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- Må vente før vi dreper raskere enn lyset-partiklene 
Dagbladet. Publisert på nett 23.02.2012 17:42. (Oppdatert 23.02.2012 19:16)  
Geir Barstein.  
 
Forskere er ikke overrasket over at teknisk feil 
kan være grunnen, men advarer om at 
ingenting er avgjort - ennå. (Oppdatert: 
23.02.2012 19:16) 
 
 
(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 
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forventet. Dette kan forklare tidsforskjellene i nøytrinoeksperimentet, som tilsvarer 0,000000006 
sekunder. 
 
Dette kan høres ut som spektakulært lite, men betyr 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. 
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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. 
 
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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/zkXUDHtT
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Må vente før Einstein-teori AVVISES RELATIVT SETT 
Dagbladet. Publisert på trykk 24.02.2012.  
Geir Barstein. - gba@dagbladet.no. Seksjon: a.  
Side: 23.  
Del: 1.  
 
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 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 
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enkelte har lagt feil i oppsett eller teknikk til grunn. 
 
Kabelfeil 
 
Ikke avgjort 
 
© Dagbladet 
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Forskningsstøtte og publisering 
På Høyden. Publisert på nett 12.03.2012 08:50.  
 
Ved Universitetet i Bergen (UiB) har vi i år 
innført en ny ordning med generell driftsstøtte 
for forskning til hver enkelt av våre faste 
fulltids vitenskapelig ansatte som har minst ett 
publiseringspoeng per år de siste tre årene. 
 
 
Ordningen kommenteres i På Høyden av 
professorene Bjarne Stugu (6. mars) og Jan Petter 
Hansen (9. mars). 
 
Både Stugu og Hansen omtaler de nye 
driftsmidlene som belønning for 
publikasjonspoeng. Det tyder på at de har 
misforstått hensikten med ordningen. De har 
kanskje ikke lest vårt innlegg om dette, som ble 
publisert 9. januar på rektoratets websider 
(http://www.uib.no/rektoratet/artikler/2012/01/ambis
jon-for-alle-minst-ett-publiseringspoeng-per-aar). 
Derfor minner jeg om at den nye driftsstøtten ikke 
er å betrakte som belønningsmidler, men midler 
som skal støtte opp under en bedre utnytting av 
forskningstiden. Alle fulltidsansatte med 50 prosent 
forskningstid i 2012 som oppfyller minstekravet til 
publisering vil få samme beløp 20 000 kroner. 
Dette kommer i tillegg til alle andre budsjettmidler 
som brukes til forskning, så vel prosjektmidler og 
driftsmidler som resultatmidler. Det kommer også i 
tillegg til det nye fellesløftet for fri prosjektstøtte, 
som vil gi våre fagmiljøer en betydelig økning av 
midlene til langsiktig grunnforskning. For våre 
fagmiljøer utgjør fellesløftet 126 millioner til fri 
prosjektstøtte for de kommende tre årene. 
 
Ordningen med nye driftsmidler er inspirert av 
Fagerbergutvalgets forslag. Forutsetningen om 
aktiv publisering, slik Fagerbergutvalget foreslo, er 
en rimelig og fornuftig inngangsbillett til de ekstra 
driftsmidlene på 20 000 kroner. Med halvparten av 
arbeidstiden til forskning bør det være en ambisjon 
for alle å publisere eksempelvis minst en artikkel 
hvert år eller en bok hvert tredje år. Vi håper at 
både fellesløftet og de ekstra driftsmidlene kan 
styrke muligheten for å realisere denne 
ambisjonen. 
 
Både Stugu og Hansen hevder at det er 
vanskeligere å oppnå ett publiseringspoeng per år 
for dem som publiserer sammen med andre medforfattere enn for dem som publiserer alene, fordi 
publiseringspoengene blir fordelt mellom alle medforfatterne. Verken Stugu eller Hansen nevner 
imidlertid at den enkeltes bidrag til en publikasjon vil være mindre som medforfatter sammen med andre 
enn som eneforfatter. Derfor vil det også jevnt over være slik at de som publiserer sammen med andre 
kan være medforfatter på et større antall publikasjoner per år enn de som publiserer alene. Ett 
publiseringspoeng kan oppnås ved å publisere en artikkel alene, men også ved for eksempel å 
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publisere fire artikler sammen med tre andre medforfattere. 
 
