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SOMMARENS PROfIL: MARK PEARcE

höga förväntningar  
på hög höjd

av Anna Davour

i sommar flyger ballongexperimentet pogoLite. Det blir tredje gången gillt för mark pearce, fysiker med smak för  

banbrytande experiment i rymden.

m
ark Pearce får inget sommarlov. När andra går på 
semester jobbar han mer intensivt än någonsin. 
Det är nämligen ganska speciella förhållanden 
som krävs för att hans flygande observatorium ska 
kunna fånga röntgenstrålning från rymden som 

det är tänkt. Det ballongburna instrumentet PoGOLite är 
beroende av vädret och vindarna som ska bära ballongen 
runt Arktis, högt upp, ovanför större delen av atmosfären. 

Det blir mycket tid vid Esrange utanför Kiruna, där bal-
longen skickas upp.

– Stödet från familjen är jätteviktigt, att de accepterar 
att man åker bort, säger Mark Pearce. Särskilt under som-
maren. Man jobbar hela året och sen ser de flesta fram 
emot en rast på sommaren – men det får man inte. Vi 
måste flyga under juli. Men jag har en förstående fru.

Mark Pearce lutar sig avslappnat bakåt på sin kontors-
stol i det ljusa arbetsrummet. Han pratar snabbt och 
intensivt, med tydlig brittisk brytning. 

Han ser förstås fram emot sommarens arbete, trots 
att det stjäl den här delen av året från honom. Det är 
tredje sommaren i rad som han tillbringar på Esrange 
med förhoppningen att få PoGOLite att flyga. 2011 lyfte 
den gigantiska ballongen – som hamnade i tidningarna 
som rekordballongen, stor som två Globen – men de blev 
tvungna att låta den komma ner ganska snart igen och 
hann inte göra några mätningar. 2012 blev vädret aldrig 
bra nog för att släppa iväg ballongen. 

Förhoppningen står nu till den kommande sommarens 
väder. Om inte flygningen lyckas nu börjar det bli riktigt 
frustrerande. Ju längre tiden går, desto större blir risken 
att andra instrument hinner före, och PoGOLite missar 
möjligheten att vara banbrytande. Dessutom är det mycket 
prestige i det här – eftersom ballongen ska flyga hela varvet 
runt Arktis, genom både ryskt och kanadensiskt luftrum, 
så har det också varit en diplomatisk fråga som involverat 
utrikesdepartementet.

Mark Pearce har varit med sedan PoGOLite bara var 
typskisser på en pappersduk, som fortfarande ligger på en 
hylla här i hans kontor i Stockholm. Det var på ett möte i 
Stanford 2003 de första skisserna gjordes. 

– Det är väldigt speciellt att ha varit med om hela 
processen från början, och att kunna stå framför en gondol 
som man själv har byggt.
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Till stjärnorna via CERN

Vägen till astropartikelfysiken gick via partikelfysiklaborato-
riet CERN. Själva astro-delen kom sent in i bilden.

Mark Pearce beskriver sig själv som någon som all-
tid varit intresserad av att meka med saker och som läst 
mycket populärvetenskap under uppväxten. Men han har 
aldrig hållit på med att titta på stjärnor.

– Det har säkert att göra med att jag har växt upp i Eng-
land i en stad, med mycket ljusföroreningar, säger han.

I grunden är han alltså partikelfysiker, högenergifysiker 
som det heter på fackspråk. Han gjorde sin doktorsav-
handling på universitetet i Birmingham, fast nästan hela 
tiden tillbringades på CERN. Där var han ansvarig för en 
särskild del av utrustningen, och hade ständigt en person-
sökare på sig för att kunna rycka in om något skulle gå fel.

Efter att han fått sin doktorstitel 1996 flyttande han till 
Sverige. Anledningen till det var enkel, och hade inte med 
forskningen att göra:

– Ja, hon hette Jenny!
Det funkade bra, Mark Pearce rotade sig här och han och 

Jenny är gifta nu. Han har inga planer på att flytta härifrån.
– Jag trivs verkligen i Sverige, förklarar han. Jag tycker att 

det är jätteskönt att man kan bo i en stor internationell stad 
och ändå ha så nära till naturen. Det är otroligt fint.

Som för att understryka poängen i det här kommer en 
rovfågel förbi utanför fönstret, kanske en falk eller hök, 
som svävar vidare ut över närmaste skogsparti. Alba Nova 
(Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik) 
har spektakulär utsikt mot Frescati och Brunnsviken med 
Hagaparken på andra sidan.

En färdighet han inte har lyckats tillägna sig ännu är 
skidåkningen. 

– Vi har ett skidspår ganska nära, så jag försöker lära 
mig att åka. Jag kommer ut ur garaget, och ramlar tre 
gånger på uppfarten innan jag ens har tagit mig ut. Alla 
grannar tittar: ”Ja ja, det är han från England”.

Det är bara en sak som Mark Pearce nämner som mo-
tigt med att flytta till Sverige, nämligen att som engelsman 
kunna ta till sig språket.

– Alla är så otroligt bra på engelska och alla vill prata 
engelska hela tiden. Särskilt om man har druckit litegrann. 
Det behövs att man har några envisa vänner eller kollegor 
som vägrar prata engelska.

