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Mange av fremtidens samfunnsbyggere har fått sine første portretter i IFT-posten siste året, og i denne sommerutgaven får vi nå anledning til å skue hele denne flotte gjengen igjen. Vi har en trygg forventning om at dette er mennesker som i kraft av sine egenskaper (og gode utdanninger) vil bli å se igjen i nye spalter både her og der. Et godt
råd til dem vil være å følge Franklins oppskrift på hvordan man kan få til dette:

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten,
either write things worth reading, or do things worth writing.
God sommer,
Øyvind
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
Indiske Yashika Bansal ble nylig tilsatt i en treårig stipendiatstilling ved Institutt
for fysikk og teknologi. Her skal hun foreta en Investigation of High Spatial Resolution of Silicone Based Neutral Detectors.
Yashika ble født i delstaten Rajasthan på slutten av åttitallet, og vokste opp i
Bikaner, en by på størrelse med Oslo. Rajasthan er like stort som Norge i areal,
men har cirka tolv ganger så mange innbyggere. Delstaten ligger nordvest i India, på grensen til Pakistan, og befolkes av religiøse grupperinger som hinduister, muslimer, sikher og jainister. Yashika kommer selv fra en kaste som heter
Rajvanshi Agrawals som betyr barn av Agrasal. De fleste i denne kasten er hinduer, men selv om Yashika kommer fra en hinduistisk familie, praktiserer hun
ikke religionen i nevneverdig grad. Moren hennes er lektor i samfunnsvitenskap
på et lokalt college, faren jobber innenfor eiendom og finans, og broren, som
for øvrig har samme utdanning som henne, jobber i banknæringen.
Etter at Yashika var ferdig på videregående tok hun en fireårig bachelorgrad
som elektronikkingeniør ved det indiske universitetet Mody Institute of Technology and Science, som er en privat utdanningsinstitusjon kun for kvinnelige studenter. Deretter bar det til GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung i
Darmstadt i Tyskland, hvor hun fullførte mastergraden. Her kom hun i kontakt
med Dieter Röhrich ved IFT, som inviterte henne til å søke på prosjektstilling
som PhD-kandidat. Til nå har den akademiske karrieren vært såpass interessant
at hun ønsker å fortsette innenfor forskning og akademia, framfor å gå ut i det
private næringsliv.

Yashika i den tradisjonelle sari, som
man får etter at man har giftet
seg. / Yashika in a traditional sari, which
one gets after getting married.

Yashika har en mops som er fem år gammel og som lyder navnet Tiger. Hun er veldig glad i innendørsaktiviteter
som bowling, squash og biljard, og på tross av at hun er fra India liker hun ikke cricket.
Nylig fant hun seg en leilighet i Fyllingsdalen, som hun er veldig godt fornøyd med. IFT ønsker henne lykke til i stipendiatperioden, og håper at hun trives godt mens hun er her.

THE PHD-STUDENT
Yashika Bansal from India has recently been employed for three years as a PhD-student at the Department of
Physics and Technology. She intends to undertake an Investigation of High Spatial Resolution of Silicone Based
Neutral Detectors.
Yashika was born in the state of Rajasthan at the end of 1980's, and grew up in Bikaner, a town about the size of
Oslo. Rajasthan is as big as Norway, but has cirka tolv times as many inhabitants. The state is situated in the NorthWest of India, at the border of Pakistan, and is inhabited by religious groups of Hindus, Muslims, Sikhs and Jains.
Yashika herself comes from a caste which is called Rajvanshi Agrawals which means the Children of Agrasal. The
majority of these caste members are Hindus, but although Yashika comes from a Hinduist family, she does not
practice the religion in any significant degree. Her mother is a lecturer in sociology at a local college, her father is
working with real estate, Her younger brother, who has the same educational background as the father, works in
banking business.
After Yashika completed her high school education, she took up a 4-year Bachelordegree in electronic engineering
at the Indian University of Mody Institute of Technology and Science, which is a private educational institution for
women. This led her to GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung at Darmstadt in Germany, where she
completed her Mastersdegree. In Germany she got in contact with Dieter Röhrich of the IFT, who encouraged her
to apply for a PhD position at his project. Her academic career has up to now been so interesting that she hopes to
continue within academic research, rather than working for private companies.
Yashika has a pug dog named Tiger, which is five years old. She likes indoor activities such as bowling, squash and
pool, and although she is from India, she does not like cricket. She recently found an apartment in Fyllingsdalen,
and she is really happy with it. IFT would like to wish her all the best in her PhD period, and we hope she will enjoy
her stay here.
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
Paul Tenfjord, stipendiat ved Birkelandssenteret (BCSS)
Veiledere: Nikolai Østgaard og Karl Magnus Laudal
Da Paul ble født stod det på ingen måte skrevet i stjernene at det var romfysiker han skulle bli. Riktignok var han nyttårsbarn i Ålesund, og riktignok
fikk han sin første stjernekikkert da han var åtte år gammel, men med en
mor som var lærer og en far i Statnett kunne han like gjerne blitt blikkenslager. Etter videregående jobbet han da også som dette et år, i tillegg til et
par år i databransjen, men så fant Paul endelig at han ville begynne å studere. Overgangen fra blikkenslageryrket med arbeidstid fra syv til tre, til
livet som matematikkstudent i Bergen var hard, men ukuelig stå på-vilje og
et skarpt hode hjalp ham over disse miljø- og kulturendringene. Studierett
på lektorprogrammet i fysikk og matematikk ble til en mastergrad i romfysikk.
Paul vokste opp i Sykkylven, et tettsted med cirka 8000 innbyggere, litt øst
for Ålesund. Ifølge ham selv er dette den fineste plassen på Vestlandet, og
han håper å kunne flytte hjem en dag. Med en samboer som for tiden jobber på Høgskulen i Volda er kanskje dette et ikke så urealistisk mål. Jakt og
fiske, sykling og fjellturer er aktiviteter som står ham nær, i tillegg til pokerspill (er ganske habil etter eget utsagn)
og ølbrygging (enda mer habil – han fikk en hederlig åttendeplass i en ølbryggerikonkurranse nå i sommer). Konsumering av samme fluid er selvsagt en del av aktiviteten. I hverdagen forsøker han å få tid til fotballspilling nå og da
på Møhlenpris, og han har nylig begynt å spille squash på SiB sine treningssentre (her benytter Paula anledningen
til å utfordre andre ansatte eller studenter ved IFT til kamp: «Eg er ein god vinnar og ein god tapar. Ikkje ein slik
'tap og vinn med samme sinn' person som med det tydeligvis ikkje bryr seg spesielt om verken vinne eller tape»).
På kveldstid leser og ser Paul mye science fiction, og han er en stor fan av Doctor Who.
Tenfjord ble ferdig med mastergraden sin i 2012, og jobbet deretter en kort periode som vitenskapelig assistent for
professor Østgaard. I mai 2013 tiltrådte han som stipendiat ved BCSS. Birkelandsenteret sitt hovedfokus er:
«Hvordan er jorden koblet til verdensrommet?» Senteret har videre fire hovedspørsmål, hvor Paul og forskergruppa hans konsentrerer seg om det første (Q1). Her prøver de å forstå hvorfor nordlys og sørlys ikke alltid er speilbilder av hverandre og hva det er som skaper denne asymmetrien. Dette er noe som "nylig" ble oppdaget med hjelp
av satellittbilder av nordlig og sørlig halvkule samtidig. Q1 har flere teorier om mulige mekanismer som kan skape
denne asymmetrien. For tiden forsker Paul på en slik foreslått mekanisme, for enten å bekrefte eller avkrefte dette
som en mulig forklaring. Til dette benytter han seg av satellitt-data og tolker modeller av hvordan denne strømmen
av partikler under enkelte forhold kan fordele seg ulikt til de to halvkulene.

THE PHD STUDENT
Paul Tenfjord, PhD-student at the Birkeland Centre for Space Science (BCSS)
Supervisors: Nikolai Østgaard (main) and Karl Magnus Laudal (co-supervisor)
When Paul was born, it wasn’t written in the stars that he would one day become a space physicist. Nonetheless,
he was a New Year’s baby born in Ålesund, and he got his first telescope when he was eight, but with a mother
who worked as a teacher and a father working for Statnett, he might as well have become a tinsmith. After completing high school, he actually worked as one for a year, in addition to a couple of years working in an It-comany,
but Paul then finally decided to take up studies. The transition from the tinsmith’s profession with working hours
from seven to three, to a life of a mathematics student in Bergen was quite hard, but his strong will and a sharp
mind helped him get over these changes of environment and culture. His Bachelor studies in physics and mathematics soon turned into a Master in space physics.
Paul grew up in Sykkylven, a small place of about 8000 inhabitants, just east of Ålesund. According to him, it’s the
nicest place on the western coast of Norway, and he hopes he will move back to his hometown one day. With a
partner who is currently working at Høgskulen in Volda, this is perhaps not an entirely unrealistic goal. Fishing and
hunting, cycling and hiking are his favourite activities, in addition to playing poker (he is very good, according to
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himself) and beer brewing (even better, he won the eighth place at a beer brewing competition this summer). Consuming the same fluid is of course a part of the process. In his everyday life, he is trying to find time for playing
football now and then at Møhlenpris, and he recently started playing squash at SiB training centre (Paul would like
to use this opportunity to invite other IFT employees or students to a match: «I am a good winner and a good loser.
Not the 'lose or win makes no difference' type of person who clearly does not care whether he wins or loses»). In
the evenings Paul reads and watches a lot of SciFi, and he is a big fan of Doctor Who.
Tenfjord completed his Masters degree in 2012, and then worked for a short period as research assistant for professor Østgaard. In May 2013 he got a PhD position at BCSS. The main focus at the Birkeland Center for Space Science is: «How is Earth coupled to space?» With this in mind, the centre has identified four fundamental areas of
research, where Paul and his research group focus on the first (Q1). They are trying to understand why northern
light and southern light are not always mirrored images of one another and what is the reason for this asymmetry.
This has "recently" been discovered with the help of satellite imaging of the northern and southern hemispheres
taken simultaneously. Q1 has several theories on possible mechanisms which could be responsible for this asymmetry. For the time being, Paul is researching one of the suggested mechanisms, in order to either confirm or discard it as a possible explanation. For this purpose, he is using the satellite-data and interpreting models of how this
stream of particles can be differently distributed between the two hemispheres.