Uansett burde ett publiseringspoeng i gjennomsnitt per år være en rimelig forventning til alle som har 50 
prosent forskningstid i full stilling ved universitetet enten de publiserer alene eller sammen med 
medforfattere. I praksis viser det seg også at svært mange av dem som publiserer sammen med 
kolleger har betydelig mer enn ett publiseringspoeng per år. Det er heller ikke noe som tyder på at 
fakulteter med sterk tradisjon for medforfatterskap får systematisk mindre av de nye driftsmidlene enn 
fakulteter med sterkere tradisjon for eneforfatterskap. 
 
Stugu og Hansen gjør et poeng av at den nye ordningen for driftsmidler vil gjøre det lønnsomt å unngå 
studenter og midlertidig ansatte som medforfattere eller, som Hansen skriver man [kan] fristes til å 
publisere studentenes arbeid aleine.` Dette betrakter jeg som et helt irrelevant poeng. Hvem som skal 
være medforfatter på et arbeid, er ikke et spørsmål om hva som lønner seg økonomisk, men avgjøres 
ut fra hvor mange og hvem som faktisk har bidratt til publikasjonen. Hva som her menes med bidrag, er 
spesifisert i forskningsetiske standarder og internasjonale konvensjoner. Jeg har tillit til at vitenskapelig 
ansatte ved Universitetet i Bergen følger disse prinsippene for medforfatterskap, slik at de verken 
inkluderer medforfattere som ikke har bidratt, eller ekskluderer medforfattere som har bidratt ut fra hva 
som lønner seg økonomisk. 
 
Avslutningsvis minner jeg også om at rektoratet er fullt klar over begrensningene ved 
tellekantsystemene, slik vi gav uttrykk for i ovennevnte innlegg 9. januar: `Publiseringspoeng og 
siteringsindekser er viktige uttrykk for universitetsforskningens resultater, selv om resultatene også 
kommer til uttrykk på andre måter, og selv om det er store utfordringer knyttet til å telle 
publiseringspoeng på en slik måte at alle typer publikasjoner gir tilfredsstillende uttelling.` 
 
I den nye ordningen med driftsmidler blir minstekravet til publiseringspoeng over en treårsperiode kun 
brukt som et enkelt kriterium på aktiv publisering og som forutsetning for å få de individuelle 
driftsmidlene for 2012. Derimot følger vi ikke opp Fagerbergutvalgets forslag om at to 
publiseringspoeng eller mer per år skulle føre til dobbelt så stort beløp til driftsmidler. 
 
I løpet av året skal vi se nærmere på hvordan ordningen fungerer og vurdere om det kan være aktuelt å 
foreta justeringer av det nåværende opplegget. 
 
© På Høyden 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/7ZYEDgS0
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Våren lar vente på seg 
Forskerforum. Publisert på nett 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. 
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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 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 
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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 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, 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/sSbxfSQb
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CERN med nye Higgs-resultater 4. juli 
NTB Info. Publisert på nett 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* 
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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 egen blogg: http://www.forskning.no/blog/higgsjegerne ** mange norske fysikere 
befinner seg i Melbourne 4.-11. juli, på verdenskongressen ICHEP. 
 
© NTB Info 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/SKaMOHc3
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- Forskere har oppdaget en ny partikkel 
Dagbladet. Publisert på nett 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 
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ekte, og ikke bare tilfeldigheter og støy. 
 
