produseres. Selv med tilstrekkelig energi produseres

det sjeldent, og på brøkdelen av et sekund omvandles

det til helt ordinære partikler, som er vanskelige å

skille ut fra mengden av partikler som blir produsert i

en kollisjon.

 Large Hadron Collider

 Ved å måle massen til andre elementærpartikler

svært presist ble man etter hvert klar over den

omtrentlige massen til Higgs, da disse størrelsene

henger sammen. Det at man kunne utelukke

eksistensen av tyngre og tyngre Higgsbosoner

gjennom direkte søk ved akseleratorer ved høyere og

høyere energier, mens man samtidig visste at det

finnes en øvre grense for hvor tung Higgs kan være

(teorien bryter til slutt sammen), la på midten av

åttitallet grunnlaget for ideen om å bygge en maskin

på CERN som ville garantere oppdagelsen av Higgs,

dersom den eksisterer slik som forutsatt i

Standardmodellen. Denne maskinen kalles Large

Hadron Collider (LHC).

 Vi har altså funnet ett Higgsboson denne uken, men

arbeidet med Higgs har et langt tidsperspektiv.

 Dramatiske resultater

 Det har tatt 28 år fra LHC først ble foreslått til vi har

nådd denne ukens dramatiske resultater. LHC hadde

ikke vært mulig uten utvikling av teknologi som ikke

eksisterte da den ble bestemt bygget: Det ypperste i

akseleratorteknikk med superledende magneter for å

holde protonstrålene på plass ved voldsomme

energier, verdens største kjølesystem for magnetene

basert på flytende helium, verdens største anlegg for

beregning og lagring av data, såkalt gridteknologi

med nøkkelbidrag fra NorduGrid, avansert

sensorteknologi, og så videre. Og ikke minst en

hærskare av motiverte, oppfinnsomme og

hardtarbeidende fysikere, ingeniører, informatikere -

alt satt i gang av en håndfull modige teoretikere for

nesten et halvt århundre siden. Norge har deltatt i

letingen etter Higgsbosonet i mange år. Først

gjennom det forrige store eksperimentet ved CERN,

Large Electron Positron Collider (LEP), og nå ved

LHC. Her har Norge vært med på å bygge de indre

delene av ATLAS-detektoren, ett av de to store

eksperimentene ved LHC som presenterte sine

resultater 4. juli.

 Norske forskere har bidratt

 Aktiviteten foregår hovedsakelig ved Universitetet i

Bergen, Universitetet i Oslo, og ved Høyskolen i

Gjøvik, hvor syv fast vitenskapelig ansatte, og om lag

tolv midlertidig ansatte (doktorgradsstipendiater og

postdoktorer) er involvert i ATLAS. Norske forskere

har bidratt til viktige analyser av LHC-data, og i det

vanskelige, statistiske arbeidet med resultatene som

skal til for å nå partikkelfysikkens strenge kriterium for

en oppdagelse. Forskningen finansieres av Norges

forskningsråd, gjennom Norges medlemskap i CERN,

og gjennom et bidrag til CERN-følgeforskning ved

norske universiteter og høyskoler på om lag 20

millioner kroner pr. år, som deles mellom partikkel- og

kjernefysikk. Vi vil takke for denne offentlige støtten,

og minne om at dette er et vitenskapelig

gjennombrudd betalt av fellesskapet - for fellesskapet.

 Arbeidet har startet

 Tilbake til auditoriet på CERN. De to foredragene, ett

for hvert av de to store eksperimentene, tar over 45

minutter hver, begge fylt med tekniske detaljer. Det

bryter ut spontan applaus flere ganger underveis.

Etter at foredragene er over, tar CERNs

generaldirektør Rolf Heuer ordet: We have a

discovery. Vi har altså funnet ett Higgsboson denne

uken, men arbeidet med Higgs har et langt
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tidsperspektiv. Det gjenstår å vise at dette er akkurat

den Higgs som er ventet i Standardmodellen, eller

noe enda mer spennende. For å være sikker, må den

nye partikkelens egenskaper måles med stor

presisjon. Eventuelle avvik fra forventningene kan

avsløre hittil ukjent fysikk. Higgs kan bli et fyrlys inn i

det ukjente. Det arbeidet har allerede startet.

 Kjøp blekk fra

 Large Hadron Collider har vært essensiell i jakten på

oppdagelsen av det som omtales som

gudepartikkelen, fysikkens hellige gral, eller rett og

slett Higgsbosonet på fagspråket.

© Aftenposten
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I en reportasje fra en av over-
klassens gressganger i England, 
nemlig Ascot, kunne vi lese dette 
i Aftenposten 21. juni: «For menn 
er det, i den mest poshe avdelin-
gen, påbudt med sjakett, vest og 
flosshatt.» Det er adjektivet posh, 
bestemt form, som vi ser, den 
poshe, som påkaller oppmerk-
somhet. Det er da heller ikke noe 
uinteressant ord.

   Victoria Beckham, en hardt 
prøvet 38-åring som er gift med 
fotballstjernen David B., er kjent 
som Posh Spice, også stavet posh 
spice, avledet av Spice Girls. Men 
opprinnelsen ligger mer enn et 
århundre lenger tilbake. Adjek-
tivet er et akronym, sammen-
satt av fire ords forbokstaver: 
Port out – Starboard home, altså 
«Babord ut, styrbord hjem». Det 
fysiske forholdet er fra passasjer-
fartens glansdager. Når det bri-
tiske kolonirikets fremste menn, 
og/eller deres familier, reiste fra 
England til Asia, fortrinnsvis In-
dia, foretrakk de lugar på babord 
(venstre) side av skipet på vei ut, 
og på styrbord (høyre) side på 
hjemveien. Da var man på skyg-
gesiden begge veier og slapp for 
tropesolens ubarmhjertige hete 
– altså luksus. I skipsrederienes 
protokoller ble dette notert med 
forkortelsen POSH. Slik gikk det 
inn i engelsk, i betydningen for-
nem, noe som tilhører eller kjen-
netegner de rike.

   Ordet er ikke altfor godt 
kjent; i den store utgaven av 
Websters amerikanske ord-
bok inneholder rubrikken for 
opprinnelse bare et spørsmåls-
tegn. Vi får samle oss om det be-
skjedne håp at språkspalten kan 
redde neste bind.  Presisjonsni-
vået i Webster stiller høye krav: 
Opphavsmannen Noah Webster 
(1758-1843) ble en gang oppda-
get av sin hustru i en opplevelse 
med hushjelpen. Fru Webster sa: 
«Noah, jeg er overrasket.» Han 
svarte: «Nei, kjære. Det er vi som 
er overrasket. Du er forbløffet.» 
(«No, dear. It is we who are sur-
prised. You are amazed.»)

Posh avdeling

Per Egil Hegge  
er tidligere redaktør  
i Aftenposten og for-
fatter av flere bøker, 
blant annet om språk.
per.egil.hegge@aftenposten.no

å

Språket vårt
Per Egil Hegge

Forelesningssalen har vært avlåst siden 
kvelden før for å hindre folk fra å overnat-
te. De har stått i kø utenfor i timevis, noen 
har ligget der hele natten. Brannalarmen 

har gått uten en reaksjon fra køen, brann-
vesenet har kommet og gjort et halvhjer-
tet forsøk på å jage vekk folk. Det bryter ut 
applaus når alarmen endelig skrus av. Ti-
mer senere slippes de heldige inn. Det er 
4. juli 2012, og på CERN fylles det store au-
ditoriet opp i løpet av minutter. Alle har 
hørt ryktene i ukevis, men nesten ingen 
av dem som er til stede vet nøyaktig hva 
de vil få høre nå. Det er to uavhengige ek-
sperimenter som skal rapportere, og for 
å unngå å påvirke hverandre kjenner de 
ikke det andre eksperimentets resultater.

«Fysikkens hellige gral»
Higgsbosonet. Kjært barn har mange 
navn, sies det, og dette har fått mange un-
derlige: «fysikkens hellige gral» og «gude-
partikkelen». Det har vært et mysterium 
i snart 50 år nå, helt siden Peter Higgs og 
en rekke andre teoretikere forutså dets 
eksistens i 1964. Den gang var det en nød-
vendig ingrediens for å løse et underlig 

problem: Man hadde en teori for hvordan 
universets byggestener vekselvirket inne i 
atomkjernen, begynnelsen på den såkalte 
Standardmodellen. Men teorien hadde et 
fundamentalt problem: Den kunne ikke 
gi masse til noen av byggestenene, noe 
som gjør det umulig å skape den verden 
vi kjenner. Uten masse ville all materien 
fly forbi med lysets hastighet, og atomer, 
og i sin tur soler og planeter, ville aldri 
blitt formet. Vi mennesker ville naturlig-
vis heller ikke vært her.

Vanskelig å få tak på
Løsningen på problemet var å introduse-
re Higgsfeltet, og med det Higgsbosonet. 
Opphavet til navnet er at Higgs var den 
første som forsto at sammen med feltet 
som var ansvarlig for massen, så ville det 
dukke opp en ny partikkel også. Ideen ser 
vakker ut på papiret, men det er en stor 
hake ved den: For å kunne ha tillit til at 
den er riktig, må man finne dette Higgs-

Oppdagelsen av en ny partikkel

Fysikk. Denne ukens dramatiske resultater viser at Higgsbosonet 
kan bli et fyrlys inn i det ukjente.

Kronikk
Are Raklev
førsteamanuensis,  
fysikk
Alex Read
professor,  
fysikk
Lillian Smestad
ph.d kandidat,  
eksperimentell partikkelfysikk
Farid Ould-Saada
professor,  
eksperimentell partikkelfysikk

Alle tilknyttet Fysisk institutt, 
Universitetet i Oslo

Large Hadron Collider har vært es-
sensiell i jakten på oppdagelsen av det 
som omtales som «gudepartikkelen», 
«fysikkens hellige gral», eller rett og 
slett Higgsbosonet på fagspråket.  Foto: 
Martial trezzini/ap/ntb scanpix
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bosonet, og man må demonstrere at det 
har nøyaktig de egenskapene som for-
ventes av det i Standardmodellen. Siden 
har jakten pågått. For å produsere en slik 
ny partikkel, kolliderer man to vanlige 
partikler i en akselerator ved svært høye 
energier, og utnytter Einsteins berømte 
formel E = MC^2, som sier at energi kan 
omvandles til masse. Higgsbosonet er 
vanskelig å få tak i på av tre grunner: Det 
har stor masse og krever derfor svært mye 
energi for å produseres. Selv med tilstrek-
kelig energi produseres det sjeldent, og 
på brøkdelen av et sekund omvandles det 
til helt ordinære partikler, som er vanske-
lige å skille ut fra mengden av partikler 
som blir produsert i en kollisjon.

«Large Hadron Collider»
Ved å måle massen til andre elemen-
tærpartikler svært presist ble man etter 
hvert klar over den omtrentlige mas-
sen til Higgs, da disse størrelsene henger 
sammen. Det at man kunne utelukke ek-
sistensen av tyngre og tyngre Higgsbo-

soner gjennom direkte søk ved aksele-
ratorer ved høyere og høyere energier, 
mens man samtidig visste at det finnes en 
øvre grense for hvor tung Higgs kan være 
(teorien bryter til slutt sammen), la på 
midten av åttitallet grunnlaget for ideen 
om å bygge en maskin på CERN som ville 
garantere oppdagelsen av Higgs, dersom 
den eksisterer slik som forutsatt i Stan-
dardmodellen. Denne maskinen kalles 
Large Hadron Collider (LHC).

Dramatiske resultater
Det har tatt 28 år fra LHC først ble fore-
slått til vi har nådd denne ukens drama-
tiske resultater. LHC hadde ikke vært mu-
lig uten utvikling av teknologi som ikke 
eksisterte da den ble bestemt bygget: Det 
ypperste i akseleratorteknikk med super-
ledende magneter for å holde protonstrå-
lene på plass ved voldsomme energier, 
verdens største kjølesystem for magne-
tene basert på flytende helium, verdens 
største anlegg for beregning og lagring 
av data, såkalt gridteknologi med nøkkel-
bidrag fra NorduGrid, avansert sensor-
teknologi, og så videre. Og ikke minst en 
hærskare av motiverte, oppfinnsomme 
og hardtarbeidende fysikere, ingeniører, 
informatikere – alt satt i gang av en hånd-
full modige teoretikere for nesten et halvt 
århundre siden. Norge har deltatt i letin-
gen etter Higgsbosonet i mange år. Først 
gjennom det forrige store eksperimentet 
ved CERN, Large Electron Positron Colli-
der (LEP), og nå ved LHC. Her har Norge 
vært med på å bygge de indre delene av 
ATLAS-detektoren, ett av de to store ekspe-
rimentene ved LHC som presenterte sine 
resultater 4. juli.

Norske forskere har bidratt
Aktiviteten foregår hovedsakelig ved Uni-
versitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, og 
ved Høyskolen i Gjøvik, hvor syv fast viten-
skapelig ansatte, og om lag tolv midlerti-
dig ansatte (doktorgradsstipendiater og 
postdoktorer) er involvert i ATLAS. Norske 
forskere har bidratt til viktige analyser av 
LHC-data, og i det vanskelige, statistiske 
arbeidet med resultatene som skal til for 
å nå partikkelfysikkens strenge kriterium 
for en oppdagelse. Forskningen finansi-
eres av Norges forskningsråd, gjennom 
Norges medlemskap i CERN, og gjennom 
et bidrag til CERN-følgeforskning ved nor-
ske universiteter og høyskoler på om lag 
20 millioner kroner pr. år, som deles mel-
lom partikkel- og kjernefysikk. Vi vil takke 
for denne offentlige støtten, og minne 
om at dette er et vitenskapelig gjennom-
brudd betalt av fellesskapet – for felles-
skapet.

Arbeidet har startet
Tilbake til auditoriet på CERN. De to fore-
dragene, ett for hvert av de to store ek-
sperimentene, tar over 45 minutter hver, 
begge fylt med tekniske detaljer. Det bry-
ter ut spontan applaus flere ganger un-
derveis. Etter at foredragene er over, tar 
CERNs generaldirektør Rolf Heuer ordet: 
«We have a discovery». Vi har altså funnet 
ett Higgsboson denne uken, men arbei-
det med Higgs har et langt tidsperspektiv. 
Det gjenstår å vise at dette er akkurat den 
Higgs som er ventet i Standardmodellen, 
eller noe enda mer spennende. For å være 
sikker, må den nye partikkelens egenska-
per måles med stor presisjon. Eventuelle 
avvik fra forventningene kan avsløre hit-
til ukjent fysikk. Higgs kan bli et fyrlys inn 
i det ukjente. Det arbeidet har allerede 
startet.

Kort sagt
Tvang som eneste middel
Skulle det noen gang bli aktuelt med 
noe så drastisk som å kriminalise-
re omskjæring, en sentral kulturell 
skikk hos en utsatt minoritet, er det å 
forvente at stortingsrepresentanter i 
et regjeringsparti går varsomt frem.

Det er å forvente at de fordyper 
seg i vitenskap og historie, at de sø-
ker å forstå konsekvensene for dem 
det gjelder, at de uttrykker seg pre-
sist og forsiktig. I stedet har Jenny 
Klinge (Sp) ignorert forskning, av-
vist alle muligheter for dialog, og har 
uttrykt seg i vendinger som kun er 
egnet til å skape og fremme fordom-
mer. Så lite synes hun om muslime-
nes og jødenes evne som foreldre at 
hun – uten engang å prøve – gir opp å 
overtale oss om at hun vet bedre enn 
oss. Det eneste middelet hun frem-
mer er tvang. Hun antyder at vi ikke 
kjenner såpe, at mennene blant oss 
er seksuelt defekte, og at det bare er 

et lite mindretall som når opp til hen-
nes moralske innsikt. Men vi avviser 
hennes hybris: Jødiske og muslimske 
guttebarn vokser opp til å bli menn 
som hver dag beviser at de greier alt – 
sex, utdannelse, fremragende borger-
skap, karrierer, familieliv – like godt 
som dem med forhud. 

Denne debatten dreier seg ikke om 
guttebarns velferd. Det dreier seg om 
hvor lite det koster, og hvor mye det 
er å tjene, for en politiker som Klin-
ge i å utnytte flertallets fordommer 
for å skade omdømmet til et mindre-
tall.
Abid Raja, 
Venstre-politiker 
og muslim 
Kjell Ingolf Ropstad, 
KrF-politiker 
og kristen 
Leif Knutsen,  
skribent og jøde 

Delta i debattene på ap.no/meninger!

Les PÅ NeTT

Den mulige oppdagelsen av Higgs-
bosonet ved CERN er helt opplagt 
enormt viktig for vår forståelse av 
universet, men hvordan forklarer 
man Higgsbosonet for en lekmann, 
et barn eller en idiot? Mye avhenger 
av hvem du snakker til og hva de vil 
høre. Bruk denne praktiske guiden 
med alternative forklaringer:

For folk du prøver å imponere: 
«Higgsbosonet er en del av standard-
modellen for elementærpartikler 
først omtalt i 1962, som et potensi-
elt biprodukt av mekanismen hvor 
et hypotetisk, allestedsnærværende 
kvantefelt – det såkalte Higgs-feltet- 
gir masse til elementærpartikler. Mer 
nøyaktig, i standardmodellen for par-
tikler forklarer eksistensen av Higgs-
bosonet hvordan elektrosvak symme-
tri finner sted i naturen.»

For plagede, søvnløse foreldre: 
«Hvis de massebestanddelene var 
småbarn med klissete ansikter, da 
ville Higgs-feltet være som et av ball-
rommene for barn på IKEA. Hver far-
gesprakende plastball ville represen-
tere et Higgsboson: tilsammen ville 
de sørge for at barnet/elektronet ikke 
falt til bunnen av Universet, hvor alle 
slangene og sprøytespissene er.»

For språkstudenter på bachelorni-
vå: The higgs boson (uttales boats-
wain på engelsk) er en type subato-
misk tegnsetting, og har en vekt på 
noe mellom et bitte lite semikolon og 
et usynlig komma. Uten det ville Uni-

verset vært en meningsløs sky med 
vrøvl – nesten som Da Vinci-koden, 
hvis dere leste den.

For tenåringer som har fysikk som 
valgfag: «Ok, jeg vet at det ikke er et 
atom. Jeg sa ikke det var det. Det jeg 
mente, var en partikkel. Jada, jeg vet 
hva elektromagnetisme er, takk for 
opplysningen – elementærkrefter, 
Einstein, bla bla, bla, kvarker, Higg-
sbosonet, punktum. Det er lenge si-
den, og jeg er sliten. Bytt kanal, vi går 
glipp av 4-stjerners middag.»

For medlemmer av skattebetaler-
nes interesseorganisasjon: «Oppda-
gelsen er en kolossal, enestående, 
nesten uendelig sløsing med penger.»

For barnet i baksetet av bilen: «Det 
er en partikkel som forskere har lett 
etter. De visste at uten denne, ville 
universet vært umulig. For uten den, 
ville ikke de andre partiklene i univer-
set hatt masse. Fordi de bare ville ha 
fortsatt å reise med lysets hastighet, 
akkurat som fotoner gjør. Fordi jeg sa 
at sånn er det, og hvis du ikke slutter 
å spørre, kommer vi ikke til å stoppe 
på Burger King.»

For en religiøs fundamentalist: «Det 
finnes ikke noe Higgboson.»

Slik forklarer du 
Higgsbosonet

Higgsbosonet. Fysikere jubler over hele 
verden. Men hva er det de egentlig har 
funnet?

Debatt
Tim
Dowling
journalist,  
The Guardian

Higgsbosonet lar seg ikke forklare med 
tre ord. Og man må vurdere adressa-
ten, mener Tim Dowling. Foto: HoPD/
NtB ScaNPix 

m Vi har altså funnet ett 
Higgsboson denne uken, 

men arbeidet med Higgs har 
et langt tidsperspektiv.

 
Oppdagelsen av en ny partikkel 
 Aftenposten. 07.07.2012. Side: 4-5 
Are Raklev|Alex Read|Lillian Smestad|Farid Ould-Saada 
Forelesningssalen har vært avlåst siden kvelden

før for å hindre folk fra å overnatte. De har stått i

kø utenfor i timevis, noen har ligget der hele

natten.

Brannalarmen har gått uten en reaksjon fra køen,

brannvesenet har kommet og gjort et halvhjertet

forsøk på å jage vekk folk. Det bryter ut applaus når

alarmen endelig skrus av. Timer senere slippes de

heldige inn. Det er 4. juli 2012, og på CERN fylles det

store auditoriet opp i løpet av minutter. Alle har hørt

ryktene i ukevis, men nesten ingen av dem som er til

stede vet nøyaktig hva de vil få høre nå. Det er to

uavhengige eksperimenter som skal rapportere, og

for å unngå å påvirke hverandre kjenner de ikke det

andre eksperimentets resultater.

«Fysikkens hellige gral»

Higgsbosonet. Kjært barn har mange navn, sies det,

og dette har fått mange underlige: «fysikkens hellige

gral» og «gudepartikkelen». Det har vært et

mysterium i snart 50 år nå, helt siden Peter Higgs og

en rekke andre teoretikere forutså dets eksistens i

1964. Den gang var det en nødvendig ingrediens for å

løse et underlig problem: Man hadde en teori for

hvordan universets byggestener vekselvirket inne i

atomkjernen, begynnelsen på den såkalte

Standardmodellen. Men teorien hadde et

fundamentalt problem: Den kunne ikke gi masse til

noen av byggestenene, noe som gjør det umulig å

skape den verden vi kjenner. Uten masse ville all

materien fly forbi med lysets hastighet, og atomer, og

i sin tur soler og planeter, ville aldri blitt formet. Vi

mennesker ville naturligvis heller ikke vært her.

Vanskelig å få tak på

Løsningen på problemet var å introdusere Higgsfeltet,

og med det Higgsbosonet. Opphavet til navnet er at

Higgs var den første som forsto at sammen med feltet

som var ansvarlig for massen, så ville det dukke opp

en ny partikkel også. Ideen ser vakker ut på papiret,

men det er en stor hake ved den: For å kunne ha tillit

til at den er riktig, må man finne dette Higgsbosonet,

og man må demonstrere at det har nøyaktig de

egenskapene som forventes av det i

Standardmodellen. Siden har jakten pågått. For å

produsere en slik ny partikkel, kolliderer man to

vanlige partikler i en akselerator ved svært høye

energier, og utnytter Einsteins berømte formel E =

MC^2, som sier at energi kan omvandles til masse.

Higgsbosonet er vanskelig å få tak i på av tre grunner:

Det har stor masse og krever derfor svært mye energi

for å produseres. Selv med tilstrekkelig energi

produseres det sjeldent, og på brøkdelen av et

sekund omvandles det til helt ordinære partikler, som

er vanskelige å skille ut fra mengden av partikler som

blir produsert i en kollisjon.

«Large Hadron Collider»

Ved å måle massen til andre elementærpartikler

svært presist ble man etter hvert klar over den

omtrentlige massen til Higgs, da disse størrelsene

henger sammen. Det at man kunne utelukke

eksistensen av tyngre og tyngre Higgsbosoner

gjennom direkte søk ved akseleratorer ved høyere og

høyere energier, mens man samtidig visste at det
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finnes en øvre grense for hvor tung Higgs kan være

(teorien bryter til slutt sammen), la på midten av

åttitallet grunnlaget for ideen om å bygge en maskin

på CERN som ville garantere oppdagelsen av Higgs,

dersom den eksisterer slik som forutsatt i

Standardmodellen. Denne maskinen kalles Large

Hadron Collider (LHC).

Dramatiske resultater

Det har tatt 28 år fra LHC først ble foreslått til vi har

nådd denne ukens dramatiske resultater. LHC hadde

ikke vært mulig uten utvikling av teknologi som ikke

eksisterte da den ble bestemt bygget: Det ypperste i

akseleratorteknikk med superledende magneter for å

holde protonstrålene på plass ved voldsomme

energier, verdens største kjølesystem for magnetene

basert på flytende helium, verdens største anlegg for

beregning og lagring av data, såkalt gridteknologi

med nøkkelbidrag fra NorduGrid, avansert

sensorteknologi, og så videre. Og ikke minst en

hærskare av motiverte, oppfinnsomme og

hardtarbeidende fysikere, ingeniører, informatikere -

alt satt i gang av en håndfull modige teoretikere for

nesten et halvt århundre siden. Norge har deltatt i

letingen etter Higgsbosonet i mange år. Først

gjennom det forrige store eksperimentet ved CERN,

Large Electron Positron Collider (LEP), og nå ved

LHC. Her har Norge vært med på å bygge de indre

delene av ATLAS-detektoren, ett av de to store

eksperimentene ved LHC som presenterte sine

resultater 4. juli.

Norske forskere har bidratt

Aktiviteten foregår hovedsakelig ved Universitetet i

Bergen, Universitetet i Oslo, og ved Høyskolen i

Gjøvik, hvor syv fast vitenskapelig ansatte, og om lag

tolv midlertidig ansatte (doktorgradsstipendiater og

postdoktorer) er involvert i ATLAS. Norske forskere

har bidratt til viktige analyser av LHC-data, og i det

vanskelige, statistiske arbeidet med resultatene som

skal til for å nå partikkelfysikkens strenge kriterium for

en oppdagelse. Forskningen finansieres av Norges

forskningsråd, gjennom Norges medlemskap i CERN,

og gjennom et bidrag til CERN-følgeforskning ved

norske universiteter og høyskoler på om lag 20

millioner kroner pr. år, som deles mellom partikkel- og

kjernefysikk. Vi vil takke for denne offentlige støtten,

og minne om at dette er et vitenskapelig

gjennombrudd betalt av fellesskapet - for fellesskapet.

Arbeidet har startet

Tilbake til auditoriet på CERN. De to foredragene, ett

for hvert av de to store eksperimentene, tar over 45

minutter hver, begge fylt med tekniske detaljer. Det

bryter ut spontan applaus flere ganger underveis.

Etter at foredragene er over, tar CERNs

generaldirektør Rolf Heuer ordet: «We have a

discovery». Vi har altså funnet ett Higgsboson denne

uken, men arbeidet med Higgs har et langt

tidsperspektiv. Det gjenstår å vise at dette er akkurat

den Higgs som er ventet i Standardmodellen, eller

noe enda mer spennende. For å være sikker, må den

nye partikkelens egenskaper måles med stor

presisjon. Eventuelle avvik fra forventningene kan

avsløre hittil ukjent fysikk. Higgs kan bli et fyrlys inn i

det ukjente. Det arbeidet har allerede startet.

 Sitat:

© Aftenposten

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 543 av 619



Takk for all hjelp 
Vi vil gjerne takke alle
som var med på leite-

aksjonen da pappa 

forsvant på sjøen den 

25. mars. Politiet, Røde

Kors, Redningsskøyta,
bedrifter, privatpersoner,

venner og ikke minst

familien har varmet våre

hjerter, ved å delta i den
store aksjonen. Vi har

dessverre ikke funnet

Jan Kåre Solheim
og vi vil gjerne be folk

som er på sjøen om å
holde et åpent

øye for oss.

John Andre, Renate

og Ernst

Hjertelig takk
Vi vil gjerne få sende en

varm takk til alle som har
vært sammen med oss

ved vår kjære 
Steffen Endre Solheim
sin bortgang og begra-

velse. En spesiell takk til
Oda Alisøy Søvig og 

Ann-Kristin Takle 
Winterthun for nydelig

sang i kirken. Takk også
for blomster, gaver, 
varmende gode ord,
klemmer og støtte i 

denne tunge tiden vår.

Vennlig hilsen 
Sunniva Solheim, 

Anita Brende og Steinar
Solheim med familier.

kystfolk
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■ Skjer det noko i din organisasjon eller i ditt lag? Har arbeidsplassen din fått nye tilsette, eller
skjer det noko spennande i nærmiljøet? Skriv til «Kystfolk», Firdaposten, boks 38, 6901 Florø.
Det kostar ingenting å få nokre ord på trykk.
■ Gratulasjonar/helsingar (maks 70 anslag) kostar kr 130,– med eitt bilde og kr 50,– utan. 
Fristen for bestilling er innan klokka 15.00 to dagar før innrykk (for tysdagsavisa er det fredag
innan kl 15.00). Bestill gratulasjonar enkelt via vårt kundesenter på firdaposten.no, eller send
til annonse@firdaposten.no
■ Ønskjer du ikkje dagen din i åremålspalta, ring oss i god tid på førehand, tlf. 57 75 73 00.

Helsing Helsing Helsing Takk

Takk

Fødde

Dødsfall
85 år
Signy Lovise Vågen,
Stongfjorden, 
tysdag 10. juli.

70 år
Alf Steinar Kjørvik,
Atløy, måndag  9. juli.
Edvin Hillersøy, 
Florø, tysdag 10. juli.

60 år
Tatjana Kalagina 
Eikevoll, Florø, søndag
8. juli.
Olav Nebben, 
Holmedal, søndag  8. juli.

50 år
Norvald Blom, Florø,
søndag  8. juli.
Isabel Laborada 
Cabaltera Gåsøy, 
Florø, søndag  8. juli.

40 år
Kurt Magne Hellenes,
Naustdal, tysdag 10. juli.
John Egil Svortevik, 
Florø, søndag  8. juli.
Laila Landøy, Værlandet,
søndag  8. juli.

30 år
Martin Buvarp Toft, 
Sør-Skorpa, måndag  
9. juli.

20 år
Tanita Marie Butz, 
Eikefjord, søndag  8. juli.

Åremål

Men den som har meir
enn nok å leva av, og
likevel lèt att hjartet sitt
når han ser bror sin lida
naud, korleis kan han ha
Guds kjærleik i seg? Mine
born, lat oss elska, ikkje
med tomme ord, men i
gjerning og sanning!
(1 Joh 3, 17-18).

Å Gud, du ber oss dele
de gaver du har gitt,
mens vi så ofte glemmer
at alt vi fikk var ditt.
Gud, gi oss nye øyne,
Gud, gi oss nye sinn.
Gud, løs du våre hender
med kjærligheten din.
(Liv Nordhaug).

Herre, dette er eitt av dei
vanskelegaste orda i
Bibelen. Sjå i nåde til
meg som har meir enn
nok å leve av. Tilgje meg
at kjærleiken min ofte
vert ord og så altfor lite
handling. Lat meg få ta
imot mykje av kjærleiken
din, slik at eg også kan
elske i handling.

Ord for dagen

Joakim og Simon
Klokkernes Buarøy 
Vil gratulerer gò guttene
Simon og Joakim med 
3-årsdagen den 8. juli .
Ønsker dere en superfin
bursdagsfeiring.
Kjempeglade i dere.
Bursdagklemmer fra 
mormor, besten, tanter,
onkler, oldemor m/familie
på Knapstad.

Torje Grindheim
fyller 7 år søndag 8. juli.
Gratulerer så mykje med
dagen. Vi er alle så glade i
deg. Stor klem frå besta,
besten.
Resten av familien i Svelgen
og Florø helsar òg.

Maria Grøndal Aase 
Kjære Maria vår som blir 13
år søndag 8 juli. Gratulerer
med dagen din.
Stor klem fra mamma,
pappa, Christian, Silja og
onkel Herman.

Hjarteleg takk
til alle som følgde 

vår kjære 
Sverre Solberg

til siste kvilestad. 
Takk for kransar, blomar

og varme helsingar. 

Familien. 

†
Mi kjære mor og 

svigermor, vår gode, 
snille besta og oldemor,

vår syster, svigerinne 
og tante

Kaja Maria 
Hovland

f. Osa, 11.10.1909

sovna inn med sine
næraste rundt seg. 

Eikefjord 5. juli 2012. 
102 år gamal.

Audhild – Jostein

Eva – Bård
Frode – Monica
Mona – Magnar

Espen, Ingelin, Synne,
Jonas, Ruben, Kaia Marie,
Kristina, Andrine, Hedda,

Danijel og Stian

Sverre – Lovise

Slekta elles
Alt du har opplevd. 
Alt du har gitt oss.

Klok og klar til det siste. 
No klappar bestefar

i hendene i himmelen.

Gravferd frå Eikefjord 
kyrkje torsdag 12. juli 
kl. 12.00. Alle som vil
følgje Kaia til grava, er
hjarteleg velkomne. 

Like kjært som blomar, 
er ei gåve til

omsorgstunet i Eikefjord.
Det vert minnestund i 

Allhuset etter gravferda.

Kalyani Isabel Magnussen
Vi vil få gratulere den 
nydelige snuppa vår med
13-årsdagen sin 8. juli.
Endelig tenåring! Ha en
super bursdag og lykke til
med vennekalas i august!
Kjempeglad i deg - klem fra
mamma & Henning, Patrick,
Kevin, Carmen Amelia og
Mons'n.

Dina Kristin 
Korneliussen Bovim 
fyller 10 år 7.7.2012. Vi vil
gratulere jenta vår med
den store dagen i dag.
Ønskjer deg ei fin feiring i
Stavern. Du valgte Beirut
som din 10-årstur, og vi
hadde ein superferie med
deg! Gler oss til du komme
på hytta! Veldig glade i deg!
Klem frå mormor 
og morfar.

Jo Even Skarstein 
Dette er den snillaste og
beste fyren vi veit om!
Gratulerer med dagen!
Klemmar frå Mari, Anna 
og Åshild.