POSTDOKTOREN
Navn: José Carlos Reyes Guerrero
Veiledere: Lars Egil Helseth (UiB) og Tomasz Ciamulski (WiSub AS)
Du har sikkert sett ham i lett gange i korridorene på fysikkbygget, alltid med et
gutteaktig smil og glimt i øyet, alltid ute etter en hyggelig meningsutveksling.
Krigerkongen José Carlos Reyes koser seg om dagen.
José Carlos er født i provinsen Córdoba og oppvokst i en liten og sjarmerende
by kalt Aguilar de la Frontera i det sørlige Spania. Etter videregående i hjembyen fullførte han en mastergrad i telekommunikasjon og elektronikk i Sevilla.
Doktorgraden ble tatt ved Cádiz, og fokuserte på trådløs signalbehandling og
signaloverføring. I mars 2014 flyttet han til Bergen, for å jobbe i en post.doc.stilling ved IFT. Forskningsprosjektet hans dreier seg om kommunikasjonsteknologi under vann, primært med fokus på elektromagnetisk propagering og
trådløs kommunikasjon i sjøvann, på mikrobølgefrekvenser. Forskerstillingen
hans er delvis finansiert av UiB, og delvis av WiSub AS, et ungt Bergensfirma
som gjennomfører et R&D-prosjekt kalt “microwave-based communication for high performance wet-mate subsea
connectors”. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og ligger under Petromaks2.
Mens José Carlos tok doktorgraden sin, fikk han anledning til å dra på forskningsopphold til blant annet Universitetet i Santiago i Chile, Universitetet i Zagreb i Kroatia, og ved NTNU i Trondheim. I løpet av denne perioden fikk han
en ny sosialantropologisk interesse, nemlig reising, og å møte lokalbefolkning over hele verden. I dag har han blitt
glad i nordmenn, selv om, som han selv sier det, det ikke var lett å bli kjent med oss i begynnelsen: - Å bli kjent med
en nordmann krever tid og tålmodighet, men når en nordmann blir venn med deg, blir han eller hun virkelig en nær
venn. I Spania er det ganske så annerledes.
José Carlos elsker arbeidsmiljøet i ved UiB, i tillegg til Bergen både som by og sosiokulturell møteplass. På fritiden er
han mye utendørs sammen med nye venner og bekjente, går på et av fjellene eller i marka, fisker og bader, løper
og sykler og spiller fotball. Iblant prøver han å få anledning til å utforske fjorder og fjell utenfor Bergensregionen, og
han går aktivt inn for å lære seg norsk. I løpet av høsten har han en plan om å lære seg salsa, samt langrennsski.
Akkurat nå har han det så kjekt her i landet at han vil veldig gjerne bli værende i lang tid framover.
José Carlos har to yngre brødre. Den yngste av disse, Francisco, ble nettopp ferdig med en utdannelse som flyingeniør i Madrid, og den eldste, Leonardo, bor i Manchester og jobber som matematikklærer på en videregående skole. Foreldrene bor fortsatt i hjembyen Aguilar de la Frontera, i provinsen Córdoba, i den autonome regionen Andalucía i Sør-Spania.
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Andalucía kommer av det arabiske navnet al-Andalus, som betyr Vandalenes land. Vandalerkongen Geiserik er
mest kjent for å ha plyndret Roma i år 455, og vandalene bidro i stor grad til Romerikes fall. Så betyr da også Guerrero kriger på norsk, mens Reyes kan bety konger (i flertall) eller royal. Om det ligger en dypere mening bak dette
navnevalget av hans foreldre, kan du spørre ham om neste gang du treffer han i korridoren.

POSTDOCTOR OF THE WEEK
Name: José Carlos Reyes Guerrero
Supervisors: Lars Egil Helseth (UiB) and Tomasz Ciamulski (WiSub AS)
You have probably spotted him walking down the corridors of the Physics department, always with a boyish smile
and glimmer in his eyes, always looking for a pleasant exchange of words. "Warrior King" José Carlos enjoys his
days in Norway.
José Carlos was born in the province of Córdoba and grew
up in a small and charming town called Aguilar de la Frontera in the south part of Spain. Upon finishing high-school
in his hometown, he completed a master’s degree in telecommunications and electronics in the city of Seville. He
took his PhD at the University of Cádiz, where he focused
on wireless signal propagation modelling and communications. In March 2014 he moved to Bergen, in order to
work as a PostDoc researcher at IFT. His research project
is on communication technology underwater, primarily
with focus on electromagnetic propagation and wireless
communication subsea at microwave frequencies. His research position is partly financed by the University, and
partly by WiSub AS, a young Bergen-based company conducting an R&D project entitled “microwave-based communication for high performance wet-mate subsea connect- José Carlos foran inngangen til det kjente og populære
ors”. The project is supported by Research Council of Nor- tivoliet i Córdoba. Bildet er tatt i mai i år, og denne dagen
var det 38 grader. / May 2014, Temperature: 38 degrees;
way, as part of Petromaks2.
at the main door at one of the most popular events in CórWhile José Carlos was doing his PhD, he got the chance to doba: “La Feria de Córdoba!”

go on research stays to, among others, the University of
Santiago in Chile, the University of Zagreb in Croatia, and the NTNU in Trondheim. During those periods, he developed one new social passion, which is travelling and meeting locals all over the world. Nowadays, he likes to hang
out with Norwegians, although he claims that it is not easy to get to know them in the beginning: - it requires time
and patience, but when a Norwegian becomes your friend, he/she will definitely be a great and honest friend of
you. It works very different in Spain, I really love the Norwegian way.
José Carlos loves the working environment at UiB, and he loves Bergen both as a city and a socio-cultural meeting
point. In his free time, he is very much outdoors with new friends and acquaintances; he walks up the hills and forests, fishes, swims, jogs, cycles, and plays football. Sometimes, he takes the opportunity to discover the fjords and
mountains outside Bergen region, and he is also taking classes in Norwegian language. This fall he is learning to
dance salsa, as well as cross-country skiing. Now he is having so much fun here in Norway that he would very much
like to stay longer.
José Carlos has two younger brothers. The youngest of them, Francisco, just finished his degree in aeronautical engineering in Madrid, and the other one, Leonardo, lives in Manchester and works as a Mathematics teacher at a
high-school. His parents still live in his hometown Aguilar de la Frontera, in the province of Córdoba, in the autonomous region of Andalucía in southern Spain. Andalucía comes from the Arabic name Al-Andalus, which means the
land of the vandals. The Vandal King Geiserik is best known for plundering Rome in 455 a.d, and the Vandals greatly contributed to the fall of the Roman Empire. Guerrero also means ”warrior”, while Reyes may mean
“kings” (plural) or “royal”. Carrying this in mind, you can ask him if there’s a deeper meaning behind his parents’
choice on his name the next time you encounter him walking down the corridor at the Department.
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POSTDOKTOREN
Navn: Sabrina Daniela Eder
Veileder: Bodil Holst, forskergruppen for nanovitenskap og teknologi
I løpet av studietiden jobbet Sabrina som skiinstruktør i Alpene, med en skiheis rett utenfor inngangspartiet til huset. Tilfeldighetene sendte henne til Bergen, hvor skimulighetene ikke er fullt så gode.
Sabrina Eder ble født og vokste opp i saltgruvebyen Hallein i Østerrike, en liten by på cirka 20 000 innbyggere. Mye
av rikdommen til salthovedstaden Salzburg er tuftet på utvinningen i byer som Hallein, mens Salzburg selv er kjent
som fødebyen til Wolfgang Amadeus Mozart, og ikke minst Sound of Music. Hun har to søstre, en yngre og en eldre, og begge bor i Puch, som er en liten landsby mellom Hallein og Salzburg. Astrid er førskolelærer og Petra jobber
i et bemanningsbyrå.
På videregående hadde Sabrina sommerjobb i flere år ved AVL (Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List), et
forskningsbasert ingeniørfirma i Graz, og det var her interessen fysikk og teknologi ble vekt for alvor. Etter at hun
fullførte videregående utdanning i ingeniørvitenskap i Salzburg, studerte hun teknisk fysikk ved Technische Universität Graz. Masterstudiet ble benyttet til å forske på OLEDS (organic light emitting devices).
Mens Sabrina bodde i Graz, kom hun i kontakt med Bodil Holst, som på denne tiden hadde en forskerstilling ved
samme universitet. Slik gikk det til at Sabrina på vårparten i 2008 flyttet til Bergen for å ta en doktorgrad i nanovitenskap hos Holst, som i mellomtiden hadde fått en professorstilling ved IFT. Doktorgraden til Sabrina handlet om
bruken av heliumatomer i mikroskopi. Hun disputerte våren 2012, og fikk deretter en stilling som post.doc. innenfor samme fagfelt. Sabrina og forskergruppen hennes er for tiden i sluttfasen av å fullføre konstruksjonen av et heliumsmikroskop, som er helt unikt på verdensbasis. For Sabrina er dette ekstra spesielt, siden hun selv har montert
hver eneste del i mikroskopet, og har designet alle deler selv.
Mens Sabrina studerte jobbet hun som skiinstruktør i Gaschurn Ski Resort i Alpene, nær grensen til Sveits. Ifølge
Sabrina tilbragte hun store deler av studietiden sin her i stedet for faktisk å studere. Som entusiastisk alpinist var
dette en glimrende mulighet til å kunne finansiere studiene, samtidig som at hun kunne gjøre den tingen hun elsker
mest her i livet.
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Snømangel og lang vei til alpinanlegg til tross; Sabrina stortrives i Bergen, og hun blir aldri lei av denne nydelige
byen. Hun leser mye, går på kino én gang i uka, elsker god mat (sushi eller burger) og gjerne en god drink (enten
det er øl eller vin), fortrinnsvis på Inside, Apollon eller Garage. Alpinbakken har av naturlige årsaker dessverre ikke
blitt like mye brukt som tidligere, men hun forsøker iblant andre former for ekstremsport, selv om hun, etter eget
utsagn, ikke behersker alt hun har prøvd seg på like bra. For tiden går det mest i utforsykling og klatring, mens hun
tydeligere har drevet med både juving og strikkhopping. Uansett er favorittårstiden selvsagt vinteren, fortrinnsvis
når det er mye snø og sol, og Sabrina hevder at man aldri kan få nok antall ski eller solbriller. Av andre kuriositeter
må det nevnes at hun kjører rundt på en liten motorsykkel på 125 ccm, som hun bruker stort sett hele sommerhalvåret.