- Har oppdaget noe nytt 
 
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. 
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Fakta: Higgsbosonet 
 
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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/WUh9zNCg
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Har de funnet Higgs? 
Forskning.no. Publisert på nett 04.07.2012 05:25. (Oppdatert 04.07.2012 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. (Oppdatert: 04.07.2012 21:58) 
 
 
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. 
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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 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 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/SmeljH8
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- I dag kommer fysikere til å sprette sjampanjen 
Dagbladet. Publisert på nett 04.07.2012 05:26. (Oppdatert 04.07.2012 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). (Oppdatert: 
04.07.2012 21:48) 
 
 
(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 
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nytt. 
 
Ett aspekt som vanskeliggjør jakta, er ironisk nok at forskere ikke vet hvor tung Higgs selv er. Nettet har 
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. 
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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. 
 
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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/iOIroLHN
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Forskerne kan ha funnet Gudspartikkelen 
VG Nett. Publisert på 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
- 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/CS5DUcbW
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- Vi har funnet en ny partikkel! 
Side 3. Publisert på nett 04.07.2012 08:25. (Oppdatert 04.07.2012 21:50)  
 
- Dette er historisk. Jeg har grått, sier norsk 
fysiker. (Oppdatert: 04.07.2012 21:50) 
 
 
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. 
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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 
 
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 
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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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/VWNo4Yow
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I dag presenteres kanskje gudspartikkelen (kl.08:29) 
Aftenposten. Publisert på nett 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 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/oOn3rOQe
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Kan ha funnet svaret på universets fødsel 
TV2. Publisert på nett 04.07.2012 09:02. (Oppdatert 04.07.2012 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. (Oppdatert: 
04.07.2012 10:16) 
 
 
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. 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/uTAqg4O8
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I dag presenteres kanskje gudspartikkelen 
MSN. Publisert på nett 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 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/GvsD4sKf
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- Vi vet at Gudspartikkelen finnes 
VG Nett. Publisert på nett 04.07.2012 09:19. (Oppdatert 04.07.2012 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. (Oppdatert: 
04.07.2012 21:45) 
 
 
- 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 
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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. 
 
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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Se webartikkelen på http://ret.nu/fjtZ5jCN
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Kan ha funnet Higgs-partikkelen 
Klar Tale. Publisert på nett 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. 
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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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/SBY01BaR
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- Vi har funnet en partikkel 
Forskning.no. Publisert på nett 04.07.2012 10:21. (Oppdatert 04.07.2012 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. 
(Oppdatert: 04.07.2012 22:02) 
 
 
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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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- 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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/JOewCSVn
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CERN har funnet ny partikkel 
NTB Info. Publisert på nett 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 
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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 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 
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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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/2332ge6H
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Har funnet Gudepartikkelen 
Nordlys. Publisert på nett 04.07.2012 11:51. (Oppdatert 04.07.2012 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. (Oppdatert: 04.07.2012 12:17) 
 
 
(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. 
 



 

Nyhetsklipp - HEPP medieklipp 2012 Uttak 27.09.2012 Kilde: Retriever 
 

 

  
Side 50 av 108 

- 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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/IVAXRjnt
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- Det er dette vårt århundre vil bli husket for 
VG Nett. Publisert på 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? 
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- 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 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. 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/lsd4ZTga
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- Det er bursdag, konfirmasjon og bryllup på én gang 
Dagbladet. Publisert på nett 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. 
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- 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. 
 
- 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. 
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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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/G5gJalJ2
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CERN har funnet Guds partikkel 
Teknofil. Publisert på nett 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 
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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 
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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/L337zrP1
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Bergenser var med å finne gudspartikkelen 
Bergensavisen. Publisert på nett 04.07.2012 13:57. (Oppdatert 04.07.2012 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. (Oppdatert: 
04.07.2012 21:45) 
 
 
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. 
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- 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. 
 
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 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/UWP3Uzn2
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Bergensere var med å finne universets nøkkel 
Bergens Tidende. Publisert på nett 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. 
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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: 
 
- 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 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/Syy1GtQV



 

Nyhetsklipp - HEPP medieklipp 2012 Uttak 27.09.2012 Kilde: Retriever 
 

 

  
Side 65 av 108 

 

Derfor er Gudspartikkelen sensasjonell 
VG Nett. Publisert på 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 
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fysiker Gaute Einevoll til VG Nett. 
 
