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Politik och 
partiklar

Text och foto: Robert cumming

från kommunismens polen till dagens Skandinavien, från 1980-talets cerN till dagens Lhc.  anna Lipniacka söker avslöja 

universums hemligheter med hjälp av dess minsta beståndsdelar. men politiken har en tendens att komma i vägen ibland.

a
nna Lipniacka vill bli fotograferad framför namn-
skylten till Helga Engs hus.

– Hon var den första kvinnliga studenten vid 
universitetet i Oslo, säger hon.

Vi träffas under en nordisk kosmologikonferens 
på universitetet i Oslo. Vädret är urdåligt men jag tänker 
att regnet som faller stadigt under hela vårt besök i den 
norska huvudstaden kan vara en symbol för de kosmiska 
partiklarna som ständigt regnar ner över och igenom oss. 
De är liksom länken mellan astronomin och Annas gren 
av vetenskapen, partikelfysiken. Bilderna blir mot ljuset 
och regnet, men som Anna Lipniacka berättar är politiken 
något som man inte kommer bort ifrån.

2008 är ett stort år för partikelfysiken, nu när den 
europeiska kärnforskningsanläggningen CERN äntligen 
får igång sin LHC, Large Hadron Collider.  Under jorden 
utanför Genève i Schweiz kommer stora elektromagne-
ter att accelerera mängder av atomernas beståndsdelar, 
protoner och antiprotoner, till hutlösa energier, som liknar 
förhållandena i det tidiga universum. Där partiklarna möts 
hoppas man att äntligen kunna skönja tecken på ännu bara 
förutspådda partiklar, som kan förklara hur materian i 
universum blev som den är. Anna är en av deltagarna i At-
las-experimentet på LHC, och står därför på randen till fy-
sikens nästa stora landvinningar. Det är inte första gången. 
Hennes forskarkarriär, som tagit henne från barndomens 
Polen till Norge via Schweiz, USA, Frankrike och Sverige, 
har nuddat vid vetenskap i Nobelklass förut.

Fysik och frihet i Polen

PA: Var du en sådan som bestämde sig redan som treår-
ing att bli partikelfysiker?

– Mja nej, men jag bestämde mig ganska tidigt, när jag 
gick i grundskolan, att hålla på med fysik.

PA: Vad var det som attraherade dig?

– Det fanns många saker, både på en personlig och intel- 
lektuell och på en större, politisk nivå. Jag var alltså född 
i Polen, jag gick i skolan i ett kommunistiskt system, där 
man kunde tala sanning om den inte hade någon politisk 
innebörd. Så fysiken var ett av de få områden där den po-
litiska miljön inte kunde inkräkta speciellt mycket. Jag var 
alltid intresserad av fysik och matematik i grundskolan, 
och det var faktiskt saker som jag gillade att hålla på med. 
Jag gillade inte att skriva uppsatser. Jag gillar saker som 
kan göras i mitt huvud och som inte behöver skrivas ner. 
När jag sedan gick i gymnasiet och på universitetet gick 
det upp för mig att det fanns även den här politiska dimen-
sionen, att jag kan gå till ett ställe, i det här fallet institutio-
nen för fysik vid universitetet i Warszawa, och kunde göra 
det jag tyckte var intressant, där jag kunde ha en karriär som 
en vanlig människa, utan att alls bli inblandad i det politiska 
systemet. Institutionen var en oas, en enklav av fritänkande 
människor i ett system som satte upp vissa gränser. 

PA: Tror du att du hade gjort något helt annat om du 
hade växt upp i Norge eller Sverige?

– Det är svårt att säga, eftersom å ena sidan så fanns ju 
mitt personliga intresse, å andra sidan ville jag jobba med 
nånting som skulle ge mig personligt oberoende, och obe-
roende från systemet. Det finns alltid den kompromissen 
och i det här fallet pekade båda kompromisserna åt samma 
håll, att jag skulle hålla på med fysik, men kanske skulle jag 
ha valt annorlunda i ett annat system. Men det är klart att 
jag skulle göra nånting som hade en koppling till naturve-
tenskapen, det är jag säker på.

PA: Hur var det i Polen i början på 1980-talet när allt 
höll på att hända där?

– Jag var kvar i i Polen under den politiskt mycket våld-
samma period då militärstyre introducerades 1981. Då var 
jag inblandad i strejken på institutionen för fysik vid uni-
versitet i Warszawa, som pågick i sex veckor och upplöstes 
av oss bara en dag innan militärstyre infördes. Vi visste ju 
inte att det skulle bli militärstyre och nästa dag fanns det 
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pansarvagnar på gatorna och militärpolis vid institutionen 
så om vi inte hade haft tur nog att upplösa strejken så hade 
vi nog allihopa hamnat i fängelse på militärstyrets första 
dag. Av ren tur så röstade universitetets strejkråd natten 
innan att avsluta ockupationen. Så efter det kom två år då 
jag faktiskt inte fick lämna Polen.