THE POSTDOC
Name: Sabrina Daniela Eder
Supervisor: Bodil Holst, Research group for nanophysics
During her studies, Sabrina worked as ski instructor in the Alps, with a ski lift
right outside the entrance to her house. Fate sent her to Bergen, where ski opportunities are not quite as good.
Sabrina Eder was born and grew up in salt mine city Hallein in Austria, a small
town with ca 20 000 inhabitants. Much of the richness of the salt capital Salzburg
is based on the excavations made in small towns such as Hallein, while Salzburg
itself is known as birthplace of Wolfgang Amadeus Mozart, not to mention the movie Sound of Music. She has two
sisters, one younger and the other older than herself, and both of them live in Puch, a small country town between
Hallein and Salzburg. Astrid is primary school teacher, and Petra works at an employment agency.
Already at high school, Sabrina had for several years a summer job in AVL (Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen
List), a research-based engineering company in Graz, and this is where she discovered her interest in physics and
technology for real. Upon completing high school education in engineering science in Salzburg, she enrolled in the studies of technical physics at Technische
Universität Graz. In her master studies, she focused on researching OLEDS
(organic light emitting devices).
While Sabrina lived in Graz, she got in contact with Bodil Holst, who at that
point had a research stay at the same institution. This is how it came about that
Sabrina moved to Bergen in the spring of 2008 in order to do her PhD in nano
science with Holst, who in the meanwhile got a professorate at IFT. Sabrina’s
PhD dealt with the use of helium atoms in microscopy. She defended her thesis
in the spring of 2012, followed by a PostDoc position within the same field. Sabrina and her research group are for the time being in the finishing phase of
completing the construction of a helium microscope, which is unique on the
global scale. For Sabrina this is something particularly special, since she had
mounted every piece of that microscope with her own hands, as well as designing all the parts herself.
During her studies, Sabrina worked as ski instructor in Gaschurn Ski Resort in
the Alps, on the Swizz border. According to Sabrina, she spent a great deal of
her study time there instead of actually studying. For an enthusiastic alpine
skier, this was a great opportunity for financing her studies, in addition to doing the thing she enjoys the most in
life. Despite the lack of snow and a long way to alpine ski places; Sabrina loves Bergen, and she will never get bored
of this wonderful city. She reads a lot, goes to the cinema once a week, loves good food (sushi or burger) and enjoys a good drink, preferably at Inside, Apollon or Garage. Alpine hills have for natural reasons unfortunately not
been as accessible as before, but she has a go at other forms of extreme sports now and then, although she, according to her own words, has not managed to master all of the things she tried out equally well as skiing. For the
time being, she mostly focuses on cycling and mountain climbing, but some time ago she also practiced canyoning
and bungee jumping. Nonetheless, her favourite season is winter, preferably with a lot of snow and sun, and Sabrina claims that one can never have enough pairs of skis or sun glasses. As far as other curiosities are concerned, it is
worth noting that she drives around on a tiny motorbike with 125 ccm, which she uses almost throughout the en-
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Rakettoppskytning fra oppskytningsfeltet på Andenes. Bildet er tatt av Kjartan Olafsson
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Naureen er her avbildet i Kallar Kahar-dalen, et turiststed cirka 135 kilometer fra Rawalpindi. Kallar Kahar er kjent for sine naturlige hager, en flott ferskvannsinnsjø, mengder av påfugler, samt Tahkt-e-Babri, mogulkeiser Baburs trone i stein. Det er en
myte som sier at den som forsøker å stjele en av disse påfuglene kommer til å bli blind, så for å være på den sikre siden er det
best å la være. / Naureen is portrayed in the Kallar Kahar-valley, a tourist attraction some 135 kilometers away from Rawalpindi. Kallar Kahar is known for its natural gardens, a beautiful fresh water lake, a great number of peacocks, as well as Tahkt-eBabri, Mughal Emperor Babur’s throne in stone. It’s a myth which says that those who try to steal one of these peacocks will go
blind, so the best is not to do anything of the kind just to be on the safe side.

POSTDOKTOREN
Navn: Naureen Akhtar
Veileder: Bodil Holst, forskningsgruppe for nanofysikk og teknologi
Naureen kom til Bergen i januar i fjor, og har et mål om å lære seg norsk i løpet av 2015.
Naureen ble født og vokste opp i Rawalpindi på midten av åttitallet. Rawalpindi er en storby rett utenfor Islamabad, hovedstaden i Pakistan. Rawalpindi og Islamabad er kjent som tvillingbyer, og kontrasten til Bergen er enorm;
storbyregionen er befolket av over 4,5 millioner mennesker, ikke så mye mindre enn i hele Norge. Tvillingbyene
ligger i provinsen Punjab, med over 100 millioner innbyggere. Det har bodd mennesker i Rawalpindi i flere tusen år,
men det er først etter at Islamabad ble hovedstad i 1960 at området har hatt en kosmopolitisk, urbaniserende,
økonomisk og befolkningsmessig vekst.
Naureen vokste opp i en relativt utypisk pakistansk familie og region, med en stor grad av personlig og individuell
frihet, både for menn og kvinner. I Punjabregionen har man generelt sett et høyt utdanningsnivå, og et liberalt tenkesett. Naureen har to brødre, den ene er fire år yngre og den andre er fire år eldre. Den ene jobber i Islamabad, og
den andre jobber i Multan, sør i Punjab. Moren og faren bor fortsatt i Rawalpindi.
Etter videregående tok hun en bachelorgrad i fysikk, kjemi og matematikk ved Federal Government College for Wo-
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men i Rawalpindi, og hvor hun ble uteksaminert som beste student. Fysikk og kjemi ble raskt hennes favorittfag,
særlig fordi de to fagfeltene til en viss grad komplementerer hverandre, og fordi naturvitenskap generelt sett er
rasjonelt basert.
Etter bachelorgraden immatrikulerte Naureen seg ved Quaid-i-Azam University Islamabad (Qau) for høyere utdanning. Qau er et offentlig universitet og et av de mest populære i Pakistan, og tilbyr utdanninger innenfor matematisk-naturvitenskaplige fag, og samfunnsstudier. I løpet av masterstudiene underviste hun på deltid i fysikk ved Ingeniørhøyskolen i Rawalpindi, før hun ble uteksaminert i 2009 fra Quaid-i-Azam, som en av de tre beste studentene
ved Fysisk institutt. Mens hun gikk på masterstudiene deltok hun på Nathiagali Summer College, og her traff hun
professor Petra Rudolf fra Zernike Institute for Advanced Materials ved universitetet i Groningen.
Dette førte til at Naureen flyttet til Nederland i 2009 for å ta en doktorgrad. Ved Zernik Institute forsket hun på
multifunksjonelle, lagdelte, ultratynne filmer, og spesialiserte seg på overflatefysikk innen materialteknologi. Hun
jobbet med flere teknikker innenfor diffraksjon, magnetiske og elektriske transportegenskaper, og ulike spektroskopiske og mikroskopiske teknikker. Forskningen ble utført i samarbeid med flere anerkjente internasjonale forskergrupper, og hun fikk mye erfaring i å presentere forskningen sin på internasjonale konferanser. Hun lærte seg nederlandsk, skøyting og yoga, og fikk flere venner som hun fortsatt er i kontakt med.
Mens Naureen bodde i Nederland traff hun professor Bodil Holst, som tilbydde henne et industrielt prosjekt i et
akademisk forskningsprosjekt ved IFT. Etter at Naureen disputerte i 2013, flyttet hun til Bergen og tiltrådte en toårig stilling som postdoktor. Hennes nåværende forskningsprosjekt dreier seg om oljeavstøtende optiske vinduer
for overvåkningssystemer under vann.
Naureen innrømmer at hun aldri hadde hørt om Bergen før hun fikk muligheten til å delta på forskningsprosjektet
her, og at hun følte at det var litt forvirrende å flytte hit. Likevel var det en fin overgang fra flate Nederland til et
landskap som lignet litt mer på det hun kjenner hjemmefra. Hun har funnet seg godt til rette, og bor i kollektiv på
Danmarksplass med tre norske jenter som alle studerer på Universitetet eller Høyskolen. Hun kan godt tenke seg å
bli værende her i noen år, men har ikke motforestillinger til å skulle flytte på seg til et annet land, enten det er i Europa, Amerika eller for eksempel Japan.
Bortsett fra forskning og studier liker Naureen å sykle, gå på tur, praktisere yoga og spille squash. Til tross for at
hun er fra Pakistan er hun ikke spesielt glad i cricket, men er mer fan av landhockey og fotball. Favoritthobbyen er
dog å lese bøker, primært på urdu, gjerne biografier innenfor filosofi, historie eller reisedagbøker.
Naureens ambisjoner for det neste året er å lære seg norsk, stå på ski, og gjerne roing og rafting.
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THE POSTDOC
Name: Naureen Akhtar
Supervisor: Bodil Holst, Research group for nanophysics and technology
Naureen came to Bergen in January last year, and has a goal of learning to speak Norwegian in 2015.
Naureen was born and raised in Rawalpindi in mid 1980s. Rawalpindi is a ig city right outside Islamabad, the capital
of Pakistan. Rawalpindi and Islamabad are known as twin cities, and the contrast with Bergen is enormous; the
metropolitan area consists of over 4,5 million inhabitants, not much lass than the entire population of Norway. The
twin cities are situated in the province of Punjab, with over 100 million inhabitants. Rawalpindi has been inhabited
for several thousand years, but only after Islamabad became the capital in 1960 the area achieved its cosmopolitan, urbanized, economic and population growth.
Naureen grew up in a relatively atypical Pakistani family and region, with a great deal of personal and individual
freedom, both for men and women. In the Punjab region, there is generally a higher level of education, and a liberal way of thinking. Naureen has got two brothers, one of them four years younger, and the other four years older.
One of them works in Islamabad, and the other works in Multan, in the southern part of Punjab. Her parents still
live in Rawalpindi.
Upon completing high school, she
took a Bachelor degree in physics,
chemistry and mathematics at Federal Government College for Women in Rawalpindi, where she graduated as the best in her generation.
Physics and chemistry quickly became her favourite subjects, particularly since the two subject areas to
a certain degree complement each
other, and since natural sciences
generally have a rational basis.
After Bachelor degree Naureen enrolled at the Quaid-i-Azam University Islamabad (Qau) for higher education. Qau is a public university
and one of the most popular in Pakistan, offering education within
the field of mathematics and natural sciences, as well as social sciences. During her Master studies, she lectured part time in physics at the engineering school in Rawalpindi, before
completing her degree in 2009 from Quaid-i-Azam, as one of the three best students at the department of physics.
While doing her Master studies, she participated at Nathiagali Summer College, where she met Professor Petra
Rudolf from Zernike Institute for Advanced Materials of the University of Groningen.
This lead to Naureen moving to the Netherlands in 2009 in order to do her PhD. At the Zernik Institute she researched the multifunctional, layered, ultra-thin films, and specialized in surface physics within material technology. She worked with several techniques within the diffraction, magnetic and electric transport properties, and various spectroscopic and microscopic techniques. Her research was conducted in cooperation with several wellknown international research groups, and she gathered a lot of experience in presenting her research at international conferences. She learned to speak Dutch, ice skate and yoga, and she made several friends with whom she
still keeps in touch.
While Naureen lived in Holland, she met Professor Bodil Holst, who offered her to work on an industrial project as
part of an academic research at IFT. After Naureen completed her PhD in 2013, she moved to Bergen and accepted
a two-year PostDoc position. Her current research project is about oil resistant optical windows for underwater
monitoring systems.
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Naureen says she had never heard of Bergen until she got the opportunity to participate in this research project,
and she thought it was a bit strange to move here. Nonetheless, it was a nice change from flat Holland to a landscape which reminded her more of what she was used to from home. She has settled nicely here, and lives in a collective at Danmarksplass with three Norwegian girls who study at the university or college. She can well picture herself staying there for a couple of years, but would have nothing against moving to another country either, regardless of whether that be in Europe, America or, for instance, Japan.
Apart from research and studies, Naureen likes to cycle, go for walks, practice yoga and play squash. Although she
is from Pakistan, she is not particularly fond of cricket, but is more of a land hockey and football fan. Her favourite
hobby is reading books, primarily in Urdu, mostly biographies of famous philosophers, history books or travelogues.
Naureen’s ambitions for the next year are to learn Norwegian, go skiing, and perhaps rowing and rafting.