VGTV: Se hele CERN-presentasjonen om Higgs-bosonet 
 
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 



 

Nyhetsklipp - HEPP medieklipp 2012 Uttak 27.09.2012 Kilde: Retriever 
 

 

  
Side 67 av 108 

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. 
 
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 
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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 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/KuTtJSoA
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Forskernes store festdag 
Bergens Tidende. Publisert på trykk 05.07.2012. Seksjon: nyheter.  
 
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 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 
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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 
 
 
Bildetekst:  
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 
 
 
© Bergens Tidende 
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Internasjonal jubel for 'gudspartikkelen' 
Vårt Land. Publisert på trykk 05.07.2012.  
Camilla Wiik og NTB camilla.wiik@vl.no 22 310 310. Side: 10.  
Artikkeltype: news.  
Del: 1.  
 
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 opprinnelig ville gi ut boken The Goddamn Particle 
(Den forbaskede partikkelen), men hvor tittelen ble for sterk for forleggeren. Ledermann endret navnet 
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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. 
 
Bildetekst: Tidligere Cern-direktør Christopher Llewelyn-Smith (t.v.), vitenskapelig direktør Lyn Evans, 
Herwig Schopper, Luciano Maiani og Robert Aymard feirer presentasjonen av funnene på 
pressekonferansen i går. Foto: Denis Balibouse/Reuters/NTB scanpix Katarina Pajchel er priorinne ved 
Katarinahjemmet i Oslo. I 2010 tok hun sin doktorgrad i partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo hvor hun 
nå også jobber. Foto: Håvard Sæbø /arkiv 
 
© Vårt Land 
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Se, det finnes! 
Dagsavisen. Publisert på trykk 05.07.2012.  
irene rønold. - irene.thoresen.ronold@dagsavisen.no. Seksjon: General.  
Side: 12,13.  
Del: 1.  
 
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 
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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. 
 
« 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 
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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. 
 
Bildetekst: kollisjon: Bildet viser en proton-protonkollisjon målt av CERN - ett av mange forsøk som er 
gjort i jakten på Higgsbosonet.|overrasket: Peter Higgs trodde ikke dette ville skje i hans levetid. 
 
© Dagsavisen 
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i går feiret hanmed champagne 
- Det er som å forklare vin uten druer, sier bergensprofessoren som har funnet 
gudspartikkelen med Cern. Gudpartikkelen: Bergensprofessor medvirkende til 
historisk funn 
Bergensavisen. Publisert på trykk 05.07.2012. Seksjon: General.  
Side: 14.  
Del: 1.  
 
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 oppdagelse, sier en 
opprømt Stugu når BA møter ham hjemme på 
terrassen. 
 
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 forskningsgjennombrudd: 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 romvesener 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 romvesnene 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 Stugu. 
 
- Det hadde blitt som å forklare vin uten druer. 
 
Siste brikke 
 
Partikkelen blir også kalt Higgspartikkelen etter den britiske forskeren Higgs. Han mente allerede på 
1960-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. 
 
Denne oppdagelsen er den siste brikken i puslespillet som forskerne var på jakt etter - og kan kalles 
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universets nøkkel. 
 
Leter videre 
 
- Men vi gir oss ikke med dette. Her er det mye mer å oppdage for gruppen vår, sier professoren. 
 
- Denne kunnskapen kan blant annet være med å gi oss mer innsikt på hva som skjedde ved Big Bang, 
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 
 
Bildetekst: 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.|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.|FERDIG MONTERT: En av de ferdig 
monterte detektormodulene under inspeksjon ved Cern.|KOLLEGER: (F.v.) Overingeniør Arne Solberg, 
PHD-student Lars Johansen og forskningstekniker Inger Kindervåg. 
 
