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Osynliga
partiklar
Klart man älskar neutrinerna. Dessa
de mest oansenliga av de partiklar
som vår verklighet består av, ständigt
och i oföreställbara mängder svärmande genom luften, jorden, kroppen
– utan att de känns eller spelar någon
större roll för andra än kärnfysiker.
Blyga, fascinerande grundpelare i
skapelsen. Den 6 oktober fick neutrinerna dessutom Nobelpriset för
sin häpnadsväckande förmåga att
förvandlas mellan tre olika typer –
under färden från solens kärnfabrik
till jorden till och med. Visst, det är
forskarna Takaaki Kajita och Arthur
McDonald som fått priset för att ha
avslöjat neutrinernas färdigheter, men
det är fysikens under som berör i första hand. Värdiga pristagare allihopa,
tänker jag den 6 oktober. Men sedan
kommer jag på det där med statistiken. Och universums utvidgande.
År 2011 delade alltså tre astronomer på Nobelpriset för upptäckten
av kosmos’ skenande acceleration,
som tros orsakas av astrofysikens
just nu minst förstådda kraft, den
mörka energin. År 1979 mätte
Vera Rubin och Kent Ford upp
spiralgalaxers rotation och avslöjade astrofysikens – då som nu –
minst förstådda klister: den mörka
materian. Den består, tror dagens
fysiker, av ännu blygare partiklar
än neutrinerna, och ett Nobelpris
väntar nog den som hittar dem.
Men Vera Rubin, tänker jag
den 6 oktober, väntar ännu på sitt
pris. Det gör såklart många andra
värdiga fysiker, och det är ju inte
självklart att den mörka materians
upptäckt (som andra som Fritz
Zwicky och Knut Lundmark tidigare varit på spåren) ska få priset.
Det är där statistiken kommer in.
Det är nu 52 år och 121 andra som
fått priset sedan senaste gången fysikpriset gick till en kvinna. Vilket
får mig att undra hur Nobelkommittéerna förvaltar det oerhörda
förtroende som vi gett dem.
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