ARKIV OVER TIDLIGERE UTGAVER AV IFT-POSTEN / THE IFT-POSTEN ARCHIVE
Nå finner du komplett arkiv over alle utgavene av IFT-posten på Instituttet sine nettsider, både på norsk og engelsk. Arkivet går helt tilbake til første nummer i 2007, som den gang het ”Nye IFT-posten” og erstatte den gamle
som kom kvartalvis. Fram til cirka midten av 2010 mangler bildeelementene i utgavene, men resten er intakt.
Følg denne lenken dersom du vil fordype deg litt i IFT sin nyere historie.
You can now find complete archive of all editions of IFT-posten at the Institute's website, both in English (soon)
and Norwegian. The archive goes back to the first issue in 2007, which was then called "the New IFT-posten" and
replace the old one that came quarterly. Up until mid-2010, the editions are partially flawed, but we’ve managed
to save the editions after that. Follow this link if you want to delve a bit in IFT's recent history.

Foto av gasseksplosjon i en 2-liters pyrex-beholder. Demonstrasjon/
øving i kurset PTEK250: "Eksplosjonsfarer i prosessindustrien".
Bildet er tatt av Rolf K. Eckhoff .
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
Navn: Beate Krøvel Humberset
Veileder: Jesper Gjerløv, professor II, IFT/BCSS
Hun har et årsstudium i kunst og håndverk i bunnen, har jobbet på h-bar i studietida, og vil gjerne reise tilbake til
USA en gang i framtida. Men først må hun fullføre doktorgraden.
Beate Humberset tar en doktorgrad i romfysikk ved Birkeland Center for Space Science (BCSS), og tilhører gruppen
Q2: Dynamic Ionosphere. Når man forsker på romfysikk er man i stor grad avhengige av målinger med satellitter
eller raketter. Disse gjør målinger mens de beveger seg, noe som gjør at man som oftest ikke kan vite om man måler på endringer i tid eller rom, og man må derfor anta at fenomenet som måles, som strømmer og elektriske felt,
er statisk over en viss tid og størrelse. Dette gjør at vi har en begrenset forståelse av dynamikken til systemet som
fører energi og momenter inn mot jorda. Humberset forsker derfor på den dynamiske karakteren til denne koblingen mellom verdensrommet og jorden.
Beate har nylig tilbragt ni måneder i USA. Forskningsoppholdet ved Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) var finansiert ved hjelp av stipend fra Fulbright Foundation for Educational Exchange. Dette stipendprogrammet ble
grunnlagt i 1946 og er finansiert og administrert av Utenriksdepartementet i USA, regjeringer i andre land, og private interesser.
Programmet ble etablert for å øke gjensidig
forståelse mellom folk i USA og andre land
gjennom utveksling av personer, ideer og
kunnskaper. Det er ansett som et av de mest
prestisjefylte stipendprogrammene, og det
er flere Fulbright-alumni som har vunnet nobelprisen enn noe annet akademisk program.
- Hvordan likte du deg i USA?
- Jeg likte meg veldig bra. Det var første gang
jeg har vært i USA, men alt var på en måte
som forventet fra amerikanske filmer og TVserier. Jeg bodde i en liten landlig by som het
Herald Harbor, ut mot Chesapeake Bay, også
kjent fra tv-serien Hannibal. Før jeg dro var På EGU-konferanse i San Francisco. / At the EGU-conference.
det mye snakk om å finne et trygt område,
siden det i noen av forstedene til Washington DC, og også deler av Baltimore bare 30 minutt unna APL, er kjent for
hard kriminalitet. Jeg bodde i en kjellerleilighet i et hus som vi til tider kalte the nerd ranch fordi alle som bodde
der og besøkte oss var fysikere, og var nok den eneste som faktisk låste døren min. De som bodde i Herald Harbor
var en blanding av rike med hus ut mot vannet og middelklassen, der mange engasjerte seg i lokalmiljøet, med konserter på plenen utenfor brannstasjonen, stor aktivitet rundt Halloween og en aktiv pub/restaurant/butikk i et og
samme lokale. Samtidig var det litt snodig at dersom man gikk ute på gata traff man bare de som var ute og luftet
hunden, og postmannen som kjørte rundt og rundt. Jeg brukte gjerne to timer på å handle fordi supermarkedet var
så gigantisk stort, og jeg brukte mange måneder før jeg klarte å finne de rette ingrediensene til å lage kanelboller.
Selv om det var mye jobbing i ukedagene, med tid som gikk bort til pendling til og fra jobben, og ikke minst til å
handle og trene, var det tid til sosialt engasjement i helgene. Beate padlet den del med kajakk, deltok på Fulbrightarrangementer, og det ble sene kvelder på terrassen i the Nerd Ranch.
Beate Humberset er opprinnelig fra Ørsta på på Sunnmøre i Møre og Romsdal, hvor hun spilte fotball og håndball,
var frivillig allidrettsinstruktør, og med i Røde Kors Hjelpekorps. Hun flyttet til Bergen for å studere i 2004. Mens
hun studerte ved UiB var hun en flittig og driftig student, men fikk også tid til deltidsjobber, blant annet som pleieassistent, som vert på VilVite-senteret, i tillegg til at hun var aktiv i h-bar. Etter bachelor og masterstudier i fysikk
tok hun en praktisk-pedagogisk utdanning i matematikk og fysikk ved UiB, noe som gjør henne kvalifisert til å undervise på videregående. Beate fullførte mastergraden i fysikk i 2009, og tiltrådte stipendiatstillingen i 2012.