Anna Skarstein 
Hipp hurra for verdas beste
Anna - den blidaste røvaren
vi veit om! Klemmar frå
Mari, mamma og pappa.

Nikolai Kvålen Grotle
Storebror Nikolai fyller 14 år
den 9. juli. Vi gratulerer så
mykje! Mange klemmar frå
veslesyster Sunniva,
mamma, pappa, besta og
besten i Bremanger.

Kenn Andre 
Breilid Sørbotten
Hipp hurra for go guten vår
som fyller 1 år 7. juli. Klem
frå mamma, pappa, John
Magne og Ole Aleksander.

Søndag 8. juli.

KINN
Kinn kyrkje kl. 11.00: Høg-
messe ved Stubhaug. Dåp
og nattverd.
Eikefjord kyrkje kl. 19.00:
Kveldsgudsteneste ved
Stubhaug. 

BREMANGER OG DAVIK
Ingen gudsteneste denne
søndagen.

Gudstenester
Førde sentralsjukehus
13. juni. Ei jente på 3526
gram og 51 cm. Søsken er
Elias, Jakob og David. Mari-
ann Amsrud Husa og
Roger Husa, Førde.
15. juni. Ein gut på 3502
gram og 54 cm. Søsken er
Ingrid og Sunniva. May
Brith og Erlend Haaland,
Nordfjordeid. 
15. juni kom jente nummer
tre til verda, og vi blei forel-
dre til eit flott trekløver. Stor
takk til jordmor Inger Marit
Frøyen og Astrid Steine for
flott fødselsoppleving.
Anne-Grete Hukset og
Kjell Bjarte Vonen, Naust-
dal.
16. juni. Ein gut på 3570
gram og 49 cm. Søsken er
Angelika, Marlene og Vil-
helm. Karianne og Atle
Gunnar Midtbø, Norddals-
fjord/Florø.
18. juni. Ei jente på 3450
gram og 49 cm. Søsken er
Ulric Aalhus. Veronica Aal-
hus og Endre Taklo, Ålhus. 
21. juni kom Hermine. Ho
var 3860 gram og 52 cm.
Søsken er Ariel. Bjørg Njø-
sen og Remi Williams,
Utvik. Tusen takk til dei som
var med og gjorde fødselen
til ei god oppleving. 
21. juni. Ein gut på 3590

gram og 51 cm. Søsken er
Mariell og Sandra. Magnus
Andre Sundal og Anett
Madsen, Brandsøy. 
22. juni. Ein gut på 3410
gram og 50 cm. Søsken er
Natalie Råheim. Jenny og
Arnstein Råheim, Førde. 
22. juni. Endeleg! Etter
mykje venting og klargje-
ring, kom Noah på 4340
gram og 55 cm. Jessica og
Linnea er spente og stolte
storesøstrer. Janne Lam-
metun Lindelid og Øyvind
Lindelid, Våge. 
22. juni fekk me ei jente. Ho
var 2638 gram og 47 cm.
Oline er vorten storesyster.
Mariann Skau og Ole Kris-
tian Åset, Leikanger.
27. juni. Alva var 3544 gram
og 44 cm. Ylve er storebror
på tre år. Lena Bydal Hauge
og Håkon Magne Skjøren,
Folldal. 
30. juni klokka 09.47 kom
endeleg prinsessa vår Victo-
ria til verda. Ho var 3482
gram og 50 cm. May Lis-
beth Eldevik og Vidar
Svardahl, Florø. 
2. juli kom Phillip. Han var
4020 gram og 52 cm. Søs-
ken er Oda og Julia. Jannike
og Odd Erik, Høyanger. 

- Vi har funnet eit nytt
boson, seier ein av CERN-
forskarane som har leia
Higgsjakta. 

– Utan Higgs hadde vi
ikkje eksistert, seier forskar
Are Raklev til forskning.no,
som jublar over funnet.
Higgsmodellen forklarar
korleis alt i universet ser ut
til å vere bygga opp av tolv
grunnleggande byggjeklos-
sar - 6 kvarkar og 6 leptonar.
Ifølgje modellen samhand-
ler desse ved hjelp av kraft-
bærende partikler som kal-
les bosoner.

Banebrytande
funn av CERN

Banebrytande funn av CERN 
 Firdaposten. 07.07.2012. Side: 2 
- Vi har funnet eit nytt boson, seier ein av CERN-

forskarane som har leia Higgsjakta.

- Utan Higgs hadde vi ikkje eksistert, seier forskar Are

Raklev til forskning.no, som jublar over funnet.

Higgsmodellen forklarar korleis alt i universet ser ut til

å vere bygga opp av tolv grunnleggande

byggjeklossar - 6 kvarkar og 6 leptonar. Ifølgje

modellen samhandler desse ved hjelp av

kraftbærende partikler som kalles bosoner.
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2 Meninger LØRDAG 7. JULI 2012

NÅR DET GAMLE REGIMET i et land faller i en revolusjon
eller et opprør, oppstår det naturlig nye skillelinjer i
samfunnet. I Libya er samfunnet i særlig grad preget
av splid mellom landsdeler, stammer, religiøse ret-
ninger og politiske grupper, fordi Muammar Kadhafi i
sine mer enn 40 år som hersker aldri tillot noen form
for institusjoner å utvikle seg eller noen grupper å
organisere seg, mens han spilte stammene ut mot
hverandre. Splitt og hersk, kalles det, og når herske-
ren er borte så står spliden igjen. Ni måneder etter
hans fall tar Libya sitt første viktige steg i en forvir-
rende og voldelig overgang til demokrati. I nær full-
stendig mangel på myndigheter har det ikke vært
mulig å få til gjenoppbygging og utvikling i det olje-
rike landet.

MOTSETNINGER MELLOM
landsdeler og stammer
har ofte endt i voldeli-
ge oppgjør, og tortur
og drap av fanger er
utbredt. I dag skal li-
byerne gå til valg på

grunnlovgivende forsamling, nær 50 år etter siste
valg i landet. Utgangspunktet er altså det skraleste,
nærmest fra bar bakke. FN, som har lang erfaring med
demokratisering og valg, har forsøkt å hjelpe med
opplæring i demokratiske prinsipper, konfliktløsing,
sikkerhet og valgavvikling. Omtrent to millioner av
anslagsvis 3,5 millioner mulige velgere har registrert
seg. Mer enn 2 600 uavhengige kandidater og nær
1300 fra 130 politiske partier stiller til valg. Tjue per-
soner strides om hvert av de 200 setene.

ET VISST MONN AV politisk sirkus er ikke til å unngå,
gitt utgangspunktet. Men det gjør ikke valget mindre
viktig. Libya må få et styresett med legitimitet, som
er i stand til å forlike stammer og landsdeler, ett retts-
vesen som kan ta et oppgjør med det gamle regimet
og løse tvistemål som nå gjøres opp med skytevåpen
og myndigheter som kan gjenopprette ro og orden.

HVA SLAGS politiske styrkeforhold valget vil gi, får vi
vente og se. Noen spår at sekulære, uavhengige og
islamister vil komme jamstore ut, andre at Det Mus-
limske Brorskapet, gjennom partiet Rettferd og Gjen-
oppbygging, vil få reint flertall. Uansett vil vi ikke på
lenge vite hvilken vei Libya går.

Første steg
for Libya

KUNSTNEREN ODD NERDRUM har skrevet brev til justismi-
nister Grete Faremo der han ber om å få sone hjemme på
gården ved Stavern. Han aksepterer å gå med fotlenke, og
vil også skjenke et stort maleri til staten. Bakgrunnen er at
Nerdrum er dømt til fengsel i to år og ti måneder for om-
fattende skatteunndragelser. Nerdrummener dommen er
gal, og uansett altfor streng. Fremfor alt mener maleren at
det er en kunstpolitisk dom.

DET ER LITE SANNSYNLIG at Nerdrum vil nå frammed sitt
forslag. Her vil nok prinsippet om likhet for loven telle mer
enn hva som isolert sett er mest produktivt for maleren.
Slik må det også være. På den annen side er det et godt
prinsipp at innsatte får muligheter til å ta vare på, og utvik-
le, sine evner og talenter. Innenfor gjeldende regler bør det
legges til rette for at Odd Nerdrum kan fortsette å virke
som kunstner, også i soningstida. Det vil være bra for Nerd-
rum, men også for norsk kulturliv. Selvsagt er det plass til
figurative malere i norsk kunstliv. Odd Nerdrum er nemlig
ikke så mislikt eller forfulgt som han foretrekker å tro.

Maler i fotlenke

h Norske leger vil innføre pulstest
av alle eldre menn, skriver VG.
h Vi er for universelle
velferdstiltak.

Når herskeren er
borte så står
spliden igjen.

3. LEDER

skjønne selv de mest grunnleg-
gende deler av Standard-modell-
en, som i mange tiår har vært den
etablerte forklaringen på hvordan
universet ble til og fungerer. Det
sier litt om vanskelighetsgraden,
mye ommeg og en hel del om na-
turvitenskapenes svake stilling i
den brede samfunnsdebatten.
Det er et problem, for det gjør noe
med feiringen av det som hendte
onsdag.

FYSIKERE BEGYNNER å gråte. De
spretter musserende flasker. Men
når det hele forklares, er det lett
for lekfolk å tenke at det minner
om et evangelium. Noe man bare
må tro på, ikke forstå. Eller noe
somminner omparodien påmid-
delalderens skolastikk, den gang-
en man diskuterte hvor mange
engler som får plass på et knappe-
nålshode. Det er plass til uendelig
mange Higgsbosoner, i alle fall.
Kanskje oppdagelsen kan gi noen
av oss et spark bak, det kan bli nok
en grunn til å ta ansvar for egen
voksenopplæring. Det kunne væ-
re en liten, men viktig konse-
kvens av denne forskningstri-
umfen.Den er en triumf, ikke for-
di den forklarer alt, men fordi den
handler om å fortsette å lete. «Et
stort skritt for menneskeheten»,
kan man rolig og trygt si. Men jeg
likte CERN-sjefens formulering
bedre. «Jeg tror vi har den».
Storslått, men med rom for

tvil.

Nøkkelen til alt
Simen
Ekern
sek@dagbladet.no

DET VAR EN SETNING for histo-
riebøkene, fysikkbøkene, dikt-
samlingene og romanene. Vikti-
gere enn «Ich bin ein Berliner».
Mer dramatisk enn «Terningen er
kastet». Ja, kanskje til og med
«Thedecision is Lillehammer»må
vike plassen. Rolf-Dieter Heuer,
sjefen for forskningslaboratoriet
CERN, har ledet jakten på den
manglende puslespillbrikken,
nøkkelen til universets opprin-
nelse, en mulig forklaring på
hvordan det har seg at vi alle er
her. Jeg frøs litt på ryggen da jeg
leste hva han sa på onsdag. «I
think we have it.»

NØYAKTIG HVA HEUER og hans
kolleger har funnet, er imidlertid
litt vanskelig å skjønne. Betegnel-
sen er grei. Higgs-bosonet.
«Higgs» er fysikeren Peter Higgs.
«Boson» er oppkalt etter den in-
diske fysikeren Satyendra Nath
Bose.Deretter blir det vanskelige-
re. Dagsnytt attens Sverre Tom

Radøy gjorde et godt forsøk med
en partikkelfysiker i studio ons-
dag kveld, samme dag som fun-
net av universets byggestein ble
feiret.
«Hvor stor er denne byggestei-

nen», da, spør Radøy.
«Den er så liten at det ikke går

an å tenke seg. Den har faktisk in-
gen utstrekning overhodet», sva-
rer partikkelfysiker Lillian Sme-
stad.
Programlederen blir stille et

øyeblikk. «Nei», sier han. «Det er
der mange faller av, er jeg redd».

DET ERMANGE STEDER å falle av
i denne historien. Derfor har ver-
dens forskningsjournalister tydd
til liknelser for å oversette det
som skjer til menneskespråk.
Higgs boson er det eneste tegnet
på en usynlig kraft som sørger for
at andre partikler har masse. Ma-
gasinet TIME snakker derfor om
enHiggs-snøstorm, sompåvirker
andre partikler somkommer forbi
på ulikt vis, «avhengig av om de,
metaforisk sett, har på seg ski,
truger eller bare sko.» New York
Times velger seg et bilde fra poli-
tikken: «Partikler somvader gjen-
nom kraftfeltet vokser seg tyngre
slik et lovforslag som går gjen-
nom kongressen tiltrekker seg til-
legg og endringer og blir stadig
mer omfangsrikt». Jeg, og mange
med meg (tror jeg), synes det er
lettere å forstå hvordan en ameri-
kansk lov blir til enn det er å

SIGNALER

Hvor mange Higgs-
bosoner får plass på et
knappenålshode?

PROTON-KOLLISJON: Fysikere har jaktet på Higgs-bosonet siden sekstitallet. Onsdag kom det til
syne. Kanskje.

Dagbladet 7. juli 1987:
-De dokumentene som nå er borte, dekker den
mest betente og omstridte perioden i moderne
norsk historie. Dette sier historiker og tidligere
stortingsrepresentant Berge Furre til Dagbladet.
Furre er rystet over at Forsvaret har makulert
verdifullt historisk materiale fra sine arkiver.

FOR 25 ÅR SIDEN

 
Nøkkelen til alt SIGNALER 
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Simen|Ekern 
Hvor mange Higgs- bosoner får plass på et

knappenålshode?

Det var en setning for historiebøkene, fysikkbøkene,

diktsamlingene og romanene. Viktigere enn «Ich bin

ein Berliner». Mer dramatisk enn «Terningen er

kastet». Ja, kanskje til og med «The decision is

Lillehammer» må vike plassen. Rolf-Dieter Heuer,

sjefen for forskningslaboratoriet CERN, har ledet

jakten på den manglende puslespillbrikken, nøkkelen

til universets opprinnelse, en mulig forklaring på

hvordan det har seg at vi alle er her. Jeg frøs litt på

ryggen da jeg leste hva han sa på onsdag. «I think we

have it.»

Nøyaktig hva Heuer og hans kolleger har funnet, er

imidlertid litt vanskelig å skjønne. Betegnelsen er grei.

Higgs-bosonet. «Higgs» er fysikeren Peter Higgs.

«Boson» er oppkalt etter den indiske fysikeren

Satyendra Nath Bose. Deretter blir det vanskeligere.

Dagsnytt attens Sverre Tom Radøy gjorde et godt

forsøk med en partikkelfysiker i studio onsdag kveld,

samme dag som funnet av universets byggestein ble

feiret.

«Hvor stor er denne byggesteinen», da, spør Radøy.

«Den er så liten at det ikke går an å tenke seg. Den

har faktisk ingen utstrekning overhodet», svarer

partikkelfysiker Lillian Smestad.

Programlederen blir stille et øyeblikk. «Nei», sier han.

«Det er der mange faller av, er jeg redd».

Det er mange steder å falle av i denne historien.

Derfor har verdens forskningsjournalister tydd til

liknelser for å oversette det som skjer til

menneskespråk. Higgs boson er det eneste tegnet på

en usynlig kraft som sørger for at andre partikler har

masse. Magasinet TIME snakker derfor om en Higgs-

snøstorm, som påvirker andre partikler som kommer

forbi på ulikt vis, «avhengig av om de, metaforisk sett,

har på seg ski, truger eller bare sko.» New York

Times velger seg et bilde fra politikken: «Partikler som

vader gjennom kraftfeltet vokser seg tyngre slik et

lovforslag som går gjennom kongressen tiltrekker seg

tillegg og endringer og blir stadig mer omfangsrikt».

Jeg, og mange med meg (tror jeg), synes det er

lettere å forstå hvordan en amerikansk lov blir til enn

det er å skjønne selv de mest grunnleggende deler av

Standard-modellen, som i mange tiår har vært den

etablerte forklaringen på hvordan universet ble til og

fungerer. Det sier litt om vanskelighetsgraden, mye

om meg og en hel del om naturvitenskapenes svake

stilling i den brede samfunnsdebatten. Det er et

problem, for det gjør noe med feiringen av det som

hendte onsdag.
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Fysikere begynner å gråte. De spretter musserende

flasker. Men når det hele forklares, er det lett for

lekfolk å tenke at det minner om et evangelium. Noe

man bare må tro på, ikke forstå. Eller noe som minner

om parodien på middelalderens skolastikk, den

gangen man diskuterte hvor mange engler som får

plass på et knappenålshode. Det er plass til uendelig

mange Higgsbosoner, i alle fall. Kanskje oppdagelsen

kan gi noen av oss et spark bak, det kan bli nok en

grunn til å ta ansvar for egen voksenopplæring. Det

kunne være en liten, men viktig konsekvens av denne

forskningstriumfen. Den er en triumf, ikke fordi den

forklarer alt, men fordi den handler om å fortsette å

lete. «Et stort skritt for menneskeheten», kan man

rolig og trygt si. Men jeg likte CERN-sjefens

formulering bedre. «Jeg tror vi har den».

Storslått, men med rom for tvil.

© Dagbladet
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Atom Kjerne Kjernen består av neutroner
og protoner…

LEPTONER
Elementærpartikler og krefter (årstall for oppdagelse)

Disse partiklene
eksisterer fritt.

Elekron
1897

KVARKER

Kraft-
bærende
partikkel

Elektron
neutrino
1956

Ned
1977

Opp 1994

Strange 1947
Charm 1973

Bottom 1977
Top 1994

Kvarker
eksisterer
ikke fritt.

…som er bygget
opp av kvarkerElektron

Muon 1937
Muon
neutrino 1962

Tau 1975

Tau
neutrino
1975

W- bosonet 1983
Gluon 1979

Det
meste av
jordas
materie består
av disse fire
partiklene

Forskere kan ha funnet
Higgs-partikkelen

Kan være oppdaget:

neutrinono
1975

W- bosonetW-W- 1983
GluonGlu 1979197

KaKaKaKaKaKannnn vævævæværererere ooooppppppppppdadadadadagegegegeget:t:t:t:t:KaKaKaKaKannn vævæværerere oooppppppdadadadagegegeHiggs-bosonet
Er en tung partikkel som skal gi masse
til alle andre elementærpartikler.

Disse åtte partiklene som
finnes i kosmisk stråling,
begynte å eksistere i
øyeblikket etter
Big Bang-eksplosjonen.

I fysikkens verden er naturen er satt samen av et 20-talls partikler.Dette
beskrivers i Standardmodellen.Higgs-partikelen har så langt vært den
manglende brikken i puslespillet.

Etter at den har gjemt seg for forskerne i over 40 år, kan fysikerne
ved Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN)
ha funnet den mystisk Higgs-partikkelen. Forskerne kan med
99,99995% sikkerhet si at de har funnet en partikkel som kan være
bosonet som er oppkalt etter den britiske fysikeren Peter Higgs.

Kilde: CERN GRAPHIC NEWS

23NyhetFREDAG 6. JULI 2012

en hodepine siden 60-tallet.
Fysikere har ment den må væ-
re der, men ikke greid å se
snurten av den. Hvorfor har
det tatt så lang tid?
– Higgs er mye tyngre enn de

fleste andre partikler, og ramler
ikke bare fram. Her må vi se på
Einsteins berømte likning E =
mc2. Den sier at energi og masse
er to sider av samme sak. Hvis vi
bare klemmer nok energi inn på et
lite sted, kan vi få en stor masse
ut, som en Higgs. Men det krever
veldig mye energi, og i dag er det
bare LHC som greier det.

Gråt av glede
Da nyheten om funnet kom,
reagerte fysikere med jubel og
tårer. Hvorfor var det viktig å
finne den?
– Det finnes, så vidt jeg vet, ik-

ke noe praktisk bruk for Higgs.
Jeg tror vi måtte finne den fordi
mennesker er bygget slik at vi vil
forstå verden rundt oss. På veien
dit må vi dessuten øke oppfinn-
somheten vår og forbedre tekno-
logien. Dette arbeidet gir faktisk
mange resultater i hverdagen.
– Mange kaller Higgs-bosonet

for «Gudepartikkelen», men har
det noe med religion å gjøre?
– Nei. Forklaringen er at den

amerikanske fysikeren Leon Le-
derman skrev en bok om Higgs-
partikkelen. Han ville kalle den
«That Goddamn Particle» (Den
forbanna partikkelen), sannsyn-

ligvis fordi den var så vanskelig å
finne. En litt nervøs redaktør fikk
imidlertid omgjort tittelen til
«The God Particle», en kilde til
stor irritasjon for fysikere siden.

Onsdag ble partikkelfysikk alle-
mannseie, da ekstatiske forskere
ved partikkelknuseren LHC
kunngjorde at Higgs-bosonet
trolig er funnet. Mediene gikk
berserk. Men verden på mikroni-
vå er absurd vanskelig og merke-
lig, selv for mange eksperter.
Higgs gir andre partikler en

masse, heter det. Ja vel, men
hva betyr det egentlig?
Førsteamanuensis og «higgsje-

ger» Are Raklev vedUniversitetet
i Oslo tar det til et forståelig nivå:
– Higgs-bosonet er en del av

noe vi kaller higgsfeltet. Alle par-
tikler svømmer i dette feltet, og
du kan tenke på det som vann.
Dersom du forsøker å gå i vannet,
føles det mye tyngre enn på land.
Samtidig, om du var en fisk, ville
det ikke føles så ille. Slik er higgs-
feltet også: Noen partikler blir
tunge i det, andre ikke, sier Rak-
lev.

Hodepine
– Og hva er et boson?
– Det er noe vi kaller en kraft-

bærende partikkel, slik som for
eksempel lyspartikler. Disse skil-
ler seg fra den andre typen partik-
ler, som heter fermioner, ved at
du kan klemme så mange du vil
inn på liten plass. Det bør vi være
glade for, hvis ikke ville atomene
vi er laget av falle sammen.
Higgs-partikkelen har vært

en manglende puslespillbit og

eennttmmeedd HHiiggggss!!
Gråtkvalte fysikere
fikk denne uka opp-
leve sitt livs våte
drøm. Men hva er
Higgs-bosonet
egentlig? Her er
forklaringa for oss
vanlige, dødelige.

Tekst:Geir Barstein
gba@dagbladet.no

PARTIKLER
HIGGS-
JEGER:
Første-
amanuen-
sis Are
Raklev ved
Fysiske
institutt
forklarer
hva Higgs
er.
Foto: UiO

HIGGS:
Peter
Higgs
tenkte seg
til Higgs-
bosonets
eksistens
på 60-
tallet, men
han var
ikke alene.
Foto: NTB
Scanpix

FAKTA
Higgs-partikkelen
h En subatomær partikkel kalt
boson. Ifølge fysikernes
Standardmodell gir den andre
partikler masse.
h Higgs, eller noe som likner
veldig på den, er funnet av
CERN på den fransk-sveitsis-
ke grensa.
h Deres Large Hadron Colli-
der (LHC) er verdens største
partikkelakselerator, og sen-
der milliarder av protoner mot
hverandre slik at de kolliderer.
h Resultatet av disse kollisjo-
nene kan vise hittil uopp-
dagede partikler.

 
Bli kjent med Higgs! Fakta partikler 
 Dagbladet. 06.07.2012. Side: 23 
Geir Barstein 
Gråtkvalte fysikere fikk denne uka oppleve sitt livs

våte drøm. Men hva er Higgs-bosonet egentlig?

Her er forklaringa for oss vanlige, dødelige.

En subatomær partikkel kalt boson. Ifølge fysikernes

Standardmodell gir den andre partikler masse.

Higgs, eller noe som likner veldig på den, er funnet av

CERN på den fransk-sveitsiske grensa.

Deres Large Hadron Collider (LHC) er verdens

største partikkelakselerator, og sender milliarder av

protoner mot hverandre slik at de kolliderer.

Resultatet av disse kollisjonene kan vise hittil

uoppdagede partikler.

Onsdag ble partikkelfysikk allemannseie, da

ekstatiske forskere ved partikkelknuseren LHC

kunngjorde at Higgs-bosonet trolig er funnet. Mediene

gikk berserk. Men verden på mikronivå er absurd

vanskelig og merkelig, selv for mange eksperter.

Higgs gir andre partikler en masse, heter det. Ja

vel, men hva betyr det egentlig?

Førsteamanuensis og «higgsjeger» Are Raklev ved

Universitetet i Oslo tar det til et forståelig nivå:

-Higgs-bosonet er en del av noe vi kaller higgsfeltet.

Alle partikler svømmer i dette feltet, og du kan tenke

på det som vann. Dersom du forsøker å gå i vannet,

føles det mye tyngre enn på land. Samtidig, om du

var en fisk, ville det ikke føles så ille. Slik er

higgsfeltet også: Noen partikler blir tunge i det, andre

ikke, sier Raklev.

-Og hva er et boson?

-Det er noe vi kaller en kraftbærende partikkel, slik

som for eksempel lyspartikler. Disse skiller seg fra

den andre typen partikler, som heter fermioner, ved at

du kan klemme så mange du vil inn på liten plass. Det

bør vi være glade for, hvis ikke ville atomene vi er

laget av falle sammen.

Higgs-partikkelen har vært en manglende

puslespillbit og en hodepine siden 60-tallet.

Fysikere har ment den må være der, men ikke

greid å se snurten av den. Hvorfor har det tatt så

lang tid?

-Higgs er mye tyngre enn de fleste andre partikler, og

ramler ikke bare fram. Her må vi se på Einsteins

berømte likning E = mc2. Den sier at energi og masse

er to sider av samme sak. Hvis vi bare klemmer nok

energi inn på et lite sted, kan vi få en stor masse ut,

som en Higgs. Men det krever veldig mye energi, og i
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dag er det bare LHC som greier det.

Da nyheten om funnet kom, reagerte fysikere med

jubel og tårer. Hvorfor var det viktig å finne den?

-Det finnes, så vidt jeg vet, ikke noe praktisk bruk for

Higgs. Jeg tror vi måtte finne den fordi mennesker er

bygget slik at vi vil forstå verden rundt oss. På veien

dit må vi dessuten øke oppfinnsomheten vår og

forbedre teknologien. Dette arbeidet gir faktisk mange

resultater i hverdagen.

-Mange kaller Higgs-bosonet for «Gudepartikkelen»,

men har det noe med religion å gjøre?

-Nei. Forklaringen er at den amerikanske fysikeren

Leon Lederman skrev en bok om Higgs-partikkelen.

Han ville kalle den «That Goddamn Particle» (Den

forbanna partikkelen), sannsynligvis fordi den var så

vanskelig å finne. En litt nervøs redaktør fikk imidlertid

omgjort tittelen til «The God Particle», en kilde til stor

irritasjon for fysikere siden.

Hodepine

Gråt av glede

© Dagbladet
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Se, det finnes! 
 Dagsavisen. 05.07.2012 04:36. Oppdatert 21:46 
Irene Rønold 
FORSKNING: I et halvt århundre har forskere vært

på leting etter Higgsbosonet, partikkelen som kan

gi svaret på hvordan alt henger sammen.

Annonse Higgs Boson

 Peter Higgs og hans forskergruppe tegnet i 1964 opp

det første kartet som impliserte at det fantes en

partikkel som var mindre enn elektroner. Siden da har

forskere verden over vært på jakt etter partikkelen.

 Higgsbosonet kan forklare hvorfor partikler har

masse. Det er en viktig del av Standardmodellen, som

forklarer universets utvikling.

 Partikkelen ble også kjent som Gudspartikkelen etter

at Leon Lederman skrev en bok om partikkelen med

det navnet. Han ville egentlig kalle boken The

Goddamn Particle, men fikk ikke lov.

 Forskergruppene ATLAS og CERN har i en årrekke

vært på jakt etter Higgbosonet. I går ble resultatet av

forskningen lagt fram.

 - Dette er historisk, og en veldig viktig oppdagelse. Et

verdensomspennende forskerfellesskap har brukt

flere år av sitt liv på dette, sier Katarina Pajchel til

Dagsavisen.

 Hun er postdoktor i eksperimentell partikkelfysikk og

medlem av ATLAS-gruppen i CERN, som er en av

forskningsgruppene som har jobbet med å jakte på

Higgsbosonet. I går ble det kjent at forskere har

funnet det som kan være bosonet.

 Større enn relativitetsteorien

 Jubelen sto i taket da Joe Incantela, leder av CMS,

kunne fortelle forskerkolleger verden over at man har

funnet et partikkel som ligner Higgsbosonet -

Gudspartikkelen. Med 99,99995 prosent sikkerhet

kunne man altså i går slå fast atHiggsbosonet

eksisterer, og at femti års jakt har gitt resultater.

Fysiker Are Reinert Rachløw uttalte til NTB at

forskerne som jakter på Higgsbosonet har gjort den

største partikkeloppdagelsen siden elektronet. Andre

igjen mente oppdagelsen var større enn

relativitetsteorien.

 Higgsbosonet ble presentert for første gang i 1964,

av Peter Higgs. Siden da har forskere vært på jakt

etter den unnvikende partikkelen.

 Liten partikkel, stor betydning

 - Det er først de siste femten årene man har hatt

eksperimentell mulighet til å nå den direkte, sier

Pajchel.
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 - Man har samlet sterkere og sterkere hint og

indikasjoner på at bosonet finnes. Det var bra å

endelig få presentert dem, sier hun.

 For den lille partikkelen har stor betydning.

Higgsbosonet kan forklare hvorfor partikler har

masse, og dermed også hvorfor de er i stand til å

binde seg fast til hverandre. I tillegg er partikkelet

avgjørende for at en av fysikkens viktigste

forklaringsmodeller, standardmodellen, holder mål.

 Standardmodellen tar for seg alt som har skjedd i

universets utvikling - helt fra the big bang og fram til i

nå. Den forklarer blant annet hvordan atomer dannes.

Fram til i går var Higgs-partikkelen den siste,

ubekreftede delen av modellen.

 Kostbar jakt

 Jakten på Higgsbosonet har vært intens og kostbar.

Flere tusen forskere har de siste årene gjort

eksperimenter ved hjelp en Large Hadron Collider,

LHC.

 - Det er en stor lettelse å kunne presentere et så

viktig resultat på LHC. Dette er noe man har jobbet

masse med, og investert mye penger i, sier Pajchel.

 Jubelen i går formiddag var nok også et resultat av

en annen form for lettelse. Hadde man funnet at

bosonet ikke eksisterer, måtte man ha nemlig ha

skrevet om femti år med fysikkforskning.

 Det er imidlertid ikke bosonet som er hovedpoenget,

sier Pajchel - det er mekanismen som bosonet er en

del av.

 - Det er higgsmekanismen som er ansvarlig for å gi

partiklene masse. Men det at vi kan lete etter og

forske på higgsbosonet, kan gi oss et innblikk i

hvordan mekanismen fungerer. Og den forteller oss at

vi er på rett spor når det gjelder å forstå hvordan dette

fungerer, forteller Pajchel.

 I Melbourne feiret professor i eksperimentell

kjernefysikk Farid Ould-Saada funnet med

champagne.

 Åpner for videre forskning

 - Dette krever litt feiring. Sannsynligheten for at vi har

observert et nytt partikkel er veldig, veldig stor, sier

Ould-Saada til Dagsavisen.

 Han er deltaker på International Conference of High

Energy Physics i Melbourne. Her skal man nå blant

annet diskutere funnet videre. For én ting er sikkert:

dette krever mer forskning. Mye mer.

 - Det er ikke klart om det man har funnet er

partikkelen som hører til standardmodellen, eller om

det er en annen partikkel, sier Ould-Saada.

 - Standardmodellen sier at det bare finnes én

Higgspartikkel, men andre teorier sier at det kan

finnes fem. Om det som er funnet, faktisk er

partikkelen i standardmodellen, kan vi bare vite etter å

ha studert en stund, sier Ould-Saada.

 Han får støtte av Pajchel:

 - Vi er forsiktige fortsatt, og sier at det er foreløpige

funn. Men det er en veldig stor milepæl, og det åpner

opp for et helt nytt eventyr i forskningen.

 Hun legger til at funnet får betydning for andre

teorier.

 - Til nå har vært et hav av ukjente i et sett med

ligninger. Nå har vi én ukjent mindre, sier Pajchel.

 - Vi er altså ikke i mål. Men det gir gode grunner til å

søke videre, sier hun.

 irene.thoresen.ronold@dagsavisen.no KOLLISJON:

Bildet viser en proton-proton-kollisjon målt av CERN -

ett av mange forsøk som er gjort i jakten på

Higgsbosonet. FOTO: FABRICE COFFRINI/NTB

SCANPIX

© Dagsavisen
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LO: Fagbevegelsen vil ha 
prøveordninger som kan 
resultere i en stor og svært 
omstridt tariffreform. 

LOs nestLeder: tor-arne 
solbakken.   
 foto: fredrik bjerknes

tester ut om-
stridt reform

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har 
fått tilgang til innstillingen fra 
et utvalg som vurderer noen av 
de mest betente spørsmålene 
fram mot LO-kongressen i mai. 

Her kommer det fram at LO, 
hvis først sekretariatet og der-
etter kongressen sier ja, vil ha 
prøveordninger på en ny tariff-
modell. 

ramaskrik
Det ble ramaskrik da Fellesfor-
bundets mektige leder Arve 
Bakke sist høst lanserte en 
omfattende tariffreform i et 
intervju med Avisenes Nyhets-
byrå (ANB). Tariffstrukturen i 
LO/NHO-området er i dag 
såkalt horisontal, altså at det 
kan være en rekke tariffavtaler 
og forbund på den enkelte 
arbeidsplass. Bakke tar til orde 
for en vertikal tariffreform, 
altså at alle på arbeidsplassen, 
unntatt ledelsen, er i samme 
tariffavtale. I sin ytterste kon-
sekvens fører en vertikal 
struktur til at alle vil høre inn 
under ett og samme forbund. 

