
Ur posthögen trillar 
ett prospekt från den 
världsomspännande 

amerikanska månadstidskrif-
ten National Geographic, 
grundad 1888 och med en 
upplaga på tio miljoner med-
lemsexemplar. Genom sin 
strikta journalistik och fram-
för allt kanske det suverä-
na bildmaterialet är den värd 
att hållas, helst som den 
sedan några år tillbaka också 
kommer i en svenskspråkig 
utgåva. Nu driver den sär-
skild reklam för komman-
de nummer, som handlar om 
nanotekniken.

Men jag behöver inte in-
vänta dess ankomst, för ve-
tenskapsmagasinet Forsk-
ning & Framstegs tredje 
nummer för i år ligger bland 
all bråten på mitt bord. Och 
dess tema för nummer tre 
april 2007 anges på omslaget 
vara just ”NANO – löften & 
hot”. Tidskriften, som redan 
i sin titel anger sig ha en po-
sitiv syn på vetenskapens 
utveckling och mestadels 
brukar ge syn för sägen i ena 
numret efter andra genom 
att tala stora och vackra ord 
om alla våra möjligheter i en 
ljusnande framtid, har här 
låtit forskares olika framtids-
syner komma till tals.

Kan hända är man som 
godtrogen läsare till en 
början beredd att svära på 
magisterns ord i intervju-
artikeln ”Nanohantverkar-
na”. Hon är norskfödd, tret-
tiofemårig uppsalaprofes-

sor i nanoteknologi, givetvis 
den första inom den disci-
plinen vid den gamla forsk-
nings- och läroanstalten, och 
har en glad och övertygan-
de framtoning. Här lär vi oss 
ledas fram till ”lika genom-
gripande förändringar som 
bilismen och informations-
tekniken. Lama kommer att 
kunna gå och cancer blir ett 
minne blott”. ”Nanotekni-
ken är en stor verktygslåda”, 
står det vidare skrivet.

På Chalmers här nära 
invid har man redan byggt 
upp landets bredaste nano-
forskning med drygt 300 
forskare sysselsatta. Den nya 
tekniken ”tycks finna till-
lämpningar inom varje na-
turvetenskapligt forsknings-
fält”. Äcke dä fantastiskt?! 
Allt handlar om ”att studera 
och manipulera materien på 
atomär nivå och därigenom 
ge materialen nya egenska-
per och funktioner… Atom-
slöjd kallas det ibland”.

Kanske ska jag säga att 
nano är ett prefix som bety-
der miljarddel; det kommer 
av grekiskans ord för dvärg: 
nanos. En nanometer är 
en miljondels millimeter. 
Atomen, tillvarons bygg-
nadssten, har en diameter, 
stor ungefär som en tiondels 
nanometer.

Det förefaller som inter-
vjuaren möjligen har sina 
dubier. ”Idag finns nanotek-
nik främst som säljargument 
i drya konsumentprodukter 

som kosmetika och sport-
utrustning. Är det bara en 
bubbla?”.

Nästa artikel är som den 
unga professorn optimistisk: 
”Nanotrådar gör elektrici-
tet av förlorad värme. Super-
tunna trådar kan vara nyck-
eln till effektivare, tystare 
och hållbarare elgeneratorer 
och kylare”. Nästa artikel: 
”Förhoppningar om fram-
tida bot – i framtiden sti-
mulerar elektroder hjärnan, 
medan nanopartiklar sköter 
diagnostik, stoppar blod och 
kokar tumörceller”.

Men sedan kommer tviv-
lare till tals. Under sammel-
rubriken ”Nanohuvudvärk” 
hittar jag bland annat följan-
de: ”Med nanotekniken för-
ändras världen radikalt. Men 
det gäller att stega in i fram-
tiden i lagom takt, så att de 
etiska frågorna hinner lösas 
och alltför stort risktagande 
undviks. Flera studier visar 
partiklarnas toxiska egen-
skaper liksom deras förmå-
ga att tränga in i olika vävna-
der i kroppen”. ”De tar sig 
igenom olika fysiska barriä-
rer, klumpar lätt ihop sig och 
fastnar på ytor. Det är svårt 
att garantera att nanoforsk-
ningen först och främst ska 
satsa på att skapa en bättre 
värld. jag är kritisk mot strä-
van att tekniken ska bli som 
naturen själv. Nanorobotar 
kommer att bygga sig själva 
och bli självproducerande”.