XIII

IFT-POSTEN SOMMERSPESIAL - 2015
I løpet av stipendiatperioden har hun vært profilert flere ganger i media, blant annet i Bergens tidende og På Høyden. Etter at hun flyttet hjem fra USA ble hun også valgt som Young Scientist-representant i EGU, som den første i
Solar-Terrestrial-divisjonen.
Interessen for fysikk startet på videregående, og har holdt seg like levende etter dette, drevet av nysgjerrighet og
interessen av å forstå naturfenomener. Beate sier at hun gjerne med forskning, gjerne i akademia, selv om det private næringslivet også er interessant. Lærerkompetansen ligger i bakgrunnen som en sikring.
Beate bruker fritiden sin på familie og venner, fjellturer, helst til toppen på ski eller til fots, og ikke minst håndverk.
Hun er ivrig på sying og strikking, noe som kan forklare hennes første studieår på årsstudium i kunst og håndverk
ved Høgskulen i Volda.

THE PHD STUDENT
Name: Beate Krøvel Humberset
Supervisor: Jesper Gjerløv, professor II, IFT/BCSS
She took a year studies in arts and crafts, has worked at h-bar
during her studies, and would love to travel back to the USA
sometime in the future. But first she needs to complete her PhD.
Beate Humberset is doing a PhD in space physics at Birkeland Centre for Space Science (BCSS), and is part of the Q2: Dynamic Ionosphere research group. When you do research in space physics,
one is greatly dependent on satellite measurements ore measurements done by rockets. Those do all the measuring while they are
moving, which makes it difficult to define whether one is measuring the changes in time or space, and therefore one has to assume
that the phenomena one is measuring, such as currents and electric fields, are static over a given time and size. This is why we have
a limited understanding of the system dynamics which lead energy
and momentum in toward the earth. Humberset thus examines
the dynamic character of this link between space and the earth.
Beate has recently spent nine months in the USA. Her research
stay at Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL)
was financed by the help of a stipend provided by Fulbright Foundation for Educational Exchange. This scholarship
programme was founded in 1946 and is financed and administrated by the US Foreign Ministry, governments in
other countries, and private interest. The programme was established in order to increase the understanding between people in the USA and other countries via an exchange of persons, ideas and knowledge. It is seen as one of
the most prestigious scholarship programmes, and there are many Fulbright-alumni who have won the Nobel Prize
than in any other academic programme.
- How did you like the USA?
- I liked it very much. That was my first time in the USA, but everything was in a way as expected from the American
movies and TV-series. I lived in a small country town called Herald Harbor, out toward the Chesapeake Bay, also
known from the TV-series Hannibal. Before I left for the USA, there was much fuss around finding a safe area, since
some of the Washington DC suburbs, as well as parts of Baltimore just 30 minutes away from APL, is known for
heavy crime. I lived in a basement apartment of a house which we at times called the nerd ranch, since all of us
who lived there and visited us were physicists, and I was in fact the only one who locked my door. Those who lived
in Herald Harbor were a mix of the rich with houses facing the water and middle class, and many of them were involved in organizing events in the local environment, such as concerts on the grass patch outside the fire station,
big activities around Halloween and an active pub-restaurant/shop in one and the same space. At the same time, it
was a bit odd that when you went out for a walk, all you could see were people walking their dogs or the postman
doing his rounds. I often used two hours to do my grocery shopping since the supermarket was so gigantic, and it
took me many months before I discovered the right ingredients to make cinnamon buns. Although my weekdays
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were rather busy, with a lot of time used on commuting
to and from work, not to mention the time for going
shopping or training, there was still time for social activities in the weekend. Beate paddled in a kayak, participated in the Fulbright events, in addition to many a late night
at the terrace of their Nerd Ranch.
Beate Humberset was born in Ørsta in Sunnmøre in Møre
og Romsdal, where she played football and handball, volunteered as sports instructor, and was a member of the
Norwegian Red Cross Search and Rescue Corps. She
moved to Bergen in order to study in 2004. While at UiB,
she was a very engaged student, but also managed to find
time for part-time jobs, and she worked as a care assistant, as host at VilVite-senteret, in addition to being active at the h-bar. After completing a Bachelor and Master
in physics, she took up a practical-pedagogic education in
mathematics and physics at UiB which gives her the option of teaching in Norwegian high-schools. Beate completed
her Master in physics in 2009, and started her PhD research fellowship in 2012.
During her PhD years, she has been catching interest several times from the media, among others Bergens Tidende
and På Høyden. After she returned home from the USA, she was also elected as Young Scientist-representative in
EGU, as the first in the Solar-Terrestrial-division.
Her interest in physics started at high-school, and has grown ever since, driven by her curiosity and the desire to
understand the natural phenomena. Beate says that she would very much like to stay in research, preferably in the
academia, although the private business market also seems appealing. Her teaching certificate sits in her back pocket as a form of insurance.
Beate spends her free time with her family and friends, going hiking, preferably all the way to the top on ski or foot,
as well as dealing with arts and crafts. She loves sewing and knitting, which clearly justifies her year of studying arts
and crafts at a college in Volda.
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Two Pinless Subsea Connectors (PSC) send video signals
from an IP-camera. Thermal images are shown on the laptop screen. IFT participates in a project which aims to develop new technology which would offer high speed wireless communications under water at microwave frequencies, as well as power transfer solutions.
This photo was contributed by José Carlos Reyes Guerrero.

XVI

IFT-POSTEN SOMMERSPESIAL - 2015

DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
Stipendiaten: Khadijeh Qorbani Nashaqi
Veiledere: Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova
Khadijeh Qorbani Nashaqi, født på begynnelsen av 80-tallet, kommer opprinnelig
fra provinsen Øst-Aserbajdsjan, nordvest i Iran. Senere flyttet hun til AhvazAbadan i provinsen Khuzestan, for å ta høyere utdanning på Petroleum University of Technology. Dette er det mest prestisjetunge universitetet i Iran, og det
eneste som har spesielt fokus på og anlegg innen petroleumsteknologi. Etter
endt utdanning flyttet Khadijeh, til daglig kalt Neda, til Teheran, for å jobbe i et
iransk oljeselskap. Her var hun tilsatt i syv år som petroleumsingeniør, før hun
flyttet til Bergen for å ta en doktorgrad ved forskningsgruppen for petroleumsog prosessteknologi.
- Hva forsker du på?
- Vi studerer metanhydrat reservoarer. For å forstå slike reservoarer utvikler vi programvare som benytter en ikkelikevekts tilnærming for å simulere CH4-produksjon. Det finnes fire konvensjonelle metoder for fremstilling av metan
fra slike reservoarer, nemlig trykkavlastning, termisk stimulering, inhibitor-injeksjon og fanget CO2-injeksjon. Vi fokuserer for tiden på injeksjon av fanget CO2-gass inn i hydrat-reservoarene. Dette er en av de effektive måtene å
produsere CH4-gass på.
Stipendiatstillingen til Neda er treåring, og hun har allerede lagt et
og et halvt år bak seg. Etter å ha jobbet i industrien i flere år, foretrekker Neda å bli værende innenfor akademia, mye på grunn av
alle de gode forskningsmulighetene, og fordi forskning er gøy.
På fritiden går Neda mye i fjellet, sykler, svømmer, og ellers henger hun med venner.

THE PHD STUDENT
Khadijeh Qorbani Nashaqi
Supervisors: Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova
Khadijeh Qorbani Nashaqi, born in the early eighties, comes from the province of Eastern Azerbaijan, North-West in
Iran. She later moved to Ahvaz-Abadan in the province of Khuzestan, in order to take up higher education at the
Petroleum University of Technology. This is the most prestigious university in Iran, and the only one with special
focus on and instruction in petroleum technology. Upon completing her studies, Khadijeh, or shorter Neda, moved
to Teheran, in order to work in an Iranian oil company. She had been employed there as petroleum engineer for a
period of seven years, when she moved to Bergen in order to take a PhD within the field of petroleum and process
technology.
- What is your research about?
- We are studying methane hydrate reservoirs. In order to understand these reservoirs, we are developing a software which uses a non-equilibrium approach in order to simulate CH4-production. There are four conventional
methods for production of methane from such reservoirs, namely depressurization, thermal stimulation, inhibitorinjection and captured CO2-injection. For the time being, we are focusing on the injection of captured CO2-gas within hydrate-reservoirs. This is one of the effective ways to produce CH4-gas.
Neda is on a three-year PhD research position, and she has already completed one and a half years. After having
worked in the industry for several years, Neda can safely say that she would prefer to stay within the academia,
mostly because of the good research possibilities, and because research is fun.
In her free time, Neda likes to go hiking in the mountains; she cycles, swims, or hangs out with her friends.
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AURORA OVER LONGYEARBYEN