– inGen massiV OVerGanG
– Vi foreslår ikke at man skal gå 
inn for en massiv overgang fra 
horisontale til vertikale avtaler, 
men vi foreslår å legge til rette 
for noen prøveprosjekter der 
ulike forbund samarbeider på 
bedrifts- eller konsernnivå om 
felles spørsmål som blant annet 
lønn og arbeidstid. Da kan vi få 
et bilde av hvordan dette vil fun-
gere, sier LOs nestleder og 
utvalgsleder Tor-Arne Sol-
bakken.

LO har så langt dermed for-
søkt å bygge bru mellom mildt 
sagt ulike ståsteder i debatten. 

Der tungvekterne i Felles-
forbundet og Fagforbundet ser 
sterkere fellesskap og økt tariff-
makt i et tøffere arbeidsliv, 
fylles andre med uro ved tanken 
på en vertikal reform. Handel og 
Kontor frykter splittelse, For-
bundet for Ledelse og Teknikk 
sier blankt nei, mens forbund 
utenfor LO mener Fellesfor-
bundet prøver å kare til seg 
medlemmer. Flertallet i LO-
familien er uansett for en utvik-
ling som Arve Bakke skisserer.

  (ANB)

n bjørn erik dahl

– Dette er historisk, og en veldig viktig 
oppdagelse. Et verdensomspennende for-
skerfellesskap har brukt flere år av sitt liv 
på dette, sier Katarina Pajchel til Dagsa-
visen. 

Hun er postdoktor i eksperimentell 
partikkelfysikk og medlem av ATLAS-
gruppen i CERN, som er en av forsknings-
gruppene som har jobbet med å jakte på 
Higgsbosonet. I går ble det kjent at for-
skere har funnet det som kan være bosonet.  

større enn reLatiVitetsteOrien
Jubelen sto i taket da Joe Incantela, leder 
av CMS, kunne fortelle forskerkolleger 
verden over at man har funnet et partikkel 
som ligner Higgsbosonet – «Gudspartik-
kelen». Med 99,99995 prosent sikkerhet 
kunne man altså i går slå fast atHiggsbo-
sonet eksisterer, og at femti års jakt har 
gitt resultater. Fysiker Are Reinert 
Rachløw uttalte til NTB at forskerne som 
jakter på Higgsbosonet har gjort den 
største partikkeloppdagelsen siden elek-
tronet. Andre igjen mente oppdagelsen var 
«større enn relativitetsteorien». 

Higgsbosonet ble presentert for første gang 
i 1964, av Peter Higgs. Siden da har for-
skere vært på jakt etter den unnvikende 
partikkelen.

Liten partikkeL, stOr betydninG
– Det er først de siste femten årene man 
har hatt eksperimentell 
mulighet til å nå den 
direkte, sier Pajchel. 

– Man har samlet 
sterkere og sterkere hint 
og indikasjoner på at 
bosonet finnes. Det var 
bra å endelig få presentert 
dem, sier hun. 

For den lille partik-
kelen har stor betydning. 
Higgsbosonet kan for-
klare hvorfor partikler 
har masse, og dermed 
også hvorfor de er i stand 
til å binde seg fast til hverandre. I tillegg 
er partikkelet avgjørende for at en av fysik-
kens viktigste forklaringsmodeller, stan-
dardmodellen, holder mål. 

Standardmodellen tar for seg alt som 
har skjedd i universets utvikling – helt fra 

the big bang og fram til i nå. Den forklarer 
blant annet hvordan atomer dannes. Fram 
til i går var Higgs-partikkelen den siste, 
ubekreftede delen av modellen.

kOstbar jakt
Jakten på Higgsbosonet har vært intens og 
kostbar. Flere tusen forskere har de siste 
årene gjort eksperimenter ved hjelp en 
Large Hadron Collider, LHC.  

– Det er en stor lettelse å kunne pre-
sentere et så viktig resultat på LHC. Dette 
er noe man har jobbet masse med, og inves-
tert mye penger i, sier Pajchel. 

Jubelen i går formiddag var nok også et 
resultat av en annen 
form for lettelse. Hadde 
man funnet at bosonet 
ikke eksisterer, måtte 
man ha nemlig ha 
skrevet om femti år med 
fysikkforskning. 

Det er imidlertid 
ikke bosonet som er 
hovedpoenget, sier 
Pajchel – det er meka-
nismen som bosonet er 
en del av. 

– Det er higgsmeka-
nismen som er ansvarlig 

for å gi partiklene masse. Men det at vi kan 
lete etter og forske på higgsbosonet, kan 
gi oss et innblikk i hvordan mekanismen 
fungerer. Og den forteller oss at vi er på 
rett spor når det gjelder å forstå hvordan 
dette fungerer, forteller Pajchel.

Se, det finnes!
FOrskninG: I et halvt århundre har forskere vært på 
leting etter Higgsbosonet, partikkelen som kan gi svaret 
på hvordan det hele henger sammen. Nå har de kanskje 
funnet den. 

n irene rønold

« Dette er historisk, 
og en veldig viktig 
oppdagelse.»
katarina Pajchel,  
postdoktor i eksperimentell 
partikkelfysikk og  
medlem av atlas-gruppen 
i Cern
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I Melbourne feiret professor i eksperimen-
tell kjernefysikk Farid Ould-Saada funnet med 
champagne. 

Åpner for videre forskning
– Dette krever litt feiring. Sannsynligheten for 
at vi har observert et nytt partikkel er veldig, 
veldig stor, sier Ould-Saada til Dagsavisen. 

Han er deltaker på International Conference 
of High Energy Physics i Melbourne. Her skal 
man nå blant annet diskutere funnet videre. For 
én ting er sikkert: dette krever mer forskning. 
Mye mer.   

– Det er ikke klart om det man har funnet 
er partikkelen som hører til standardmodellen, 
eller om det er en annen partikkel, sier Ould-
Saada. 

– Standardmodellen sier at det bare finnes 
én Higgspartikkel, men andre teorier sier at det 
kan finnes fem. Om det som er funnet, faktisk 
er partikkelen i standardmodellen, kan vi bare 
vite etter å ha studert en stund, sier Ould-
Saada. 

Han får støtte av Pajchel: 
– Vi er forsiktige fortsatt, og sier at det er 

foreløpige funn. Men det er en veldig stor 
milepæl, og det åpner opp for et helt nytt eventyr 
i forskningen.

 Hun legger til at funnet får betydning for 
andre teorier. 

– Til nå har vært et hav av ukjente i et sett 
med ligninger. Nå har vi én ukjent mindre, sier 
Pajchel. 

– Vi er altså ikke i mål. Men det gir gode 
grunner til å søke videre, sier hun. 
irene.thoresen.ronold@dagsavisen.no

Se, det finnes!

kollisjon: Bildet 
viser en proton-proton-

kollisjon målt av CERN 
– ett av mange forsøk 

som er gjort i jakten på 
Higgsbosonet.  

FABRICE COFFRINI,  
NTB SCANPIX

overrasket: Peter Higgs trodde ikke dette 
ville skje i hans levetid.  foto: ntB sCanPiX

Higgs Boson
 ■ Peter Higgs og hans forskergruppe tegnet i 
1964 opp det første kartet som impliserte at 
det fantes en partikkel som var mindre enn 
elektroner. siden da har forskere verden over 
vært på jakt etter partikkelen. 
 ■ Higgsbosonet kan forklare hvorfor partikler 
har masse. det er en viktig del av standard-
modellen, som forklarer universets utvikling. 
 ■ Partikkelen ble også kjent som «gudspartik-
kelen» etter at leon lederman skrev en bok 
om partikkelen med det navnet. Han ville 
egentlig kalle boken «the goddamn Particle», 
men fikk ikke lov.
 ■ forskergruppene atlas og CErn har i en 
årrekke vært på jakt etter Higgbosonet. i går 
ble resultatet av forskningen lagt fram. 
Kilde: Dagsavisen, VG

Tollvesenets beslagstatistikk 
for første halvår viser at antall 
beslag av narkotiske stoffer økte 
med 16 prosent i forhold til 
samme tid i fjor.

Mens beslag av heroin og 
kokain går ned, mens amfe-
tamin, hasj, marihuana og nar-
kotiske tabletter øker. Norge er 
i dette tilfellet et unntak i for-
hold til resten av Europa, hvor 
man ser en tendens til reduserte 
beslag av de fleste typer narko-
tika. Det som bekymrer toll- og 
avgiftsdirektør Bjørn Røse mest 
er utviklingen innen import og 
beslag av nye syntetiske, narko-
tiske stoffer, såkalte «legal 
highs».

den stØrste trUsselen
– De strømmer inn over hele 
verden, og er den største trus-
selen vi står overfor, sier Røse.

«Legal high»-produktene er 
utviklet i laboratorier, som 
etterligninger av de organiske 
stoffene som hasj, marihuana og 
kokain. Produktene selges 
gjennom internettapotek, som 
det i Europa finnes hundretalls 
av. Disse apotekene sender 
bestillingene i posten. 

De tre siste årene er 120 nye 

typer av disse syntetiske stof-
fene identifisert i Europa. Kun 
et fåtall er satt på landenes nar-
kolister og dermed gjort ulov-
lige.

– Det som er så skremmende 
med dette, er at stoffene er så 
sterke at de kan føre til akutt 
helsefare. Mens de organiske 
stoffene kan være helsefarlige 
på sikt, kan de syntetiske stof-
fene føre til umiddelbar helse-
fare, som for eksempel hjerte-
stans, sier tolldirektøren.

kan vÆre giftige
Sammenlignet med hasj og 
marihuana kan virkestoffet i de 
nye syntetiske stoffene være opp 
til hundre ganger sterkere. 
Heroin er i dag det stoffet som 
oftest fører til overdose i Norge, 
men Røse frykter vi nå står 
overfor stoffer som kan være like 
farlige.

Dette bekymrer også Sta-
tens legemiddelverk:

– Disse stoffene dukker 
stadig opp i nye varianter, og vi 
vet lite om hvordan de virker. 
Det som er farlig, er at man ikke 
vet hva som er i stoffene. De kan 
være forgiftet, og de kan være 
forurenset, sier Steinar Madsen, 
medisinsk fagdirektør i statens 
legemiddelverk.

– Det viktigste for oss er å 
advare folk mot hvor farlig dette 
er, slik at folk ikke bestiller 
disse stoffene, sier Madsen.

 (NTB)

i aksjon: narkotikahunden timmy under en kontroll på Hjort-
neskaia i oslo. foto: ntB sCanPiX

Nye narkotiske stoffer 
bekymrer tollvesenet
sMUgling: Nye synte-
tiske stoffer er vanskelige 
å oppdage og kan være 
livsfarlige. 

■ ida KroKsætEr

Syntetisk narko

Mindre kokain

= Antall beslag (i parantes) = Kilo beslaglagt = Mengde

Mindre amfetamin

KILDE: Tollvesenet/NTB

Selv om antallet 
narkotikabeslag 
øker, er det en 
nedgang i 
mengde heroin 
og kokain. Det er 
derimot større 

beslag av nye typer 
syntetisk narkotika.
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27 099 liter

+5,6%
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Selv om antallet 
narkotikabeslag 
øker, er det en 
nedgang i 
mengde heroin 
og kokain. Det er 
derimot større 

beslag av nye typer 
syntetisk narkotika.
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4 kg
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20122007

40 kg
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(248) (372)

513 207 stk

45 817 stk
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(8)

226 kg
(2008)

20122007

Mer beslag av hasj

(317)
(333)

2010: 
167 kg

2012: 
744 kg

Antall beslag

Mer vin beslaglagt

2011: 
31 329 liter
2012: 
27 099 liter

+5,6%

Atom Kjerne Kjernen består av neutroner
og protoner…

LEPTONER
Elementærpartikler og krefter (årstall for oppdagelse)

Disse partiklene
eksisterer fritt.

Elekron
1897

KVARKER

Kraft-
bærende
partikkel

Elektron
neutrino

1956

Ned
1977

Opp 1994

Strange 1947
Charm 1973

Bottom 1977
Top 1994

Kvarker
eksisterer 

ikke fritt.

…som er bygget
opp av kvarkerElektron

Muon 1937
Muon
neutrino 1962

Tau 1975

Tau
neutrino
1975

W- bosonet 1983
Gluon 1979

Det 
meste av 
jordas 
materie består
av disse fire 
partiklene

Forskere kan ha funnet 
Higgs-partikkelen

Kan være oppdaget:Higgs-bosonet
Er en tung partikkel som skal gi masse 
til alle andre elementærpartikler.

Disse åtte partiklene som 
finnes i kosmisk stråling, 
begynte å eksistere i 
øyeblikket etter 
Big Bang-eksplosjonen.

I fysikkens verden er naturen er satt samen av et 20-talls partikler. Dette 
beskrivers i Standardmodellen. Higgs-partikelen har så langt vært den 
manglende brikken i puslespillet.

Etter at den har gjemt seg for forskerne i over 40 år, kan fysikerne 
ved Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) 
ha funnet den mystisk Higgs-partikkelen. Forskerne kan med 
99,99995% sikkerhet si at de har funnet en partikkel som kan være 
bosonet som er oppkalt etter den britiske fysikeren Peter Higgs.

Kilde: CERN GRAPHIC NEWS

 
Se, det finnes! 
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irene rønold 
FOrskninG: I et halvt århundre har forskere vært

på leting etter Higgsbosonet, partikkelen som kan

gi svaret på hvordan det hele henger sammen. Nå

har de kanskje funnet den.

- Dette er historisk, og en veldig viktig oppdagelse. Et

verdensomspennende forskerfellesskap har brukt

flere år av sitt liv på dette, sier Katarina Pajchel til

Dagsavisen.

 Hun er postdoktor i eksperimentell partikkelfysikk og

medlem av ATLAS-gruppen i CERN, som er en av

forskningsgruppene som har jobbet med å jakte på

Higgsbosonet. I går ble det kjent at forskere har

funnet det som kan være bosonet. større enn

RELATIVITETSTEORIEN

 Jubelen sto i taket da Joe Incantela, leder av CMS,

kunne fortelle forskerkolleger verden over at man har

funnet et partikkel som ligner Higgsbosonet -

«Gudspartikkelen». Med 99,99995 prosent sikkerhet

kunne man altså i går slå fast atHiggsbosonet

eksisterer, og at femti års jakt har gitt resultater.

Fysiker Are Reinert Rachløw uttalte til NTB at

forskerne som jakter på Higgsbosonet har gjort den

største partikkeloppdagelsen siden elektronet. Andre

igjen mente oppdagelsen var «større enn

relativitetsteorien». Higgsbosonet ble presentert for

første gang i 1964, av Peter Higgs. Siden da har

forskere vært på jakt etter den unnvikende

partikkelen.

 Liten PARTIKKEL, STOR BETYDNING

 - Det er først de siste femten årene man har hatt

eksperimentell mulighet til å nå den direkte, sier

Pajchel.

 - Man har samlet sterkere og sterkere hint og

indikasjoner på at bosonet finnes. Det var bra å

endelig få presentert dem, sier hun.

 For den lille partikkelen har stor betydning.

Higgsbosonet kan forklare hvorfor partikler har

masse, og dermed også hvorfor de er i stand til å

binde seg fast til hverandre. I tillegg er partikkelet

avgjørende for at en av fysikkens viktigste

forklaringsmodeller, standardmodellen, holder mål.

 Standardmodellen tar for seg alt som har skjedd i

universets utvikling - helt fra the big bang og fram til i

nå. Den forklarer blant annet hvordan atomer dannes.

Fram til i går var Higgs-partikkelen den siste,

ubekreftede delen av modellen. kOstbar jakt

 Jakten på Higgsbosonet har vært intens og kostbar.

Flere tusen forskere har de siste årene gjort

eksperimenter ved hjelp en Large Hadron Collider,

LHC.

 - Det er en stor lettelse å kunne presentere et så

viktig resultat på LHC. Dette er noe man har jobbet

masse med, og investert mye penger i, sier Pajchel.

 Jubelen i går formiddag var nok også et resultat av

en annen form for lettelse. Hadde man funnet at

bosonet ikke eksisterer, måtte man ha nemlig ha

skrevet om femti år med fysikkforskning.
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 Det er imidlertid ikke bosonet som er hovedpoenget,

sier Pajchel - det er mekanismen som bosonet er en

del av.

 - Det er higgsmekanismen som er ansvarlig for å gi

partiklene masse. Men det at vi kan lete etter og

forske på higgsbosonet, kan gi oss et innblikk i

hvordan mekanismen fungerer. Og den forteller oss at

vi er på rett spor når det gjelder å forstå hvordan dette

fungerer, forteller Pajchel.

 I Melbourne feiret professor i eksperimentell

kjernefysikk Farid Ould-Saada funnet med

champagne.

 Åpner for videre forskning

 - Dette krever litt feiring. Sannsynligheten for at vi har

observert et nytt partikkel er veldig, veldig stor, sier

Ould-Saada til Dagsavisen.

 Han er deltaker på International Conference of High

Energy Physics i Melbourne. Her skal man nå blant

annet diskutere funnet videre. For én ting er sikkert:

dette krever mer forskning. Mye mer.

 - Det er ikke klart om det man har funnet er

partikkelen som hører til standardmodellen, eller om

det er en annen partikkel, sier Ould-Saada.

 - Standardmodellen sier at det bare finnes én

Higgspartikkel, men andre teorier sier at det kan

finnes fem. Om det som er funnet, faktisk er

partikkelen i standardmodellen, kan vi bare vite etter å

ha studert en stund, sier Ould-Saada. Han får støtte

av Pajchel: - Vi er forsiktige fortsatt, og sier at det er

foreløpige funn. Men det er en veldig stor milepæl, og

det åpner opp for et helt nytt eventyr i forskningen.

 Hun legger til at funnet får betydning for andre

teorier.

 - Til nå har vært et hav av ukjente i et sett med

ligninger. Nå har vi én ukjent mindre, sier Pajchel.

 - Vi er altså ikke i mål. Men det gir gode grunner til å

søke videre, sier hun.

 « Dette er historisk, og en veldig viktig oppdagelse.»

katarina Pajchel, postdoktor i eksperimentell

partikkelfysikk og medlem av atlas-gruppen i Cern

 Higgs Boson

  Peter Higgs og hans forskergruppe tegnet i 1964

opp det første kartet som impliserte at det fantes en

partikkel som var mindre enn elektroner. siden da har

forskere verden over vært på jakt etter partikkelen.

  Higgsbosonet kan forklare hvorfor partikler har

masse. det er en viktig del av standardmodellen, som

forklarer universets utvikling.

  Partikkelen ble også kjent som «gudspartikkelen»

etter at leon lederman skrev en bok om partikkelen

med det navnet. Han ville egentlig kalle boken «the

goddamn Particle», men fikk ikke lov.

  forskergruppene atlas og CERN har i en årrekke

vært på jakt etter Higgbosonet. i går ble resultatet av

forskningen lagt fram. Kilde: Dagsavisen, VG

 Forskere kan ha funnet Higgs-partikkelen Etter at

den har gjemt seg for forskerne i over 40 år, kan

fysikerne ved Den europeiske organisasjon for

kjernefysisk forskning (CERN) ha funnet den mystisk

Higgs-partikkelen. Forskerne kan med 99,99995%

sikkerhet si at de har funnet en partikkel som kan

være bosonet som er oppkalt etter den britiske

fysikeren Peter Higgs. I fysikkens verden er naturen

er satt samen av et 20-talls partikler. Dette beskrivers

i Standardmodellen. Higgs-partikelen har så langt

vært den manglende brikken i puslespillet.

© Dagsavisen
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Gudpartikkelen: Bergensprofessor medvirkende til historisk funn

STOLT: I 17 år har UiB-professor Bjarne Stugu og vært med i jakten på gudspartikkelen som kan forklare hvordan hele universet henger sammen. I går kunne han sprette 
champagnen.   FOTO: NIKITA SOLENOV

»» Hypotetisk elementærpartik-
kel, som ifølge Standardteo-
rien (standard elektrosvak 
teori) er indirekte ansvarlig 
for at elementærpartiklene 
har masse.

»» Litt forenklet kan man si at 
alle elementærpartiklene kan 
absorbere noe av energien 
som man antar at er assosiert 
med higgspartikkelen og der-
med fremstå som massive.

»» Higgspartikkelen har nøytral 
ladning, og er spinnløs (har 
spinn null).

»» I populærvitenskapen kalles 
higgspartikkelen ofte for 
«gudspartikkelen», en beteg-
nelse fysikerne selv ikke liker. 
De sier heller higgsbosonet el-
ler higgspartikkelen: Et boson 
er en type partikkel. 
 
Kilde: Store norske leksikon

FAKTA
Higgs-partikkelen

Men vi gir oss ikke nå. Her er det 
mye mer å oppdage for gruppen vår.

� BJARNE�STUGU,�FYSIKKPROFESSOR�VED�UIB�

ENDELIG I MÅL: Gruppen til bergensprofessoren har jobbet i en 
årrekke med Atlas-detektoren. Dette er en av medarbeiderne som 
jobber med kvalitetssikring hos Cern.

KOLLEGER: (F.v.) Overingeniør Arne Solberg, PhD-student Lars 
Johansen og forskningstekniker Inger Kindervåg. 

FERDIG MONTERT: En av de fer-
dig monterte detektormodulene 
under inspeksjon ved Cern.

– Det er som å for-
klare vin uten dru-
er, sier bergenspro-
fessoren som har 
funnet gudspartik-
kelen med Cern.

BØNES

Solfrid Torvund Langeland
solfrid.langeland@ba.no

Forskere har i 40 år manglet 
den siste brikken i puslespillet 
om hvordan universet henger 
sammen. Bjarne Stugu fra Bergen 
er en av 6000 forskere som nå kan 
ha funnet nøkkelen. 

– Dette er en fantastisk oppda-
gelse, sier en opprømt Stugu når 
BA møter ham hjemme på terras-
sen.

Stugu er fysikkprofessor ved 
UiB. I går var en stor dag for han 
og hans kolleger. 

16 studenter og forskere i den 
såkalte Atlas-gruppen har nemlig 
vært med på et gigangtisk fors-
kningsgjennombrudd: Funnet av 
«gudspartikkelen», som ble lagt 
frem på Cern-labaratoriet i Sveits 
i går. 

Når Stugu prøver å forklare BA 
om funnet, sammenligner han 
det med vin.

– Vi kan tenke oss at romvese-
ner kommer til jorden og finner 
en vinkjeller med en utrolig god 
vin. De skjønner at det må finnes 
noe som heter druer, men klarer 
ikke å finne dem, sier han.

– På et tidspunkt finner rom-
vesnene faktisk noen druer. Dette 
bekrefter deres teori på samme 
måte som at vi nå har funnet den 
partikkelen som trengs i teorien 
for å gi alle partikler i universet 
en masse.

– Uten dette funnet, kunne vi 
ikke forklare dette, påpeker Stu-
gu.  

– Det hadde blitt som å forklare 
vin uten druer.

Siste brikke
Partikkelen blir også kalt Higgs-
partikkelen etter den britiske for-
skeren Higgs. Han mente allerede 
på 1960-tallet at det måtte finnes 
en slik «gudspartikkel». Siden den 
gang har forskerne antatt at par-
tikkelen finnes, uten å ha klart å 
påvise den.

Stugu og UiB har siden 1995 
deltatt i prosjektet til Cern. Han 
er en del av den ene av to store 
prosjektgrupper, Atlas, som står 
bak funnet. 

– Det er en stor lettelse at beg-
ge gruppene har kommet frem 
til det samme resultatene, sier 
Stugu til BA. 

Denne oppdagelsen er den 
siste brikken i puslespillet som 
forskerne var på jakt etter – og 
kan kalles universets nøk-
kel.

Leter videre
– Men vi gir oss ikke 
med dette. Her er 

det mye mer å oppdage for grup-
pen vår, sier professoren.

– Denne kunnskapen kan blant 
annet være med å gi oss mer inn-
sikt på hva som skjedde ved Big 
Bang, sier han. 

Rektor ved UiB, Sigmund Grøn-
mo, er stolt over fysikerne på 
Høyden.

– Jeg ønsker å gratuelere fysi-
kerne våre som har vært med på. 
Dette er stort, sier rektoren.

– Dette befester vår posisjon i 
internasjonal forskning og viser 
at vi tør å satse langsiktig. 

i går feiret han
med champagne

Men vi gir oss ikke 
nå. Her er det mye 
mer å oppdage for 
gruppen vår.
BJARNE�STUGU,��
FYSIKKPROFESSOR�VED�UIB
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som at vi nå har funnet den partikkelen som trengs i
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tallet at det måtte finnes en slik «gudspartikkel».

Siden den gang har forskerne antatt at partikkelen

finnes, uten å ha klart å påvise den.

 Stugu og UiB har siden 1995 deltatt i prosjektet til

Cern. Han er en del av den ene av to store

prosjektgrupper, Atlas, som står bak funnet.

 - Det er en stor lettelse at begge gruppene har

kommet frem til det samme resultatene, sier Stugu til

BA.
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sier han.

 Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, er stolt over

fysikerne på Høyden.

 - Jeg ønsker å gratuelere fysikerne våre som har

vært med på. Dette er stort, sier rektoren.

 - Dette befester vår posisjon i internasjonal forskning

og viser at vi tør å satse langsiktig.

 BØNES

 Men vi gir oss ikke nå. Her er det mye mer å

oppdage for gruppen vår.

 BJARNE STUGU, FYSIKKPROFESSOR VED UIB

 FA K TA

 Higgs-partikkelen

 »» Hypotetisk elementærpartikkel, som ifølge

Standardteorien (standard elektrosvak teori) er

indirekte ansvarlig for at elementærpartiklene har

masse. »» Litt forenklet kan man si at alle

elementærpartiklene kan absorbere noe av energien

som man antar at er assosiert med higgspartikkelen

og dermed fremstå som massive. » »

Higgspartikkelen har nøytral ladning, og er spinnløs

(har spinn null). »

 » I populærvitenskapen kalles higgspartikkelen ofte

for «gudspartikkelen», en betegnelse fysikerne selv

ikke liker. De sier heller higgsbosonet eller

higgspartikkelen: Et boson er en type partikkel. Kilde:

Store norske leksikon
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Camilla Wiik og NTB
camilla.wiik@vl.no  22 310 310

Navnet fikk den 
ved en medieglipp. 
Men for priorinne 
og partikkelfysiker 
Katarina Pasjchel 
partikkelen som 
forskere nå kan ha 
funnet, en bekreft-
else på Guds orden.

– Dette er et foreløpig resultat, 
men vi mener det er svært solid, 
sa Cern-talsmannen Joe Incan-
dela da han presenterte de siste 

funnene i jakten på det såkalte 
«Higgs’ boson» i går morges.

Hvorvidt bosonet finnes eller 
ikke, er et avgjørende spørsmål 
i fysikken. Hvis det viser seg at 
partikkelen ikke eksisterer, vil 
forskerne bli nødt til å skrive om 
mange av teoriene om univer-
sets begynnelse og virkeligheten 
som omgir oss.

«Usynlig ballettdanser». Den 
britiske avisen The Guardian 
spurte sine lesere om de kunne  
forklare partikkelen for en  
syvåring. 

Et av svarene er at  
artikkelen er «som en ballett-
danser kledd i svart, som de an-
dre danserne kan se og danse  
rundt, men som ingen i  
publikum har lagt merke til. Vi 
har kunnet se dansen og for-
masjonene, men før nå har vi 

ikke kunnet se alle danserne på  
scenen».

Katarina Pajchel er prior-
inne ved Katarinahjemmet i  
Oslo, men har en doktorgrad 

i eksperimentell partikkel- 
fysikk. I hele går satt hun og 
svarte på avisleseres spørsmål 
om nyhetene fra Genève. Hun 

–   VÅRT LAND – torsdag 5. juli 2012side  10

MARAN ATA LANDSSTEVNE 2012
På Dyrskuplassen i Seljord i Telemark i tida 9-15. Juli

 
Talere som har sagt ja til å komme:  

Bjørn Strand, Dag Arne Saltnes, Gordon Tobiassen, Svein Johnsen, 
Osvold Instebø, Harald Risdal, John Miland, Jenny Joranger, Karl H. 
Caspersen, Tore Kristiansen, Inga Lisa Wikstrøm Haugen, John Ivar 

Langerud, Eirik Selle, Håkon Martinsen, Finn Arne Lauås,  
Misjonærene Karin og Carlos frå Puerto Rico,  

og Kolbjørn Granseth frå Peru.
 

Bønnemøter, bibeltimer, vekkelsesmøter, misjonsmøter, barnemøter, 
junioraktiviteter, ungdomsmøter. Familievennlige forhold for  

camping, kafeteria, gatekjøkken.
 

Innkvartering, Ring telefon 2220 3783 
mandag til fredag 12-15.

 
Alle hjertelig velkommen til fine dager omkring Guds Ord

VÅRT LAND – søndag 1. juli 2012 – side  51

DITT FERIETIPS: Hva er ditt norske ferieparadis? 
Og hvor vil du anbefale andre å FERIERE I NORGE? 
l Tips Vårt Lands lesere. Skriv en kort tekst om et 
sted du mener flere bør dra til og fortell hvorfor. Du 
kan også anbefale en reise eller vandringsrute. Har 
ditt hjemsted en attraksjon verdt å vite om?

l Send gjerne bilde med 
teksten til helg@vl.no, 
merket «Mitt ferietips».

fire døde etter 
gisseldrama

 ■ TYSKLAND: Fire per-
soner er drept i en gissel- 
aksjon i Karlsruhe i Tyskland  
i går, da en mann som skulle  
kastes ut av en bolig for-
skanset seg huset og tok  
et ukjent antall gisler. Gissel- 
takeren er trolig blant de 
drepte, opplyser politiet.  
Vitner forteller til tyske me-
dier at gisseltakeren oppførte 
seg aggressivt og voldelig før 
han tok gislene.� ©NTB

storaksjon mot 
barneovergrep 

 ■ ØSTERRIKE: Politimyn-
dighetene i 141 land har av-
slørt hundrevis av personer 
som har spredd overgreps- 
bilder av barn på internett. 
Den internasjonale aksjonen, 
som har fått navn Carole, star-
ter trolig den største i sitt slag 
noensinne, ifølge myndighe-
tene i Østerrike. Bare i Øst-
errike er det funnet 272 mis-
tenkte, opplyser politiet i lan-
det. � ©NTB

Mener Norge 
må ta første steg
Kinas nye ambassadør til 
Norge,  Zhao Jun, ønsker å be-
dre det betente forholdet  som 
opp sto etter Nobel- tildelingen 
i 2010, men sier det er opp 
til norske myndigheter å ta 
initiativ  og ansvar.

– Som ny ambassadør fra 
Kina  til Norge er jeg fullt klar 
over det tunge ansvaret jeg har 
fått, sier Zhao i et intervju med 
tidsskriftet Kapital.

– Jeg er villig til å samarbeide  
med norske myndigheter  for 
å reparere det politiske fun-
damentet for våre relasjoner 
slik at man kan kan fremme 
pragmatisk samarbeid på alle  
felt. Men som det kinesiske 
ordtaket  sier: «Den som startet  
bråket, må avslutte det», fort-
setter han.

Regimekritiker. Den kinesiske  
regimekritikeren Liu Xiaobo – 
i kinesiske myndigheters øyne  
en kriminell – ble i 2010 tildelt 
Nobels fredspris av Nobel-
komiteen, som er oppnevnt av 
Stortinget. Siden  da har flere  
norske statsråder og andre  
myndighetsrepresentanter  
måttet droppe Kina-besøk 
fordi offisielle møter er blitt 
avlyst. 

– Jeg har merket meg at 
norske  medier bruker ordet 
«isfront» for å beskrive status  
quo. Det er riktig at relasjo-
nen Kina-Norge er blitt alvor-
lig skadd ved at utdelingen av 
Nobels fredspris gikk til en ki-
nesisk kriminell, og den nor-
ske regjeringens støtte til utde-
lingen. Vanskeligehetene som 
oppstod varer fremdeles, sier 
ambassadøren.

Dypt såret. Han legger an-
svaret på norsk side.

– Det er ikke vanskelig å 
forstå scenariet at norske 
nærings interesser har fått 
 vanskeligheter med frem-
tidig utvikling i Kina, fordi 
det som ble gjort fra norsk 
side, såret kinesiske myndig-
heter og landets  1,3 milliar-
der innbyggere  dypt, sier Zhao 
Jun.  ©NTB

Kinas nye 
ambassadør 
til Norge, 
Zhao Jun, 
vil bedre 
forhold til 
Norge etter 
Nobelprisen 
i 2010. Foto:  
Anette Karlsen/
NTB scanpix 

Internasjonal jubel for ‘gudspartikkelen’
«Som troende viser 
det at vi har en  
skaper som skaper  
orden ut av kaos. 
Når kunstverket er 
så utrolig, sier det 
noe om kunstneren»

Katarina Pajchel, 
priorinne og partikkelfysiker

 
Internasjonal jubel for 'gudspartikkelen' 
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Navnet fikk den ved en medieglipp. Men for

priorinne og partikkelfysiker Katarina Pasjchel

partikkelen som forskere nå kan ha funnet, en

bekreft-else på Guds orden.