PA: På grund av strejken?
– Man vet aldrig skälet, jag förnekades bara pass. Det 

var egentligen en ganska vanlig situation för alla, men vi 
forskare i den lilla gruppen som samarbetade med Cern 
hade den sällsynta friheten att vi fick pass för att åka och 
göra vårt jobb och sedan komma tillbaka. Det var i och för 
sig ganska begränsat eftersom det också var säkert att om 
du skulle åka dit och hade familj, så måste familjen stanna 
i Polen under tiden, så det fanns liksom ingen möjlighet 
att till exempel åka med pojkvännen. 

Från Cerns glansdagar till jakten på Higgsen

Med start 1984 började Anna sitt långa samarbete med  
Cern i Schweiz. 

– Det var med Jack Steinbergers neutrinoexperiment, 
han som som fick Nobelpriset, men inte för just det här 
experimentet. Jag jobbade inom neutrinomikroskopex-
periment och mätte neutroners och protoners inre med 
neutriner som mikroskopiska strålar.

PA: Det måste ha varit samtidigt som man upptäckte W- 
och Z-partiklarna och lyckades visa att elektromagnetismen 
och den svaga växelverkan var två sidor av samma mynt.

– Ja, att åka fram och tillbaka till Cern var mycket intressant 
vid den här tiden. Det är dagar som jag liksom kommer ihåg.

PA: Så hur pass nära kom du att jobba med experimen-
ten som faktiskt vann Nobelpriset?

– Jag jobbade inom ett annat experiment, men jag 
kände folk som arbetade med SPS-experimenten. Vi hade 
till exempel en ingenjör som faktiskt höll på att designa 
saker för experimentet UA2 som behövdes för att bekräfta 
upptäckten.

PA: Men du höll alltså själv på med att slå samman de 
elektromagnetiska och svaga krafterna?

– Ja, jag var en del av detta när jag gjorde mitt examens-
arbete. Då så kände vi till W- och Z-partiklarnas massor, 
det enda som saknades var den direkta observationen. Så 
jag tog för givet när jag höll på med detta 1983 att dessa 
bosoner fanns. På sätt och vis är vi i samma sits vad gäller 
Higgspartikeln nu. Vi liksom antar att den finns där.

PA: Var det någon överraskning då de faktiskt dök upp?
– Inte riktigt, inte från min sida. Spänningen var snarare 

om de kunde få tillräckligt mycket med luminositet i acce-
leratorn för att faktiskt kunna se det på ett övertygande sätt. 
Det var även vissa förseningar; hur lång tid skulle det ta?

Sedan W- och Z-partiklarna upptäcktes fortsatte Anna 
med sitt arbete på Cern och skrev sin doktorsavhandling 
om neutrinoexperimenten där. Sedan jobbade hon ett tag i 
USA med Superconducting Supercollider, som sedermera 
lades ner. Tillbaka i Europa blev det Cern igen och uppföl-
jaren till SPS, LEP. År 2000 började hon med förberedel-
serna för Atlas, som först nu drar igång på riktigt.

– Det finns två experiment i LHC, CMS, compact muon 
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spectrometer, och Atlas. De har något olika design, men de 
är båda två fullt utrustade för att kunna se allt som kom-
mer ut från proton–proton-växelverkan, att se alla sluttill-
stånd och alla partiklar och mäta alla deras egenskaper. Vi 
behöver två experiment därför att det som vi, alla tvåtusen, 
hoppas kunna se kommer att vara väldigt nytt. Då behöver 
man kunna titta på det på ett oberoende sätt.

Ett gigantiskt fysikersamhälle

PA: Tvåtusen pers säger du, hur funkar det egentligen?
– Det är ganska roligt egentligen, och det är roligt att det 

funkar.  De senaste tre åren har jag till exempel varit med i 
Atlas’ författarskapskommitté, som håller i databasen över 
alla aktiva Atlas-medlemmar och bestämmer om reglerna 
för vilka som får skriva under på våra vetenskapliga artiklar. 

PA: Liknar Atlascommunityn alltså ett universitet eller ett 
företag, eller är den mer som Wikipedia eller Lunarstorm?

– Atlas är på något sätt en jättestor online-gemenskap. 
Det liknar mest en nätcommunity. Det är kul hur den här 
gemenskapen fungerar.