”Bildet viser nordlys over Longyearbyen på Svalbard i januar 2013, og er
tatt like før midnatt på en "fri-kveld" under en internasjonal kampanje på
EISCAT-radaren i Longyearbyen. Radaren brukes for å studere ionosfæren
(plasmatetthet, elektron- og ionetemperatur, osv.) for eksempel i forbindelse med nordlys. Svalbard er et av mange steder vi i Birkelandssenteret
for romforskning kan utføre målinger som kan gi svar på noen av våre overordnede spørsmål: Hvordan kommer vi forbi det statiske storskala-bildet vi
nå har av ionosfæren? Hva er effekten av partikkelnedbør på det atmosfæriske systemet? Når og hvorfor er nordlys og sørlys asymmetrisk?”
Bildet er tatt av Christer van der Meeren, stipendiat ved Birkelandssenteret.
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
MATHIAS SÆTHER
AKUSTIKK
VEILEDES AV PER LUNDE OG GEIR ERSLAND
Hvis noen spør meg hvem jeg er så er det mest presist å si
at jeg er Mathias og er en mann. Vi har jo alle mange forskjellige roller i forskjellige situasjoner. Jeg er en energisk
fyr og har tenkt at det er litt paradoksalt at jeg ble fysiker,
da stillesitting overhodet ikke er min sterkeste side. Etter
(eller før) jobb blir det i hvert fall noe aktivt på meg. En
gang i tiden var det fotball som betydde alt. Jeg var ikke
best med ball, men jeg løp mest. De fleste gutter skjønner
på et tidspunkt hvorfor fotball ikke er alt. Likevel sitter det
enda godt i hos meg å gi alt når en først skal gjøre noe
sportslig. Det trenger ikke alltid være en like god egenskap.
Selv om jeg aldri likte å sitte for lenge så har jeg alltid vært
veldig nysgjerrig hva gjelder naturen rundt oss og liker å
spørre “hva” helt til ingen kan svare lenger. Det resulterte i
at jeg prøvde meg på fysikk, noe jeg aldri har angret på. Jeg
kjenner at jeg har valgt riktig i hvert fall der. Jeg har spilt en
del gitar og da master skulle velges tenkte jeg at akustikk
var veien å gå.
Hvis jeg skal si veldig kort hva jeg driver med så regner jeg
på strekning = fart * tid. Farten er hvor fort lyden går, og
strekning hvor langt lyden går i løpet av tiden. Det høres ganske enkelt ut, men problemet er når du skal måle tiden
veldig nøyaktig. Da dukker alle mulige utfordringer opp. Mye av tiden går på å sette opp og utføre laboratorieforsøk, og å få datamaskinen til å kommunisere med diverse måleinstrumenter. Videre må data fra eksperimentene
prosesseres og analyseres, ofte gjennom den skumle fouriertransformasjonen. Det er da tid for å skrive dataprogram som kan gjøre jobben effektivt, noe som ofte er en frustrerende prosess. Jeg pleier å si at en fysikers jobb er
noe utakknemlig. Du bruker enhver tid på ting du ikke forstår. I det sekundet du har forstått noe så er det på tide å
finne noe nytt å ikke forstå.
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THE PHD STUDENT
MATHIAS SÆTHER
ACOUSTICS
SUPERVISED BY PER LUNDE AND GEIR ERSLAND
When somebody asks me who I am, the most precise answer would be Mathias,
male. We all take up many different roles in various situations. I am a rather energetic guy and believe that it is a bit of a paradox since I became a physicist, since
sitting in one place is by all means not my strongest side. After (or before) work, I try to have it as active as possible. Once upon a time, football meant everything. I was not the best with the ball, but I was the one who ran the
most. Most boys understand at some point why football is not everything. Nonetheless, it is still well imbedded in
me to give my best when it comes to sports. This is not necessarily always an equally good quality.
Although I never liked to sit for too long, I have always been very curious when it comes to the nature that surrounds us and to ask the question “what” until it gets to the point that people have no answer. This resulted in
me engaging in physics, which is also one of the things I never regretted. I feel I have made the right choice at
least when it comes to that. I play guitar in my free time, and when it was the time to choose a Master, acoustics
seemed the right way to go.
If I was to put it in a few words what I’m working on, it would have to be with the formula distance = speed*
time. The speed means the speed at which the sound travels, and distance tells us how far it travels in time. This
may sound very simple, but the possible challenges arise. Much of the time goes to setting up and conducting lab
experiments, and in getting the computer to respond to various measuring instruments. The data collected in the
experiments must then be processed and analyzed, often via the horrible Fourier transformation. Then comes the
time to write the computer program which can do an efficient job, which is often a rather frustrating process. I
usually say that the work of a physicist is rather absurd. You use a lot of time on
things you don’t understand. At the very moment when you have understood
something, it is about time to find something new that you do not understand.

THE PHD STUDENT
ARNE SKODVIN KRISTOFFERSEN
ATOMIC PHYSICS AND OPTICS
SUPERVISED BY ØYVIND FRETTE
I am a 32-year old man from Klokkarvik, Sotra island. My interest for physics appeared in fact quite late in life. When I left for Trondheim in order to enroll in the
studies at NTNU, at the beginning of the millennium, I started off by taking subjects in American literature. Luckily, I soon changed my mind, and after a while ended up with a Bachelor in physics. I did my Master’s degree here
in Bergen, in atomic physics and optics. After that I spent almost four years at the Norwegian Naval Academy at
Laksevåg, where I taught the cadets mathematics and physics. In August 2012 I got a PhD scholarship at IFT – in
the same research group with which I did my Master thesis, and with the same supervisor.
My PhD work is experimental, and the key words are laser and microscope. To put it more precisely, I measure
the fluorescence-lifetime in living cells, something that in the future might lead to a better understanding of Photosynthesis, and from that point, the imagination will be our only limit.
Outside work, I spend a lot of time on training and chess. I work on my strength and muscles in order to keep the
old backaches under control, and I also go swimming, jogging and cycling in order to be able to join the various
competitions. Knarvikmila is for me a regular annual event, and my next marathon will be the Bergen City
halvmaraton. But the most fun of all is the combination of all three disciplines, i.e. triathlon. I am also a very eager hobby chess player, and can brag that I have played (and lost) against Magnus Carlsen (a Norwegian grand
champion - ed.) In addition, I have had several more or less fortunate TV appearances.
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
ARNE SKODVIN KRISTOFFERSEN
ATOMFYSIKK OG OPTIKK
VEILEDES AV ØYVIND FRETTE
Jeg er en 32 år gammel mann fra Klokkarvik på Sotra. Interessen min for
fysikk kom i grunn ganske sent. Da jeg dro til Trondheim for å studere på
NTNU, langt tilbake på begynnelsen av 2000-tallet, startet jeg med emner i
amerikansk litteratur. Heldigvis kom jeg kjapt på bedre tanker, og endte
etter hvert opp med en bachelorgrad i fysikk. Mastergraden tok jeg her i
Bergen, i atomfysikk og optikk. Deretter tilbragte jeg nesten fire år på Sjøkrigsskolen på Laksevåg, hvor jeg underviste kadettene i matematikk og
fysikk. I august 2012 tiltrådte jeg som stipendiat ved IFT - i samme gruppe
som jeg skrev masteroppgaven hos, og med samme veileder.
Doktorgradsarbeidet mitt er eksperimentelt, og nøkkelordene er laser og
mikroskop. Nærmere bestemt måler jeg fluorescens-levetid på levende
celler, noe som i fremtiden kan bety at vi får en bedre forståelse av fotosyntese, og derfra er det jo bare fantasien som
setter grenser.
Utenom jobben bruker jeg mye tid på trening og
sjakk. Jeg trener styrke for å holde gamle ryggproblemer i sjakk, og jeg trener svømming, løping og
sykling for å kunne glede meg til å delta i ulike konkurranser. Knarvikmila er et fast innslag, og neste
løp er Bergen City halvmaraton. Men det gøyeste
av alt er kombinasjonen av alle tre øvelsene, altså
triatlon. Jeg er også en ivrig hobbyspiller i sjakk, og
kan skilte med å ha spilt (og tapt) mot Magnus
Carlsen! I tillegg kan det nevnes at jeg har hatt flere mer eller mindre heldige opptredener på TV.
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IF MATTER FALLS DOWN, DOES ANTIMATTER FALL UP?
Ved IFT jobber Nicola Pacifico, Angela Gligorova, og Heidi Sandaker sammen med Jan Petter Hansen og hans gruppe
med å studere anti-materie ved AEGIS-eksperimentet på CERN. AEGIS eksperimentet er i ferd med å bygges og skal
først brukes til å måle gravitasjonskonstanten til anti-Hydrogen i jordas gravitasjonsfelt. Dette gjør man ved å observere avvik fra banen til anti-Hydrogen når den beveger seg en strekning på ca. en meter kun under innflytelse
kun av gravitasjonsfeltet. Vi i Bergen bygger sammen med UiO, Sintef og IDEAS en silisium detektor skal måle posisjonen til anti-Hydrogen og dermed finne ut om gravitasjonen virker likt på antimaterie og materie. I anledning
TEDs besøk på CERN ble det laget en liten film om dette.