- Dette er et foreløpig resultat, men vi mener det er

svært solid, sa Cern-talsmannen Joe Incandela da

han presenterte de siste funnene i jakten på det

såkalte «Higgs' boson» i går morges.

 Hvorvidt bosonet finnes eller ikke, er et avgjørende

spørsmål i fysikken. Hvis det viser seg at partikkelen

ikke eksisterer, vil forskerne bli nødt til å skrive om

mange av teoriene om universets begynnelse og

virkeligheten som omgir oss.

 «Usynlig ballettdanser». Den britiske avisen The

Guardian spurte sine lesere om de kunne forklare

partikkelen for en syvåring.

 Et av svarene er at artikkelen er «som en

ballettdanser kledd i svart, som de andre danserne

kan se og danse rundt, men som ingen i publikum har

lagt merke til. Vi har kunnet se dansen og

formasjonene, men før nå har vi ikke kunnet se alle

danserne på scenen».

 Katarina Pajchel er prior-inne ved Katarinahjemmet i

Oslo, men har en doktorgrad i eksperimentell

partikkel- fysikk. I hele går satt hun og svarte på

avisleseres spørsmål om nyhetene fra Genève. Hun

er opprømt over funnet, også fra sitt ståsted som

troende.

 Pajchel sier at funnene kan forandre også hennes

egen forskning, men for henne viser funnet først og

fremst det vakre med partikkelfysikken.

 Vakker lovmessighet. - Jeg tror ikke funnet beviser

eller motbeviser Gud, men vi avdekker en

forbløffende og vakker lovmessighet i naturen. Som

troende kan jeg i det også se en gjenklang av den

teologiske tanke at Gud skaper orden ut av kaos. Når

kunstverket er så utrolig, sier det noe om kunstneren,

sier Pajchel.

 Den britiske forskningsinstitusjonen Science &

Technology Facilities Council (STFC) bekreftet i går

at partikkel- jegerne har oppnådd viktige resultater.

 - Jeg kan bekrefte at det er funnet en partikkel som

er i overensstemmelse med teorien om Higgs' boson,

sa John Womersley fra STFC.

 Boktittel. Partikkelen som atomfysikerne ved Cern-

laboratoriet har funnet, er oå kjent som

«gudspartikkelen».

 Navnet har det fått etter Leon Max Lederman som
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opprinnelig ville gi ut boken The Goddamn Particle

(Den forbaskede partikkelen), men hvor tittelen ble for

sterk for forleggeren. Ledermann endret navnet til The

God Particle - Gudspartikkelen - noe mediene siden

har brukt som fast navn på Higgs' boson.

 - Lederman skrev en humoristisk,

populærvitenskapelig bok, blandt annet om denne

partikkelen som har vært hode- bry for fysikere i

mange år. Jeg har aldri brukt betegnelsen selv, og

ingen i forskermiljøet sier «gudspartikkelen», forklarer

Katarina Pasjchel.

 For nonnen og forskeren er det ikke noen konflikt

mellom gudstro og vitenskap.

 - Dette dreier seg om grunnforskning og

naturvitenskap og jeg tror ikke at det verken beviser

eller motbeviser Guds eksistens, sier hun.

 Pajchel forteller at det for henne handler om at tro og

vitenskap har svaret på ulike spørsmål.

Naturvitenskap handler om hvordan. Troen handler

om hvorfor.

 - Jeg ser ingen motsetning mellom å grave dypt ned i

universets oppbygning og hvordan alt utviklet seg og

søken etter de religiøse savar på hvor alt kommer fra,

sier hun.

 følger med. Bosonet er oppkalt etter den britiske

fysikeren Peter Higgs, som i 1964 la mye av

grunnlaget for jakten på partikkelen.

 Higgs var selv til stede i foredragssalen ved Cern-

laboratoriet utenfor Genève i gårmorges. Foredraget

ble i tillegg vist live på internett slik at forskere over

hele verden kunne følge med. Flere i salen kunne se

at Higgs hadde tårer i øynene under konferansen,

skriver The Guardian.

 De siste dagene har teoriene svirret om hva som var

i vente fra Cern. Men uansett hva som måtte komme,

ville det være spennende, ifølge professor Peter

Knight, leder for Institute of Physics i Storbritannia.

 - Uansett om standardmodellen bekreftes gjennom

opp- dagelsen av Higgs' boson, eller om vi må gå bort

fra denne teorien og begynne å skrive lærebøkene på

nytt, vil det bli en historisk dag for vitenskapen, mener

Knight.

 Standardmodellen er navnet på en omfattende teori

som binder sammen mange av de ulike delene av

fysikken.

 Orden ut av kaos. Letingen etter Higgs' boson er

avgjørende fordi partikkelen er den siste manglende

brikken i standardmodellen, forklarer fysiker Troels

Petersen ved Københavns Universitet. Han tror de

nye funnene ved Cern kan få stor betydning.

 - Det blir ikke særlig større enn dette, sier Petersen til

nyhetsbyrået Ritzau.

 Fra før har forskere påvist alle de andre partiklene

som hjernene bak standardmodellen forutså

eksistensen av.

© Vårt Land
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ikke påvirker hverandres funn. 
Det er viktig at alt gjøres riktig, 
og presenteres samtidig for en 
hel verden, sier han.

Romvesener og vindruer
Selv om man ved første øyekast 
kan anse oppdagelsen for å være 
et akademisk blaff, vil oppdagel-
sen etter alle solemerker kunne 
ha stor betydning for mennes-
kets forståelse av 
universet og vår 
egen verden.

Når Stugu skal 
forklare betydning 
av Higgs-partikke-
len, pleier han å 
vise til følgende billedgjøring:

– Se for deg at romvesener 
kommer hit, finner en vinkjel-
ler, og spør hva denne vinen er 
laget av. De har kanskje laget en 
teori om noe som heter druer, 
men klarer ikke finne dem. Det 
vi har funnet nå er selve dru-
ene som vinen er laget av, sier 
fysikkprofessoren.

I den virkelige verden er 
Higgs-partikkelen den meka-
nismen som gjør det mulig 
at objekter i universet kan ha 
masse og vekt. Forskerne har i 
50 år antatt at partikkelen fin-
nes, uten å ha klart å påvise 
den.

Hadde de seks tusen forskerne 
på CERN påvist at «Gudspartik-
kelen» ikke fantes likevel, måtte 

alle teorier og lærebøker skrives 
om.

– Vi har fått bekreftet det vi 
antok. Nå kan vi endelig ta et 
skritt videre, og bli bedre kjent 
med denne partikkelen, sier 
Stugu.

Begynnelsen på slutten
Egil Lillestøl, professor emeri-
tus på UiB og forsker på CERN, 

har vært 
involvert i 
det gigantis-
ke prosjek-
tet. Han tror 
fremtidens 
historiebø-

ker vil sidestille funnet som ble 
presentert i Sveits i dag med de 
store oppdagelsene på 18- og 
1900-tallet.

– Partikkelen peker på ting 
vi ennå ikke forstår. Jeg ser på 
det som oppdagelsen av elektro-
magnetismen, som igjen ledet 
til en rekke store oppdagelser, 
sier Lillestøl.

Fysikeren tror funnet av Higgs 
boson kan være begynnelsen 
på slutten av forskningen på 
det materielle universet, altså 
på partiklene som binder alt 
sammen.

– Det kan hende at mennes-
keheten om noen hundre år vil 
se tilbake på det 21. århundre 
som en æra hvor vi endelig fikk 
svar på de store spørsmålene. Vi 
går inn i en veldig, veldig viktig 
vitenskapelig periode, sier Lil-
lestøl.

Han viser til sin venn Stephen 
Hawking, den verdenskjente 
fysikeren som har vært bun-
det til rullestol nesten hele sitt 
voksne liv.

– Hans største håp er at men-
neskeheten klarer å bygge en 
helhetlig teori om alle univer-
sets krefter og lover før han 
dør. Det er kanskje litt opti-
mistisk, men nå har vi tatt et 
viktig første skritt i riktig ret-
ning, sier den pensjonerte UiB-
professoren

Sommerpriser på overmadrasser, 
gavler, kapper, nattbord og Xleep-puten.

Tilbudet varer
til 15. august.

DUXIANA Bergen, 
Strandgaten 91. Kundeparkering.
Åpningstider i sommer:
Man, tirs, ons, fre 10–16. 
Torsd 10–18. Lørd 10–15.

Last ned vår gratis app! 
Scan QR-koden eller gå inn 
på norgestaxi.no

Forskernes store festdag

JUBELDAG: Her har Cern-toppene i Sveits akkurat lagt frem resultatene av jakten på det såkalte Higgs boson. De fem stående er fra venstre tidligere Cern-sjef Christopher Llewelyn-Smith, vitenskapelig direktør Lyn Evans, Herwig Schopper, Luciano 
Maiani og Robert Aymard. FoTo: aP/denis BaliBouse

– den siste og viktigste 
brikken som manglet

– Er dette en gledens dag?
– Ja, det er mange års 
arbeid av et stort antall 
teoretikere og eksperimen-
talfysikere som nå har gitt 
resultat.  
På den andre 
siden er det også 
et lite antikli-
maks at man 
finner akkurat 
hva man har lett 
etter. Noen ville 
synes det var 
mer interessant 
å finne det man 
ikke hadde lett 
etter. 

– Hva er det de 
mener de har 
funnet?
– En elementær-
partikkel som 
man forutså for 
30–40 år siden. 
Men de har bare 
sett den. 

– Bare sett?
– Ja, det gjenstår å se om 
det er den partikkelen 
de har lett etter. Men det 
svært sannsynlig. 

– Hva er en 
elementærpartikkel?
– Tenk deg at du deler 
verden opp i mindre og 
mindre biter, helt til du 
kommer til et atom. Deret-
ter skreller du ned atomet, 
og finner elektroner, 
protoner og nøytroner. 
Elektroner er eksempler på 
elementærpartikler, blant 
de minste byggesteinene i 
materien. Og Higgs-partik-
kelen er også en elemen-
tærpartikkel.

– Og så er den tyngre enn 
de andre partiklene?
– Ja, og det er noe av det 
som gjør den spesiell. Det 
er også årsaken til at den 
ikke har blitt observert før. 
Tyngden virker også inn på 
hvordan Higgs-partikkelen 
reagerer med andre. 

– Hvordan da?
– Den vekselvirker med 
andre partikler på en spesi-
ell måte. 

– Vekselvirker?
– Nå på sommeren bader 
vi og vasser i vann. Det er 
ganske tungt fordi du må 
dra med deg vannet når 
du flytter deg. På samme 

måte blir Higgs-partikkelen 
en ting som andre partikler 
må dra med seg.  

– Så Higgs-feltet er en slags 
sjø full av olje?
– Ja, et felt eller 
en sjø i hele 
universet, og 
som alle parti-
klene beveger 
seg gjennom. 
Sjøen virker på 
dem slik at de får 
masse, eller vekt. 
Så det er Higgs-
partikkelen sin 
skyld at andre 
partikler veier 
noe. 

– Så sølv er tungt 
på grunn av 
Higgsen?
– Ja. 

– Hva betyr dette 
funnet?
– Det er den siste 
og den viktigste 

brikken som manglet innen 
partikkelfysikk. Standard-
modellen er den som ligger 
til grunn, og funnet av 
Higgs-partikkelen er enda 
et bevis på at modellen er 
korrekt. 

– Og standardmodellen var 
igjen?
– En modell for hvordan alt 
i verden er bygget opp av 
elementærpartikler.

– Wow! Alt?
– Ja, eller alt i den vanlige 
materien. Det som du og 
jeg består av og som vi ser 
rundt oss. 

– Så standardmodellen er 
en bruksanvisning for 
hvordan atomene 
fungerer?
– Ja!

– Så nå kan vi finne ut alt vi 
vil?
– I alle fall elementære og 
grunnleggende prosesser, 
men desto mer man vet, 
desto mer komplisert blir det. 

– Og vi står heller igjen 
med flere spørsmål?
– Vi er jo ikke i stand til å 
beregne været mer enn et 
par dager fremover, så da 
hjelper det ikke for værmel-
dingen at standardmodel-
len, som er en teori for hele 
universet, mest sannsynlig 
er bevist.

guro Valland

Hvem: Jan Myrheim
Hva: Professor i 
fysikk ved NTNU. 
Kjent for oppda-
gelsen av anyoner 
(partikler som 
beveger seg i to 
dimensjoner).
Tema: Partikkelfysikk

eksperTinTervjueT

Det er dette vi har  
jobbet for i så mange år

 Bjarne sTugu, uiB-ProFessor 

 
Forskernes store festdag 
 Bergens Tidende. 05.07.2012 
Jakten er over. Et knippe bergensforskere var

med da en av universets minste byggeklosser ble

funnet.

Den såkalte «Gudspartikkelen» er siste brikke i

puslespillet for å forstå universet. De seks tusen

forskerne ved CERN i Sveits mener de har funnet

Higgs boson, av enkelte omtalt som

«Gudspartikkelen».

Rundt et dusin av forskerne er tilknyttet Universitetet i

Bergen (UiB).

-I dag er det bløtkake og champagne. Det er dette vi

har jobbet for i så mange år, sier Bjarne Stugu, UiB-

professor i fysikk.

Flere professorer, postdoktorer og studenter fra

Bergen har deltatt direkte i jakten på partikkelen som

kan forklare hvordan universet er skrudd sammen.

Hemmelighetskremmeri

UiB har siden 1995 deltatt i ATLAS-prosjektet på

CERN, det ene av de to store prosjektgruppene som

sammen har bekreftet hverandres funn av Higgs-

partikkelen. I lange perioder har ansatte og studenter

ved Institutt for fysikk og teknologi bodd i Sveits.

-Mye av analysearbeidet er blitt gjort fra Bergen, men

datainnsamlingen har skjedd ved CERN, sier Stugu.

Den siste uken har vært preget av

hemmelighetskremmeri i forkant av dagens

presentasjon i Sveits. Selv fikk Stugu vite om det

oppsiktsvekkende funnet for en ukes tid siden.

-Men vi har ikke kunnet si noe til noen, heller ikke til

forskningskolleger. Kontakten mellom de ulike

forskergruppene skal være minimal, slik at man ikke

påvirker hverandres funn. Det er viktig at alt gjøres

riktig, og presenteres samtidig for en hel verden, sier

han.

Romvesener og vindruer

Selv om man ved første øyekast kan anse

oppdagelsen for å være et akademisk blaff, vil

oppdagelsen etter alle solemerker kunne ha stor

betydning for menneskets forståelse av universet og

vår egen verden.

Når Stugu skal forklare betydning av Higgs-

partikkelen, pleier han å vise til følgende billedgjøring:

-Se for deg at romvesener kommer hit, finner en

vinkjeller, og spør hva denne vinen er laget av. De har

kanskje laget en teori om noe som heter druer, men

klarer ikke finne dem. Det vi har funnet nå er selve

druene som vinen er laget av, sier fysikkprofessoren.

I den virkelige verden er Higgs-partikkelen den

mekanismen som gjør det mulig at objekter i universet

kan ha masse og vekt. Forskerne har i 50 år antatt at

partikkelen finnes, uten å ha klart å påvise den.

Hadde de seks tusen forskerne på CERN påvist at

«Gudspartikkelen» ikke fantes likevel, måtte alle

teorier og lærebøker skrives om.

-Vi har fått bekreftet det vi antok. Nå kan vi endelig ta

et skritt videre, og bli bedre kjent med denne

partikkelen, sier Stugu.

Begynnelsen på slutten

Egil Lillestøl, professor emeritus på UiB og forsker på
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CERN, har vært involvert i det gigantiske prosjektet.

Han tror fremtidens historiebøker vil sidestille funnet

som ble presentert i Sveits i dag med de store

oppdagelsene på 18- og 1900-tallet.

-Partikkelen peker på ting vi ennå ikke forstår. Jeg ser

på det som oppdagelsen av elektromagnetismen,

som igjen ledet til en rekke store oppdagelser, sier

Lillestøl.

Fysikeren tror funnet av Higgs boson kan være

begynnelsen på slutten av forskningen på det

materielle universet, altså på partiklene som binder alt

sammen.

-Det kan hende at menneskeheten om noen hundre

år vil se tilbake på det 21. århundre som en æra hvor

vi endelig fikk svar på de store spørsmålene. Vi går

inn i en veldig, veldig viktig vitenskapelig periode, sier

Lillestøl.

Han viser til sin venn Stephen Hawking, den

verdenskjente fysikeren som har vært bundet til

rullestol nesten hele sitt voksne liv.

-Hans største håp er at menneskeheten klarer å

bygge en helhetlig teori om alle universets krefter og

lover før han dør. Det er kanskje litt optimistisk, men

nå har vi tatt et viktig første skritt i riktig retning, sier

den pensjonerte UiB-professoren

© Bergens Tidende
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Derfor er Gudspartikkelen sensasjonell 
 VG Nett. 04.07.2012 23:52 
Lurer du på hva Gudspartikkelen Higgs-bosonet

egentlig er? Her får du svarene.

FAKTA: Higgs-boson

 Peter Higgs og hans forskergruppe tegnet i 1964 opp

det første kartet som impliserte at det fantes en

partikkel som var mindre enn elektroner.

 Partikkelen fikk navnet Higgs-boson og er antatt å

skulle gi andre partikler masse.

 Higgs-boson vil også kunne si noe om hvordan

universet ble dannet.

 Higgs-boson er den fjerde faktoren i kvantefysikkens

standardmodell som beskriver de grunnleggende

kreftene i universet. De tre andre andre faktorene har

allerede blitt påvist.

 Partikkelen er også kjent som Gudspartikkelen etter

at Leon Lederman skrev en bok om partikkelen med

det navnet. Han ville egentlig kalle boken The

Goddamn Particle, men fikk ikke lov.

 CERN har forsket på partikkelen siden 1964. To

forskergrupper med navn ATLAS og CMS, som

består av til sammen 6000 forskere, legger i dag fram

sine konklusjoner.

 Forskningssenteret CERN offentliggjorde i dag at de

har funnet en ny partikkel som etter all sannsynlighet

er Higgs-bosonet, også kjent som Gudspartikkelen.

Det kan ha brakt oss ett skritt nærmere svaret på

spørsmålet mennesket har stilt seg gjennom

århundrer: Hvordan oppsto universet?

 - Jeg kan bekrefte at vi har funnet en partikkel som er

mindre enn det vi har sett tidligere, og som passer

med beskrivelsene av Higgs-boson, fortalte en

ledende forsker fra CERN onsdag.

 Forskerne har teoretisert om partikkelen i et halvt

århundre, men har ikke kunnet bevise dens eksistens

før i dag. Onsdag ble den historiske oppdagelsen

hyllet.

 - Higgs-bosonet forklarer hvorfor elementærpartikler

har masse. Denne grunnforskningen her er helt

essensielt for å komme nærmere forståelsen av hele

universet, sier partikkelfysiker Maiken Pedersen til

VGTV.

 - Dette vil bli stående til evig tid, og kommer til å

være noe det 20. århundret vil bli husket for, sier

fysiker Gaute Einevoll til VG Nett.

 VGTV: Se hele CERN-presentasjonen om Higgs-

bosonet
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 Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking tok

onsdag til orde for at Peter Higgs, mannen som ga

navn til Higgs-bosonet, bør få nobelprisen for arbeidet

- til tross for at oppdagelsen førte til at han tapte et

veddemål.

 - De største resultatene i fysikken har kommet av

eksperimenter som gir resultater vi ikke har forventet.

Derfor veddet jeg mot at Higgs boson ville bli funnet.

 - Ser ut til at jeg akkurat har tapt 100 dollar, sier

Hawking.

 - Hver eneste partikkel som har blitt oppdaget i

samme modellen, har gitt en nobelpris. Dette har man

lett etter lenge, så det skulle ikke forundre meg om

det kommer en nobelpris, sier Pedersen.

 Men hvorfor er dette så viktig? Hva er denne

partikkelen egentlig? Hva gjør den? Hv a betyr funnet

for folk flest?

 VG Nett har samlet sammen forskernes svar på hva

bosonet er, og hva det gjør. Les svarene under.

 Hva er Higgs-bosonet?

 Higgs-bosonet er en partikkel, altså en byggestein i

universet, som forskere først antok måtte finnes i

1964. Til sammen er det oppdaget rundt 200

forskjellige typer partikler.

 Higgs-bosonet bidrar til å gi masse til alle andre

partikler, og er en viktig bestanddel i den

kvantefysiske standardmodellen. Modellen er en teori

om de fire minste og mest elementære partiklene som

finnes i universet.

 - Tre av fire har blitt funnet så langt, Higgs boson er

det siste vi mangler, sier Alex Read til VG Nett. Han

er professor i eksperimentell partikkelfysikk og er

blant CERNs forskere.

 - Dette er en pakketeori, uten Higgs faller alt.

Standardmodellen kan enkelt sies å være en modell

for hvordan verden fungerer, sier han videre.

 Hvordan ser det ut?

 - Vi kan ikke si så mye om det, men vet at det er

tungt. Faktisk veier det 2/3 av det et gullatom veier,

og gullatomene er kjent for å være store. Bosonet har

også kort levetid, eller eksisterer ikke veldig lenge av

gangen. Det oppstår ved en prosess og henfaller

igjen til andre partikler rett etterpå.

 - Hvor stort er det?

 - Vi snakker ikke om størrelser, men atomer er

bygget opp av elektroner, nøytroner og protoner. De

to sistnevnte er igjen bygget opp av kvarker, som

holder seg sammen ved hjelp av energi. 1-2 prosent

av nøytronene og protonenes masse består av Higgs

boson.

 Hvorfor kalles den Gudspartikkelen?

 Kallenavnet guds-partikkelen eller The god particle

ble lansert av Leon Lederman. Han ville egentlig kalle

sin populærvitenskapelige bok: The goddamn particle

fordi den har skapt så mye bry og pes for fysikerne.

Det ble for sterkt for forleggeren, men Lederman som

er kjent for sin humoristiske sans, gjorde det om til the

god particle.

 - Kjært barn har mange navn, noen er mer fengende

enn andre, men jeg kan love at det er virkelig ikke

arbeidstittelen blant fysikerne, sier postdoktor i

eksperimentell partikkelfysikk Katarina Pajchel til VG

Nett. Hun er også medlem i ATLAS-gruppen.

 Hva betyr funnet for forskere?

 - Dette er slutten av en æra og begynnelsen på en

ny. I første omgang må vi fortsette å måle data. Vi

Skal sjekke alle detaljer, og finne ut om det eventuelt

kan finnes flere typer Higgs-boson. Det finnes for

eksempel teorier om at det kan finnes så mange som

fire bosoner til, men de vil være tyngre og

vanskeligere å finne, sier Read.
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 SVARTE VGS LESERE: Postdoktor i eksperimentell

partikkelfysikk, Katarina Pajchell, svarte VGs lesere

på deres spørsmål. Foto: Erik Veigård, NTB Scanpix -

Hvorfor er det vanskeligere hvis de er tyngre?

 - Jo tyngre partiklene vi skal lage er, jo mer energi

trenger vi. Det krever mer avansert teknologi.

 Forskerne har blant annet bygget en akselerator med

navn Large Hadron Collider som brukes i letingen

etter gudspartikkelen. Maskinen har en prislapp på

svimlende 50 milliarder kroner.

 - LHC, som vi kaller maskinen, må bygges ut og

forbedres hvis vi skal klare å finne eventuelle andre

bosoner. Det kommer til å ta minst ett og et halvt år.

 Hva betyr funnet for folk flest?

 - For folk flest har dette ingen direkte betydning, men

vi utvikler ny teknologi og ny kunnskap som alle kan

nyte godt av. Dessuten kan det jo være interessant

for alle å finne ut mer om hvordan ting fungerer rundt

oss, sier Read til VG Nett

 - Kan vi bruke informasjonen til å utvikle en ny

energikilde?

 - Ikke forståelsen vi har fått i dag, men

akseleratorteknikken, altså teknologien LHC

representerer, kan sikkert brukes på en slik måte. Det

er veldig mye kunnskap i denne forskningen, og den

kan nok anvendes for å for eksempel sikre tryggere

og bedre kjerneenergi.

 Pajchel skyter inn at CERN aktivt jobber med å

overføre teknologi til samfunnsnyttige anvendelser.

 - Vet vi nå hvordan universet ble til?

 - Observasjonene vi har sett i dag kan bekrefte

viktige hendelser i naturen som er veldig viktige for

astrofysikerne som jobber med den tidligste

utviklingen av universet. Så foreløpig vet vi ikke mer

om hvordan universet ble til, men informasjonen kan

brukes til å finne ut mer, forklarer Pajchel.

 - Har forskerne nå bevist at Gud ikke eksisterer?

 - Nei, vi ser ikke etter Gud i vår forskning. Gud kan

brukes til å finne svar på ting man ikke forstår. Vi

bruker forskning på den måten, sier Read.

 - Hva med mørk materie, er det en kobling mellom

Higgs og det?

 - En av teoriene vi jobber etter er at det finner en

partikkelkandidat for mørk materie, så derfor ser vi

også etter en partikkelforklaring på mørk materie.

 Har man faktisk funnet Higgs-boson, eller noe som

ligner?

 I pressekonferansen etter CERNs internseminar i

dag ble forskerne konfrontert med dette spørsmålet

fra flere av journalistene. Da var svaret:

 - Som vanlig mann vil jeg si at vi har funnet Higgs-

bosonet, men som forsker er jeg tvunget til å si: hva

har vi egentlig funnet?, sa CERNs hoveddirektør Rolf

Heuer.

 Den materien CERN har funnet synes bare å utgjøre

omtrent fire prosent av den totale mengden materie i

universet. En mer eksotisk versjon av Higgs-bosonet

kunne bygge bro til å forstå de resterende 96

prosentene, som fortsatt er ukjent.

 Neste skritt vil nå være å bestemme egenskapene til

denne partikkelen nøyaktig og hva den betyr for vår

forståelse av universet heter det i en pressemelding

fra forskningssenteret.

 Funnet er 99,99995 prosent sikkert. Hvorfor ikke

100?

 - Vi sporer energiavsettinger etter partiklene som

kommer ut fra kollisjonspunktet i nøytron-mot-

nøytron-kollisjoner og rekonstruerer partikklene som
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ble produsert i smellet. Disse lever som regel bare en

øtliten brøkdel av sekund. Det som gjør resultatene

ganske pålitelige er at vi observerer mange

kollisjoner, bruker effektive statistiske metoder og

stiller strenge krav til at resultatene virkelig er

signifikante og ikke bare tilfeldige fluktuasjoner, sier

Pajchel til VG Nett.

 - En observasjon med en five stigma-sikkerhet har en

sannsynlighet på 0.00003 prosent at dette bare er en

tilfeldig variasjon. FULL JUBEL: Det brøt ut jubel når

CERNs forskere presenterte resultatet av letingen

etter Higgs boson, onsdag. Foto: Denis Balibouse,

Ap, NTB Scanpix

 Norske forskere i ekstase EN AV FORSKERNE: Alex

Read, professor i eksperimentell partikkelfysikk, er en

av CERNs forskere. Foto: Universitetet i Oslo

© VG Nett
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Bergensere var med å finne universets nøkkel 
 Bergens Tidende. 04.07.2012 17:08 
magnus aamo holte 
Den såkalte Gudspartikkelen er siste brikke i

puslespillet for å forstå universet. - Dette kan

være starten på en veldig viktig vitenskapelig

periode, sier Bergens-forsker.

magnus aamo holte

 De seks tusen forskerne ved CERN i Sveits mener

de har funnet Higgs boson, av enkelte omtalt som

Gudspartikkelen. Rundt et dusin av dem er tilknyttet

Universitetet i Bergen (UiB).

 - I dag er det bløtkake og champagne. Det er dette vi

har jobbet for i så mange år, sier Bjarne Stugu, UiB-

professor i fysikk.

 Flere professorer, postdoktorer og studenter fra

Bergen har deltatt direkte i jakten på partikkelen som

kan forklare hvordan universet er skrudd sammen.

 Hemmelighetskremmeri

 UiB har siden 1995 deltatt i ATLAS-prosjektet på

CERN, det ene av de to store prosjektgruppene som

sammen har bekreftet hverandres funn av Higgs-

partikkelen. I lange perioder har ansatte og studenter

ved Institutt for fysikk og teknologi bodd i Sveits.

 - Mye av analysearbeidet er blitt gjort fra Bergen,

men datainnsamlingen har skjedd ved CERN, sier

Stugu.

 Den siste uken har vært preget av

hemmelighetskremmeri i forkant av dagens

presentasjon i Sveits. Selv fikk Stugu vite om det

oppsiktsvekkende funnet for en ukes tid siden.

 - Men vi har ikke kunnet si noe til noen, heller ikke til

forskningskolleger. Kontakten mellom de ulike

forskergruppene skal være minimal, slik at man ikke

påvirker hverandres funn. Det er viktig at alt gjøres

riktig, og presenteres samtidig for en hel verden, sier

han.

 Romvesener og vindruer

 Selv om man ved første øyekast kan anse

oppdagelsen for å være et akademisk blaff, vil

oppdagelsen etter alle solemerker kunne ha stor

betydning for menneskets forståelse forståelse av

universet og vår egen verden.

 NY ÆRA: CERN-forsker: Egil Lillestøl er pensjonert

UiB-professor, og jobber nå for CERN i Sveits. Han

tror funnet av Higgs-partikkelen kan bære bud om en

ny stor vitenskapelig æra. Når Stugu skal forklare

betydning av Higgs-partikkelen, pleier han å vise til

følgende billedgjøring:
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 - Se for deg at romvesener kommer hit, finner en

vinkjeller, og spør hva denne vinen er laget av. De har

kanskje laget en teori om noe som heter druer, men

klarer ikke finne dem. Det vi har funnet nå er selve

druene som vinen er laget av, sier fysikk-professoren.

 I den virkelige verden er Higgs-partikkelen den

mekanismen som gjør det mulig at objekter i universet

kan ha masse og vekt. Forskerne har i 50 år antatt at

partikkelen finnes, uten å ha klart å påvise den.

 Hadde de seks tusen forskerne på CERN påvist at

Gudspartikkelen ikke fantes likevel, måtte alle teorier

og lærebøker skrives om.

 - Vi har fått bekreftet det vi antok. Nå kan vi endelig

ta et skritt videre, og bli bedre kjent med denne

partikkelen, sier Stugu.

 Begynnelsen på slutten

 Egil Lillestøl, professor emeritus på UiB og forsker på

CERN, har vært involvert i det gigantiske prosjektet.

Han tror fremtidens historiebøker vil sidestille funnet

som ble presentert i Sveits i dag med de store

oppdagelsene på 18- og 1900-tallet.

 - Partikkelen peker på ting vi ennå ikke forstår. Jeg

ser på det som oppdagelsen av elektromagnetismen,

som igjen ledet til en rekke store oppdagelser, sier

Lillestøl til bt.no.

 Fysikeren tror funnet av Higgs boson kan være

begynnelsen på slutten av forskningen på det

materielle universet, altså på partiklene som binder alt

sammen.

 - Det kan hende at menneskeheten om noen hundre

år vil se tilbake på det 21. århundre som en æra hvor

vi endelig fikk svar på de store spørsmålene. Vi går

inn i en veldig, veldig viktig vitenskapelig periode, sier

Lillestøl.

 Han viser til sin venn Stephen Hawking, den

verdenskjente fysikeren som har vært bundet til

rullestol nesten hele sitt voksne liv.

 - Hans største håp er at menneskeheten klarer å

bygge en helhetlig teori om alle universets krefter og

lover før han dør. Det er kanskje litt optimistisk, men

nå har vi tatt et viktig første skritt i riktig retning, sier

den pensjonerte UiB-professoren.

 Gudspartikkelen funnet

 Onsdag var en stor dag for fysikkprofessor John Ellis.

Da presenterte CERN-laboratoriet funnet av Higgs'

boson, partikkelen som er nøkkelen til å forstå

hvordan universet er bygget opp.

 VIDEO: SCANPIX

 PARTIKKELENS FAR: Peter Higgs laget en teori

basert på partikkelen på 60-tallet, som dermed fikk

hans navn. - Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje

i min levetid, sa 83-åringen etter presentasjonen i

Sveits i dag. FOTO: Scanpix

 UNIVERSETS NØKKEL: Illustrasjon av ATLAS-

gruppens forsøk der de fant et nytt boson, slik det ble

fremlagt på presentasjonen av nye funn i CERN

onsdag. FOTO: Scanpix

 Higgs-bosonet

 Hypotetisk partikkel, som ifølge kvantefysikkens

standardmodell for elementærpartikler er indirekte

ansvarlig for at elementærpartiklene har masse.

 Teorien går ut på at elementærpartiklene får masse

gjennom en vekselvirkning med Higgs-bosonet.

 Navnet kommer fra fysikeren Peter Higgs som i 1964

fremsatte teorien om denne partikkelen.

 Higgs-partikkelen er ifølge teorien elektrisk nøytral og

uten spinn, noe som gjør den vanskelig å spore

 Kalles også Gudepartikkelen, etter tittelen på en bok
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av fysikeren Leon Lederman, fordi den er så

avgjørende for å forklare universets opprinnelse.