© Bergensavisen 
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Se, det finnes! 
Dagsavisen. Publisert på nett 05.07.2012 04:36. (Oppdatert 05.07.2012 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. (Oppdatert: 05.07.2012 21:46) 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/IyeqnTzG
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Bli kjent med Higgs! Fakta partikler 
Higgs-partikkelen 
Dagbladet. Publisert på trykk 06.07.2012.  
Geir Barstein. - gba@dagbladet.no. Seksjon: a.  
Side: 23.  
Del: 1.  
 
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 
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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.  
 
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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Nøkkelen til alt SIGNALER 
Dagbladet. Publisert på trykk 07.07.2012.  
Simen|Ekern. Seksjon: a.  
Side: 2.  
Del: 1.  
 
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. 
 
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 
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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. 
 
Bildetekst: PROTON-KOLLISJON : Fysikere har jaktet på Higgs-bosonet siden sekstitallet. Onsdag 
kom det til syne. Kanskje. 
 
© Dagbladet 
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Oppdagelsen av en ny partikkel 
Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 07.07.2012.  
Are Raklev|Alex Read|Lillian Smestad|Farid Ould-Saada. Seksjon: Debatt.  
Side: 4,5.  
Del: 2.  
 
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 
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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).  
 
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: 
 
Bildetekst: 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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Oppdagelsen av en ny partikkel 
Aftenposten. Publisert på nett 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 
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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. 
 
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 
tidsperspektiv. Det gjenstår å vise at dette er akkurat den Higgs som er ventet i Standardmodellen, eller 
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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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/PT4Ht8F9
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-Skrekken er at vi ikke kommer videre 
Dagbladet. Publisert på trykk 08.07.2012. Seksjon: a.  
Side: 39.  
Del: 1.  
 
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.  
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- En del forventet nærmest å finne noen av dem i løpet av den første uka med drift på LHC, men det 
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 
 
© Dagbladet 
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Kaster nytt lys på universets mørke hemmelighet 
Morgenbladet. Publisert på nett 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 
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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 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 
 
© Morgenbladet 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/Mv7WrtkF
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Kaster nytt lys på universets mørke hemmelighet 
Morgenbladet. Publisert på trykk 10.08.2012. Side: 22.  
Del: 1.  
 
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 
 
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. 
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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. 
 
Bildetekst: 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. 
 
© Morgenbladet 
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Disputerte på kontroll av kreftfremkallende miljøgifter 
Universitetet i Agder. Publisert på nett 18.08.2012 17:03.  
 
Marian Asantewah Nkansah disputerte 17. august for ph.d-graden med en avhandling der hun 
har forsket på metoder for å fjerne polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann. English 
version - please scroll down. 
 
Marian Asantewah Nkansah er er av de fire Agder-stipendiatene, som er finansiert av Aust-Agder og 
Vest-Agder fylkeskommuner. 
 
Marian Asantewah Nkansah er Agderstipendiat ved Institutt for naturvitenskap ved UiAs Fakultet for 
realfag og teknologi. 
 
Agderstipendiatene er fire stipendiater som er finansiert av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. 
Disputasen foregikk i regi av Molekylærbiologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
ved Universitetet i Bergen, som er gradsgivende institusjon. UiA har ikke doktorgradsprogram i 
naturvitenskap. 
 
Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen: 
 
Rensing av polysykliske aromatiske hydrokarboner i utslipp til miljøet 
 
Avhandlingens tittel: `Environmental remediation: Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons`. 
 
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en gruppe kjemiske forbindelser som inkluderer kjente 
miljøgifter. De finnes overalt i naturen og kan dannes i naturlige prosesser, for eksempel ved 
forbrenning. PAH finnes i røyk fra sigaretter, røkelse og oljelamper, i grillet mat, i eksos fra 
forbrenningsmotorer og i tjærebehandlet materiale. Som menneskeskapt forurensing finnes PAH i 
størst mengde i utslipp fra oljeproduksjon og smelteverk. Hvis mennesker eksponeres kan noen typer 
PAH føre til kreft, og øyne, nyrer og lever kan skades. PAH-forbindelsene er tungt nedbrytbare og blir 
dermed værende i miljøet over lang tid. PAH-holdig avfallsstrømmer bør derfor renses før utslipp i 
naturen. 
 