PA: Det var trots allt ni som uppfann webben.
– Ja, den uppfanns av Tim Berners-Lee med målet 

att just förbättra kommunikationen inom en stor grupp 
fysiker. I början var det några som betraktade honom med 
skepsis, men dagen efter att han la ut det här verktyget så 
började folk använda det.

Ett nätverk växer fram

Efter USA-vistelsen var det Frankrike som Anna hamnade 
i, men hon fortsatte att jobba emellanåt på Cern i Schweiz. 
Efter Frankrike bar det av till Sverige. 

– Jag blev anställd vid Stockholms universitet 1997, men 
egentligen spenderade jag största delen av min tid kvar på 
Cern. Men jag undervisade i Stockholm och lärde känna en 
massa studenter som nu studerar eller jobbar i Stockholm. 
Och så Christer Fuglesang, även om han egentligen var i 
stort sett klar med sin avhandling när jag kom till Stockholm. 

Sedan fick Anna sitt nuvarande jobb som professor vid 
universitetet i Bergen. 

– Jag föreställde mig att nu när jag redan var i Skan-
dinavien, så skulle Bergen inte vara så långt bort … Men 
jag hade fel! Jag skulle säga att i Norge så är mentaliteten 
liksom mer jordnära. De är mer praktiska. Bergen ser jag 
som ett mycket mer traditionellt samhälle än Stockholm. 
Det var lite av en överraskning.

Det var mötet med detta samhälle, och folk vid uni-
versitetet som var, som hon säger, ”ganska långt ifrån mig 
i sina åsikter”, som gjorde att Anna bestämde sig för att 
starta ett nordiskt nätverk för kvinnor inom fysiken. Det 
var en reaktion mot de varierande attityder mot kvinnor 
som hon mött under sin forskarkarriär. 

– När jag var i Polen var naturvetenskapen en av de få 
intressanta saker som man kunde hålla på med och ändå 
vara oberoende av politik. Mina lärare inom fysik och 
matematik var både män och kvinnor, jag såg inte någon 

Anna väljer:

TRE PARTIKLAR

Elektronen, neutrinen och kvarken.
– jag är liksom fast vid de användbara partiklarna 
från den första generationen. jag gillar elektro-
ner, neutriner och kvarkar eftersom det är det vi 
har kvar. jag gillar dem lika mycket. de utgör vår 
massa, kvarkarna i synnerhet, de bygger oss, och 
det är det vi har över att konstruera oss själva 
med. de är det vi kan använda för att accelerera 
och krascha och kanske producera de övriga partiklarna och 
studera dem.

TRE  INSPIRERANDE fySIKER

Emmy amalie noether.
– om jag ska välja en kvinna så är hon min 
absoluta förebild. Hon var matematiker 
eller teoretisk fysiker, och hon är den som 
skrev ner att för varje kontinuerlig symme-
tri av rummet så finns det en konserverad 
variabel. symmetrier är en av grunderna när vi konstruerar 
modeller av fysiken, och noethers teori är en bas för detta.

richard Feynman.
– när det gäller vardagslivet som fysiker 
så är det Feynman som har inspirerat mig. 
Hans diagram, hans bilder som man ritar 
varje dag, de är mycket praktiska att ha 
och det sitter fast i hjärnan.

Vera rubin.
– jag är ganska inspirerad av Vera rubin, 
som är astronom och en av de första som 
faktiskt kvantifierade rotationen i galaxer 
och hos den mörka materian.

NIcOLAuS cOPERNIcuS ELLER MARIE cuRIE?

Copernicus.
– Han är längre bort i tid än Curie och man 
kan ha mer romantiska idéer om honom. 
Hans liv som det verkligen var är mindre 
känt än Marie Curies. 
En sak som är mindre känt är till exempel 
att han var den som hade ansvar för en 
av städernas försvar mot tyska trupper som attackerade 
den. Han var dessutom guvernör för staden och ansvarade 
för konstruktion av fortifikationer för att skydda den mot 
tyskarna. Han var intressant som historisk person, inte bara 
vetenskapligt. det skulle vara fint om vi visste mer om hans 
liv, inte bara om vetenskapen.
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särskild skillnad mellan män och kvinnor inom naturve-
tenskapen i Polen när jag kom in i leken. Min familj var 
också ganska kvinnodominerad. Min mor var gymnasie-
lärare i fysik, och min mormor hade högre utbildning som 
ingenjör. Så jämställdhet var ingen fråga i min familj. 