 Mange forskere misliker dette navnet, som de mener

det overdriver partikkelens betydning, og blander

sammen vitenskap og religion.

© Bergens Tidende
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Bergenser var med å finne gudspartikkelen 
 Bergensavisen. 04.07.2012 13:57. Oppdatert 21:45 
ANB-NTB-Reuters, Eva S. Johansen 
Og UIB-professor Bjarne Stugu sammenligner

funnet med vin! Professor Bjarne Stugu har

samarbeidet med CERN. Foto: UIB Atomfysikere

ved CERN-laboratoriet har funnet en ny partikkel

som kan være Higgs' boson - også kjent som

gudspartikkelen.

Blant de 6000 forskerne, er tolv tilknyttet Universitetet

i Bergen.

 - Forskerne som jakter på Higg's boson, har gjort den

største oppdagelsen i partikkelfysikken på over

hundre år, mener fysiker Are Reinert Rachløw.

 Partikkeljegerne ved CERN-laboratoriet utenfor

Genève avslørte onsdag at de har funnet en ny

partikkel som kan være Higgs-bosonet - også kjent

som gudspartikkelen.

 Ifølge Rachløw finnes det nå to muligheter: Enten har

forskerne bekreftet at bosonet eksisterer og at det

oppfører seg som forventet. Det vil være en

revolusjonerende oppdagelse som styrker mange av

teoriene i fysikken.

 Alternativet er at forskerne har funnet en ny partikkel

som oppfører seg litt annerledes enn man trodde

bosonet ville gjøre - noe som vil være et enda mer

oppsiktsvekkende resultat.

 UIB INVOLVERT Professor Bjarne Stugu ved institutt

for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

forteller at de har en person i Melbourne og flere

personer og studenter ved CERN i Geneve.

Seminaret ble holdt ved CERN, med videooverføring

til Melbourne, som et innlegg til konferansen der.

 Ved institutt for fysikk og teknologi i Bergen har en

gruppe jobbet med Higgs teorier lenge og deltatt i

blant annet Atlas-eksperimentet.

 For å forklare hva dette egentlig dreier seg om

sammenligner Stugu med vin.

 - Vi kan for eksempel tenke oss at romvesener fant

en vinkjeller med en utrolig god vin. De klarte å finne

ut hva den var laget av, nemlig druer, men ikke hvor

de finnes.

 Denne oppdagelsen kan da sammenlignes med at

det endelig er bevist at druer finnes, forteller han.

 - Denne partikkelen, Higgs boson, er den siste

brikken i puslespillet som forklarer at partiklene har

masse, det vil si at de veier noe. Uten denne

oppdagelsen hadde vi hatt store problemer med å

forklare dette, oppsummerer professor Stugu.

 Her finner du mer info på Bjarne Stugus webside.

 Her er Cerns webside.
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 HØY STEMNING

 - Uansett er dette det største som har skjedd i

partikkelfysikken siden oppdagelsen av elektronet,

sier Rachløw til NTB.

 Han deltar på en fysikkonferanse i Melbourne i

Australia denne uken hvor de siste resultatene fra

CERN vil bli diskutert.

 - Jeg vil beskrive stemningen her som lettere

oppskjørtet, sier Rachløw, som jobber ved

Universitetet i Oslo.

 Oppdagelsen av elektronet ble gjort av britiske

fysikere i 1897.

 SVÆRT SOLID

 - Dette er et foreløpig resultat, men vi mener det er

svært solid, sa CERN-talsmannen Joe Incandela da

han presenterte de siste funnene i jakten på bosonet

onsdag morgen.

 Hvorvidt bosonet finnes eller ikke, er et avgjørende

spørsmål i fysikken. Hvis det viser seg at partikkelen

ikke eksisterer, vil forskerne bli nødt til å skrive om

mange av teoriene om universets begynnelse og

virkeligheten som omgir oss.

 Den britiske forskningsinstitusjonen Science &

Technology Facilities Council (STFC) bekreftet

onsdag at partikkeljegerne har oppnådd viktige

resultater.

 - Jeg kan bekrefte at det er funnet en partikkel som

er i overensstemmelse med teorien om Higgs' boson,

sa John Womersley fra STFC.

 HIGGS FØLGER MED

 Bosonet er oppkalt etter den britiske fysikeren Peter

Higgs, som i 1964 la mye av grunnlaget for jakten på

partikkelen.

 Higgs var selv til stede i foredragssalen ved CERN-

laboratoriet utenfor Genève onsdag morgen.

Foredraget ble i tillegg vist live på internett slik at

forskere over hele verden kunne følge med.

 De siste dagene har teoriene svirret om hva som var

i vente fra CERN. Men uansett hva som måtte

komme, ville det være spennende, ifølge professor

Peter Knight, leder for Institute of Physics i

Storbritannia.

 - Uansett om standardmodellen bekreftes gjennom

oppdagelsen av Higgs' boson, eller om vi må gå bort

fra denne teorien og begynne å skrive lærebøkene på

nytt, vil det bli en historisk dag for vitenskapen, mener

Knight.

 Standardmodellen er navnet på en omfattende teori

som binder sammen mange av de ulike delene av

fysikken.

 SIKRE I SIN SAK

 Et avgjørende spørsmål er hvor sikre CERNs

forskere er på sine funn.

 Forskerne har tidligere sagt at de ikke vil kunngjøre

noe før de har beviser som ligger på

sannsynlighetsnivået 5 sigma, det vil si at det er

mindre enn 0,00006 prosents sjanse for at funnene

skyldes tilfeldige sammentreff.

 De nye oppdagelsene er gjort i CERNS nye

partikkelakselerator Large Hadron Collider.

 I denne 27 kilometer lange underjordiske tunnelen

prøver forskerne å gjenskape Big Bang-lignende

tilstander ved å få protoner til å kollidere i noe som

ligger nær lysets hastighet. På den måten har de

forsøkt å mane fram Higgs' boson.

 GUDS PARTIKKEL

 Forskerne mener Higgs-bosonet kan gi oss svaret på
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mysteriet om hvorfor universet i det hele tatt har

masse, og bosonet er blitt kalt gudspartikkelen fordi

det er så sentralt i fysikken, men samtidig så

hemmelighetsfullt.

 Letingen etter Higgs' boson er avgjørende fordi

partikkelen er den siste manglende brikken i

standardmodellen, forklarer fysiker Troels Petersen

ved Københavns Universitet. Han tror de nye funnene

ved CERN kan få stor betydning.

 - Det blir ikke særlig større enn dette, sier Petersen til

nyhetsbyrået Ritzau.

 Fra før har forskere påvist alle de andre partiklene

som hjernene bak standardmodellen forutså

eksistensen av.

© Bergensavisen
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CERN har funnet Guds partikkel 
 Teknofil. 04.07.2012 13:06 
Redaksjonen 
Dette er historisk. Jeg har grått, sier norsk fysiker.

Som vi skrev om på mandag var det forventet at

forskere ved Den europeiske organisasjon for

kjernefysisk forskning (CERN) onsdag ville avduke

store funn rundt den såkalte gudepartikkelen - eller

Higgs-bosonet, som den egentlig heter.

 Det er to team ved CERN som har jobbet med å

finne Higgs-partikkelen, CMS og ATLAS. Teamene

har på hver sin kant brukt den enorme

partikkelakseleratoren LHC til å få partikler til å

kollidere hastigheter opp mot lyshastigheten. Dersom

Higgs-partikkelen eksisterer, bør den kunne

oppdages ved hjelp av slike kollisjoner.

 Har funnet en ny partikkel

 GUDEPARTIKKELENS FAR: Peter Higgs er én av

fysikerne som er invitert til pressekonferansen til

CERN 4. juli 2012. Sammen med fem andre fysikere

la han frem teorien om den manglende partikkelen

som er oppkalt etter ham. Foto: Gert-Martin Greuel

(Wikimedia Commons)

 Fysikkprofessor Joe Incandela og leder for CMS-

teamet var den første som gikk på scenen under

pressekonferansen i Sveits onsdag.

 - Dere kan ikke vite hva jeg vil si i konklusjonen, men

jeg kan si at vi ikke kan se bort fra standardmodellen

ennå, sa han hemmelighetsfullt til en fullsatt sal i

begynnelsen av presentasjonen.

 CERN må være 99.99995 prosent sikker, et såkalt

signifikantnivå på 5 sigma, før et resultat kan

presenteres offentlig.

 Incandela forklarte grunnlaget for testingen onsdag

morgen, og avduket at teamet har funnet et avvik i

dataene rundt masseområdet 125 GeV

(gigaelektronvolt), akkurat i det området forskerne

forventet å finne spor etter Higgs-partikkelen.

 - Vi har funnet en ny partikkel med en masse rundt

125 GeV med et signifikansnivå på 4,9 sigma.

 Salen klapper for bevismaterialet, men resultatene

var altså under nivået 5 sigma. Incandela sier

imidlertid at resultatet er sterkt, og at forskerne

trenger å gjøre flere tester.

 ATLAS-teamet har på sin side klart å generere bedre

testresultater, og kan med et signifikansnivå på 5

sigma slå fast at de har funnet en ny partikkel med

masse på 126,5 GeV.

 - Dette er historisk

 GRÅT AV NYHETEN: Lillian Smestad (28) er

stipendiat ved UiO og jobber med eksperimentell

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 569 av 619



partikkelfysikk. Hun forteller at oppdagelsen er

historisk, og innrømmer at hun felte en tåre onsdag.

Foto: UiO

 Ingen av teamene slå fast at det er snakk om Higgs-

bosonet, til det trengs det flere undersøkelser, men

partikkelfysiker Lillian Smestad (28) ved Universitetet i

Oslo levner liten tvil om betydning av funnene.

 - Dette er en enorm oppdagelse for fysikere. Det er

historisk. Jeg har grått i dag, sier hun til Side3.

 - Er det den manglende partikkelen i

standardmodellen som nå er funnet?

 - Det ser veldig ut som om det er den manglende

partikkelen. De kommende årene skal vi studere

egeneskapene til denne artikkelen for å fiunne ut om

det virkelig er den. sier hun.

 Smestad minner om at vi har lett etter denne

partikkelen siden 60-tallet og understreker at det har

tatt 25 år å planlegge og bygge eksperimentene som

nå er gjennomført.

 - Hvor lang tid vil det ta før fysikerne kan slå fast at

det er den manglende partikkelen?

 - Det er litt usikkert, men antagelig i løpet av de

kommende årene. Allerede ved utgangen av 2012

regner vi med at vi vil vite mye mer om denne nye

partikkelen, sier Smestad.

 Gudepartikkelen er den manglende biten i kabalen

som kalles standardmodellen. Standardmodellen for

partikkelfysikk er intet mindre enn den modellen som

forklarer hvordan alt i verden er bygget sammen, av

verdens minste byggeklosser: Partikler.

 Men for at kabalen skal gå opp, har forskerne støttet

seg på at det eksisterer en partikkel vi i løpet av

nærmere 50 år ikke har funnet - altså Higgs-bosonet.

 Jobben til partikkelen skal være å gi masse til

partiklene et atom består av. Uten masse ville

partiklene bare fare gjennom kosmos uten å være i

stand til å binde seg til hverandre, og bli til

byggestenene alt i universet er satt sammen av - fra

planeter til mennesker.

 Dersom det skulle vise seg at partikkelen ikke

eksisterer, ja, så betyr det at vi har vært på ville veier i

nærmere 50 år og at hele fundamentet for hvordan vi

forstår verden må tenkes om.

 Et av hovedproblemene rundt denne Higgs-

partikkelen har vært at vi ikke har visst hvor stor

masse den har, og dermed ikke hvor mye energi som

må til for å skape den. Den nye partikkelen som er

funnet har en masse på rundt 125 GeV.

© Teknofil
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- Det er bursdag, konfirmasjon og bryllup på én gang 
 Dagbladet. 04.07.2012 12:16 
Geir Barstein 
Fysikere jubler over oppdagelsen av en ny

partikkel, som kan gi svar på noen av universets

største gåter.

(Dagbladet): Eksperimenter ved verdens største

partikkelknuser LHC sier de har oppdaget en partikkel

som likner veldig på det sagnomsuste og lenge

ettersøkte Higgs-bosonet, partikkelfysikkens hellige

gral som kan forklare hvorfor elementærpartikler har

en masse og hvordan universet ble som det ble.

 - Vi har nådd en milepæl i forståelsen av naturen.

Oppdagelsen av en partikkel konsistent med Higgs

åpner døra for mer detaljerte studier, som kan kaste

lys på andre mysterier i universet, sier direktør Rolf

Heuer ved CERN, den europeiske organisasjonen for

kjernefysisk forskning.

 Nyheten er et viktig skritt videre i en nesten 50 år

lang og dyr jakt. Partikkelfysiker og tidligere CERN-

forsker Bjørn Samset sier det er en svært stor dag,

som ikke setter et punktum men åpner en helt ny bok.

 - Det er ingen tvil: Dette er en stor oppdagelse, som

gir ny fysikk i lang tid framover. Det er så mange

mysterier som gjenstår der ute. Hvorfor er ting tunge?

Hvorfor har det en masse? Det er et problem for

forståelsen av universet. Om du skal forstå

begynnelsen, må du forstå partiklene, sier Samset.

 Higgs, men ikke Higgs?

 Enda mer spennende, er at partikkelen ser ut til å

oppføre seg litt annerledes enn Standardmodellen,

fysikernes kokebok for naturen, forutså. Dette er noe

av grunnen til at CERN ikke rte funn av Higgs-

partikkelen, men en ny partikkel. Mer data må til for å

si at det med sikkerhet er den, som den ble beskrevet

at professor Peter Higgs og andre på 60-tallet.

 - For oss er det enda mer spennende at vi ikke kan

kalle den Higgs-partikkelen. Det er da vi må begynne

å tenke nytt. Vi vet at det må finnes noe mer.

Universet er fullt av mørk materie. Higgs er ikke mørk

materie, men det kan gi hint om hva vi skal se etter,

sier Samset.

 CERN-forsker Alex Read, som befinner seg i Geneve

for øyeblikket, sier det er bursdag, konfirmasjon og

bryllup på én gang. Han jobber selv ved Atlas-

eksperimentet som framla sine resultater i dag.

 - Stemningen her nede er fantastisk! Det er som på

festival. Vi har funnet en viktig, manglende brikke i

teorien som forteller hvordan partikler får en masse.

Higgs har vært en del av vår beskrivelse av

mikroverden i 50 år, men ingen har sett den. Før nå,

sier Read til Dagbladet.
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 - Det er også tegn i dataene på at Higgs ikke er hele

historien, at det er mer å finne. Vi har bare så vidt

begynt å se på egenskapene, og om de ikke stemmer

100 prosent må vi utvide teoriene våre, legger han til.

 Lever i skjul, dør ung

 Partikkelens eksistens bekreftes nå av to

rivaliserende LHC-eksperimenter, Atlas og CMS, som

begge viser omtrent samme resultat basert på

eksperimenter i år og i fjor. I tillegg har den nå

nedlagte partikkelknuseren Tevatron i USA gjort

liknende observasjoner.

 Et problem med Higgs-partikkelen, er at den er

kortlivet og ikke kan sees direkte. Men ved å studere

vrakgodset etter milliarder av kraftfulle kollisjoner

mellom protoner, kan finne partiklene den henfaller til.

 Det ble allerede i fjor kjent at forskerne hadde sett

kraftige hint, eller humper, i dataene fra

partikkelkollisjonene, men at de ikke nådde opp til den

statistiske gullstandarden for å kalle en partikkel

oppdaget. Kalt sigma fem, betyr det at det er

99,99995 prosent sjanse for at signalene er ekte, og

ikke bare tilfeldigheter.

 - Stien mot framtida

 Det endret seg i dag, da det ble kjent at både CMS

og Atlas ser den i masseregionen mellom 125 og 126

gigaelektronvolt (GeV).

 - Det er vanskelig å bli opphisset av resultatene. I fjor

sa vi at vi enten kom til å finne en Higgs-liknende

partikkel i 2012, eller avkrefte eksistensen av Higgs

som den blir beskrevet i Standardmodellen. Med alle

nødvendige forbehold, ser det ut til at vi nå er ved en

korsvei: Observasjonene av denne nye partikkelen

indikerer stien for framtida, mot en mer detaljert

forståelse av hva vi ser i dataene, sier CERNs

forskningsdirektør Sergio Bertolucci.

 CERN varsler at et mer komplett bilde av dagens

observasjoner kommer senere i år, etter at LHC har

skaffet til veie mer eksperimentell data. Vitenskapelig

publisering av analysene er ventet i juli.

 Fakta: Higgs-bosonet

 Den er...

 en subatomær partikkel kalt.

 den eneste partikkelen som blir forutsagt av

standardmodellen, men som ikke er funnet og

bekreftet i et eksperiment - ennå.

 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

fysikkteorien som er laget hittil.

 - Mens kaller den gudepartikkelen, har den ingenting

med religion eller en skaper å gjøre.

 Årsaken til det pompøse () navnevalget, var at

forlaget nektet nobelprisvinner Leon Lederman å kalle

en bok om saken for The Goddamn Particle, og endte

altså med The God Particle.

 Her kan du lese.

 Kilde: /Dagbladet

 GOTCHA! To uavhengige eksperimenter ved

partikkelknuseren LHC framla i dag bevis for at de har

oppdaget en helt ny og viktig partikkel. Den likner

veldig på det berømte Higgs-bosonet, som kan gi svar

på noen av fysikkens største spørsmål. Foto: AFP

PHOTO / CERN

 JUBLET: Oppdagelsen ble framlagt for et fullsatt

auditorium hos CERN i Geneve. Flere ganger ble

forskerne avbrutt av stormende applaus. Foto:

REUTERS / Denis Balibouse / Scanpix

© Dagbladet
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- Det er dette vårt århundre vil bli husket for 
 VG Nett. 04.07.2012 12:13 
Forskere hyller oppdagelsen av gudspartikkelen.

FAKTA: Higgs boson Peter Higgs og hans

forskergruppe tegnet i 1964 opp det første kartet

som impliserte at det fantes en partikkel som var

mindre enn elektroner.

Partikkelen fikk navnet Higgs boson og er antatt å

skulle gi andre partikler masse.

 Higgs boson vil også kunne si noe om hvordan

universet ble dannet.

 Higgs boson er den fjerde faktoren i kvantefysikkens

standardmodell som beskriver de grunnleggende

kreftene i universet. De tre andre andre faktorene har

allerede blitt påvist.

 Partikkelen er også kjent som Gudspartikkelen etter

at Leon Lederman skrev en bok om partikkelen med

det navnet. Han ville egentlig kalle boken The

Goddamn Particle, men fikk ikke lov.

 CERN har forsket på partikkelen siden 1964. To

forskergrupper med navn ATLAS og CMS, som

består av til sammen 6000 forskere, legger i dag fram

sine konklusjoner.

 Partikkeljegerne ved CERN-laboratoriet utenfor

Genève avslørte onsdag at de har funnet en ny

partikkel som kan være Higgs-bosonet - også kjent

som gudspartikkelen.

 Gaute Einevoll, professor i fysikk ved Universitetet for

miljø og biovitenskap i Ås, hyller CERN-forskernes

arbeid.

 - Hvis det nå viser seg at de har funnet Higgs-

partikkelen, så er det en veldig stor historisk

begivenhet. Det er den siste puslespillbrikken som

kommer på plass for å dokumentere standardteorien

for partikkelfysikk. Sammen med Einsteins

relativitetsteori utgjør disse to teoriene pilarene som

all fysikk og naturvitenskap hviler på, sier Einevoll til

VG Nett.

 Selv tviler han ikke på forskningsresultatene som nå

legges frem i Sveits.

 - Jeg tviler ikke. De har nok sjekket og sjekket og

sjekket.

 - Siste legoklossen er på plass

 - Hva betyr dette funnet?

 - Når historikere om 500 år ser tilbake på det 20.

århundret, så vil de se at det var århundret da

menneskene fant ut av de grunnleggende lovene i

naturen. Dette vil bli stående til evig tid, og kommer til

å være noe det 20. århundret vil bli husket for, sier
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fysikeren.

 Funnet gjør ikke at lærebøkene må skrives om, men

nå kan man skrive at det alle har trodd skulle være

der, faktisk finnes.

 - En liten usikkerhet er fjernet. Dette viser hvor solide

fysikkteoriene har vært, sier Einevoll.

 For dem som fortsatt lurer på hva standardteorien er,

så forklarer Einevoll det slik;

 - Standardteorien beskriver naturen som et lite

knippe av partikler med blant annet elektroner og

kvarker virker sammen på bestemte måter og som gir

opphav til alt vi ser i naturen rundt oss. Man kan si at

vi har funnet den siste legoklossen som skal til for å

bygge hele legoland.

 LURER DU PÅ NOE? EKSPERT SVARER DEG

 Skal sprette champagnen

 Per Osland, professor i teoretisk fysikk ved

universitetet i Bergen, satt sammen med kolleger i

auditoriet og fulgte presentasjonen fra CERN.

 - Mange av oss hadde ikke trodd at de hadde nok

data til å komme med en så bastant konklusjon i dag.

Derfor ble vi overrasket, sier Osland, som sier

nyheten blir svært godt tatt imot i fysikerkretser.

 Fysikerne hadde ikke champagnen klar da

resultatene ble lagt frem, men ifølge Osland skal den

hentes frem i løpet av dagen for litt feiring.

 - Dette er det største som har skjedd i fysikken på

30-40 år. Dette funnet er veldig sentralt i forståelsen

av materier og særlig energiomdannelsen på solen.

Det forklarer hvorfor solen har en kontrollert

forbrenning og ikke bare går opp i et kort blaff.

 - Solens måte å omforme energi skjer ved hjelp av

utvekslings av tunge partikler som vekselvirker med

Higgs-partikkelen. Higgs-partikkelen bestemmer

kraftstyrken til disse partiklene som i sin tur

kontrollerer det som skjer i solen, utdyper Osland.

 Han sier funnet bidrar til en større forståelse av

naturen rundt oss.

 BAKGRUNN: Forskerne kan ha funnet

Gudspartikkelen

 - Finnes det fortsatt noen som tviler?

 - Det finnes alltid tvilere. Men hovedspørsmålet nå er

hvilken type Higgs-partikkel dette er, og om den har

med mørk materie å gjøre. Det er bevist at universet

inneholder mye materie som ikke utsender lys og man

leter desperat etter en forklaring. Denne Higgs-

partikkelen kan muligens være en del av en større

teori som også vil forklare mørk materie.

 - Den største oppdagelsen siden elektronet

 Forskerne som jakter på Higg's boson, har gjort den

største oppdagelsen i partikkelfysikken på over

hundre år, mener fysiker Are Reinert Rachløw ved

Universitetet i Oslo.

 Ifølge Rachløw finnes det nå to muligheter: Enten har

forskerne bekreftet at bosonet eksisterer og at det

oppfører seg som forventet. Det vil være en

revolusjonerende oppdagelse som styrker mange av

teoriene i fysikken.

 Alternativet er at forskerne har funnet en ny partikkel

som oppfører seg litt annerledes enn man trodde

bosonet ville gjøre - noe som vil være et enda mer

oppsiktsvekkende resultat.

 - Uansett er dette det største som har skjedd i

partikkelfysikken siden oppdagelsen av elektronet,

sier Rachløw til NTB.

 Oppdagelsen av elektronet ble gjort av britiske

fysikere i 1897.

 Rachløw deltar på en fysikkonferanse i Melbourne i
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Australia denne uken hvor de siste resultatene fra

CERN vil bli diskutert.

 - Jeg vil beskrive stemningen her som lettere

oppskjørtet, sier Rachløw.

 PROTONEKSPLOSJON: Dette bildet som CERN

slapp i dag viser en proton-proton-eksplosjon som

CMS-gruppen har arrangert i jakten på Higgs Boson-

partikkelen. Foto: Afp, NTB Scanpix

© VG Nett
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Har funnet Gudepartikkelen 
 Nordlys. 04.07.2012 11:51. Oppdatert 12:17 
Kan kaste lys over universets mysterier. HIGGS-

PARTIKKEL: På dette bildet ser forskere det som

kan være signaturen til en Higgs-partikkel. Det er

to protoner som her krasjer i hverandre i en fart

opp mot lysets hastighet.

(NETTAVISEN): Som Side3 skrev om på mandag var

det forventet at forskere ved Den europeiske

organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN)

onsdag ville avduke store funn rundt den såkalte

gudepartikkelen - eller Higgs-bosonet, som den

egentlig heter.

 Det er to team ved CERN som har jobbet med å

finne Higgs-partikkelen, CMS og ATLAS. Teamene

har på hver sin kant brukt den enorme

partikkelakseleratoren LHC til å få partikler til å

kollidere hastigheter opp mot lyshastigheten. Dersom

Higgs-partikkelen eksisterer, bør den kunne

oppdages ved hjelp av slike kollisjoner.

 Har funnet en ny partikkel

 Fysikkprofessor Joe Incandela og leder for CMS-

teamet var den første som gikk på scenen under

pressekonferansen i Sveits onsdag.

 - Dere kan ikke vite hva jeg vil si i konklusjonen, men

jeg kan si at vi ikke kan se bort fra standardmodellen

ennå, sa han hemmelighetsfullt til en fullsatt sal i

begynnelsen av presentasjonen.

 CERN må være 99.99995 prosent sikker, et såkalt

signifikantnivå på 5 sigma, før et resultat kan

presenteres offentlig.

 Incandela forklarte grunnlaget for testingen onsdag

morgen, og avduket at teamet har funnet et avvik i

dataene rundt masseområdet 125 GeV

(gigaelektronvolt), akkurat i det området forskerne

forventet å finne spor etter Higgs-partikkelen.

 - Vi har funnet en ny partikkel med en masse rundt

125 GeV med et signifikansnivå på 4,9 sigma.

 Salen klapper for bevismaterialet, men resultatene

var altså under nivået 5 sigma. Incandela sier

imidlertid at resultatet er sterkt, og at forskerne

trenger å gjøre flere tester.

 ATLAS-teamet har på sin side klart å generere bedre

testresultater, og kan med et signifikansnivå på 5

sigma slå fast at de har funnet en ny partikkel med

masse på 126,5 GeV.

 - Dette er historisk

 Ingen av teamene slå fast at det er snakk om Higgs-

bosonet, til det trengs det flere undersøkelser, men

partikkelfysiker Lillian Smestad (28) ved Universitetet i
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Oslo levner liten tvil om betydning av funnene.

 - Dette er en enorm oppdagelse for fysikere. Det er

historisk. Jeg har grått i dag, sier hun til Side3.

 - Er det den manglende partikkelen i

standardmodellen som nå er funnet?

 - Det ser veldig ut som om det er den manglende

partikkelen. De kommende årene skal vi studere

egeneskapene til denne artikkelen for å fiunne ut om

det virkelig er den. sier hun.

 Smestad minner om at vi har lett etter denne

partikkelen siden 60-tallet og understreker at det har

tatt 25 år å planlegge og bygge eksperimentene som

nå er gjennomført.

 - Hvor lang tid vil det ta før fysikerne kan slå fast at

det er den manglende partikkelen?

 - Det er litt usikkert, men antagelig i løpet av de

kommende årene. Allerede ved utgangen av 2012

regner vi med at vi vil vite mye mer om denne nye

partikkelen, sier Smestad.

 Gudepartikkelen er den manglende biten i kabalen

som kalles standardmodellen. Standardmodellen for

partikkelfysikk er intet mindre enn den modellen som

forklarer hvordan alt i verden er bygget sammen, av

verdens minste byggeklosser: Partikler.

 Men for at kabalen skal gå opp, har forskerne støttet

seg på at det eksisterer en partikkel vi i løpet av

nærmere 50 år ikke har funnet - altså Higgs-bosonet.

 Jobben til partikkelen skal være å gi masse til

partiklene et atom består av. Uten masse ville

partiklene bare fare gjennom kosmos uten å være i

stand til å binde seg til hverandre, og bli til

byggestenene alt i universet er satt sammen av - fra

planeter til mennesker.

 Dersom det skulle vise seg at partikkelen ikke

eksisterer, ja, så betyr det at vi har vært på ville veier i

nærmere 50 år og at hele fundamentet for hvordan vi

forstår verden må tenkes om.

 Et av hovedproblemene rundt denne Higgs-

partikkelen har vært at vi ikke har visst hvor stor

masse den har, og dermed ikke hvor mye energi som

må til for å skape den. Den nye partikkelen som er

funnet har en masse på rundt 125 GeV.

© Nordlys
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CERN har funnet ny partikkel 
 NTB Info. 04.07.2012 10:28 
I dag bekreftet CERN at begge de to

eksperimentene som jakter på Higgs boson, har

observert en ny partikkel. 100 norske forskere og

studenter deltar i forskningssamarbeidet på

CERN.

Den norske innsatsen er konsentrert rundt to av

eksperimentene på CERN: ATLAS og ALICE. Det er

ATLAS som står i sentrum i dag, sammen med et

tredje eksperiment.

 Talspersoner for begge de aktuelle eksperimentene

kunngjorde at de har funnet en partikkel i

masseområdet rundt 126 gigaelektronvolt (GeV). Det

betyr at muligheten for at signalet skyldes en

tilfeldighet er forsvinnende liten: én til én million.

 - Dette er en spennende dag og en viktig milepæl for

mange norske forskere, sier divisjonsdirektør Anders

Hanneborg i Forskningsrådet. - Norge har vært

medlem siden CERN ble etablert i 1954, og mange

nordmenn har hatt sentrale posisjoner knyttet til

denne felleseuropeiske infrastrukturen gjennom disse

årene. Per i dag er det rundt 100 norske forskere og

studenter blant de i alt 6500 forskerne som

gjennomfører sin forskningsaktivitet på CERN.

 Milepæl

 - Vi har nådd en milepæl i vår forståelse av naturen,

sier CERNs generaldirektør Rolf Heuer. -

Observasjonen av en partikkel som er konsistent med

Higgs-bosonet åpner opp veien for mer detaljerte

studier som krever mer statistikk. Slik kan vi fastslå

denne nye partikkelens egenskaper og sannsynligvis

kaste lys over andre mysterier i universet.

 Resultatene som ble lagt fram i dag er foreløpige. De

er basert på data samlet inn i 2011 og 2012, der

2012-dataene fremdeles ikke er ferdig analysert.

Publikasjon av dataene som ble lagt frem i dag, kan

ventes rundt slutten av juli.

 Hva nå?

 CERN tenker allerede fremover. Partikkelfysikerne

har nye spørsmål å fordype seg i. Neste skritt vil nå

være å bestemme egenskapene til denne partikkelen

nøyaktig og hva den betyr for vår forståelse av

universet. Stemmer dens egenskaper med Higgs-

bosonet slik det ble forutsagt i 1964, den siste

manglende ingrediensen i partikkelfysikkens

standardmodell? Eller er den enda mer eksotisk?

Standardmodellen beskriver de fundamentale

partiklene som vi og alle synlige ting i universet er

bygget opp av, og kreftene som virker mellom dem.

Den materien vi kan se synes likevel bare å utgjøre

omtrent 4 prosent av den totale mengden materie i

universet. En mer eksotisk versjon av Higgs-

partikkelen kunne bygge bro til å forstå de resterende

96 prosentene, som fortsatt er ukjent.

 Fakta: Norsk aktivitet på CERN Norge er et av 20
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medlemsland og har vært med siden laboratoriet ble

etablert i 1954. Medlemskapet forvaltes av

Forskningsrådet. Omtrent 100 norske forskere og

studenter, primært fra UiO og UiB, deltar i

eksperimentene på CERN, sammen med 6500 andre

forskere fra universiteter og forskningsinstitutter over

hele verden. CERN har ca. 2450 ansatte, hvorav 13

er norske.

 Mer informasjon: www.cern.ch

 Kontaktpersoner i det norske CERN-miljøet:

 Befinner seg 4. juli i:

 Navn, tittel

 e-post

 mobil

 CERN (Genève)

 Alex Read, Professor, Higgs-jeger*

 a.l.read@fys.uio.no,

 975 44 475

 Oslo

 Lillian Smestad

 Stipendiat, Higgs-jeger*

 lillian.smestad@fys.uio.no

 926 68 146

 Bergen

 Bjarne Stugu

 Professor og CERN-forsker

 bjarne.stugu@ift.uib.no

 951 81 598

 Melbourne**

 Are Raklev Førsteamanuensis, Higgs-jeger*

 ahye@fys.uio.no

 +47 414 52 597

 Farid Ould-Saada Professor, prosjektleder for norsk

ATLAS-deltakelse

 farid.ould-saada@fys.uio.no

 +47 948 61 474

 * Higgs-jegernes har egen blogg:

http://www.forskning.no/blog/higgsjegerne ** mange

norske fysikere befinner seg i Melbourne 4.-11. juli,

på verdenskongressen ICHEP.

© NTB Info
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- Vi har funnet en partikkel 
 Forskning.no. 04.07.2012 10:21. Oppdatert 22:02 
Marianne Nordahl 
- Vi har funnet et nytt boson, sier en av CERN-

forskerne som har ledet Higgsjakten. - Uten Higgs

hadde vi ikke eksistert, sier norsk forsker, som

jubler over oppdagelsen.

journalist

 Onsdag 04. juli 2012

 Fabioloa Gianotti presenterer funnet av Higgs ved

Atlas-eksperimentet ved CERN. (Skjermdump fra

direktesendingen på CERN)

 Rommet der direkteoverføringen fra CERN sendes

fra, bryter ut i en euforisk applaus, når forskerne som

har ledet eksperimentene kunngjør den historiske

oppdagelsen fra talerstolen.