Photo by Kjetil Vedelden Heitmann
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
VÅRIN RENATE ANDVIK HOLM
NANOFYSIKK
VEILEDES AV BODIL HOLST OG MARTIN M. GREVE
Jeg er en 26 år gammel sunnmøring som snakker en blanding av
tromsøværing og mandalitt, men mest av alt norwenglish. Jeg er
stor fan av logikk, og liker ikke å forholde meg til irrasjonalitet.
Dette, i tillegg til at jeg liker struktur og systemer, bidro nok i stor
grad til at jeg endte opp med å studere realfag. Heldigvis er jeg gift
med en sosionom, hvilket kompenserer for eventuelle mangler på
sosiale ferdigheter som kommer med det å være en nerd.
Sommeren 2011 flyttet jeg til Bergen for å begynne på masterstudiet i Målevitenskap og Instrumentering, etter at jeg hadde fullført
en bachelorgrad i fysikk i Oslo. Masteroppgaven min handlet om
deteksjon av CO2 ved hjelp av fotoakustikk. Kort forklart sendes lys
inn og lyd kommer ut og vips så vet man noe om konsentrasjonen av CO2 i prøven.
Doktorgradsprosjektet mitt handler om produksjon, karakterisering og optimalisering av en ny type solcelle, som
utnytter "Localized surface plasmon resonance" til små nanopartikler av gull. Jeg er forøvrig veldig glad i utveksling.
På bachelorstudiet var jeg et semester i Brisbane i Australia, og på masterstudiet et semester i Melbourne. Videre
håper jeg at jeg skal kunne få ordnet en tur til Houston i løpet av stipendiatperioden.
Læreren min på barneskolen i Syvde sa en gang til meg at jeg var "den torigaste jenta i klassen" (som betyr at jeg
tørr mest), og pappa har for lengst gitt opp å holde følge med meg. Som eneste jente blant fire brødre er det jo ikke
annet å vente. Jeg liker enhver sport som innebærer å bruke kropp som sin egen private berg-og-dal-bane, som for
eksempel turn, wakeboard, snowboard og stup. Nå for tiden går det mest i stuping, og jeg er i AdO Arena og leker
omtrent hver dag. Første helga i mars skal jeg konkurrere i Norgesmesterskapet, som arrangeres her i Bergen, om
noen skulle være interessert i å komme og heie på meg.
En annen sport jeg driver med er tricking, som inkluderer, men ikke begrenser seg til, en kombinasjon av turning,
kampsport og break dance. Her er en liten video fra i sommer som viser hva det går i.
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THE PHD STUDENT
VÅRIN RENATE ANDVIK HOLM
NANO PHYSICS
SUPERVISED BY BODIL HOLST AND MARTIN M. GREVE
I am a 26 year old girl from Sunnmøre who speaks an unusual mixture of
Tromsø and Mandal dialects, but most of all I use Norwenglish. I am a big
fan of logic, and don’t like anything to do with irrationality. This, in addition
to the fact that I like structure and systems, contributed to my enrollment
with natural sciences. Luckily, I am married to a social worker, which compensates for my potential lack of social skills which comes as natural part of
being a nerd.
In the summer of 2011, I moved to Bergen in order to start my Master studies in measurement science and instrumentation, after completing a Bachelor in physics in Oslo. My Master thesis dealt with detection of CO2 with the
help of photo-acoustics. In short, the light is sent in and the sound comes
out and hocus-pocus you get the information about the concentration of
CO2 in your sample.
My PhD project is dealing with the production, characterization and optimization of a new type of solar cell, which
utilizes "Localized surface plasmon resonance" of tiny nano-particles of gold. For the time being, I am very happy
about exchange possibilities. During my Bachelor studies, I spent one semester in Brisbane in Australia, and during
my Master, I spent a semester in Melbourne. I hope in the future I will manage to arrange yet another exchange to
Houston as part of my PhD.
A primary school teacher in Syvde once told me that I am "den torigaste jenta i klassen" (which means the most
daring girl in the whole class), and my father has long given up on trying to follow up on my activities. As the only
girl among four brothers, what else could he have expected? I like all sports which include using your own body as
a roller-coaster, such as for example gymnastics, wakeboard, snowboard and diving. For the time being, I mostly
train diving, and I train at AdO Arena almost every day. The first week of March I will be competing in the Norwegian Championship, which will take place here in Bergen, in case any of you might be interested to come and cheer
for me.
Another sport that I enjoy a lot is tricking, which includes, but is not limited to, a combination of gymnastics, martial arts and break dance. Here is one short video from this summer which shows you what it is.
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
LINN-KRISTINE GLESNES ØDEGAARD
BIRKELANDSENTERET
VEILEDES AV HILDE NESSE TYSSØY
Jeg er 27 år gammel, født og oppvokst på Glesnes i Sund kommune, som eneste jente i en søskenflokk på fire. I fjor
sommer etablerte jeg meg i eget hus med samboer og katt, i samme kommune hvor jeg vokste opp, men i samboeren min sin bygd (Forland).
Jeg er en del av Q3 i Birkelandsenteret, som har som overordnet oppgave å forske på spørsmålet "Hvilke effekter
har partikkelnedbør på atmosfæresystemet?". I Q3 jobber vi tett sammen på de fleste prosjektene. Mange av dem
handler om å optimalisere det beste tilgjengelige datasettet vi har som kan si oss noe om partikkelnedbøren over
begge hemisfærene, som vi videre kan bruke for å si noe om hvor mye energi som blir avsatt i atmosfæren av partikler, og hvor dypt de trenger inn. Denne informasjonen kan vi videre koble med data som viser for eksempel ozonkonsentrasjon i samme høyder, og hvordan denne konsentrasjonen varierer når det kommer inn mye partikler.
De partiklene jeg har konsentrert meg mest om til nå, er elektroner med relativistisk energi. Det vi vet om disse
elektronene er at de kan trenge dypt ned i atmosfæren før de avsetter energien sin. Men, det er mye vi ikke forstår
med relativistisk elektronnedbør, blant annet er mye uklart rundt mekanismene som gjør at denne populasjonen
enten øker eller minker i løpet av en geomagnetisk storm. Dette gjør at det er vanskelig å estimere effektene på
atmosfæren fra disse partiklene uten å bruke faktiske måledata. Mange atmosfæreforskere tar ikke hensyn til
dette, og estimeringen av relativistiske elektron er derfor ofte grov og upresis. Jeg prøver å estimere disse relativistiske elektronene bedre, slik at atmosfæreeffektene fra dem kan bli funnet mer presist enn de blir gjort i dag.
Jeg har vært aktiv toraderspiller siden jeg var 10-11 år gammel. Jeg er med i Sund Toraderklubb, som har cirka 20
medlemmer mellom 22 og 70 år, og en ungdomsgruppe som heter Vi og Vidar Vik, hvor vi er 5 toradere. Vi øver en
gang i uken, og reiser rundt på seminar og deltar i konkurranser. Det er veldig kjekt, og utrolig flott sosialt miljø. Jeg
har vært både instruktør, styreleder og regnskapsfører i klubben, så dette er virkelig noe jeg liker å holde på med.
Ellers har jeg siste året blitt ekspert på husrenovering. Huset vi kjøpte i fjor er fra midten av 80-tallet. Vi har fullstendig ribbet det til stenderverket, og sakte men sikkert bygd det opp igjen. Jeg kan nå det meste om alt fra isolasjonsegenskaper i Rockwool til gipsskruing og trekking av elektriske ledninger. Heldigvis er samboeren min elektriker. Omtrent all ledig tid og penger har gått til dette huset siste året, så Hilde og Marit er nok passe lei av å høre
om vannlekkasjer og råte.
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THE PHD STUDENT
LINN-KRISTINE GLESNES ØDEGAARD
BIRKELAND CENTRE FOR SPACE SCIENCE
SUPERVISED BY HILDE NESSE TYSSØY
I am 27 years old, born and raised in Glesnes in Sund County, as the only girl among four children. Last summer I
moved to my own house together with my partner and a cat, in the same county where I grew up, but this time in my
partner’s village (Forland).
I am a part of Q3 at BCSS; the main aim of which is to research the question "which effects do particle showers have
on the atmospheric system?" In Q3 we work tightly together on most of the projects. Many of them deal with the
optimization of the best available data set we have and which can tell us something about particle showers over both
hemispheres, which we can then use further to establish how much energy is being released into the atmosphere by
these particles, and how deep they penetrate. This information we can then further link to data which shows for example ozone concentration at the same heights, and how this concentration varies when more particles come in.
The particles I have concentrated myself on up till now, are electrons with relativistic energy. What we know about
these electrons is that they can penetrate deep into the atmosphere before they release their energy. However,
there is much that we do not understand when it comes to relativistic electron showers, i.e. there is much unclarity
around the mechanisms which cause this population to either increase or decrease during one geo-magnetic storm.
This makes it difficult to estimate the effects of these particles on the atmosphere without using the actual measurements. Many atmosphere scholars don’t pay much attention to this, and the estimation of the relativistic electrons is
therefore often rough and imprecise. I am trying to estimate these relativistic electrons a bit more precisely, so that
their atmospheric effects can be stated more precisely than is the case to this day.
I have been an active accordion player since I was 10-11 years old. I am a member of Sund Accordion Club, which has
ca 20 members aged 22 - 70, and a member of a youth band called Vi og Vidar Vik, consisting of 5 accordionists. We
practice once a week, travel to different seminars and participate in competitions. It is a lot of fun, and a great social
activity. I have been engaged as both instructor, manager and bookkeeper of this club, so it clearly shows I enjoy doing this. Otherwise, over the last year I have also become an expert on house renovation. The house we bought
last year dates from mid-1980’s. We have torn it
down to its very foundations, only to build it up again. I have
mastered by now a bit of everything from insulation properties of Rockwool to plaster paneling and the
positioning of electrical cables. Luckily, my partner is an electrician. More or less all of the free time and
money has gone into this house over the last
year, so Hilde and Marit are by now sick and tired of
listening to my stories of water leakage and
rot.
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
JESPER TVEIT, NÆRINGS-PH.D., FINANSIERT AV BKK OG NFR
VEILEDERE FRA UIB: ALEX HOFFMANN, JAN S. VAAGEN OG LASZLO CSERNAI
VEILEDER FRA BKK: ARNE SMÅBREKKE (AVDELINGSLEDER, BKK PRODUKSJON)
Jeg er vokst opp på Ålgård, et tettsted
THE PHD STUDENT
litt sør Stavanger. Etter ungdomsskoJESPER TVEIT, INDUSTRIAL PHD, FINANCED BY BKK AND NFR
len tok jeg fagbrev i havbruk, og jobUIB SUPERVISORS: ALEX HOFFMANN, JAN S. VAAGEN AND LASZLO CSERNAI
bet en stund med oppdrett. Dette vekket en interesse for biologi, noe som BKK SUPERVISOR: ARNE SMÅBREKKE (DEPARTMENT HEAD, BKK PRODUCTION)
ledet til at jeg søkte meg inn på UiB
I grew up at Ålgård, a tiny place south of Stavanger.
for å studere dette nærmere. Her fant jeg derimot
After Junior High, I took a degree in aquaculture, and
fort ut at fysikk var mer spennende, og en del år sehave worked for a while with fish farming. This awaknere var jeg ferdig med en mastergrad i energi og
ened my interest for biology, which led me to UiB
teoretisk fysikk, med professor Jan S. Vaagen som
where I applied in order to study in that field. There,
veileder.
on the contrary, I soon found out that physics was
Senere kom kone, barn og hus på rekke og rad, og
jeg fikk prøvd meg som lærer i fysikk og matematikk.
I en periode jobbet jeg faktisk sammen med nåværende doktorgradskollega Arne Kristoffersen på Sjøkrigsskolen.

