
1

Vart är vi på väg?

förklaringar till verken

till dig som vill upptäcka 
modern fysik genom konst

eller 

till dig som vill upptäcka 
konst genom modern fysik

av Linda Jarlskog
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Vart är vi på väg?
I maj 2015 lyssnade jag till ett väldigt intressant föredrag med temat  
(O)moderna tider.  Det var Anders Olofsson, som är redaktör för  
tidskriften Konstperspektiv, som talade. Han talade om modernismens 
födelse i samband med 1800-talets vetenskapliga uppfinningar och hur 
det 100 år senare blev allt svårare att definiera konstriktningar.  

Han berättade om hur konstkritikern och filosofen Arthur Danto  
(1924 – 2013) ansåg att konsthistorien tog slut med verket Brillo av 
Andy Warhol. Tidigare hade konsten varit efterbildande, nu hade den 
blivit experimentell och visade olika uppfattningar och uttryck på en 
gång. Han ansåg att det inte längre fanns något konstbegrepp och där-
för ingen konstriktning mot vilken konsten kan mätas. Arthur Danto 
hade fel.

På samma sätt som inom konsten har man inom fysiken tänkt sig att 
allt är klart. Så var det innan den moderna fysiken tog fart i början av 
1900-talet. Innan dess var all fysik mekanisk. Man kunde inte  
betrakta en partikel i taget. Fysik associerades med kulor som rullar  
nedför plan. 

Den atommodell som Niels Bohr presenterade år 1913 är ett tydligt  
exempel på hur man började att se till en partikel i taget. I Niels Bohrs 
atommodell kan elektroner endast snurra kring en atomkärna på vissa 
avstånd från kärnan. Med Niels Bohrs  atommodell föll mycket på plats 
som spektrum, det periodiska systemet och hur kemiska bindningar  
kan se ut. Einstein kallade Niels Bohrs upptäckt för ett mirakel. 

En bit in på 1900-talet ansåg man att det mesta var upptäckt inom  
partikelfysiken om än inte allt. Redan under 1930-talet fanns det  
funderingar på om det kan finnas materia som man inte kan se.  
Idén fick fäste mot mitten av 1970-talet. Denna materia är den  
mörka materia som ligger som ett nätverk över universum. 
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Den mest etablerade teorin idag är att den mörka materian består av 
tunga partiklar som inte växelverkar med sin omgivning. Där nätet är 
tätare har himlakroppar och galaxer uppstått. 

Att det även skulle kunna finnas en mörk energi som är som en repulsiv 
gravitation kom mycket överraskande. 

Inom partikelfysiken finns det fortfarande mycket att upptäcka. Man 
letar efter den mörka materian i gruvor, i acceleratorer och i rymden.  
Kanske tar det flera hundra år innan man kan mäta den mörka materi-
an. Kanske tar det också flera hundra år innan man kan förstå vad mörk 
energi är. Precis som inom konsten vet partikelfysiker inte heller ”vart vi 
är på väg”. Kanske kommer även de att behöva börja om när de vet och 
förstår mer!

Brillo är ett amerikanskt varumärke för tvålull.
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Förklaringar till verken

(O)moderna tider

 Gravitation och tyngdpunkt (1687)

Moderna tider

 Inte jungfru men väldigt kompetent - om Marie Curie (1911) 
 Om jorden vore ett svart hål (1915)
 Big Bang - när ordet var singularitet (1922)
 Mörk materia (1930-talet)
 Protonen och neutronen har kvarkar och gluoner (1960-talet)
 Det är vi som är Standardmodellen (1970-1973)
 Mörk energi - eterns återkomst(1998)
 Det är bara 4 % som syns 
 Atlas dotter - higgspartikeln upptäcks (2012)
 Atlas och CMS upptäcker higgs (2012)
 Feymandiagram med higgs (2012)
 Alice (2012)
 Gravitationsvågen (2016)

Talen inom parentes är de årtal för när fysiken  
som verken berättar om utvecklades som mest.
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Inte jungfru men väldigt kompetent
 

Den första kvinnliga no-
belpristagaren någonsin 
var Marie Skłodowska 
Curie (1867 - 1934). Året 
var 1903. Hon fick nobel-
priset i fysik tillsammans 
med sin man, Pierre Cu-
rie,  och fysikern Henri 
Becquerel. De fick priset 
för sin forskning om ra-
dioaktivitet. 