Han har haft tur med att ha precis sådana personer runt-
omkring sig, som har hjälpt honom så att han pratar flytande 
svenska. Men skriver, det gör han helst på modersmålet.

Otålig partikelfysiker

Intresset för astropartikelfysik kom egentligen ur en otålig-
het över de långa tidsskalorna i partikelfysikexperimenten. 
Att bygga en accelerator och få den och instrumenten att 
fungera tar mycket tid, och involverar enormt många män-
niskor. I slutet på 90-talet var det flera år innan det skulle gå 
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liten testballong på esrange. i mars gjorde mark Pearces team mät-
ningar av neutroner på hög höjd med hjälp av experimentet Pogolino. 
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att få mätdata i detektorn ATLAS som Mark Pearce jobbade 
med. Han började se sig om efter annat, och hittade den 
satellitburna partikeldetektorn pamela. Han har också varit 
med i samarbetet kring satelliten Fermi (som tidigare hette 
GLAST) som tittar på gammastrålning.

Båda de här projekten har gett riktigt betydelsefulla 
och omtalade resultat. pamela kunde till exempel visa att 
det fanns en oväntat stor mängd antipartiklar vid vissa 
energier, vilket fick många fysiker att resonera om att de 
kunde vara ett tecken på mörk materia (en annan hypotes 
är att antipartiklarna kommer från pulsarer). Mark Pearce 
tycker att det är roligt att det här blev aktuellt igen nyligen, 
när en detektor på den internationella rymdstationen ISS 
kom med en ännu noggrannare mätning som bekräftade 
att det faktiskt finns så här många antipartiklar. Men han 
gör inte någon stor grej av det. Själv tycks han ha gått 
vidare och riktar sitt fokus mot annat.

Astropartikelfysik handlar om att observera partiklar 
och strålning från rymden, och därigenom kunna dra 
slutsatser om astrofysik och olika fenomen i rymden. Det 
var en liten omställning från acceleratorexperimenten, och 
det blev mycket astrofysik att plugga in. Men Mark Pearce 
hade bra timing med det och fick chansen att undervisa på 
en kurs i astropartikelfysik 1999.

– Bästa sättet att lära sig själv är ju att lära ut till andra.
Och så småningom började han alltså intressera sig för 

det som nu är PoGOLite. Ju mer han satte sig in i det desto 
mer intresserad blev han. Det var spännande hårdvara att 
jobba med, och bra forskning. Dessutom såg Mark Pearce 
geografiska fördelar:

– Jag insåg ganska tidigt att vi hade den här Esrange-
möjligheten i Sverige. Vi kan flyga ballonger härifrån.

Outforskade energier

Det som PoGOLite ska titta på är röntgenljus, elektromagne-
tisk strålning med mycket högre energi än synligt ljus, men 
lägre energi än den strålning som till exempel Fermi fångar 
upp. Det här är ett energiområde som är relativt outforskat, så 
där kan fortfarande dölja sig överraskningar. Dessutom kan 
PoGOLite mäta polarisationen av röntgenstrålningen. Sådan 

information kan ge viktiga ledtrådar till exempel för att skilja 
mellan olika modeller för hur pulsarer fungerar, och för att 
förstå geometrin hos processerna vid svarta hål som samlar 
en skiva av stoft och och gas omkring sig.

Som allra första testmätning ska PoGOLite riktas in på 
att mäta strålning från krabbnebulosan. Den här nebulo-
san är en supernovarest med en en pulsar i centrum, och 
den är den starkaste kända konstanta källan till gam-
mastrålning på himlavalvet. Åtminstone är den nära nog 
konstant, enligt de senaste rönen finns det vissa variatio-
ner. Men den är ändå tillräckligt stabil för att användas för 
att kalibrera instrument och jämföra dem med varandra.

Vara ständigt beredd

Så nu till sommaren är det återigen ett halvdussin per-
soner från KTH som far upp till Kiruna, njuter av ljusa 
nätter och fäktas med mygg medan de in i det sista testar 
och finputsar instrumentet.

Flygningen som avbröts 2011 slutade i en omild land-
ning som förstörde delar av utrustningen. Bland annat 
slogs solpanelerna sönder, och kraftförsörjningen fick 
bytas ut. Förra sommaren ägnades två månader åt test-
ning och fixande med detaljer inför flygningen, för att 
instrumentet skulle vara i perfekt form. Desto större blev 
besvikelsen när det aldrig blev något av. Varje dag klockan 
11 samlas de på Esrange för ett vädermöte, och sedan ska 
det avgöras: kan de flyga idag, eller inte. Att vara ständigt 
beredd på det sättet kan vara ganska tärande.

– Det krävs kanske ett speciellt temperament för att 
jobba med det här, säger Mark Pearce.

Det är en speciell miljö också, naturskönt omgiven av 
vildmark. Ungefär 10 personer arbetar väldigt nära inpå 
varandra under flera veckor, bor tillsammans och äter 
tillsammans. Det går ju att åka in till stan, Kiruna, men det 
kräver en hel del planering. Mark Pearce har ägnat sig lite 
åt att turista i området, vandrat i Abisko och sådant, men 
mest av allt blir det jobb.

Men det är ju inte alla som har byggt ett instrument 
som ska kika ut i rymden medan det seglar på vindarna 
kring Arktis. 
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röntgenteleskopet Pogolite, inuti sin gondol, testas 
på esrange sommaren 2012. 