 Det er endelig bekreftet, etter tiår med intens

forskning og alternative teorier:

 Både CERNs Atlas-eksperiment og CMS-

eksperiment, som begge har analysert data fra Large

Hadron Colliders trillioner av protonkollisjoner i 2011

og 2012, har funnet en ny subatomisk partikkel med 5

sigma signifikans.

 (Skjermdump fra direktesendingen på CERN) 5

sigma signifikans regnes som det gylne kriterium for å

kunne bekrefte en ny partikkel.

 - Dette er resultatet av over 20 år med hardt arbeid,

men det er også resultatet av alt arbeidet som er lagt

ned i akseleratoren, av alle som har jobbet med den,

sa Fabiola Gioanotti, som har ledet Higgs-jakten ved

Atlas-eksperimentet avslutningsvis i sitt foredrag om

funnene.

 - Vi kan være veldig stolte av oss selv, og jeg håper

dette åpner døren mot en lys framtid, avsluttet hun.

 Norsk feiring i Melbourne

 - Nå har vi startet feiringen her i Melbourne, sier

førsteamanuensis ved Fysisk Institutt, Are Raklev.

Han er på konferanse i Melbourne, der de har fått

direkteoverføringen av presentasjonene på CERN.

 Are Raklev (Foto: UiO) - Nå hersker en følelse av

oppspilthet og lettelse. Ryktene har svirret i ukevis,

men de har vært ganske forvirrende, så det var godt å

få vite hva de egentlig har funnet ut, sier han.

 Om man har funnet nøyaktig hva man har lett etter,

er ikke helt klart, og blir gjenstand for intens forskning

framover, men partikkelen man har funnet, passer inn

i forskernes hovedmodell for hva universet er bygget

opp av, Standardmodellen (se faktaboks).

 Funnet av en partikkel med de Higgs-egenskapene

som forskerne forventet, kan likevel ikke bekrefte
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Standardmodellen helt sikkert, mener han. Men de

kan absolutt underbygge den.

 Hvem er du, Higgs?

 Nå som Higgs-partikkelen har blitt avkledd noe av sin

mystikk, må vi kanskje vende oss til tanken på at den

er her, og påvirker alt som eksisterer.

 Vi har den rundt oss hele tiden, fordi det såkalte

Higgsfeltet påvirker alle elementærpartiklene vi består

av.

 Higgs-partikkelen er avgjørende for at vi i det hele

tatt finnes, ifølge Raklev.

 Kontrollrommet på Atlasdetektoren, der de har

monitorert protonkollisjonene som avdekket den nye

partikkelen. (Foto: Marianne Nordahl) - Hvis du hadde

tatt vekk Higgs fra universet, ville ikke

elementærpartiklene fått masse, så uten Higgs ville

det ikke vært noen ting av oss, sier han.

 Hva forandrer Higgs-funnet?

 - Funnet av denne partikkelen forandrer ikke annet

enn at vi skjønner mer. Man kan jo alltid spørre: Hva

slags nytte har vi praktisk sett av denne oppdagelsen,

men jeg tror vi gjør menneskeheten bedre når vi

forstår mer av universet som omgir oss.

 - På veien dit må vi dessuten øke oppfinnsomheten

vår, og forbedre teknologien. Dette arbeidet gir faktisk

noen praktiske resultater i hverdagen. Forskningen på

LHC har blant annet bidratt til at man kan lage bedre

røntgenapparater.

 - Vakuumet som er i akseleratoren har ledet til

utviklingen av nye varmefangere i

solcellepanelelementer, som tar opp varme fra sola

og for eksempel overfører dem til vann, sier Raklev.

 Men som fysiker synes han selve fysikken som har

kommet fram i den historiske oppdagelsen, er det

mest spennende. Det synes nok også de andre

forskerne som svinser rundt ham, yre av glede, på

åpningsdagen av den store fysikkonferansen i

Melbourne.

 - Nå blir det vel fest?

 - Ja, nå strømmer tusen fysikere rundt her med øl og

vinglass. I kveld blir det nok mye Higgs-prat, og

mange spekulasjoner, sier Raklev til forskning.no.

 Med denne, lille partikkelakseleratoren greide CERN

i 1995 å produsere antimolekyler for første gang. I

dag bekreftet de eksistensen av en ny Higgs-liknende

partikkel - etter at jakten har pågått siden midten av

1960-tallet. (Foto: Marianne Nordahl)

 Peter Higgs i salen

 I salen på CERN da resultatene ble kunngjort, blant

de blussende fysikerne og andre tilhørerne, satt den

nå over 80 år gamle Peter Higgs.

 Den britiske fysikeren var i 1964 den første til å

foreslå at det måtte finnes et felt som brer seg

gjennom universet, slik atmosfæren brer seg rundt

jorda - et felt som kunne bekreftes med funnet av en

bestemt partikkel.

 - Jeg vil bare gratulere. Og jeg er så glad for at dette

skjedde i min levetid, sa en rørt Higgs, da han ble

intervjuet etter presentasjonene.

 Vil han nå få en Nobelpris?

 Higgs-teorien

 Teorien om den nå bekreftede partikkelen, går ut på

at feltet, som raskt ble kalt opp etter Peter Higgs,

holder planeter, atomer og stjerner sammen i limingen

og forhindrer at universet sklir sammen i en grøt.

 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, forklarte fysiker Bjørn Samset, som
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nå jobber ved Cicero Senter for klimaforskning, til

forskning.no i fjor.

 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.

 Presentasjonen til Gianotti, fra direktesendingen. 5

sigma signifikans er uthevet med gult i den grønne

teksten. (Skjermdump fra direktesendingen på CERN)

 Twitrende fysikere

 `Kort sagt, CMS har funnet et nytt boson, og det

oppfører seg som Standardmodellens Higgs`, twitrer

professor i fysikk ved University of Manchester, Brian

Cox, best kjent fra det NRK-sendte

astronomiprogrammet, Universets mysterium

 Hans twittermelding siteres av avisa The Guardian,

som kommenterer presentasjonen minutt for minutt.

 Møysommelig leting

 Den amerikanske partikkelakseleratoren Tevatron og

Large Hadron Collider ved CERN er de eneste

fysikkanleggene i verden som har hatt mulighet til å

finne Higgs.

 Senest mandag sendte forskerne ved den nå

pensjonerte Tevatron ut en pressemelding om at de

hadde fått den sterkeste indikasjonen på Higgs-

partikkel i sitt datamaterialet hittil, med 2,9 sigma

signifikans.

 Det har vært en viss vennskapelig rivalisering mellom

laboratoriet Fermilab, som har Tevatron, og CERN,

om å finne Higgs. Det er blitt beskrevet som et race

mellom haren og skilpadda, fordi Tevatron er gammel,

men har hatt mye erfaring, mens LHC er yngre og

mer effektiv.

 I 1995 var Tevatron først ute med å produsere en

annen gjev partikkel - toppkvarken, som er den

tyngste av av de seks kvarkene (se faktaboksen).

 Forskerne kjører motgående stråler med partikler

rundt og rundt i de store sirkulære akseleratorerene til

partiklene nesten når lysets hastighet, før de penser

strålene inn på samme spor. Der kolliderer de med en

enorm kraft.

 I de ekstremt følsomme detektorene som monitorerer

kollisjonspunktene, følger forskerne med på

vrakrestene etter kollisjonene. Det er nemlig i spruten

av restpartikler at de kan se spor etter hva som har

fantes der i øyeblikket før krasjet.

 Restproduktene, også kalt sekundærpartiklene,

opptrer alltid i par: En Higgs kan forvandles, eller

henfalle, til to kvarker - for eksempel en bunnkvark og

en anti-bunnkvark - eller til to fotoner, eller en rekke

andre partikkelpar.

 Det skriver fysikere ved Universitetet i Oslo, som har

laget en liten guide til dagens nett-tv-sending fra

CERN. Forskerne på Fermilab beskriver fenomenet

med en brusautomat-metafor.

 - Som en brusautomat kan gi deg samme sum

vekslepenger med ulik kombinasjon av mynter, kan

Higgs brytes ned til ulike kombinasjoner av partikler,

heter det i pressemeldingen fra Fermilab.

 Forskerne har altså hatt en viss peiling på hva de

skal se etter. Eksperimentene ved Tevatron har vært

best egnet til å se etter to bunnkvarker som spor etter

Higgs, mens LHC-eksperimentene lettest kan se de to

fotonene.

 Saken er oppdatert.

 Standardmodellen

 Standardmodellen forklarer hvordan alt i universet

ser ut til å være bygget opp av tolv grunnleggende

byggeklosser - seks kvarker og seks leptoner.

 Ifølge modellen samhandler disse ved hjelp av
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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`.

 (kilder: CERN og Fermilab)

© Forskning.no
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Kan ha funnet Higgs-partikkelen 
 Klar Tale. 04.07.2012 10:17 
Maren Gjelvik 
CERN kan ha funnet Higgs-partikkel. Den kan si

oss noe om hvordan universet ble dannet. Nå

venter mennesker over hele verden spent på

presse-konferansen.

Oppdatert: 9 minutter siden maren@klartale.no

 CERN er en europeisk organisasjon som forsker på

partikler, atomer og fysikk.

 Forskere ved CERN har oppdaget en ny liten del

som kalles partikkel. Flere tror at det kan være Higgs-

partikkelen som er funnet. Den kalles også Guds

partikkel og sier noe om hvordan universet ble

dannet. Den sier noe om hvorfor det i det hele tatt er

masse i universet.

 CERNs senter ligger i Sveits, men har også noen

kontorer i Frankrike. Norge og 11 andre land er

medlemmer av CERN. Det var blant annet CERN

som publiserte verdens første nettside i 1991.

 Denne uka ble det klart at CERN vil ha en presse-

konferanse for å snakke om nye funn. Det startet

mange rykter. Mange av ryktene sier at forskerne

endelig har funnet Higgs-partikkel.

 Jeg jobber ikke med saken, men det er tusenvis på

jobb som forbereder seg og har drevet med tester til

siste slutt, sier Ørjan Breimo Helstrøm til vg.nett.

Nordmannen jobber på CERN i sommer.

 Higgs-partikkelen har fått navnet fra den britiske

fysikeren Peter Higgs. Den hører til i en klasse kalt

bosoner. Partikkel-fysikerne bruker den til å forklare

hvordan naturen er bygget opp. De jobber ut i fra at

den må finnes. Dersom den ikke finnes, må

forskerene tenke helt nytt.

 Hver dag jobber flere tusen forskerere med å finne

partikkelen. De har blant annet brukt rundt 50

milliarder kroner på å bygge akseleratoren Large

Hadron Collider. Der sendes små deler i stor fart for å

kollidere som i Big Bang. På den måten skulle

forskerne få fram den skjulte Higgs-partikkelen.

 Ingen har funnet den. Til nå.

 Det ser veldig spennende ut. Flere ting gjør at det

kan se ut som om vi har funnet noe som kan være

mere revolusjonerende enn Higgs, sier Are Raklev til

avisa Dagbladet. Han jobber ved Fysisk institutt på

Universitetet i Oslo.

 FUNN: Forskere ved CERN har funnet et ny

partikkel. Flere lurer på om det kan være Higgs-

partikkel som er funnet. Den kan gi oss svaret på

hvordan universet ble til. Foto:

© Klar Tale
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- Vi vet at Gudspartikkelen finnes 
 VG Nett. 04.07.2012 09:19. Oppdatert 21:45 
Forskerne føler seg svært sikre på at

Gudspartikkelen faktisk eksisterer. 6000 forskere

legger nå fram sine konklusjoner om

Gudspartikkelen. Joe Incandela er talsperson for

CMS, som er en av forskningsgruppene som

forsker på Higgs-bosonet.

- Dette er et tidlig resultat, men vi føler det er sterkt,

ellers ville vi ikke presentert det. Men jeg kan bekrefte

at vi har funnet en partikkel som er mindre enn det vi

har sett tidligere, og som passer med beskrivelsene

av Higgs boson, sier Incandela med skjelvende

stemme - og mottar sterk applaus fra salen.

 Han annonserer five sigma-sikkerhet på at Higgs

boson eksisterer. Det betyr at CMS er 99,99995

prosent sikre på at partikkelen eksisterer.

 LURER DU PÅ NOE? EKSPERT SVARER DEG

 - Vi jobber fortsatt med å samle inn mer data, vi vet

ikke alt. Men vi har funnet ut veldig mye på kort tid, og

har sterke bildebeviser.

 Peter Higgs er i salen

 Verdens fremste forskere er invitert til konferansen i

dag, inkludert hele den opprinnelige forskergruppen

som først presenterte teorien om Higgs boson. Peter

Higgs, som partikkelen har fått navn etter, fikk

stående applaus da han kom inn i rommet.

 - Jeg hadde aldri trodd at dette kom til å skje mens

jeg fortsatt var i live. Det er helt fantastisk, sier han.

 Forskningsgruppen ATLAS har også lagt fram sine

resultater. De har jobbet uavhengig av CMS for å

sikre riktig resultat. Også de har funnet en ny

partikkel.

 Forventningene den siste uken har fått forskere over

hele verden spekulert i hva CERN legger fram i dag.

Siden 1964 har tusenvis av forskere jobbet med å

finne ut hvorfor atomer har masse - i dag får vi

kanskje vite svaret.

 Verden følger spent med på avsløringene. Akkurat

nå trender #Higgs på Twitter.

 BAKGRUNN: Forskerne kan ha funnet

Gudspartikkelen

 Viktig funn

 Ifølge kvantefysikkens standardmodell må den

finnes, den vesle grunnpartikkelen som har fått

navnet Higgs' boson. Men trass i intensiv leting etter

at den Higgs i 1964 først tegnet opp kartet for jakten

på den svært så unnvikende partikkelen, har ingen

klart å finne den.
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 Saken fortsetter under bildet.

 Den såkalte Gudspartikkelen er den siste brikken

som mangler i standardmodellen for partikkelfysikk,

som forklarer de grunnleggende kreftene i universet.

Higgs boson sier noe om hvordan universet ble

dannet, og forklarer hvorfor partiklene atomet består

av har masse - og dermed også tyngde.

 Uten masse vil ikke partiklene være i stand til å binde

seg til hverandre.

 Forskerne har blant annet bygget en akselerator med

navn Large Hadron Collider som brukes i letingen

etter gudspartikkelen. Maskinen har en prislapp på

svimlende 50 milliarder kroner.

 Incaleda understreker hvor viktig maskinen har vært,

og sier den er forklaringen på at man har klart å

samle så mye ny informasjon så raskt.

 KØ: Åtte timer før CERN-seminaret startet var det

allerede kø utenfor. Foto: ALEX READ, CERN

Dersom konklusjonen i dag hadde blitt at partikkelen

ikke finnes måtte standardmodellen, som er en like

grunnleggende pilar i fysikken som relativitetsteorien

er, ha blitt skrevet om.

 - Partikkelen vi har funnet er ikke nødvendigvis helt

som vi har antatt at det skulle være gjennom

standardmodellen, sier Incandela.

 Resultatene er testet flere ganger, og varierer noe -

men alle forsøk viser at Higgs boson eksisterer.

 Forskere fra hele verden har stått i kø i hele natt for å

sikre seg en plass inne i konferanseområdet.

 Veien videre

 Både ATLAS og CMS skal nå fordype seg i den nye

informasjonen for å finne ut hva den innebærer.

 Neste skritt vil nå være å bestemme egenskapene til

denne partikkelen nøyaktig og hva den betyr for vår

forståelse av universet heter det i en pressemelding

fra forskningssenteret.

 Den materien CERN har funnet synes bare å utgjøre

omtrent fire prosent av den totale mengden materie i

universet. En mer eksotisk versjon av Higgs-bosonet

kunne bygge bro til å forstå de resterende 96

prosentene, som fortsatt er ukjent.

 - Som forsker må jeg si at vi ikke vet hva vi har

funnet, og at vi skal forske videre for å finne det ut.

Men uten forskertittelen ville jeg sagt at vi har funnet

Higgs boson, sier CERNs generaldirektør Rolf Heuer.

 - Dette er uansett en historisk milepæl!

 I dag innleder CERN en større forskningskonferanse

i Melbourne. Konferansen i Genève i dag var viktig for

å slippe informasjon om Higgs-bosonet før

Melbournekonferansen ble satt i gang.

PROTONEKSPLOSJON: Dette bildet som CERN

slapp i dag viser en proton-proton-eksplosjon som

CMS-gruppen har arrangert. Foto: Afp, NTB Scanpix

 ** CERN har funnet en ny partikkel ** Partikkelens

far: Hadde aldri trodd dette ville skje mens jeg var i

live ** CERN-direktøren: En historisk milepæl!

SPENT: Den britiske forskeren Peter Higgs (t.h) ble

ønsket velkommen av CERN-generaldirektør Rolf-

Dieter Heuer onsdag morgen før pressekonferansen

startet. Foto: AP Photo

© VG Nett
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I dag presenteres kanskje gudspartikkelen 
 MSN. 04.07.2012 09:10 
Mari Torsdotter Hauge 
Av Mari Torsdotter Hauge,, Oppdatert: 4 juli 2012 I

dag presenteres kanskje gudspartikkelen

Fysikerne forventer Justin Bieber-tilstander.

AP

 AP

 I dag klokken 9 skal fysikerne i Cern (Den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning) i Sveits

kunngjøre viktig ny forskning på Higgs-bosonet, ofte

bare kalt `gudspartikkelen`.

 Like før klokken 09 onsdag kom Higgs-bosonets

`far`, Peter Higgs, inn i auditoriet hvor funnene

presenteres, til stor applaus og jubel fra den fullsatte

salen.

 Det har lenge vært spekulert på om Higgs-bosonet

egentlig finnes, men forskerteam ved Cern mener nå

å ha gjort et lite gjennombrudd.

 Har lett siden 1964

 I årtier har teorien om Higgs-bosonet fått forskere til å

rive seg i håret. Nå svirrer ryktene om banebrytende

nye funn i jakten på Guds partikkel. Ifølge

kvantefysikkens standardmodell må den finnes, den

vesle grunnpartikkelen som har fått navnet Higgs'

boson, skriver NTB.

 Men trass i intensiv leting etter at den britiske

fysikeren Peter Higgs i 1964 først tegnet opp kartet

for jakten på den svært så unnvikende partikkelen,

har ingen klart å finne den. Nå kan et svar imidlertid

være i vente.

 Les om Higgs på Cerns nettsider

 Hvis det skulle vise seg at Higgs' boson virkelig lar

seg påvise, vil det være en svært viktig bekreftelse på

kvantefysikkens såkalte standardmodell. Men det er

slett ikke sikkert at Cern vil kunne gi et svar, advarer

skeptikere.

 Et av de ganske så eksistensielle spørsmålene

Standardmodellen ikke kan svare på er: hvorfor har

de fleste elementærpartiklene masse?

 - Uten masse ville universet vært et ganske

annerledes sted. For eksempel, om elektronet ikke

hadde noe masse, ville det ikke finnes noen atomer.

Dermed ville det ikke finnes noen masse, slik vi

kjenner fenomenet, og altså ingen kjemi, ingen biologi

- og ingen mennesker, skriver Cern i en

bakgrunnsartikkel om Higgs-bosonet.

 I henhold til Standardteorien virker Higgs-

mekanismen som et medium som eksisterer overalt i

rommet. Partikler får masse av å ha interaktivitet med

dette mediet. Peter Higgs, mannen bak bosonet, var
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den som påpekte at Higgs-mekanismen krevde

eksistensen av en hittil ukjent partikkel - og dermed

var jakten i gang.

 Bruker verdens største partikkelakselerator

 Det er to ulike forskningsprosjekter ved Cern,

ATLAS-prosjektet og CMS-prosjektet, som skal

presentere sine siste funn onsdag.

 Det er i hovedsak maskinen Large Hadron Collider

(LHC), verdens største partikkelakselerator, som har

blitt brukt for å lete etter partikkelen. LHC har en

prislapp på over 50 milliarder norske kroner, og ble

tatt i bruk i slutten av mars 2010. Fysikerne ved Cern

håper også å bruke partikkelakseleratoren til å

gjenskape dannelsen av partikler man forestiller seg

at fant sted umiddelbart etter Det store smellet (Big

Bang).

 Målet med akseleratoren er å kunne sende avgårde

partikler med en hastighet tett oppunder lysfarten.

Derfor sendes de gjennom rør i en 27 kilometer lang

tunnel.

 - Det `alle` snakker om

 Forskningsoppdateringene i Cern markerer også

starten på Den 36. internasjonale konferansen om

høyenergifysikk (ICHEP 2012) som går av stabelen i

Melbourne fra 4. til 11. juli. Konferansen åpnes med

en toveis videolink til Cern, så fysikerne kan følge

lanseringene direkte.

 Ved Universitetet i Oslo står tre partikkelfysikere fra

Fysisk institutt bak bloggen Higgsjegerne, der de

rapporterer fra jakten på Higgs-bosonet. En av dem,

førsteamanuensis Are Raklev ved Gruppen for

eksperimentell partikkelfysikk, er på plass på

konferansen i Melbourne.

 - Det absolutt alle snakker om denne gangen er

selvfølgelig Higgs, skriver han på bloggen.

 - Ryktene har gått på blogger i ukevis:

eksperimentene ser visstnok sånn nogenlunde det

samme som de så i 2011-data (de har nå omlag

samme mengde data i år som de fikk i hele fjor).

Denne bekreftelsen på hintene de så i fjor betyr at de

er nære å erklære eksistensen av en ny partikkel,

skriver Raklev.

 Og for å kommunisere til allmennheten akkurat hvor

stort dette mulige forskningsgjennombruddet er,

skriver Fysisk institutt på Facebook at Higgsjegerne

bak bloggen forventer `nesten Justin Bieber-

tilstander` i Cern onsdag.

© MSN
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Kan ha funnet svaret på universets fødsel 
 TV2. 04.07.2012 09:02. Oppdatert 10:16 
Onsdag formiddag legger Cern-forskerne fram

resultatene fra jakten på Gudspartikkelen. Nå kan

du få svaret på hvordan universet ble til. Følg

presentasjonen fra Cern direkte i videovinduet

øverst fra klokken 10.

Venter i spenning

 Forskerne kan nemlig ha funnet Higgs-partikkelen,

også kalt Gudspartikkelen. Forskningssenteret Cern

skal holde en pressekonferanse onsdag formiddag,

og i forkant svirrer ryktene om at de altså kan ha

funnet nøkkelen til å forstå universet.

 Verdens fysikere venter i spenning på Cern-

forskernes resultater.

 Det vil i så fall kunne avgjøre et langt og intenst

forskningskappløp.

 Langt kappløp

 Higgs-partikkelen vil hjelpe å forklare hvorfor partikler

har masse, noe som fyller et gapende hull i dagens

beste teori på hvordan universet fungerer.

 Forskerne har blant annet bygget en akselerator med

navn Large Hadron Collider som brukes i letingen

etter gudspartikkelen. Maskinen har en prislapp på

svimlende 50 milliarder kroner.

 Nærmere 6000 fysikere, andre forskere og studenter

jobber med Higgs boson daglig, delt på to ulike

forskergrupper i CERN: ATLAS og CMS.

 - Vi er cirka 30 personer i Norge som jobber med

dette, sier Alex Read til VG Nett.

 Han er professor i eksperimentell partikkelfysikk og

er blant CERNs forskere.

 Jakten startet i 1964

 I tillegg til det europeiske forskningssenteret har det

pågått en tilsvarende partikkeljakt ved akseleratoren

Tevatron utenfor Chicago. Sistnevnte er eldre enn

LHC som brukes i Cern.

 Men til tross for at Tevatron nå er pensjonert er

Fermilab som står bak, fortsatt med i kappløpet.

Samtidig som Cern annonserte sin pressekonferanse

slapp konkurrenten en pressemelding hvor de

presenterer sine siste resultater. Her hevder de å ha

funnet den sterkeste indikasjonen på at Higgs-

partikkelen finnes, skriver Forskning.no.

 Men det er også en feilmargin som må legges inn.

Risikoen for at Tevatron-funnene skyldes en statistisk

tilfeldighet er én til 550, ifølge Fermilab. Det gyldne

kriteriet for at en ny partikkel skal godkjennes er at
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tilfeldigheten er på én til en million.

 Jakten på Gudspartikkelen startet i 1964 med at den

britiske fysikeren Peter Higgs mente at det måtte

finnes et felt som brer seg gjennom universet - på

samme måte som at atmosfæren brer seg rundt

jorden.

 Nå kan altså forskerne ha funnet svaret.

 (Kilde: Forskning.no)

© TV2
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I dag presenteres kanskje gudspartikkelen (kl.08:29) 
 Aftenposten. 04.07.2012 08:30 
mari torsdotter hauge 
Fysikerne forventer Justin Bieber-tilstander.

AV: mari torsdotter hauge

 Forskere skal ha funnet flere bevis på at Guds

partikkel finnes

 I dag klokken 9 skal fysikerne i Cern (Den europeiske

organisasjonen for kjernefysisk forskning) i Sveits

kunngjøre viktig ny forskning på Higgs-bosonet, ofte

bare kalt `gudspartikkelen`.

 Det har lenge vært spekulert på om Higgs-bosonet

egentlig finnes, men forskerteam ved Cern mener nå

å ha gjort et lite gjennombrudd.

 Kunngjøringen kan du følge direkte på Cerns

hjemmesider

 Har lett siden 1964

 I årtier har teorien om Higgs-bosonet fått forskere til å

rive seg i håret. Nå svirrer ryktene om banebrytende

nye funn i jakten på Guds partikkel. Ifølge

kvantefysikkens standardmodell må den finnes, den

vesle grunnpartikkelen som har fått navnet Higgs'

boson, skriver NTB.

 Europeiske fysikere vakte furore da de gjorde

målinger som tydet på at partikler kan bevege seg

raskere enn lyset.

 Men trass i intensiv leting etter at den britiske

fysikeren Peter Higgs i 1964 først tegnet opp kartet

for jakten på den svært så unnvikende partikkelen,

har ingen klart å finne den. Nå kan et svar imidlertid

være i vente.

 Les om Higgs på Cerns nettsider

 Hvis det skulle vise seg at Higgs' boson virkelig lar

seg påvise, vil det være en svært viktig bekreftelse på

kvantefysikkens såkalte standardmodell. Men det er

slett ikke sikkert at Cern vil kunne gi et svar, advarer

skeptikere.

 Et av de ganske så eksistensielle spørsmålene

Standardmodellen ikke kan svare på er: hvorfor har

de fleste elementærpartiklene masse?

 - Uten masse ville universet vært et ganske

annerledes sted. For eksempel, om elektronet ikke

hadde noe masse, ville det ikke finnes noen atomer.

Dermed ville det ikke finnes noen masse, slik vi

kjenner fenomenet, og altså ingen kjemi, ingen biologi

- og ingen mennesker, skriver Cern i en

bakgrunnsartikkel om Higgs-bosonet.
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 I henhold til Standardteorien virker Higgs-

mekanismen som et medium som eksisterer overalt i

rommet. Partikler får masse av å ha interaktivitet med

dette mediet. Peter Higgs, mannen bak bosonet, var

den som påpekte at Higgs-mekanismen krevde

eksistensen av en hittil ukjent partikkel - og dermed

var jakten i gang.

 Jubel for kollisjon.

 Bruker verdens største partikkelakselerator

 Det er to ulike forskningsprosjekter ved Cern,

ATLAS-prosjektet og CMS-prosjektet, som skal

presentere sine siste funn onsdag.

 Det er i hovedsak maskinen Large Hadron Collider

(LHC), verdens største partikkelakselerator, som har

blitt brukt for å lete etter partikkelen. LHC har en

prislapp på over 50 milliarder norske kroner, og ble

tatt i bruk i slutten av mars 2010. Fysikerne ved Cern

håper også å bruke partikkelakseleratoren til å

gjenskape dannelsen av partikler man forestiller seg

at fant sted umiddelbart etter Det store smellet (Big

Bang).

 Målet med akseleratoren er å kunne sende avgårde

partikler med en hastighet tett oppunder lysfarten.

Derfor sendes de gjennom rør i en 27 kilometer lang

tunnel.

 - Det `alle` snakker om

 Forskningsoppdateringene i Cern markerer også

starten på Den 36. internasjonale konferansen om

høyenergifysikk (ICHEP 2012) som går av stabelen i

Melbourne fra 4. til 11. juli. Konferansen åpnes med

en toveis videolink til Cern, så fysikerne kan følge

lanseringene direkte.

 Ved Universitetet i Oslo står tre partikkelfysikere fra

Fysisk institutt bak bloggen Higgsjegerne, der de

rapporterer fra jakten på Higgs-bosonet. En av dem,

førsteamanuensis Are Raklev ved Gruppen for

eksperimentell partikkelfysikk, er på plass på

konferansen i Melbourne.

 - Det absolutt alle snakker om denne gangen er

selvfølgelig Higgs, skriver han på bloggen.

 - Ryktene har gått på blogger i ukevis:

eksperimentene ser visstnok sånn nogenlunde det

samme som de så i 2011-data (de har nå omlag

samme mengde data i år som de fikk i hele fjor).

Denne bekreftelsen på hintene de så i fjor betyr at de

er nære å erklære eksistensen av en ny partikkel,

skriver Raklev.

 Og for å kommunisere til allmennheten akkurat hvor

stort dette mulige forskningsgjennombruddet er,

skriver Fysisk institutt på Facebook at Higgsjegerne

bak bloggen forventer `nesten Justin Bieber-

tilstander` i Cern onsdag.

 Kjøp blekk fra

 Les også

 Siste fra seksjon

 Large Hadron Collider, verdens største

partikkelakselerator, brukes i jakten på Higgs-

bosonet.

© Aftenposten
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- Vi har funnet en ny partikkel! 
 Side 3. 04.07.2012 08:25. Oppdatert 21:50 
- Dette er historisk. Jeg har grått, sier norsk

fysiker.

Som Side3 skrev om på mandag var det forventet at

forskere ved Den europeiske organisasjon for

kjernefysisk forskning (CERN) onsdag ville avduke

store funn rundt den såkalte gudepartikkelen - eller

Higgs-bosonet, som den egentlig heter.

 Det er to team ved CERN som har jobbet med å

finne Higgs-partikkelen, CMS og ATLAS. Teamene

har på hver sin kant brukt den enorme

partikkelakseleratoren LHC til å få partikler til å

kollidere hastigheter opp mot lyshastigheten. Dersom

Higgs-partikkelen eksisterer, bør den kunne

oppdages ved hjelp av slike kollisjoner.

 Har funnet en ny partikkel

 Fysikkprofessor Joe Incandela og leder for CMS-

teamet var den første som gikk på scenen under

pressekonferansen i Sveits onsdag.

 - Dere kan ikke vite hva jeg vil si i konklusjonen, men

jeg kan si at vi ikke kan se bort fra standardmodellen

ennå, sa han hemmelighetsfullt til en fullsatt sal i

begynnelsen av presentasjonen.

 CERN må være 99.99995 prosent sikker, et såkalt

signifikantnivå på 5 sigma, før et resultat kan

presenteres offentlig.

 Foto: FABRICE COFFRINI (AFP/NTB Scanpix)

TOMMEL OPP: Fysikkprofessor Joe Incandela (t.h.)

har grunn til å være fornøyd over oppdagelsen ved

CERN. Han sitter sammen med CERN-sjef Rolf-

Dieter Heuer.

 Incandela forklarte grunnlaget for testingen onsdag

morgen, og avduket at teamet har funnet et avvik i

dataene rundt masseområdet 125 GeV

(gigaelektronvolt), akkurat i det området forskerne

forventet å finne spor etter Higgs-partikkelen.

 - Vi har funnet en ny partikkel med en masse rundt

125 GeV med et signifikansnivå på 4,9 sigma.

 Salen klapper for bevismaterialet, men resultatene

var altså under nivået 5 sigma. Incandela sier

imidlertid at resultatet er sterkt, og at forskerne

trenger å gjøre flere tester.

 ATLAS-teamet har på sin side klart å generere bedre

testresultater, og kan med et signifikansnivå på 5

sigma slå fast at de har funnet en ny partikkel med

masse på 126,5 GeV.

 Foto: UiO GRÅT AV NYHETEN: Lillian Smestad (28)

er stipendiat ved UiO og jobber med eksperimentell

partikkelfysikk. Hun forteller at oppdagelsen er

historisk, og innrømmer at hun felte en tåre onsdag.

 - Dette er historisk
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 Ingen av teamene slå fast at det er snakk om Higgs-

bosonet, til det trengs det flere undersøkelser, men

partikkelfysiker Lillian Smestad (28) ved Universitetet i

Oslo levner liten tvil om betydning av funnene.

 - Dette er en enorm oppdagelse for fysikere. Det er

historisk. Jeg har grått i dag, sier hun til Side3.

 - Er det den manglende partikkelen i

standardmodellen som nå er funnet?