 År 1906 råkade Marie ut för en fruktansvärd tragedi. Då halkade hennes 
man i regnet när han skulle korsa en gata. Han blev påkörd av en  häst-
droska och skadade sig så illa att han omedelbart avled. Marie återhäm-
tade sig så småningom och inledde till och med en kärleksaffär med sin 
gifte kollega Paul Langevin. När denna affär blev känd blev det en enorm 
skandal!

År 1911 fick Marie sitt andra nobelpris, denna gång i kemi. Priset fick 
hon för sin upptäckt av grundämnena radium och polonium.  
När hon skulle åka till Stockholm för att ta emot sitt pris ville inte den 
svenska Nobelkommittén att hon skulle komma. De var oroliga för att 
det skulle talas för mycket om hennes kärleksskandal. Svante Arrhenius 
som var ledamot i Nobelkommittén skrev till och med ett brev till  
Marie där han bad henne att stanna i Frankrike. Marie kom i alla fall  
för att ta emot sitt pris. Det gick hur bra som helst. Hon ansåg att hon 
inte fick priset för sitt kärleksliv - utan för sin forskning!

1911
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Gravitation och tyngdpunkt

Många av oss är rädda för att hoppa från höga höjder då vi upplever 
gravitationskraften som stark. Inom fysiken säger man dock att gravita-
tionskraften är så svag så att den till och med är svår att utforska.

Det första försöket till att beskriva gravitationen ska ha gjorts av Isaac 
Newton (1642-1727). Han insåg att det är samma gravitationskraft som 
både får föremål att falla till marken och som får månen att stanna i sin 
bana runt jorden. 

Verken formas av gravitationen och hundens masscentrum, tyngd-
punkt. 

 år 1687
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Om jorden vore ett svart hål

Stjärnor som dör kan bli svarta hål. Vår sol kommer inte att bli ett svart 
hål för den är för liten. Trots att svarta hål är svarta så vet man att de 
finns. Det vet man för man kan mäta hur andra stjärnor som finns i  
närheten rör sig. Då rör de sig på ett sätt som visar att det måste finnas 
ett mycket tungt föremål i närheten. Svarta hål syns inte eftersom inte 
ens ljuspartiklar, fotoner, kan lämna dem.

I mitten på galaxer - kanske alla galaxer - finns det svarta hål.  
I mitten av vår galax, Vintergatan, tror man att det finns ett svart  
hål som väger 4 miljoner gånger så mycket som vår egen sol. 

Den förste som föreslog att det kan finnas kroppar som är så tunga så 
att inte ens ljuset kan slippa iväg var John Michell år 1783. Den andre 
som föreslog samma sak var den franske matematikern Pierre-Simon 
Laplace. Året var 1796. Därefter dröjde det till 1915 innan någon före-
slog det igen. Då hade Albert Einstein visat att gravitationen kan påver-
ka ljus. 

Det finns en enkel formel för att ta reda på vilken radie som ett svart hål 
får om man känner till himlakroppens massa. Det var Karl Schwarzschild 
som kom fram till denna formel. Året var 1915. Schwarzschild trodde 
inte själv på svarta hål!

2

2 G MRadien
c
⋅ ⋅

=
G = 6,67 •  10-11 N m2/kg2  (en konstant)
M =  5,98 • 1024 kg  (Jordens massa)
c = 3,0 • 108 m/s (ljusets hastighet)

För att ta reda på vilken radie vårt jordklot skulle få om det vore ett svart hål har jag använt  
Schwarzschilds formel. Resultatet blir en radie på 9 mm. Pröva gärna att räkna på det själv!

 år 1915
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Big Bang - när ordet var singularitet

När vår kristna Gud skapade himmel och jord gav han enligt bibeln be-
fallningar i ord. I bibeln står det inget om hur han skapade universum 
men kanske skulle det stå:

Och Gud sade: 1 dividerat med epsilon då limes av epsilon går mot noll.

Om Gud dividerade med det lilla talet epsilon (ε) som går mot noll fick 
han nämligen en singularitet, en punkt för vilken gravitationsfältets 
styrkor får oändliga värden.

Grunden till Big-Bang teorin där universum skapatst ur en punkt, en 
singularitet, lades fram oberoende av varandra år 1922 av den ryske 
matematikern Aleksander Fridman och 1927 av den katolske prästen 
och astronomen Georges Lemaître.