I dette prosjektet er ulike måter å håndtere PAH-holdig vann blitt undersøkt. Oppvarming til opptil 400 
ºC under høyt trykk til er testet for representative PAH-forbindelser som er klassifisert som miljøgifter. 
Forsøkene er utført ved ulike temperaturer, varigheter og enten overskudd eller underskudd av 
oksygen. Forskjellige nedbrytningsprodukter blir dannet med ulik reaksjonshastighet, avhengig av 
betingelsene, og blandingen reagerer raskere enn en enkelt PAH-forbindelse. 
 
I en alternativ tilnærming viser deg seg at LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregates), som brukes 
for eksempel i byggemateriale, gir effektiv rensing av typiske PAH fra vann (antrasen, fluoren og pyren) 
ved at stoffene ble hold tilbake på LECA-overflatene når utlippsvannet strømmer gjennom et lag med 
LECA-kuler. Slik adsorpsjon viser mer enn 90 % renseeffekt. Denne rensemetoden er kjemisk og 
teknisk enkel å gjennomføre og etablering av et oppsett krever ikke spesiell teknisk kompetanse. LECA 
er billig og lett tilgjengelig, og adsorbert PAH kan viderebehandles ved kjemiske eller biologiske 
metoder. Dermed fremstår den LECA-baserte rensemetoden som best egnet til utprøving i industriell 
skala. 
 
Marian Asantewah Nkansah disputerer med en avhandling om behandling av polyaromatiske 
hydrokarboner i vann og luft. 
 
Disputasfakta: 
 
Kandidaten: Marian Asantewah Nkansah, født 11.08.1979 i Nkawkaw i Eastern Region, Ghana, tok 
bachelor i kjemi i 2002 og master i miljøkjemi i 2005 ved Kwame Nkrumah University of Science and 
Technology (KNUST), Kumasi-Ghana. Hun ble ansatt i full stilling ved KNUST i januar 2007, og 
begynte som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder i august 2009, og ble deretter tatt opp til 
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ph.d.-studiet ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen. 
 
Prøveforelesning og disputas fant sted i: Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen, og ble ledet av 
professor Bjarne Stugu, UiB. 
 
Tid for prøveforelesning: 21.juni 2012, kl. 14.15. 
 
Oppgitt emne for prøveforelesning: The fate of marine crude oil spills in different climates 
 
Tid for disputas: Lørdag 17.august 2012, kl. 10.30 
 
Tittel på avhandling: Environmental remediation: Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons 
 
Opponenter: 
 
Førsteopponent: Senior lecturer Johannes A. M. Awudza, Kwame Nkrumah University of Science and 
Technology (KNUST), Ghana 
 
Annenopponent: Forsker Merete Grung, NIVA 
 
Bedømmelseskomitéen har vært ledet av førsteamanuensis Bengt Erik Haug, UiB 
 
Veiledere i doktorgradsarbeidet var: Professor Alfred A. Christy, Institutt for naturvitenskap, UiA, 
professor Tanja Barth, UiB og professor George William Francis, UiB 
 
Press release - English version: 
 
Clean-up of environmental polycyclic aromatic hydrocarbons 
 
Marian Asantewah Nkansah presented her dissertation on the 17th of August, 2012 for PhD at the 
University of Bergen with the title 'Environmental remediation: Removal of polycyclic aromatic 
hydrocarbons' 
 
Summary 
 
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a chemical compounds which belong to the category of 
environmental pollutants and can be found everywhere in nature. They can occur naturally and can be 
formed when substances are burned. PAHs can be found in cigarette, incense and resin smoke, engine 
exhaust, urban smog, barbecued and charcoal-grilled food, creosote-soaked wood and in effluent from 
the petroleum and aluminium smelting industries. Human exposure to some PAHs may cause cancer 
and may affect the eyes, kidneys, and liver. They can remain in the environment for long periods 
because they are chemically stable.. It is therefore prudent that PAH-containing effluents are treated 
before discharge into the environment. 
 