 - Det ser veldig ut som om det er den manglende

partikkelen. De kommende årene skal vi studere

egeneskapene til denne artikkelen for å fiunne ut om

det virkelig er den. sier hun.

 Smestad minner om at vi har lett etter denne

partikkelen siden 60-tallet og understreker at det har

tatt 25 år å planlegge og bygge eksperimentene som

nå er gjennomført.

 - Hvor lang tid vil det ta før fysikerne kan slå fast at

det er den manglende partikkelen?

 - Det er litt usikkert, men antagelig i løpet av de

kommende årene. Allerede ved utgangen av 2012

regner vi med at vi vil vite mye mer om denne nye

partikkelen, sier Smestad.

 Foto: FABRICE COFFRINI (Afp/NTB Scanpix)

GUDEPARTIKKELENS FAR: Peter Higgs er én av

fysikerne som er invitert til pressekonferansen til

CERN 4. juli 2012. Sammen med fem andre fysikere

la han frem teorien om den manglende partikkelen

som er oppkalt etter ham.

 Gudepartikkelen er den manglende biten i kabalen

som kalles standardmodellen. Standardmodellen for

partikkelfysikk er intet mindre enn den modellen som

forklarer hvordan alt i verden er bygget sammen, av

verdens minste byggeklosser: Partikler.

 Men for at kabalen skal gå opp, har forskerne støttet

seg på at det eksisterer en partikkel vi i løpet av

nærmere 50 år ikke har funnet - altså Higgs-bosonet.

 CERN-forskere har fanget antimaterie

 Norsk oppdagelse går verden rundt

 Jobben til partikkelen skal være å gi masse til

partiklene et atom består av. Uten masse ville

partiklene bare fare gjennom kosmos uten å være i

stand til å binde seg til hverandre, og bli til

byggestenene alt i universet er satt sammen av - fra

planeter til mennesker.

 Dersom det skulle vise seg at partikkelen ikke

eksisterer, ja, så betyr det at vi har vært på ville veier i

nærmere 50 år og at hele fundamentet for hvordan vi

forstår verden må tenkes om.

 Et av hovedproblemene rundt denne Higgs-

partikkelen har vært at vi ikke har visst hvor stor

masse den har, og dermed ikke hvor mye energi som

må til for å skape den. Den nye partikkelen som er

funnet har en masse på rundt 125 GeV.

 Foto: Anja Niedringhaus (AP/NTB Scanpix)

AVANSERT: En forsker fra CERN illustrerer hvordan

en forestiller seg at Higgs-partikkelen ser ut. 4. juli vil

resultatene fra to uavhengige forskerteam bli

presentert på en pressekonferanse i Sveits.

 Svartedødens opphav er avslørt

 Ti mennesker som forandret historien

 11-åring løste vitenskapelig gåte

 - Derfor bygde de Stonehenge

 HIGGS-PARTIKKEL: På dette bildet ser forskere det

som kan være signaturen til en Higgs-partikkel. Det er

to protoner som her krasjer i hverandre i en fart opp

mot lysets hastighet.

 Foto: HANDOUT (Afp)

© Side 3
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Forskerne kan ha funnet Gudspartikkelen 
 VG Nett. 04.07.2012 06:42 
Det spekuleres i om CERN kan ha funnet nøkkelen

til å forstå universet. CERN holder onsdag en

pressekonferanse klokken 0900. Nøyaktig hva

som legges frem er imidlertid uklart.

I årtier har teorien om Higgs-bosonet fått forskere til å

rive seg i håret. Nå svirrer ryktene om banebrytende

nye funn i jakten på Guds partikkel.

 Denne kan gi oss svaret på hvordan universet ble

dannet.

 Ifølge kvantefysikkens standardmodell må den

finnes, den vesle grunnpartikkelen som har fått

navnet Higgs' boson. Men trass i intensiv leting etter

at den britiske fysikeren Peter Higgs i 1964 først

tegnet opp kartet for jakten på den svært så

unnvikende partikkelen, har ingen klart å finne den.

 Nå kan et svar imidlertid være i vente. Onsdag skal

forskningssenteret CERN presentere nye funn som

ifølge ryktene kan bli banebrytende.

 Siste brikken

 Den såkalte Gudspartikkelen er den siste brikken

som mangler i standardmodellen for partikkelfysikk,

som forklarer de grunnleggende kreftene i universet.

Higgs boson sier noe om hvordan universet ble

dannet, og forklarer hvorfor partiklene atomet består

av har masse - og dermed også tyngde.

 FØLGER FORSKNINGEN TETT: Fysikkprofessor

Gaute Einevoll. Foto: Universitetet i Ås Uten masse vil

ikke partiklene være i stand til å binde seg til

hverandre.

 - Dersom CERN faktisk kan bevise Higgs boson er

det en nyhet på størrelse med Einsteins

relativitetsteori da den kom. Det er virkelig en bragd at

menneskeheten har klart å frambringe slike teorier.

Sammen med den er standardmodellen de viktigste

pilarene som fysikkforskningen bygger på, sier Gaute

Einevoll til VG Nett. Han er professor i fysikk ved

Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås.

 - Hvorfor kalles den Gudspartikkelen?

 - Det vil jeg nesten tro er for å selge bøker. Samtidig

er partikkelens rolle i teorien å gi masse til andre

partikler. Slik sett kan vi jo se på det som en slags

skapelsespartikkel også, og da passer kallenavnet.

 Stort gjennombrudd

 Fysikere over hele verden har ønsket å komme til

bunns i mysteriet rundt Higgs boson siden teorien

først ble fremmet av et forskerteam ledet av Peter

Higgs i 1964.
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 Forskerne har blant annet bygget en akselerator med

navn Large Hadron Collider som brukes i letingen

etter gudspartikkelen. Maskinen har en prislapp på

svimlende 50 milliarder kroner.

 Saken fortsetter under bildet. ENORMT MASKINERI:

Dette er bare en del av CERNs Large Hadron

Collider. Foto: Afp, NTB Scanpix - Maskinen blir

større desto tyngre partiklene som skal fremvises er.

Det har vært vanskelig å bygge riktig maskin, fordi vi

ikke vet hvor tunge Higgs boson er. Men det er antatt

at det er ganske tungt, siden det i teorien er det som

gir andre partikler tyngde, sier Einevoll, og legger til at

maskinen er forskningshistorisk unik.

 - Mange land har samarbeidet om å finansiere

byggingen av denne maskinen, og det indikerer jo

hvor viktig det er for mange å komme til bunns i dette.

Dessuten er en maskin av denne dimensjonen helt

unik, det kan ta 20-30 år til neste gang en slik bygges.

 Nærmere 6000 fysikere, andre forskere og studenter

jobber med Higgs boson daglig, delt på to ulike

forskergrupper i CERN: ATLAS og CMS.

 - Vi er cirka 30 personer i Norge som jobber med

dette, sier Alex Read til VG Nett. Han er professor i

eksperimentell partikkelfysikk og er blant CERNs

forskere.

 Avslører lite

 CERN vil ikke avsløre for mye før konferansen, men

Read avslører til VG Nett at de i andre kvartal 2012

har samlet mer informasjon rundt partikkelen enn i

hele 2011 sammenlagt.

 EN AV FORSKERNE: Alex Read, professor i

eksperimentell partikkelfysikk. Foto: Universitetet i

Oslo - Onsdag vil vi legge frem hva informasjonen

innebærer - om vi kan bekrefte at det vi fant i

desember stemmer, eller om vi må avkrefte teorien

om standardmodellen. Uansett er dette interessant,

hvis det ikke stemmer må vi for eksempel finne en

annen forklaring på hvordan masse oppstår, sier han,

og viser til de sterke tegnene på at Higgs boson

eksisterer som forskerne fant i fjor.

 CERNs hoveddirektør Rolf Heuer understreker at

ATLAS og CMS vil trenge litt tid til å forske hvis et nytt

partikkel er funnet.

 - Det kan være Higgs boson slik vi ser for oss at det

skal være i standardmodellen, eller det kan være en

mer eksotisk partikkel som kan åpne helt nye dører i

fysikken. Noen ganger må man undersøke litt

nærmere om det virkelig er bestevennen man snakker

med, eller bare bestevennens tvilling, sier Heuer.

 Uvisst hva som skal offentliggjøres

 Akkurat hva som vil komme fram er derfor usikkert,

men verden venter i spenning på siste status i

forskningen. Flere aviser har de siste dagene meldt

om lekkasjer fra forskere som tilsier at partikkelen er

funnet.

 Verdens fem fremste partikkelfysikere er invitert til

pressekonferansen, noe som øker troen på at CERN

vil avsløre at de for første gang har kunne framvise

partikkelen.

 Blant gjestene er blant annet Peter Higgs og fysiker

Tom Kibble, som også var med på å presentere

teorien om en slik partikkels eksistens i 1964.

 - De må være ganske sikre på resultatet for å invitere

oss til konferansen, sier Kibble til britiske The Times.

 Uansett hva de avslører onsdag er det sannsynlig at

konklusjonen er nøye og grundig testet. CERN

opererer nemlig med en såkalt five stigma-sikkerhet,

som betyr at funn ikke kan presenteres offentlig før

det det er 99,99995 prosent sikkert.

 Travel dag

 Ørjan Breimo Helstrøm er norsk vikar på CERNs

hovedkontor i Geneve i sommer, og han melder om

travle tider i forkant av pressekonferansen.
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 - Jeg personlig jobber ikke med saken, men det er

tusenvis på jobb som forebereder seg og har drevet

med tester helt til siste slutt, sier han til VG Nett.

 Saken fortsetter under bildet. AVANSERT

FORSKNING: Denne modellen viser hvordan

forskergruppen ATLAS trodde Higgs bosonet så ut i

mai i fjor. Foto: Ap, NTB Scanpix Han kan også

bekrefte at de viktigste forskerne innenfor feltet har

ankommet Genève.

 - Vi får ikke vite mye, men de har nådd five sigma på

informasjonen de skal dele på onsdag. Dette er store

greier! Pressekonferansen blir enorm, flere av

forskerne og sommervikarene skal stå opp grytidlig i

morgen for å stå i kø og sikre seg en plass på

konferansen, sier Breimo Helstrøm.

 Onsdag skal det avholdes en internasjonal

konferanse i Melbourne med temaet høyenergifysikk,

som CERN deltar på. Breimo Helstrøm tror CERNs

pressekonferanse er satt til å være rett før

konferansen i Melbourne, slik at informasjonen

kommer ut i mer styrte termer.

 - Vitenskap er systematisk tvil

 Einevoll er ikke overrasket over at forskerne har

testet informasjonen til siste slutt.

 - Uansett hva de har funnet ut regner jeg med de har

testet resultatene nøye og flere ganger. CERN har

høy troverdighet, og er opptatt av å fortsette å ha det,

sier han.

 - Hva er sannsynligheten for at det de presenterer

onsdag kan være feil?

 - Vitenskap handler om at man alltid systematisk må

tvile på alt. Men uansett hva de kommer fram til, om

de så motbeviser at Higgs boson eksisterer, blir

standardmodellen stående til evig tid som en av de

viktigste oppdagelsene menneskeheten har gjort, tror

Einevoll.

 - De har tatt feil før - i fjor trodde CERN de hadde

funnet partikler som overgikk lysets hastighet, men

det viste seg jo å ikke stemme?

 - Det var ikke CERN som gikk ut med det funnet,

men en forskergruppe fra CERN. Det de skal

presentere nå er nok mye bedre testet.

 CERN til VG: Dette er stort uansett hva som skjer

STORT FUNN: Dette bildet ble sluppet av CERN i

desember i fjor, og viser to fotoner, eller lyspartikler,

som kolliderer. Bildet ga i følge forskerne sterke

indikasjoner på at Higgs boson finnes. Foto: Afp, NTB

Scanpix

© VG Nett
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- I dag kommer fysikere til å sprette sjampanjen 
 Dagbladet. 04.07.2012 05:26. Oppdatert 21:48 
Geir Barstein 
Har LHC funnet Higgs-partikkelen, eller er naturen

rarere enn de trodde? JUNGEL: Den subatomære

jungelen er stor og vanskelig å forstå. I dag kan

en del av den bli litt bedre opplyst (eller ytterligere

mørklagt).

(Dagbladet): Er den flyktige og sagnomsuste Higgs-

partikkelen omsider avkledd og avslørt, eller har

fysikere i stedet funnet noe annet sært og uventet

blant de minste byggesteinene i naturen. Etter uker

med hemmelighold, spekulasjoner og ryktespredning,

kommer svaret i dag under ICHEP-konferansen i

Australia.

 Her kan du følge webcasten direkte fra klokka 09.00.

Dagbladet dekker utviklingen fortløpende; trykk F5 for

siste versjon.

 - Det ser veldig spennende ut. Med de hintene vi så i

fjor, og den massen vi nå tror Higgs har, kombinert

med ryktene som går, ser det ut som vi har funnet

noe som kan være mere revolusjonerende enn Higgs.

Dette vil vi få mye bedre tak på i løpet av konferansen

i Australia, sier førsteamanuensis og higgsjeger Are

Raklev ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo til

Dagbladet.

 Det eneste som så langt har vært helt sikkert, er at to

uavhengige eksperimenter (CMS og Atlas) ved

verdens største partikkelakselerator, Large Hadron

Collider (LHC) ved CERN langs den fransk-sveitsiske

grensen, skal presentere sine funn i jakta på Higgs-

bosonet.

 Leker hard to get

 Hva er så Higgs, og hvorfor er den så spesiell at

partikkelfysikere, legfolk og media går i spinn? Som

navnet antyder, er det en subatomær partikkel som

tilhører en klasse kalt bosoner.

 Mens en rekke bosoner har vært velkjent lenge, slik

som lyspartikler, er problemet med Higgs at den har

gjemt seg i femti år. Partikkelfysikernes kokebok over

hvordan naturen er bygget opp, Standardmodellen,

sier den må være der, men likevel har ingen greid å

oppdage den.

 Og det er et problem. For Higgspartikkelen, som

opprinnelig ble tenkt fram av professor Peter Higgs og

andre på 60-tallet, er nemlig forutsett å gi andre

elementærpartikler en masse. Standardmodellen

hviler på dens skuldre og eksistens. Om den viser seg

å ikke finnes, må fysikere kaste seg rundt og tenke

nytt.

 Ett aspekt som vanskeliggjør jakta, er ironisk nok at

forskere ikke vet hvor tung Higgs selv er. Nettet har
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imidlertid snurpet seg kraftig sammen det siste året,

og uavhengige eksperimenter ved LHC så vel som

den nå nedlagte partikkelknuseren Tevatron i USA

har plassert den i intervallet 115 til 127

gigaelektronvolt (GeV).

 Kraftige hint

 Om det er noen som er i stand til å finne Higgs, er

det nettopp LHC. Til en pris på rundt 60 milliarder

kroner, er dette det dyreste vitenskapelige

instrumenter noensinne bygget. Det siste tida har den

kollidert partikler, nærmere bestemt protoner,

sammen i rekordhøye energinivåer. Millarder av

ganger. Begravd i disse enorme mengdene data lurer

svaret på gåten.

 Ved å granske utfallet av kollisjonen og hvordan

vrakgodset ser ut, kan forskerne bekrefte eller avvise

at Higgs finnes. Skjønt, den kan ikke sees direkte,

men omdannes raskt til andre typer partikler. Derfor

må fysikerne i stedet lete etter de indirekte sporene

og regne seg bakover for å dra konklusjonen.

 Og vi vet definitivt at sporene er der. Før jul rte LHC-

eksperimentene CMS og Atlas at de hadde funnet

kraftige hint, eller humper, akkurat der hvor de

forventet at en Higgs ville skape dem. Men det var

ikke nok til å erklære Higgs for å være oppdaget.

 Partikkelfysikere er nemlig litt mer flisespikkende

grundige enn gjennomsnittet. For at oppdaget-

alarmen kan slås, må de ha nådd det de kaller sigma

fem. Det betyr at det er 99,99995 prosent sjanse for

at humpene de ser i dataene er ekte, og ikke bare

tilfeldigheter og støy. Så langt har det vært nesten,

men ikke godt nok.

 Med rykende ferske data fra Atlas og CMS i hånd,

kommer LHC i dag til å annonsere at de har nådd en

sigma fem og kan sope ut Nobelpriser for å ha

avsluttet Higgs-jakta? Derav strides de lærde.

 Mer spennende enn trodd

 Et av de heteste stalltipsene er at forskerne (etter

lange og svært tekniske innledninger) kommer til å

erklære at ja, de har oppdaget en ny partikkel, men at

nei, mer forskning må til for å konkludere at det er en

Higgs som forutsett i Standardmodellen. Kanskje den

oppfører seg noenlunde likt, men likevel litt

annerledes?

 - Men hvorfor i alle dager skulle det ikke være den

da, når den først er der? Vel, vi har mange resterende

mysterier - som hva i alle dager all den mørke

materien er, og muligens er den partikkelen vi har

funnet en del av et større bilde, skriver higgsjeger

Raklev i en e-post til Dagbladet.

 Han tror dagens annonsering fører til at Fornuftige

fysikere vil drikke champangne, og journalister klør

seg i hodet (for ikke å snakke om desken): 'Har

halvveis Higgs'?.

 Selv om mange kanskje vil bli skuffet over alt annet

enn et ren FUNNET!-rop fra konferansen i Australia i

dag, er alternativet for mange partikkelfysikere mye

mer spennende og forlokkende. En Higgs eller Higgs-

aktig partikkel som ikke oppfører seg helt som

forventet, vil vise at naturen ikke er helt som vi hadde

forestilt oss. Det vil gi grobunn for mange grå hår og

spennende forskning, sier ekspertene.

 - Det vil være mye mer interessant, sier

partikkelfysiker og tidligere CERN-forsker Bjørn

Samset til Dagbladet.

 Fakta: CERN

 Den europeiske organisasjonen for forskning på

fundamentalpartiklene, CERN, ligger på grensa

mellom Frankrike og Sveits.

 Rundt 8000 forskere og ingeniører fra 80 nasjoner

deltar i forskningen. CERN har 20 medlemsland som

bidrar med penger, inkludert Norge.

 CERN ble dannet i 1952, og bidro til å starte

verdensveven gjennom prosjektet Enquire.
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 CERNs Large Hadron Collider (LHC) er verdens

største partikkelakselerator, og sender protoner i en

hastighet nær lysets gjennom et 27 km langt rør.

 Strålene, som består av milliarder protoner, går i hver

sin retning, og bringes sammen for å kollidere ved

detektorer store som bolighus.

 Resultatet av disse kollisjonene kan vise hittil

uoppdagede partikler og gi svar på noen av de store

og grunnleggende spørsmålene innen fysikk.

 Prislappen på prosjektet er over seks milliarder euro.

 Fakta: Higgs-bosonet

 Den er...

 en subatomær partikkel kalt.

 den eneste partikkelen som blir forutsagt av

standardmodellen, men som ikke er funnet og

bekreftet i et eksperiment - ennå.

 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

fysikkteorien som er laget hittil.

 - Mens kaller den gudepartikkelen, har den ingenting

med religion eller en skaper å gjøre.

 Årsaken til det pompøse () navnevalget, var at

forlaget nektet nobelprisvinner Leon Lederman å kalle

en bok om saken for The Goddamn Particle, og endte

altså med The God Particle.

 Her kan du lese.

 Kilde: /Dagbladet

 FUNNET? Det er ventet store nyheter fra CERN og

deres jakt på the goddamn particle (den forbanna

partikkelen) Higgs i dag. Foto: AFP PHOTO /

FABRICE COFFRINI / SCANPIX

 GLISER: Higgs-bosonet er en lubben og

menneskesky partikkel som har gjemt seg i 50 år. Av

og til viser han seg likevel i en bokhylle på Torshov.

Foto: Geir Barstein / Dagbladet

 MANNEN BAK: Professor Peter Higgs er en av flere

teoretikere som tenkte seg fram til Higgs-bosonets

eksistens på 60-tallet, og stakk av med navneæren.

Et mer rettferdig, men mindre tabloidvennlig navn ville

kanskje vært Engler-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-

Kibble-bosonet. Foto: AFP PHOTO / Fabrice Coffrini /

Scanpix

 NÅLA I... Higgs-bosonet kan ikke sees direkte i

partikkelknuserne. I stedet må forskerne lete etter

partiklene som den henfaller til. Grafikk: ATLAS

 - SPENNENDE: Fysiker og Higgsjeger Are Raklev

tror vi får svært spennende nyheter i dag. Foto: UiO

© Dagbladet
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Har de funnet Higgs? 
 Forskning.no. 04.07.2012 05:25. Oppdatert 21:58 
Marianne Nordahl 
Verdens fysikere venter i spenning på om Cern-

forskere idag skal annonsere at de har funnet

Higgs-partikkelen. Det vil i så fall kunne avgjøre et

langt og intenst forskningskappløp. Se

redegjørelse direkte fra forskerne fra klokka 09:00.

journalist

 Onsdag 04. juli 2012

 Denne datasimuleringen viser hvordan Higgs-

bosonet eventuelt kan komme fram i en av

detektorene til LHC. Higgs-bosonet brytes ned i to

stråler av andre elementærpartikler (gule linjer).

(Figur: Cern) SE LIVE FRA CERN FRA KLOKKA

09:00 VED Å KLIKKE HER. DA GJENNOMGÅR

FORSKERNE DATAENE OM HIGGS-JAKTEN VED

CERN.

 KLOKKA 11.00 SENDES PRESSEKONFERANSEN

OM FUNNENE SAMME STED.

 Partikkelfysiker Bjørn Hallvard Samset, som nå

jobber ved CICERO Senter for klimaforskning, er en

av dem som har sammenlignet den amerikanske og

europeiske jakten på Higgs-bosonet med eventyret

om haren og skilpadda.

 Akseleratoren Tevatron utenfor Chicago er eldre og

har kollidert partikkelstråler mot hverandre lengre enn

Cerns Large Hadron Collider, men haren LHC er til

gjengjeld mer moderne og effektiv enn skilpadden

Tevatron. Så hvem kommer først i mål med å finne

Higgs?

 I fjor ble Tevatron pensjonert, men det var bare

akseleratorens tannhjul som stilnet. Forskerne har

siden da analysert de siste dataene for harde livet, for

å få flest og best mulige resultater ut av Tevatrons

innspurt.

 Nå ser det ut til at haren og skilpadda begge nærmer

seg målstreken, selv om det fremdeles er uklart hvem

som kommer først frem med de sikreste resultatene.

 Cern skal i dag annonsere siste nytt i letingen etter

Higgsbosonet med LHC. Nesten samtidig - mandag -

sendte Fermilab ut en pressemelding med siste

Higgs-nytt fra Tevatrons eksperimenter.

 I pressemeldingen hevder de å ha funnet den

sterkeste indikasjonen hittil på at partikkelen finnes.

 - Cliffhanger

 Risikoen for at Tevatron-forskernes funn skyldes en

statistisk tilfeldighet er lik én til 550, ifølge

pressemeldingen fra Fermilab.

 Men for at man skal kunne nå det gylne kriterium for

å annonsere en ny partikkel må risikoen for at det er
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tilfeldig at dataene ser ut som de gjør være så liten

som én til én million - en såkalt fem sigma signifikans.

 Det skriver Are Raklev ved Fysisk Institutt på UiO i

bloggen Higgsjegerne på forskning.no igår. Der

skriver han også at det hviskes om en 4,5 sigma

signifikans i den forestående meddelelsen fra Cern.

 Tevatron-forskernes funn har en 2,9 sigma

signifikans. Nå brenner de etter å få høre om Cerns

resultater er i tråd med funnene deres.

 - Det er en skikkelig cliffhanger. Dataene våre peker

sterkt i retning av at Higgs-bosonet finnes, men det

trengs funn fra eksperimentene ved Large Hadron

Collider for å etablere oppdagelsen, skriver forskerne

ved Fermilab.

 Men hvorfor er det så viktig for forskerne å finne

Higgs-partikkelen, bortsett fra at oppdagelsen er verdt

en Nobelpris?

 Tevatron-akselleratoren, rett øst for byen Batavia, i

Illinois, USA. (Foto: US DOE, Wikimedia Commons)

 - 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.

 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, forklarte Bjørn Samset til

forskning.no i fjor.

 Standardmodellen (se faktaboks) 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 tatt med i beregningen, stemmer

regnestykket.

 Møysommelig leting

 Tevatron og Large Hadron Collider er de eneste

fysikkanleggene i verden som har en sjanse til å finne

Higgs.

 Forskerne kjører motgående stråler med partikler

rundt og rundt i de store sirkulære akseleratorerene til

partiklene nesten når lysets hastighet, før de penser

strålene inn på samme spor. Der kolliderer de med en

enorm kraft.

 I de ekstremt følsomme detektorene som monitorerer

kollisjonspunktene, følger forskerne med på

vrakrestene etter kollisjonene. Det er nemlig i spruten

av restpartikler at de kan se spor etter hva som har

fantes der i øyeblikket før krasjet.

 Restproduktene, også kalt sekundærpartiklene,

opptrer alltid i par: En Higgs kan forvandles, eller

henfalle, til to kvarker - for eksempel en bunnkvark og

en anti-bunnkvark - eller til to fotoner, eller en rekke

andre partikkelpar.

 Det skriver fysikere ved Universitetet i Oslo, som har

laget en liten guide til dagens nett-tv-sending fra

Cern. Forskerne fra Fermilab beskriver fenomenet

med en brusautomat-metafor.

 - Som en brusautomat kan gi deg samme sum

vekslepenger med ulik kombinasjon av mynter, kan

Higgs, hvis den finnes, brytes ned til ulike

kombinasjoner av partikler, heter det i

pressemeldingen fra Fermilab.

 Blogger Alexander Lincoln Read. (Foto: UiO)

Nærmer seg?

 Forskerne har altså en viss peiling på hva de skal se

etter. Eksperimentene ved Tevatron har vært best

egnet til å se etter to bunnkvarker som spor etter
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Higgs, mens LHC-eksperimentene lettest kan se de to

fotonene.

 Det er partikkelrest-sporet med de to bunnkvarkene

som forskerne ved den amerikanske akseleratoren

har registert.

 Funnene her tyder på at Higgspartikkelen, hvis den

finnes, har en masse på mellom 115 og 135 GeV/c2,

som er like mye som 130 ganger massen til et proton.

 Dette stemmer i så fall med hintene om hvor stor

masse Higgs kunne ha, som forskere fikk i fjor, ifølge

bloggen som professor ved Fysisk Institutt på UiO,

Alexander Lincoln Read, har skrevet i serien

Higgsjegerne, på forskning.no.

 Om forventningene til Cerns annonsering, skriver

han:

 - Til tross for at man kanskje ikke når fem sigma

denne gangen (vi må i så fall vente til

oppsummeringen av året i desember), så tror jeg at

dersom eksperimentene faktisk bekrefter de hintene

vi så ifjor, vil alle være overbevist om at en ny

partikkel er funnet - de kan bare ikke si det offisielt.

 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`.

 (kilder: CERN og Fermilab)

© Forskning.no
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- Forskere har oppdaget en ny partikkel 
 Dagbladet. 03.07.2012 10:22 
Geir Barstein 
Men full forvirring om nøyaktig hva som er funnet.

Onsdag kan bli en merkedag i fysikken.

PARTIKKELKNUSER: Ved å knuse partikler sammen

i hastigheter nær lysets, kan forskere finne spor av

nye partikler ved å studere vrakgodset som spruter ut.

 (Dagbladet): De siste åra har det pågått en intens

jakt etter Higgs-bosonet, en av fysikkens store, hellige

graler. Fysikere tror denne partikkelen gir andre

partikler masse, men det er ett problem: Ingen har

helt greid å finne den, selv om den såkalte

standardmodellen - kokeboka for hvordan verden er

bygget opp - sier den må finnes.

 Den enorme partikkelakseleratoren Large Hadron

Collider (LHC) ved CERN på den fransk-sveitsiske

grensa skal være i stand til å avgjøre dette

spørsmålet en gang for alle, og onsdag varsler de

nyheter basert på nye eksperimenter under ICHEP-

konferansen i Melbourne i Australia.

 Dette har kastet ryktebørsen, media og Internett ut i

et forvirrende bonanza av mer eller mindre kvalifiserte

spekulasjoner, om at Higgs endelig er dratt opp og

fram i lyset.

 For å kaste ytterligere bensin på ryktebålet, er det

bekreftet at Peter Higgs, François Englert, Carl Hagen

og Gerald Guralnik fire av teoretikerne som tenkte

seg fram til Higgs' eksistens på 60-tallet - er invitert til

seansen.

 Men virkeligheten er ikke så enkel: Så langt er alt

rykter, og ingen konkrete data. Det er lurt å vente med

jubelen.

 Oppdaget uten å være oppdaget?

 Vær så snill og ikke bry deg om bloggene vi

analyserer fortsatt data, advarer pressetalskvinne

Fabiola Gianotti i e-post til Dagbladet for å kvele

ryktene, mens fysikkprofessor og CERN-forsker John

Ellis går på sin side svært langt i å antyde at Higgs nå

banker høyt på døra.

 - Jeg er enig i at en enhver fornuftig observatør på

utsida vil si at det ser ut som en oppdagelse. Vi har

oppdaget noe som er konsistent med å være en

Higgs, sier han til nyhetsbyrået AP.

 Det stilles strenge krav til at en ny partikkel skal

erklæres som oppdaget. Fysikere har lagt lista ved

det de kaller sigma fem, som betyr at det er 99,99995

prosent sjanse for at signalene de ser i dataene er

ekte, og ikke bare tilfeldigheter og støy.

 - Har oppdaget noe nytt
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 Statistikk kan nemlig være pest og en plage. Bare

fordi du kaster yatzy fem ganger på rad, betyr ikke at

det er noe galt med terningene; det kan hende du

bare hadde flaks. For å være helt sikker på må de

kastes mange ganger.

 Det er kjent at flere uavhengige eksperimenter ved

både LHC og den nå nedlagte partikkelknuseren

Tevatron i USA har kastet partikkelterningene en hel

del ganger, og fått kraftige hint, eller humper, akkurat

der hvor fysikere mener Higgs må være. Men det har

så langt ikke bikket over den store sigma fem-

terskelen.

 Så hva kommer CERN-forskerne til å re om kort tid?

Er det en Higgs-oppdagelse? Er det noe helt annet?

 Anonyme CERN-kilder sier til det svært

velrenommertere bladet Nature at de har oppdaget en

ny partikkel, men at mer data trengs før de kan

offisielt si at det er snakk om Higgs-bosonet.

 - Vi har uten tvil en oppdagelse. Det er ren jubel, sier

en av kildene til Nature.

 To eksperimenter ved LHC - Atlas og CMS - har

tidligere funnet potensielle spor av Higgs' eksistens.

Nå har de store mengder ferske data.

 - I praksis må være utrolig skeptisk for å ikke bli

overbevist av det vi nå har. Men de siste avgjørelsene

på hva som sies onsdag er fortsatt ikke tatt, sier en

forsker ved sistnevnte til nettstedet.

 Et merkelig dyr

 Partikkelfysiker og tidligere CERN-forsker Bjørn

Samset sier han holder av en knapp på denne

forklaringen.

 - Jeg har veldig tro på det som står i Nature; den

vrien hvor de kan si at de har en oppdagelse av ett

eller annet. Hvor humpene i dataene er så klare at

noe må være der, men at egenskapene ikke er så

tydelige at de kan si at dette er Higgs-bosonet. Det er

egentlig veldig spennende, sier Samset.

 - For å ta zoologianalogien: Du finner et dyr som du

skjønner at ingen har sett før. Du vet det er helt nytt,

men du kan ikke si noe om det var akkurat det dyret

du lette etter. Uansett kommer det til å bli noe som

studeres de neste tjue åra, legger han til.

 For mens mange kan oppleve alt annet enn en ren

Higgs-annonsering på onsdag som et antiklimaks,

håper de fleste partikkelfysikere at naturen overrasker

og kaster opp noe uventet.

 - Da blir det bare mer interessant, sier

partikkelfysikeren.

 Førsteamanuensis Are Raklev ved Fysisk institutt på

universitetet i Oslo tror onsdag blir en dag hvor

Fornuftige fysikere vil drikke champangne, og

journalister klør seg i hodet (for ikke å snakke om

desken) 'Har halvveis Higgs'?.

 - Så må vi begynne å lure på hva vi har oppdaget. Vi

må nemlig sjekke om dette er Higgs i

Standardmodellen. Men hvorfor i alle dager skulle det

ikke være den da, når den først er der? Vel, vi har

mange resterende mysterier, så som hva i alle dager

all den mørke materien er, og muligens er den

partikkelen vi har funnet en del av et større bilde.Det

fine med Higgs er at, fordi den skal gi masse til alle

elementærpartikler, så er egenskapene utrolig

sensitive til nye partikler. Dersom det finnes flere ting

å oppdage der ute, fungerer Higgs som et fyrtårn som

lyser inn i mørket, skriver Raklev i en e-post fra

Australia.

 Fakta: Higgsbosonet

 Den er...

 en subatomær partikkel kalt.

 den eneste partikkelen som blir forutsagt av

standardmodellen, men som ikke er funnet og
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bekreftet i et eksperiment - ennå.

 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

fysikkteorien som er laget hittil.

 - Mens media ynder å omtale den som

gudepartikkelen, er dette et begrep mange fnyser av.

 Den har ingenting med religion å gjøre.