 år 1922
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Mörk materia 

Mörk materia bildar ett nät över universum. Där nätet är  
tätare har det vuxit fram stjärnhopar och galaxer. Man är inte säker  
på vad mörk materia är. En teori är att den består av partiklar som  
inte växelverkar med andra partiklar. Därför är de  
svåra att upptäcka. Ett arbetsnamn för dessa partiklar är WIMP,  
Weak Interacting Massive Particles. 

Ungefär 23 % av alla massa i universum består av mörk materia.  
Den mörka materian är genomskinlig. Den syns inte!  

Det var redan under 1930-talet som man började ana att det kan finnas 
mörk materia. Teorin slog igenom under 1970-talet.

1930-talet
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Protonen och neutronen 
 

Atomkärnor består av protoner och neutroner. Endast väteatomens  
atomkärna måste inte innehålla en neutron.
Protoner och neutroner består av kvarkar som sitter ihop med hjälp av 
gluoner. Gluoner är som klister. En proton har två upp-kvarkar och en 
ned-kvark. En upp-kvark har laddningen +2/3; en ned-kvark har ladd-
ningen -1/3. Därför har protonen den totala laddningen +1.  
Neutronen har två ned-kvarkar och en upp-kvark. Därför är neutronen 
oladdad. 

Att det finns kvarkar föreslog Murray Gell-Mann och Georg Zweig år 1964. 
Eftersom partiklar som bestod av kvarkar sönderföll på olika sätt med  
olika livstid behövde man en teori med ännu en partikel. Därför kom  
gluonerna in i standardmodellen. År 1979 kunde man upptäckta  
gluonerna experimentellt. Detta skedde i Tyskland. 

1960-talet
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Det är vi som är Standardmodellen

I partikelfysikens standardmodell finns alla kända materiepartiklar och 
partiklar som kan påverka andra. 

I detta verk berättar partiklarna om sig själva. Man har sett alla partiklar 
i standardmodellen i olika experiment. Den partikel som man upptäckte 
sist är Higgs.

Standardmodellen utvecklades som mest mellan åren 1970 och 1973.

år 1970 - 1973
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Mörk energi (eterns återkomst)

Under antiken fanns det de som trodde att världsalltet består av fem  
grundelement. Dessa var eld, jord, vatten, luft och eter. Etern är  
rymden som finns runt jorden. Där samlade sig döda människors andar.
Framåt 1700-talet tänkte man mindre på eterbegreppet. Idag pratar 
man ännu om etern som när man säger att ”radiovågorna går genom 
etern”.

I universum finns det mörk energi och mörk materia som vi inte kan se.  
Man tror att 73 % av all materia består av mörk energi. Ingen förstår sig 
på den mörka energin. Till skillnad från annan materia så är den repul-
siv. Den kan vara orsaken till att universum expanderar allt fortare. Den 
mörka energin är lika mystisk som etern var. Det är som om etern har 
kommit tillbaka!

 Det var i samband med att man studerade av en viss typ av supernov-
or i avlägsna galaxer som man införde begreppet mörk energi. Året var 
1998.

 år 1998
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Det är bara 4 % som syns

I universum kan man endast se 4 % av all materia. Nästan all materia 
som man inte kan se kommer inte från higgsfältet och finns inte i  
standardmodellen. Forskare uppskattar att  72 % av all materia är mörk 
energi och att 23 % är mörk materia. Ungefär 1 % är neutrinopartiklar 
som finns i standardmodellen och får sin massa av Higgsfältet.  
Dessa partiklar har en mycket liten massa. Man trodde till och med 
länge att de saknade massa. Så var det under min barndom.

För att få en uppfattning över hur mycket av universum som man kan se 
upptar hålen 4 % av verket.

Detta verk får också symbolisera svår samtidskonst som också bara  
kan vara begriplig till några få procent om ingen förklarar.

ca år 2000
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Atlas dotter, Axel Ebbe och Higgs

Axel Ebbe skulpterade Atlas dotter år 1892. 
Eftersom man ansåg att skulpturen var oan-
ständig fick Axel visa den i sin egen ateljé. 
Skulpturen blev en succé.  

Enligt den grekiska mytologin är det Atlas 
som bär upp himlavalvet. 
Atlas är också namnet på den ena detektorn 
vid CERN i Schweiz där forskare upptäckte 
higgspartikeln i juli 2012. Higgspartikeln är 
den partikel som gör att andra partiklar får 
sina massor. Ju starkare en partikel binder 
till higgspartiklarna (higgsfältet) desto tyngre 
blir partikeln!  
De partiklar som far igenom higgsfältet utan 
att märka det får ingen massa. De som växel-
verkar svagt blir lätta och de som med svårig-
het tar sig fram blir riktigt tunga.