In this project, different approaches to the treatment of PAHs have been investigated. 
 
Hydrous pyrolysis (heating under pressure in the presence of water) has been explored as for 
degrading PAHs in water using anthracene as a model compound and also using a mixture consisting 
of anthracene, fluorene and fluoranthene. The experiments were performed under different conditions 
of temperature, oxidation/reduction systems and durations. Different oxidised and hydrogenated 
derivatives of the starting materials were formed at different rates and the rate of conversion in the 
mixture was high as compared to that of only anthracene. 
 
LECA (Lightweight expanded clay aggregates) was successfully used as an adsorbent for PAHs 
(phenanthrene, fluoranthene and pyrene) removal from water as well as photodegradation studies of 
fluorene in different aqueous media. 
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Overall, the removal of PAHs by adsorption with LECA proved effective with 90% removal efficiency. 
The method is safe and requires no technical know-how to set up. LECA is an economical and available 
on the market and the PAHs adsorbed on LECA can be treated by either biodegradation or AOP as 
mentioned above. The method based on the adsorption with LECA therefore turns out to be the most 
attractive of all and worth exploring on industrial scale. 
 
Personalia 
 
Marian Asantewah Nkansah, born on the 11.08.1979 at Nkawkaw in the Eastern Region of Ghana, 
completed her BSc Chemistry in 2002 and MSc in Environmental Chemistry in 2005 all at the Kwame 
Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Kumasi-Ghana. She was engaged as a 
fulltime member of Faculty of KNUST in January 2007 from where she was employed as a Doctoral 
Research Fellow at the University of Agder in August 2009 and subsequently accepted into the PhD 
programme at the Department of Chemistry, University of Bergen. 
 
Trial Lecture 
 
Title: `The fate of marine crude oil spills in different climates` 
 
Date: 21.06.2012.14:15, Venue: Realfagbygget, Room 3069 
 
Dissertation 
 
Title: `Environmental remediation: Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons` 
 
Date: 17.08.2012.10:30, Venue: Realfagbygget, Auditorium 2 
 
Opponents: 
 
1st opponent: Senior lecturer Johannes A. M. Awudza, Kwame Nkrumah University of Science and 
Technology (KNUST), Ghana 
 
2nd opponent: Researcher Merete Grung, NIVA 
 
The evaluation committee has been led by associate professor Bengt Erik Haug, UiB 
 
Supervisors: Professor Alfred A. Christy, UiA, professor Tanja Barth, UiB og professor George William 
Francis, UiB 
 
© Universitetet i Agder 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/VVGw5KiS
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Den siste biten i puslespillet? 
På Høyden. Publisert på nett 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. 
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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 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! 
 
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. 
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* 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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/J8yRxzKZ
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Redaksjonen anbefaler 31. august - 6. september 
Morgenbladet. Publisert på nett 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 
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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 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 
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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 
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 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/6XcToPgb
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Higgs trakk full sal 
Under Dusken. Publisert på nett 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 
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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 
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. 
 
© Under Dusken 
 
Se webartikkelen på http://ret.nu/U0AHz65e
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NTNU svikter CERN 
Adresseavisen 1. Publisert på trykk 20.09.2012.  
Are Raklev|Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo. Side: 13.  
Del: 2.  
 
Det finnes i dag en overraskende mangel på 
interesse for grunnforskning ved NTNU innen 
fagområder som får stor internasjonal 
oppmerksomhet. 
 
 
T 
 
il 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 sommeren  
 
har 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. 
 
Grunnlaget  
 
for 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 (1933-1937). 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 
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akseleratorteknologi.  
 
Hva så  
 
med 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? 
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