Därmed nog om vad F & 
F låter oss veta. Troligen får 
man läsa i pressen om Ve-
tenskapscafé på Kulturhuset 
i Stockholm den 19 april.

Ja, och så ska det bli sär-
skilt intressant att i sinom 
tid få ta del av vad National 
Geographic kommer med 
för synpunkter. Det blir väl 
som så ofta i teologin. Även 
om förkunnare ibland tar till 
övertoner. Man har inte hört 
sista ordet än i livsfrågor-
na. Det kommer alltid någon 
ny ung pastor och professor. 
Men visst är det bra att det 
forskas – förutsättningslöst. 
Och att tanken är fri!

En personlig bekännelse 
till sist. Som åttiofemåring 
är man glad över livet. Även 
om man inte haft svar på alla 
frågor. Eller fått garanterad 
rätsida på allt i trons värld 
och rike.

Bertil Helgeson
Nygård
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Produktionsutvecklare
- skärande bearbetning, 80 KY-poäng

Filmarbetare, 80 KY-poäng

”efterfrågas av 
arbetsgivare
för att fylla ett 
verkligt behov 
på arbetsmark-
naden”

Sök
senast
15 april

Sök
senast
15 maj

Inriktningar:

- Passare/teknisk assistent
- Attributör
- Produktionskoordinator
- Kostymör

Du studerar de faktorer som 
påverkar samspelet mellan 
produktionsfaktorerna
människor, material och 
utrustning.

www.larcentrum.org

För att uppmärksamma 
goda insatser och bety-
delsen av unga männis-
kors engagemang delar 
Ale kommun varje år ut 
ungdomsstipendiet ”ett 
gott föredöme”. 

Stipendiet delas ut 
till personer under 25 
år eller till föreningar 
och ideella organisatio-

ner som arbetar med 
barn- och ungdomsfrå-
gor utifrån ungdomars 
perspektiv. Insatsen kan 
gälla idrottsverksamhet, 
samhällsfrågor eller an-
nan verksamhet för barn 
och ungdomar.

För att få vara med i 
uttagningen till stipen-
diet ska man vara ett 

Behörighet till ingenjörsstudier via Tekniskt basår
I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi ett tekniskt 
basår. Den riktar sig till dig som behöver komplettera för att 
få särskild behörighet för ingenjörsstudier. 

Kurslängd:  40 veckor heltid på Lärcentrum Komvux Ale i  
  Nödinge. 
Innehåll:  Fysik A, B, Matematik B, C, D, E, Kemi A,   
  Omvärldsanalys.

Efter avklarad utbildning garanteras du en studieplats på 
något av HV:s ingenjörsprogram kommande hösttermin 
(ej Lantmäteriingenjör).

Du blir inskriven som student på Högskolan Väst.
Information om program och studievägledning fås på tel 
0520-22 32 35. Högskolan Väst, Tel 0520-22 31 00 
www.hv.se Sök via studera.nu

StuderaStudera 
vid Lärcentrum Komvux 

Ungdoms-Ungdoms-
stipendium 2007

gott föredöme för andra 
ungdomar. Man ska vara 
bosatt i Ale eller ha nära 
anknytning till Ale kom-
mun genom sitt arbete. 

Den totala stipen-
diesumman är 15 000 
kronor. Juryn kan dela 
ut stipendiet till en eller 
fl era personer eller orga-
nisationer. 

Anmäl din kandidat! 

Senast 2007-05-15 måste ditt förslag på kandidat vara hos kommunen. 
Skicka förslaget till Ale kommun, Stefan Lydén, 449 80 Alafors. 
Märk kuvertet ”Ett gott föredöme 2007”. 
Du kan också skicka ditt förslag via e-post till stefan.lyden@ale.se 

Nu är det NANO 
som gäller!

Insänt