– När jag höll på med matematik och fysik på gymnasiet 
var det visst färre tjejer än killar. Vid universitetet var det 
i början kanske 30 procent av studenterna som var tjejer, 
så återigen tänkte man inte så mycket på det, men när jag 
valde några avancerade kurser så hände det ibland att jag 
var den enda kvinnan i rummet. Det var i allmänhet tuff 
konkurrens för doktorandtjänsterna efter examensarbetet, 
och då var alla metoder tillåtna för att kämpa mot motstån-
darna. Jag upplevde aldrig någon diskriminering från mina 
lärare, snarare från andra studenter. Då tänkte jag, men 
okej, vi tävlar ju med varandra: typ du har glasögon, jag är 
kvinna, och det var liksom samma slags argument.

När Anna flyttade till USA fick hon kontakt med kvinnor 
som var medvetna om att diskriminering var ett reellt pro-
blem på universitetet. Droppen kom dock i Frankrike, där 
hon var en av bara två kvinnor i en stor grupp forskare.

– De sa: ”Okej, ditt kontrakt kommer inte att förlängas, 
men det är bra för dig eftersom du då kommer att kunna 
tillbringa mer tid med din dotter!” Det var något som 
aldrig hade hänt förut.

I Sverige var Anna återigen en av få kvinnor på sitt jobb. 
- Det kändes som det fanns någonting som man behövde 

kämpa emot. Så jag gick liksom med i kampen och försökte 
ta reda på vad som pågick, och också att försöka öka antalet 
tjejer, för att få det upp till polska nivåer! Det hade jag ju i 
huvudet eftersom jag tänkte, det är normalt med minst 30 
procent tjejer, så varför är det inte på det viset? Men sen flyt-
tade jag till Norge och då var det en helt annan upplevelse. 
Jag kom till Bergen, där det finns 40 professorer på institu-
tionen och jag är den enda kvinnan som har fast tjänst.

PA: Så det var ännu värre än i Sverige?
- På just den här institutionen så var det det. Nu har det 

blivit mycket bättre.
Det nordiska nätverket hade sitt första möte 2005 i 

Bergen, fick medel från danska naturvetenskapsrådet och 
Nordforsk, och nu ordnas ett möte varje år för kvinnor 
som jobbar med fysik i Norden. 

Nyckeln till den mörka materian

Mitt bland astronomer och kosmologer i Oslo så undrar jag 
hur Anna förhåller sig till astronomin och till universum. 

PA: Tänker du på universum och stora smällen när du 
tänker på dina experiment?

– Min koppling är den mörka materian, i stor utsträck-
ning. Jag vill veta vad den är för något, och jag tror på att 
vi kan få fram det i acceleratorer och studera det.

PA: Tror du att vi kan få fram mörk materia i LHC?
– Jag hoppas verkligen att vi kan få fram det i LHC. Om 

supersymmetri, som är en teori som är attraktiv i många 
andra hänseenden, är scenariot som ligger bakom mörk 
materia, då borde vi kunna producera det med LHC. 
Dessutom finns beräkningar på hur pass tunga mörk ma-

teria-partiklar borde vara, och hur pass lätt de ska kunna 
växelverka med andra partiklar. Man kan sätta något slags 
vaga, allmänna begränsningar på växelverkningar som 
skulle kunna skapa partiklar av vanlig materia. Så från 
sådana allmänna tecken verkar det ganska troligt att vi 
kommer att kunna producera det med LHC.

PA: Är det partikelfysikerna som kommer att lösa pro-
blemet med mörk materia tror du?

- Jag tror att partikelfysiker kommer att bidra med en del 
av lösningen. Så även om man kan få fram mörk materia-
liknande partiklar på LHC, alltså tunga, svagt växelverkande 
partiklar, så kommer man ändå att behöva bevisa att det 
är just den partikeln som utgör den mörka materian. Då 
behövs både direkta och indirekta detektioner genom expe-
riment, och datamodellering också. Det vi troligen kommer 
att kunna göra är att mäta dess massa inom några gränser, 
och vi kommer förmodligen i någon mån kunna mäta hur 
gärna den växelverkar med vanlig materia.

PA: Hur pass lång tid kommer det att ta?
- Det beror på. Om det är en partikel så måste den vara 

en del av någon modell inom partikelfysiken, så det beror 
väldigt mycket på vad det är för modell, och denna modell 
är bortom standardmodellen. Om det passar ihop med 
supersymmetri så kan det kanske räcka med två-tre år. Om 
det är något helt okänt kan det ta mycket längre, om vi nu 
ser det överhuvudtaget. 

Nordiska nätverket för kvinnor inom fysiken: www.norwip.org

www.nsaaforum.ning.com

Norra Sveriges 
AmatörAstronomer

Norrland 
Star Party 

Älvsbyn 
26-29 september 2008

Nu händer det i norr!
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