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En internasjonal gjennomgang av 
45 norske fysikkmiljøer viser at flere 
av dem er ledende i verdensklasse 
på sine felt.

Fire av disse miljøene ligger i Os-
lo, to i Trondheim og ett i Bergen. De 
omtales som miljøer som har en in-
ternasjonalt ledende rolle, og som 
gjennomfører original forskning 
som publiseres i de beste interna-
sjonale tidsskiftene.

Det er Forskningsrådet som har 
bestilt den objektive gjennomgang 
av fysikkmiljøene. Med jevne mel-
lomrom blir ulike fagmiljø analysert 
på denne måten, for at Forsknings-
rådet skal kunne styre utviklingen 
av miljøene best mulig.

De fire miljøene i Oslo som får 
toppkarakter er alle knyttet til Uni-
versitetet i Oslo. Det er gruppen 
for fysikalsk elektronikk, gruppen 
for høyenergi partikkelfysikk (med 
aktiviteter blant annet ved CERN), 
gruppen for solfysikk og gruppen 
Physics of Geological Processes.

I Bergen er det gruppen for rom-
fysikk ved Universitetet i Bergen 
som får betegnelsen «excellent». 
Ved NTNU i Trondheim har grup-
pene som arbeider med biofysisk 
og medisinsk teknologi og de som 
arbeider med teoretisk faststoff fått 
samme omtale. (©NTB)
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Genetisk er mennesker og sjimpan-
ser nesten like. Den store forskjellen 
skyldes at våre gener er flinkere til å 
danne nettverk, viser en norsk-ame-
rikansk studie.

Mer enn 97 prosent av mennes-
kets genmateriale er identisk med 
sjimpansens. Hvorfor er vi da så 
ulike?

Svaret ligger ikke i genene som 
sådan, men hvordan genene ar-
beider og samhandler, forklarer 
NTNU-professor Eivind Almaas til 
forskningsmagasinet Gemini.

Forskjellen er særlig tydelig i 
hjernen, der mange av menneskets 
gener er knyttet tettere sammen i 
nettverk enn sjimpansens. Dette 

har norske og amerikanske forskere 
nylig funnet ut ved å studere et stort 
antall gener fra begge artene.

– Vi ville finne ut mer om hvor-
dan evolusjonen skjer i mennesker, 
forklarer Almaas. Han er professor 
i systembiologi ved NTNU i Trond-
heim og deltok i studien, som fant 
sted ved Illinois-universitetet.

Forskerne sammenlignet akti-
vitetsnivået i til sammen 21.000 
enkeltgener som i utgangspunktet 
var identiske for begge arter. De un-
dersøkte også noen helt spesielle 
gener, såkalte transkripsjonsfakto-
rer, som forenklet sagt styrer funk-
sjonen til andre gener.

(©NTB)
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mennesker og 
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Grunnen til at vi mennesker kan snakke og våre nærmeste slektninger,
menneskeapene, ikke kan, er vår evne til å uttale «k» og andre distinkte
lyder.

KRT/Bulls  KILDER: “Human Nature” av Paul Ehrlich, “Encyclopedia of Language”

Anatomi tillater tale

SJIMPANSE

Gane

Tunge

Strupe-
hode

Strupe

Til forskjell fra mennesker har ikke
sjimpanser noen stemmespalte,
men kan bare grynte og hyle fordi
de mangler stemme- og hjerne-til-
tunge-forbindelsene som trengs for
å uttale konsonanter

Når et
menneske
sier «k», heves
tungeryggen
til ganen.
Sjimpanser
klarer ikke dette
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Vindu mot 
verden
Astronauter fra fergen Endeavour har 
installert en ny modul med observasjons-
dekk om bord på Den internasjonale 
romstasjonen.

Slik ser Sahara-
ørkenen ut inne 
fra kuppelen

Tranquility

Kuppel

Ny modul

Arbeidsdekk med 
seks vinduer på 
siden og ett øverst

Lukker

Lengde: 7 m

Den internasjonale
      romstasjonen

Omtrent her 
sitter den nye 
modulen

Diameter: 4,5 m

Vekt: (i bane) 
18 145 kg

Funksjoner:
• Ekstra plass 
til besetning, 
kontrollsystemer og 
et nytt dokkingpunkt

Produsent:
• Thales Alenia Space 
i Torino i Italia

© MCT/Bulls  
KILDER: NASA, Den europeiske romfartsorganisasjonen

Skogen som blir borte

© MCT/Bulls  KILDER: Brasils 
nasjonale romforskningsinstitutt

Skog Avskoging

Nedbrenning av skog i Amazonas har gjort Brasil til et av de landene 
i verden som slipper ut mest karbondioksid. Myndighetenes nye 
bevaringstiltak har imidlertid bremset avskogingen. Slik var 
situasjonen i den brasilianske delen av Amazonas i 2008:

MERK: Hvite områder i skogpartiene i 
Amazonas viser vegetasjon som ikke 
er skog eller manglende satellitt-data
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De verste jordskjelvene
Nittitallets største jordskjelv.

Juli, 1990:
Filippinene,
1600 drept

Sept. 1993:
India, 7600
døde

Juni 1990:
Nordvestre
Iran, mer enn
50 000 døde

Feb. 1991:
India, Pakistan,
Afghanistan,
1700 døde

Juni 1994:
Colombia,
1000 drept

Mai 1995:
Russland,
ca. 2000 drept

Jan. 1995:
Kobe, Japan,
6425 drept

Feb. 1998:
Afghanistan,
ca. 4000 drept

Mai 1997:
Iran,
ca. 2000 drept
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Jan. 1999:
Colombia,
opptil 1000
drept

Aug. 1999:
Tyrkia,
mer enn 500
fryktes drept

1999