 Årsaken til det noe pompøse (og i enkeltes øyne

uheldige) navnevalget, var at forlaget nektet

nobelprisvinner Leon Lederman å kalle en bok om

saken for The Goddamn Particle, og endte altså med

The God Particle.

 Kilde: /Dagbladet

 FUNNET NOE? 50 års jakt etter Higgs-bosonet, et

sagnomsust partikkel som dagens fysikkmodeller sier

må eksistere, kan nærme seg slutten. Foto: AP Photo

/ Anja Niedringhaus / Scanpix

© Dagbladet
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CERN med nye Higgs-resultater 4. juli 
 NTB Info. 02.07.2012 12:55 
Hvert halvår offentliggjør CERN status for sin

forskning. Det er stor spenning blant fysikere

verden over. Vil CERN kunngjøre at Higgs

partikkel er funnet?

Siden verdens kraftigste partikkelakselerator LHC ble

tatt i bruk har CERN samlet data fra milliarder av

partikkelkollisjoner. Gjennom analysen av disse håper

de å finne Higgs partikkel. Denne partikkelen inngår i

den teoretiske modellen som fysikere bruker for å

beskrive materien som vi består av og som omgir oss:

den såkalte standardmodellen. Hvis CERN finner

Higgs partikkel, vil dette bekrefte teorien. Hvis den

ikke finnes, står en 50 år gammel teori for fall, og ny

teori må utvikles.

 Ved forrige statusoppdatering i november 2011 sa

CERN at det var funnet signaler som kunne stamme

fra Higgs partikkel, men sikre var de ikke. Hittil i år er

det samlet data fra flere partikkelkollisjoner enn i hele

2011, så grunnlaget for å trekke konklusjoner er langt

større.

 Fakta: Norsk aktivitet på CERN Norge er et av 20

medlemsland og har vært med siden laboratoriet ble

etablert i 1954. Medlemskapet forvaltes av

Forskningsrådet. Omtrent 100 norske forskere og

studenter, primært fra UiO og UiB, deltar i

eksperimentene på CERN, sammen med 6500 andre

forskere fra universiteter og forskningsinstitutter over

hele verden. CERN har ca. 2450 ansatte, hvorav 13

er norske.

 Seminaret kan følges på webcast 4. juli fra kl 9:

webcast.cern.ch https://webcast.web.cern.ch

Pressekonferanse kan følges på samme adresse fra

kl 11. Mer informasjon: www.cern.ch

 Kontaktpersoner i det norske CERN-miljøet:

 Befinner seg 4. juli i:

 Navn, tittel

 e-post

 mobil

 CERN (Genève)

 Alex Read, Professor, Higgs-jeger*

 a.l.read@fys.uio.no,

 975 44 475

 Oslo

 Lillian Smestad

 Stipendiat, Higgs-jeger*

 lillian.smestad@fys.uio.no
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 926 68 146

 Bergen

 Bjarne Stugu

 Professor og CERN-forsker

 bjarne.stugu@ift.uib.no

 951 81 598

 Melbourne**

 Are Raklev Førsteamanuensis, Higgs-jeger*

 ahye@fys.uio.no

 +47 414 52 597

 Farid Ould-Saada Professor, prosjektleder for norsk

ATLAS-deltakelse

 farid.ould-saada@fys.uio.no

 +47 948 61 474

 * Higgs-jegernes egen blogg:

http://www.forskning.no/blog/higgsjegerne ** mange

norske fysikere befinner seg i Melbourne 4.-11. juli,

på verdenskongressen ICHEP.

© NTB Info
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Våren lar vente på seg 
 Forskerforum. 07.05.2012 10:42 
Hvem skal ha tilgang til forskningsresultater? -

Alle, er kravet til den akademiske våren. Aksel

Kjær Vidnes - Forlagene tjener penger på å

motarbeide forskernes interesser, mener Jan Erik

Frantsvåg.

- Elsevier har monopol og det har forsterket seg etter

at de gikk over til digital publisering, sier

biblioteksdirektør ved NTNU Lisbeth Tangen. For

fysiker Are Raklev er utviklingslands tilgang til

forskning en viktig motivasjon for å signere oppropet.

 De kaller det den akademiske våren, men det er en

kjølig konflikt som tiltar over Europa og USA. Over 11

000 forskere, og antallet stiger, har signert oppropet

The Cost of Knowledge som har som mål å endre

tilgangen offentligheten har til forskningsresultater.

Det er spesielt forlaget Elsevier, som gir ut noen av

verdens viktigste fagfellevurderte akademiske

tidsskrifter, som er gjenstand for oppropet.

 Galskapen

 Ifølge kritikerne utnytter Elsevier sin markedsposisjon

til å tjene seg rike på tidsskrifter som fylles av

forskning betalt av skattebetalerne. I tillegg anklages

forlaget for å motsette seg fri publisering av

forskningsresultater.

 Tusenvis av forskere har fått nok. De vil endre

systemet.

 De ser galskapen over at forlag skal tjene 5-6

milliarder i året på at noen andre gjør jobben, sier Jan

Erik Frantsvåg.

 Seniorrådgiveren og open access-eksperten ved

Universitet i Tromsø har stor forståelse for den

akademiske våren som brer seg i Europa og USA.

 Alt det faglige arbeidet i tidsskriftene gjøres av

forskere. Forskerne sier fra seg alle rettigheter til

tidsskriftene som så tar seg betalt for å stille

forskningen til disposisjon. Forlagene tjener penger

på å motarbeide forskernes interesser, mener han.

 Årsaken til at forskerne går med på en løsning der de

produserer innholdet og betaler for å få lese det, er at

Elsevier og andre forlag er sentrale

distribusjonskanaler for forskning. Forskere er

avhengig både av å få publisert forskningen sin i

tidsskriftene for at den skal bli kjent, og å abonnere på

dem for å oppdatere seg på de siste

forskningsresultatene. Forskningssystemet er

avhengig av denne informasjonsutvekslingen.

 Eroderer inntektene

 Men noe er i ferd med å skje. Gnisten ble tent 21.

januar da den anerkjente matematikeren og

Cambridge-professoren Tim Gowers skrev et

blogginnlegg mot Elsevier. Like etter ble The Cost of

Knowledge-bloggen opprettet som et svar på Gowers
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krav. Gjennom sosiale medier og stigende

mediedekning har oppmerksomheten om

underskriftskampanjen spredt seg til forskningsmiljøer

verden rundt.

 De ønsker å beskytte sine inntekter og ser at det på

sikt kan erodere dem.

 Det som utløste angrepet Elsevier var

egenarkivering, forteller Frantsvåg.

 Egenarkivering er når forskere publiserer en kopi av

forskningsartikkelen sin i universitetets eget arkiv,

som er åpent for alle. Det er en måte å

tilgjengeliggjøre forskningen på utenom tiddsskriftene.

 Elsevier sa ja, vi tillater at det gjøres, men ikke om

det er fordi institusjonene har en policy om at det skal

gjøres. De ønsker å beskytte sine inntekter og ser at

det på sikt kan erodere dem, sier Frantsvåg.

 Skyldes nedskjæringer

 Resultatene av konflikten begynner nå å vise seg.

Elsevier publiserte allerede i februar et åpent svar til

kritikerne der de tilbakeviste anklagene. Men toget er i

bevegelse og det er tungt å stanse, selv for et forlag

av Elseviers størrelse og innflytelse. Harvard gikk i

april åpent ut og oppfordret til open access-

publisering. Det mektige universitetet har ikke lenger

råd til å kjøpe tidsskriftene og oppfordrer sine ansatte

til ikke bare å gjøre direkte opprør selv, men å

oppfordre andre til å gjøre det samme.

 The Welcome Trust, et av verdens største

bidragsytere til medisinsk forskning, har kastet seg på

toget og vil for fremtiden kreve at forskere som mottar

støtte må publisere i open access-tidsskrifter hvor alle

får tilgang til forskningsresultatene, uavhengig

betalingsevne. Like etter gikk den britiske regjeringen

ut og ga sin støtte til prinsippet om at offentlig

finansiert forskning skal gjøres fritt tilgjengelig.

 Dette henger nøye sammen med den økonomiske

situasjonen, spesielt i Storbritannia, sier

biblioteksdirektør Lisbeth Tangen ved NTNU.

 Bibliotekene kan ikke lenger abonnere på

tidsskriftene og da får ikke lenger forskerne tilgang.

 Har monopol

 Men problemstillingen er der også for de norske

universitetene. Tidsskriftene fylles av forskning som

skattebetalerne finansieres, og de selges tilbake til

institusjonene nok en gang for skattebetalernes

penger.

 Det de tilbyr, og som vi må ha, er meget kostbart,

mener Tangen.

 Men handler ikke det bare om at forlag som Elsevier

har markedsmakt og at de fornuftig nok bruker den?

 Nettopp. Men det er ikke et fungerende marked. Det

finnes ingen konkurranse. De har monopol og det har

forsterket seg etter at de gikk fra papir til digital

publisering.

 En del av vår-rengjøringen oppropet retter seg mot,

er måten Elsevier selger tidsskrifter på. De selges i

pakker, såkalte bundles, som gjerne har noen få

meget sentrale tidsskrifter, og mange hundre ikke like

sentrale tidsskrifter. Universitetsbibliotekene må

derfor betale for alle sammen, når de egentlig bare vil

ha noen få. Eventuelt kan de kjøpe noen få, men da til

langt høyere priser per tidsskrift.

 Absurd at nordmenn ikke har tilgang

 Biblioteksdirektør Lisbeth Tangen har ikke noe valg.

Hun må godta systemet og sørge for at de

vitenskapelige ansatte har tilgang til

forskningsmaterialet. Det er forskerne som må kreve

endring og slutte å bidra til tidsskriftene.

 Norske borgere har ikke tilgang til det jeg produserer

av forskning.

 En av de mange tusen som har signert oppropet er
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Are Raklev, førsteamanuensis ved Fysisk institutt ved

Universitetet i Oslo.

 Folk har forskjellige motivasjoner for å signere, men

for min del er det at forskning burde være tilgjengelig

for alle, spesielt land hvor universitetene ikke har råd.

Det fungerer som en sperre for akademikere i

utviklingsland. Det andre gode poenget er at det er

noe tvilsomt ved at jeg blir finansiert av skattepenger,

men likevel har ikke norske borgere tilgang til det jeg

produserer av forskning. For meg virker det ganske

absurd.

 Liten norsk vår

 Selv ble han oppmerksom på protesten gjennom

sosiale medier. I likhet med andre, større og politiske

protestbeveglser som den arabiske våren har de

sosiale mediene vært helt avgjørende for

spredningen.

 Problemet med journalene har vært der lenge. Folk

har vært irritert på journaler, ser du på historien med

Elsevier, har det vært flere tilfeller hvor redaktører har

sagt opp en masse og opprettet open access-

journaler i stedet. Det har vært en spire der, en

irritasjon hos mange og så har de sosiale mediene

gjort at det kan bre om seg fort og blitt effektivt,

forteller Raklev. Likevel har det ikke spredd seg til

norske akademiske miljøer i særlig grad.

 Jeg kan ikke si at vi har merket noen stor aksjon eller

temperatur på dette området, sier Lisbet Tangen ved

NTNU.

 Vi har ikke hatt den type nedskjæringer eller

reduksjon i tilbud som i England. Der har

universitetene skåret ned med 18 prosent i snitt. Det

får store konsekvenser.

 Redd for at vi har det godt

 Frantsvåg ser heller ikke de store opptøyene i norske

fagmiljøer.

 Nei. Det er mulig at det er norske enkeltpersoner

som er engasjert, men det er ikke akkurat noen

mønstring på torget.

 Enkeltpersonen Raklev bekrefter bildet. Han merker

ikke det helt store engasjementet i sitt miljø. Inntil

Forskerforum ringte for å høre om hva som var hans

motivasjon for å signere, hadde han nesten ikke tenkt

på det.

 Jeg har ikke den store følelsen av at det skjer så mye

her. Fysikere her er veldig bevisst på open access

allerede, men jeg vet veldig lite om hvordan andre

kollegaer som ikke jobber med fysikk ser på det.

 Hva skal til for at et slikt engasjement vekkes her?

 Si det. Jeg er redd for at vi har det ganske godt og er

brukbart finansiert. Folk som jobber på

universitetsbibliotekene og direkte ser de summene

og pengemengdene som går til forlagene, kunne gjort

en innsats om å informere de som jobber ved

universitetene om hva slags kostnader det faktisk er.

 I mellomtiden håper nok Elsevier at det vi ser nå,

knoppene til en ny måte å tenke vitenskapelig

publisering på, ikke skal slå ut i full blomst. Elsevier

tilbakeviser at kostnadene ved nedlasting av artikler

er høye. De er faktisk på sitt laveste, mener forlaget.

Ingen biblioteker er tvunget til å kjøpe pakker,

bundles, mot sin vilje. Men pakkene tilbyr kraftige

rabatter, er forlagets argument. Forlaget støtter også

flere ulike tilgangsmåter, også open access. Som om

ikke det var nok for å stilne kritikerne, støtter forlaget

at offentligheten skal ha tilgang til forskningen den

finansierer.

 Systemet kan stanse

 Selv om noen fakta om Elsevier er feilaktige, er

følelsene blant noen i forskningsmiljøet ekte og noe vi

tar veldig seriøst. Vi lytter til alle bekymringer som er

uttrykt og vi øker vår omfattende innsats for å gjøre

våre bidrag til det miljøet bedre, mer transparent og

mer verdifullt for ale våre samarbeidspartnere og
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venner i forskningsmiljøet, skriver Elsevier.

 Det går ikke utover oss, det går utover forskere i

andre land som har dårligere råd.

 Frantsvåg tror Elsevier er utrygge. Forlaget ser at

foretningsmodellen deres er under angrep.

 Det er mulig å påvirke dem. De lever av forskernes

godvilje. Uten forskernes aktive medvirkning og støtte

gjennom å donere arbeid, stopper systemet. Jeg tror

open access vil overta, men det gamle mediet vil

også overleve.

 Men om nok forskerne vil hive seg på til å gjøre

endringen permanent Det vil vise seg.

 Jeg fikk dette tilsendt, leste det og signerte, og har

glemt det etterpå, forteller Raklev ved Fysisk institutt.

 Det sier kanskje noe. Der burde vi forskere kanskje

vært litt flinkere og tenke på konsekvensene. For det

går ikke utover oss, det går utover forskere i andre

land som har dårligere råd.

© Forskerforum
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Publisering og myter om Big Science 
 På Høyden. 26.04.2012 09:55 
professor Bjarne Stugu, Institutt for fysikk og teknologi 
Den 23 april publisertePå Høydenet debattinnlegg

av prof. em. Eystein S. Husebye som

kommenterer bl.a. undertegnedes innlegg fra 6.

mars (forøvrig mitt eneste i sakens anledning).

Hovedpoenget med mitt innlegg var å påpeke en

svakhet i den nye individuelle driftstøtten: Mens UiB

sentralt mottar driftstøtte basert på UiBs totale

publisering, så er forskningsstøtten som deles ut

gjennomført bare på grunnlag av de fast

vitenskapelige ansattes bidrag, og dessuten på en slik

måte at disse kan fristes til å ekskludere studenter og

midlertidig ansatte fra medforfatterskap. Husebye

peker på at denne skjevheten gjelder flere grupper

også emeriti, som han tilhører selv.

Forskningsinnsatsen til denne gruppen tilgodeses

heller ikke i UiBs lokale forskningsstøttesystem, i

beste fall vil de ha publisert sammen med en fast

vitenskapelig ansatt som således kan komme over

sperregrensen for uttelling.

 Husebye og undertegnede er dermed helt enige om

at det en stor svakhet i støttesystemet knyttet til

håndtering av innsatsen til medarbeidere ved UiB

som ikke er fast ansatt.  Jeg regner med at dette er

noe som vil bli diskutert når Grønmo skriver at

rektoratet skal se nærmere på hvordan ordningen

fungerer i løpet av året  (på Høyden 12.3.2012).I

sakens anledning ønsker jeg også å vise til en

artikkelom bonusordninger i næringslivet iBergens

Tidende den 10. april i år

(http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Disse-har-mer-

enn-til-salt-i-maten-2684202.html).  Her påpekes det

at kollektive bonusordninger fungerer langt bedre enn

bonusordninger basert på individuell innsats. Dette

bør også være et moment å ta med seg i diskusjonen.

Kanskje man skal se mer helhetlig på gruppenes

publisering og forskningsaktivitet?

 Husebye kommenterer også de lange forfatterlistene

som undertegnede signerer (men ikke kollega Jan

Petter Hansen, som er profilert forsker i en annen

gren av fysikken). Jeg har faktisk flere tusen

medforfattere (ikke bare 450... det var i nittiårene).

Han etterlyser et mer edruelig opplegg, og legger for

dagen en mangel på forståelse som deles av mange.

Litt forklaring er derfor på sin plass: Grunnen til at det

er blitt slik er at vi som forskere er nødt til å bidra i alle

faser av eksperimentet. Utforming, konstruksjon og

drift av de gigantiske detektorene, samt utvikling av

programvare for detajert simulering av eksperimentet

og analyse av data. Dessuten drives det intenst med

forskning og utvikling av relevant detektorteknologi i

forkant. Detektorsystemene er altså ikke noe man kan

kjøpe i butikken. Derimot er det mange som har gjort

butikk i etterkant ved å finne kommersielle

anvendelser for de teknologiske nyvinningene.

 Når man etter mange års innsats, får data å

analysere, så er det ofte stipendiater og post doktorer

som utfører hovedtyngden av dette, under veiledning
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av eldre vitenskapelig personell; og gjerne i et

internasjonalt  samarbeid med folk fra et utvalg av de

deltakende forskningsgrupper. Ingen av de

nåværende store eksperimentelle kollaborasjonene

har kommet fram til at denne siste biten av prosessen

skal løsrives fra alt forarbeidet gjennom selvstendige

publikasjoner. Dette har vært debattert, men i tillegg til

den store innsatsen i oppbyggingsfasen har vi også et

stort antall forskeroppgaver knyttet til driften av

systemene som gjør at et slikt opplegg ville være

høyst dysfunksjonelt. Alle pålegges isteden å ha

bidratt i noen av de forskjellige driftsoppgavene før

man får lov å signere publikasjonene.  

 Resultatene som publiseres på denne måten vekker i

alle fall interesse! Siteringsindekser viser dette helt

klart. Da trekkes gjerne en eller annen forsker fra vårt

miljø fram som å være blant de mest siterte. Det er jo

dessverre også klart at publikasjonene med tusenvis

av medforfattere ikke er egnet somvurderingsverktøy

av enkeltforskere, og virkeligheten er jo da også at

våre publikasjoner i praksis ignoreres i det norske

tellekantsystemet. Siden ren telling i dette tilfellet

kommer til kort, så er det kanskje like greit at det er

slik? Isteden får man trøste seg med at evalueringer,

f.eks. i regi av Forskningsrådet, forteller oss at vår

aktivitet er liv laga.

© På Høyden
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23NyhetFREDAG 24. FEBRUAR 2012

signalet og en klokke. Partik-
kelfysiker og tidligere CERN-
forsker Bjørn Samset er ikke
overrasket over at dette kan
være grunnen.
- Kabelhyttene, derman samler

alle de millioner av signaler et
eksperiment sender ut, ser ut som
jordas verste ormebol. At en ka-
bel er løs, sitter feil eller har et
brudd skjer nesten daglig, sier
Samset.
- At det kan skyldes en feil er

trist, men ikke uventet. Men pass
på. Vi må vente på nye data i mai
eller så, før vi kan si noe sikkert,
påpeker Samset.

Ikke avgjort
Førsteamanuensis Are Raklev er
enig. Han sier Opera nå må kjøre
hele tidsmålingen på nytt, med
nye nøytrinoer fra CERN,
«for å se om de kan få
et konsistent resul-
tat».
- Nå bør man

vente på en en-

delig bekreftelse før vi helt dreper
nøytrinoer som reiser hurtigere
enn lyset, men det er vanskelig å
se noen grunn til at dette ville lek-
ket ut, uten at noen faktisk tror de
har funnet et problem, ifølge
Raklev.
Opera-eksperimentet sier de

fortsetter å undersøke saken, og
ser fram til å utføre en ny måling
på nøytrinohastigheten «så fort
en ny stråle er tilgjengelig i 2012».
Et hundretalls vitenskapelige

artikler har forsøkt å forklare de
oppsiktsvekkende målingene i
september. Noen har lagt til
grunn at Einstein tok feil. Andre
sier det kan skyldes ulike eksotis-
ke effekter, mens enkelte har lagt
feil i oppsett eller teknikk til
grunn.

I september i
fjor kom tea-
met bak par-
tikkeleksperi-
mentet Opera
med sjokk-
erende på-
stander: De
hadde målt
partikler i en
hastighet over
lysets, noe
som kan være
et brudd på
Einsteins spe-
sielle relativi-
tetsteori og universets absolutte
fartsgrense.
Nå antydes det at Einstein

fortsatt kan hvile i fred. To
mulige tekniske feilkilder er
identifisert, og kan forklare
hvorfor nøytrinoer som ble
sendt fra laboratoriet i CERN
ved Geneve tilsynelaten-
de ankom Gran Sasso i
Italia 60 nanosekun-
der raskere enn de
burde.
-Det blitt litt «hva

var det vi sa?». Sam-
tidig er det litt leit
også. En slik oppda-
gelse ville vært fan-
tastisk, sier partik-
kelfysiker og første-
amanuensis Are Raklev
ved Fysisk institutt på
Universitetet i Oslo til Dag-
bladet.

Kabelfeil
I en uttalelse sier Opera-teamet at
de tomulige feilkildene dreier seg
om hvordan de måler tiden ved
hjelp av GPS-signaler. Dette bru-
kes til å synkronisere klokkene
mellom laboratoriene, og det er
her det kan ha oppstått proble-
mer.
Samtidig er det på-

vist en mulig kabel-
feil mellom GPS-

Må vente før Einstein-teori

Tekniske problemer
kan ha ført til de
sensasjonelle
målingene som an-
grep Albert Einsteins
mest kjente teori.
Men ingenting er
avgjort ennå.

KOM IKKE HER: Fortsatt er
det Albert Einstins teori
som gjelder.

Foto: AIP/Scanpix

Tekst:Geir Barstein
gba@dagbladet.no

RELATIVT SETT

AVVISES
FANT FEIL:Opera-eksperimentet truet med å filleriste moderne
fysikk, da de i september opplyste at de målte nøytrinoer til å reise
raskere enn lyset. Foto: AFP/Scanpix

- MÅVENTE:
Førsteama-
nuensis Are
Raklev ved
Fysisk instiuttt
på Universite-
tet i Oslo.

 
Må vente før Einstein-teori AVVISES RELATIVT SETT 
 Dagbladet. 24.02.2012. Side: 23 
Geir Barstein 
Tekniske problemer kan ha ført til de

sensasjonelle målingene som angrep Albert

Einsteins mest kjente teori. Men ingenting er

avgjort ennå.

I september i fjor kom teamet bak

partikkeleksperimentet Opera med sjokkerende

påstander: De hadde målt partikler i en hastighet over

lysets, noe som kan være et brudd på Einsteins

spesielle relativitetsteori og universets absolutte

fartsgrense.

Nå antydes det at Einstein fortsatt kan hvile i fred.

To mulige tekniske feilkilder er identifisert, og kan

forklare hvorfor nøytrinoer som ble sendt fra

laboratoriet i CERN ved Geneve tilsynelatende

ankom Gran Sasso i Italia 60 nanosekunder

raskere enn de burde.

- Det blitt litt «hva var det vi sa?». Samtidig er det litt

leit også. En slik oppdagelse ville vært fantastisk, sier

partikkelfysiker og førsteamanuensis Are Raklev ved

Fysisk institutt på Universitetet i Oslo til Dagbladet.

I en uttalelse sier Opera-teamet at de to mulige

feilkildene dreier seg om hvordan de måler tiden ved

hjelp av GPS-signaler. Dette brukes til å synkronisere

klokkene mellom laboratoriene, og det er her det kan

ha oppstått problemer.

Samtidig er det påvist en mulig kabelfeil mellom

GPS-signalet og en klokke. Partikkelfysiker og

tidligere CERN-forsker Bjørn Samset er ikke

overrasket over at dette kan være grunnen.

- Kabelhyttene, der man samler alle de millioner av

signaler et eksperiment sender ut, ser ut som jordas

verste ormebol. At en kabel er løs, sitter feil eller har

et brudd skjer nesten daglig, sier Samset.

- At det kan skyldes en feil er trist, men ikke uventet.

Men pass på. Vi må vente på nye data i mai eller så,

før vi kan si noe sikkert, påpeker Samset.

Førsteamanuensis Are Raklev er enig. Han sier

Opera nå må kjøre hele tidsmålingen på nytt, med

nye nøytrinoer fra CERN, «for å se om de kan få et

konsistent resultat».

- Nå bør man vente på en endelig bekreftelse før vi

helt dreper nøytrinoer som reiser hurtigere enn lyset,

men det er vanskelig å se noen grunn til at dette ville

lekket ut, uten at noen faktisk tror de har funnet et

problem, ifølge Raklev.

Opera-eksperimentet sier de fortsetter å undersøke

saken, og ser fram til å utføre en ny måling på

nøytrinohastigheten «så fort en ny stråle er
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tilgjengelig i 2012».

Et hundretalls vitenskapelige artikler har forsøkt å

forklare de oppsiktsvekkende målingene i september.

Noen har lagt til grunn at Einstein tok feil. Andre sier

det kan skyldes ulike eksotiske effekter, mens enkelte

har lagt feil i oppsett eller teknikk til grunn.

Kabelfeil

Ikke avgjort

© Dagbladet
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- Må vente før vi dreper raskere enn lyset-partiklene 
 Dagbladet. 23.02.2012 17:42. Oppdatert 19:16 
Geir Barstein 
Forskere er ikke overrasket over at teknisk feil

kan være grunnen, men advarer om at ingenting

er avgjort - ennå.

(Dagbladet): Opera-eksperimentet, som i september

offentliggjorde den potensielt revolusjonerende

påstanden om at nøytrinoer kan ha reist fortere enn

lyset, har identifisert to mulige tekniske feilkilder om

kan forklare tidsforskjellene.

 Dermed kan det se ut til at Albert Einsteins spesielle

relativitetsteori, en bauta innen fysikken, har overlevd

nok en prøvelse, den foreløpig siste i en lang rekke.

 Den fastslår at partikler med en hvilemasse ikke kan

akselereres til lysets hastighet. Og nøytrinoer har en

masse, om enn svært, svært liten.

 Ikke avgjort

 - Det blir lett litt sånn hva var det vi sa? Det er iallfall

ett av gjennomgangstema på kommentarer jeg har

hørt i kveld. Samtidig er det litt leit også. En slik

oppdagelse ville vært fantastisk, skriver

partikkelfysiker Are Raklev ved Fysisk institutt på

Universitetet i Oslo i en e-post til Dagbladet.

 Men ingenting er avgjort - ennå. Raklev sier mer data

og flere eksperimenter må til, før de med sikkerhet

kan si at de tekniske problemene er årsak til den

sjokkerende målingen.

 - For å være helt sikre må de nå kjøre hele

tidsmålingen en gang til med nye nøytrinoer fra

CERN, for å se om de kan få et konsistent svar, sier

førsteamanuensisen.

 To mulige feil

 I det opprinnelige eksperimentet, opplevde forskerne

ved Opera-eksperimentet at nøytrinoene reiste

strekningen mellom CERN-laboratoriene i Geneve og

Gran Sasso i Italia 60 nanosekunder raskere enn

lyset.

 Kilder sier til nettstedet Science Insider, som er

tilknyttet det anerkjente tidsskriftet Science, at denne

tidsforskjellen skyldes en dårlig kobling mellom en

fiberoptisk kabel som knyttet til en GPS som brukes til

å korrigere tidsmålingene.

 Etter at koblingen ble skrudd til, fant forskerne at

dataene ankommer 60 nanosekunder tidligere enn

forventet. Dette kan forklare tidsforskjellene i

nøytrinoeksperimentet, som tilsvarer 0,000000006

sekunder.

 Dette kan høres ut som spektakulært lite, men betyr
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alt når det kommer til universets absolutte

fartsgrense.

 - Vente før vi dreper det

 I et uttalelse bekrefter Opera-samarbeidet at er

funnet to mulige feil relatert til bruken av GPS, som

kan påvirke tidsmålingene. Dette inkluderer

kabelproblemet og kluss med systemet som sørger

for at klokkene samsvarer i det italienske og

sveitsiske laboratoriet.

 - Disse to problemene kan modifisere flyvetiden til

nøytrinoer i motsatte retninger, heter det i uttalelsen,

ifølge Nature.

 Opera presiserer imidlertid at granskningen er

pågående, og at flere målinger og observasjoner må

utføres før det kan bekreftes at dette har hatt en

innvirkning.

 - Nå bør man vente på en endelig bekreftelse før vi

helt dreper nøytrinoer som reiser hurtigere enn lyset,

men det er vanskelig å se noen grunn til at dette ville

lekket ut uten at noen faktisk tror de har funnet et

problem, sier Raklev.

 - Jordas verste ormebol

 Tidligere CERN-forsker og partikkelfysiker Bjørn

Samset er enig. Først om noen måneder kan vi få

endelig svar.

 - Dette er jo trist, men ikke uventet. Men pass på,

som Are Raklev sier, vi må vente på nye data i mai

eller så, før vi kan si noe sikkert, sier Samset, som

ikke er overrasket over at kabelkluss muligens kan

forklare de oppsiktsvekkende påstandene fra i fjor.

 - Kabler er alt i et slikt eksperiment. Kabelhyttene

eller -husene, der man samler alle de millioner av

signaler et eksperiment sender ut, ser ut som jordas

verste ormebol. Det er stort sett få som har oversikt

over hele greiene. At en kabel er løs, sitter feil eller

har et brudd skjer nesten daglig. Jeg er derfor ikke

overrasket, verken over at det kan være grunnen,

eller at det har tatt så lang tid å finne feilen, sier

Samset.

 Ikke bortkastet arbeid

 Siden september har et hundretalls vitenskapelige

artikler forsøkt å forklare de tilsynelatende umulige

tidsmålingene, enten ved at Einsteins relativitetsteori

har brutt sammen, at Einstein har rett, men at andre

effekter kan ligge til grunn, eller at det er feil hos

Opera, ifølge Are Raklev.

 Om sistnevnte nå virkelig er tilfelle, at kabler har

skylda for å ha ristet og satt en støkk i

partikkelfysikken, kan det likevel gi verdifull innsikt i

den absurde og lite intuitive verden som finnes på

mikronivå, mener partikkelfysikeren.

 - Det kan synes som om mye bortkastet arbeid er

gjort, men som teoretiker vil jeg også si at all

interessen har lært oss noe. Vi har lært noe om

hvordan vi i framtida kan tenke på muligheter for

brudd på relativitetsteorien. Vi har fått ny innsikt i

hvordan superluminale partikler kan opptre dersom de

finnes, og vi har i alle tilfeller en ny og presis øvre

fartsgrense på nøytrinoer når Opera er ferdig med å

kjøre eksperimentet. Det kan for eksempel være med

på å snevre ned mulige teorier om kvantegravitasjon,

sier han.

 Fakta: Nøytrinoer

 Nøytrinoer er partikler med nøytral ladning og svært

lav masse.

 De kalles ofte spøkelsespartikler, siden de er

ekstremt vanskelige å påvise. De vil typisk gå rett

gjennom jorda uten å treffe noe som helst på sin vei.

 Nøytrinoer er overalt rundt oss. Sola produserer så

mange som et produkt av kjernefysiske reaksjoner at

flere milliarder nøytrinoer passerer gjennom øyet ditt

hvert sekund.
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 FANT FEIL: Opera-eksperimentet truet med å

filleriste moderne fysikk, da de i september opplyste

at de målte nøytrinoer til å reise raskere enn lyset. To

mulige tekniske feilkilder er nå funnet, som trolig kan

forklare bruddet på universets absolutte fartsgrense.

Foto: AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI / SCANPIX

 ZOOM: Nøytrinoene i det kontroversielle

eksperimentet ble sendt fra CERN i Sveits til Gran

Sasso-laboratoriet i Italia. Ifølge målingene reiste de

raskere enn lyset, noe som bryter universets

absolutte fartsgrense ifølge Albert Einsteins spesielle

relativitetsteori. Den fastslår at partikler med en

hvilemasse ikke kan akselereres til over 299 792 458

meter per sekund. Grafikk: CERN

 KABLER... Det er mer enn nok av dem i

partikkelfysikkeksperimenter. - Det ser ut som jordas

verste ormebol, sier partikkelfysiker Bjørn Samset.

Foto: Reuters/INFN/Scanpix

 - MÅ VENTE: Partikkelfysiker og tidligere CERN-

forsker Bjørn H. Samset er ikke overrasket over at

teknisk kluss kan være årsak til de umulige

målingene, men sier mer data må samles inn før noe

er avgjort. Foto: Arne Foss/Dagbladet

 - MÅ VENTE: Førsteamanuensis Are Raklev ved

Fysisk instiuttt på Universitetet i Oslo sier også at

ingenting er helt avgjort så langt. Foto: Universitetet i

Oslo

© Dagbladet

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016

Side 619 av 619