Längst ner i verket ser ni Atlas dotter - i en modern tappning.  
I mitten ser ni en skiss av detektorn Atlas. Längst upp får partiklar sina 
massor. De mindre grå cirklarna symboliserar higgspartiklarna. De större 
cirklarna, ett per verk, symboliserar den partikel som får sin massa.

Det var år 1964 som tre fysiker föreslog att det kan finnas en viss parti-
kel som ger andra partiklar sina massor.  Peter Higgs var en av dem. Att 
partikeln fick heta higgs beror på att namnet är kort och bra. Det tog 48 
år från teori tills man kunde se higgspartikeln i ett experiment!

år 2012
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Atlas och CMS upptäcker Higgs
 

År 2012 kunde man äntligen se Higgspartikeln i experiment. Då kunde 
man se higgspartikeln genom två likvärdiga , ATLAS och CMS. Dessa ex-
periment gjordes vid CERN som ligger strax utanför Genève i Schweiz.

I mitten på klockorna regerar Higgs. Längst ut på visarna syns de partik-
lar som bildas när man har i experimenten har kolliderat protoner . 

Det är framförallt genom två olika sönderfall som higgspartikeln har 
observerats. I det ena sönderfaller higgspartikeln direkt till två fotoner; i 
den andra sönderfaller Higgs till två Z-partiklar som sedan sönderfaller 
till fyra leptoner. Leptonerna är de gröna partiklarna i verket Standard-
modellen.

2012
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Feynmandiagram med Higgs
 

Feynmandiagram visar hur det går till när partiklar förintas och bildas. 

Man ska läsa Feynmandiagram från vänster till höger, precis som en 
vanlig text. Det diagram som har en triangel i mitten visar det vanligaste 
sättet för hur man i experiment bildar Higgspartikeln. Det börjar med att 
två gluoner blir till en toppkvark som i sin tur sönderfaller till en Higgs-
partikel. Denna i sin tur är inte långlivad, men detta syns inte i diagram-
met.
I det andra diagrammet finns både partiklar och antipartiklar. Antipar-
tiklarna har fått vita ögonbryn och pupiller. Vilka partiklar är det som 
förintas och bildas i det diagrammet?
 

2012

gluon

toppkvark

higgs
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Alice
 

Vid experimentet ALICE på CERN 
kolliderar man blykärnor som har en 
mycket hög hastighet. Inför kollisioner-
na har man skalat bort alla elektroner 
från blykärnorna.

Man vill kollidera blykärnorna för att få 
en kvark-gluonplasma. En kvark-glu-
onplasma är som en ”soppa” av nästan 
helt fria kvarkar och gluoner. Enligt Big 
Bang teorin så var det mesta av Univer-
sum en kvark-gluonplasma när univer-

sum hade funnits i ungefär en mikrosekund (0,000 001 sekund).

Forskare vill skapa plasman är för att de vill lära sig mer om den. De vill 
ha svar på frågor som ”är plasman mer fast eller mer som en gas?” och  
”hur påverkar plasman andra partiklar?” Forskare är nyfikna!

En partikel som tydligt ändrar sina egenskaper i kvark-gluonplasma är 
den sammansatta partikeln J/Ψ  som består av två charmkvarkar. 

I mitten på klockan ser du en  sådan J/Ψ-partikel.

På visarna sitter elektroner. J/Ψ kan sönderfalla på olika sätt. Ett sätt som 
den kan sönderfalla på är till två elektroner.
Runt om klockan ser du gluoner. En gluon har alltid två ”färger”.

2012
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Gravitationsvågen

Det var i februari 2016 som forskare i USA gick ut med att de har lyckats 
mäta gravitationsvågor. Men vad är en gravitationsvåg?

En gravitationsvåg är vibrationer som ha bildats när en massa accelere-
rats. För att kunna mäta en gravitationsvåg behövs dock mycket stora 
massor som accelereras. Då kan det vara en stjärna som exploderar eller 
två svarta hål som snurrar kring varandra. Det man mäter är att gravita-
tionsvågen trycker ihop och drar ut vårt rum.

Ta en titt på länken nedan eller scanna qr-koden för att se en kort anime-
rad film om gravitationsvågor.

https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg

år 2016