I got inspired by my earlier supervisor to apply for an
Industrial PhD in cooperation with BKK. I have long
had an interest in programming and numerical methods, and we agreed with BKK on a project dealing
with CFD-development. This project is now nearing
its end, and in the course of this period, I developed a
new method for simulating multi-phase flow, which
could potentially in the future contribute to improved
simulations of, for example, Pelton turbines.
Outside work, I am mostly engaged with my family,
home and garden. We have an old house which always requires a bit of work, but I get a lot of help
from my sons, four and five years respectively. The
youngest son, is just five months old, so he still lacks
a bit of training when it comes to tools. Otherwise,
my wife and me are very enthusiastic about rock
climbing and can be often seen at the bouldering wall
at Kalfaret.
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At Victoria Peak, Hong Kong

Fra min gamle veileder fikk jeg nyss om muligheten
for nærings-ph.d. i samarbeid med BKK. Jeg hadde
lenge hatt en interesse for programmering og numeriske metoder, og vi ble enige med BKK om et prosjekt som gikk på CFD-utvikling. Dette prosjektet begynner nå å nærme seg slutten, og i løpet av denne
perioden har jeg utviklet en ny metode for simulering av flerfasestrømninger, som potensielt sett i
fremtiden kan bidra til bedre simuleringer av for eksempel Peltonturbiner.
Utenom jobben går det stort sett i familie, hus og
hage. Vi har et gammelt hus som stadig krever litt
arbeid, men jeg får god hjelp av mine sønner på fire
og fem år. Yngstemann på fem måneder mangler
fremdeles litt opplæring med verktøyet. Ellers driver
både jeg og min kone mye med klatring og er ofte å
finne i buldreveggen i Kalfaret.

much more fun, and some years later I finished a
Master’s degree in energy and theoretical physics,
with Professor Jan S. Vaagen as my supervisor. Later
came a wife, kids and a house, in the usual order, and
I tried out working as a teacher of physics and mathematics. For a while, I worked in fact with another PhD
student and colleague, Arne Kristoffersen, at the Naval Academy.
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DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
CHRISTER VAN DER MEEREN
BIRKELANDSSENTERET FOR ROMFORSKNING
VEILEDES AV KJELLMAR OKSAVIK OG DAG LORENTZEN (BIVEILEDER V/UNIS, TILKNYTTET BCSS)
Jeg er en såkalt «Mann (27)» som kom seg gjennom barndommen med nysgjerrigheten i behold. Skjønt dette gjelder
nok de fleste stipendiater her på huset. Jeg er heller neppe alene – om enn ikke i like stort selskap – om å fremdeles
kalle jobben/universitetet for «skole». Av mer personlige trekk kan jeg nevne at jeg er en relativt stille og delvis introvert fyr som trives godt i rolige, sosiale omgivelser. Aller best trives jeg i eget selskap eller med få av mine nærmeste.
Hvis du blir godt kjent med meg, så finner du nok ut at jeg stort sett er mer glad i å fundere og reflektere enn å ha
sterke meninger. Det er jo ofte flere sider av en sak, og én side er sjelden dekkende for sakens kompleksitet og for alle
involverte. Jeg kunne nok aldri blitt politiker! Ellers liker jeg å tro at jeg ikke bryr meg om hva andre tenker om meg,
men jeg har en mistanke om at det er en sannhet med modifikasjoner. Men nok kontaktannonse-prat, jeg er dessverre opptatt uansett.
Min jobb er å studere ionosfæren – den ioniserte delen av atmosfæren over 100 km. Plasmaet her oppe (okei, der
oppe; jeg har ikke vært astronaut heller) kan skape forstyrrelser på radiosignaler, slik som GPS-signaler. Jeg bruker
data fra fire spesielle GPS-mottakere på Svalbard for å studere disse forstyrrelsene i den polare ionosfæren, og prøver
å vri hjernen min for å finne ut hva disse forstyrrelsene kan fortelle oss om ionosfæren. Dermed blir det raskt en del
feltturer til Svalbard, hvor jeg har fått oppleve både nordlys, snøscooter, mørketid, midnattssol og rifleskap på Coop.
(Dessverre ingen isbjørner. Ennå…) Metodologisk sett går det for det meste i case-studier hvor jeg ser på data fra
mange ulike instrumenter, og jeg blir stadig mer kreativ når det kommer til å kunne ha oversikt over mest mulig data
på én gang.
Utenfor jobben driver jeg med ymse aktiviteter. Jeg spiller musikkinstrumenter (tuba, bassgitar, piano, gitar), leser
bøker (både skjønnlitterært og annet), og trives også veldig godt foran PC-en med et spill eller fem. Jeg sitter dessuten
i menighetsrådet i Olsvik menighet, og i styret i Alvøens musikkforening (hvor jeg spiller tuba). Det bør heller ikke forbli usagt at jeg har danset cubansk salsa og boogie-woogie swing i organiserte former og har planer om å fortsette
med det en gang.
Jeg er faktisk den eneste stipendiaten på Birkelandssenteret som ikke har noe friluftsliv-relatert på profilen på oppslagstavlen. Ikke at jeg ikke liker turer eller sykler til «skolen» innimellom, men å kalle det en hobby blir å ta litt hardt
i. En ting som derimot får meg ut i naturen – eller i alle fall ut på tur – er min lidenskap for fotografering. Høydepunkter fra min pågående «karriere» finner du på denne siden.
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THE PHD STUDENT
CHRISTER VAN DER MEEREN
BIRKELAND CENTRE FOR SPACE SCIENCE
SUPERVISED BY KJELLMAR OKSAVIK AND DAG LORENTZEN (CO-SUPERVISOR AT UNIS, LINKED TO BCSS)
I am what you would call a «male (27)» who retained his childhood curiosity. This probably applies to the most of
the PhD research assistants at this department. I am probably also not the only one who still calls his job / university as «school». Of more personal traits, I could perhaps mention that I am relatively quiet and partly introvert guy
who thrives in quiet social environments. I like best hanging out on my own or with a few of my closest ones. If you
get to know me well, you will discover that I am more of a type who likes to question and reflect than to have
strong opinions. There are often more sides to one thing, and only one side is seldom enough to cover the thing’s
complexity and satisfy the views of all involved parties. I could definitely never work as a politician! Otherwise, I like
to believe that I don’t really care what others think about me, but I have certain doubts that this too could be a
truth with possible modifications. But, enough of lonely hearts’ add phrases, I am nonetheless already taken.
My job is to study ionosphere – the ionized part of the atmosphere over 100 km. The plasma up here (OK, up there;
I have not yet become an astronaut) can cause disturbances to radio-signals, such as GPS-signals. I use the data
from four special GPS-receivers located at Svalbard in order to study these disturbances in the Polar ionosphere,
along with trying to wreck my brain in order to find out what these disturbances can tell us about the ionosphere.
This results in a number of field trips to Svalbard, where I got to experience both the Northern lights, snow scooters, winter darkness, midnight sun and rifle shooting at Coop supermarket. (Unfortunately no polar bears. Not yet,
in any case…) When it comes to methodology, I mostly rely on case-studies where I analyzed the data collected by
various instruments, and I am getting more and more creative when it comes to having an overview over as much
data as possible at once.
Outside work, I pursue a number of activities. I play several musical instruments (tuba, bass guitar, piano, guitar),
read books (both fiction and other types), and like to sit in front of my PC playing computer games. I am also a
member of the Olsvik Parish Council, and a member of the Alvøens Musikkforeningen (where I play tuba). It should
also be mentioned that I dance Cuban salsa and boogie-woogie swing in organized forms and have plans to continue when I find the time again.
I am in fact the only PhD research assistant at Birkelandssenteret who does not have any outdoors activities on his
profile. It’s not as if I don’t like going for walks or as if I don’t cycle to «school» every now and then, but it would be
stretching it out a bit if I was to call it a hobby. One thing that does get me out into the nature – or in any case out
for a walk – is my passion for photography. The highlights of my current «career» as photographer can be viewed at
this page.

XXIX

IFT-POSTEN SOMMERSPESIAL - 2015

DOKTORGRADSSTIPENDIATEN
ALEXANDER BROBERG SKELTVED
BIRKELANDSSENTERET
VEILEDES AV NIKOLAI ØSTGAARD
I korte trekk er jeg en mann som har brukt mesteparten av mine 27 år
i basseng, med løpesko eller med andre former for utholdenhetstrening. Jeg tror jeg kvalifiseres som ekstremt aktiv og har et altfor stort
konkurranseinstinkt. Heldigvis trenger også jeg restitusjon og da er
det min andre interesse kommer til nytte. Jeg er glad i å lære og tror
jeg kunne trivdes med alle fagretninger, men aller mest har den stillesittende interessen falt ved fysikk. Jeg vokste opp i en dansk familie i
Nordens Paris, og som alle andre dansker har jeg latt meg fascinere
av Nordlys. Det er nok kjernen til hvorfor jeg for lenge siden valgte
fysikk og romfysikk. Jeg har bodd i Bergen i snart åtte år, og dessverre
kjennetegnes både språk og tonefall deretter.
Som ferdig mastergradsstudent ved romfysikk i Bergen var jeg så heldig å få en stipendiatstilling ved Birkelandssenteret, dog ikke med
Nordlys i fokus. Jeg valgte gruppen Q4 (question 4,) der vi sammen
prøver å forklare hvilken rolle energetiske partikler fra tordenskyer
spiller i det nære verdensrom. Min rolle er å prøve og forklare hvordan disse energetiske partiklene blir produsert. Mer konkret skal jeg forklare hvordan 10^18 fotoner med energier
mellom 1 og ~40 MeV kan produseres i jordens atmosfære på under 1 millisekund. Produksjonen kan dessverre
ikke måles direkte og det er vanskelig å gjenskape fenomenet i et laboratorium, det har derfor falt til meg å gå dypt
inn i datamodellenes verden for å gjette hvilke mekanismer som spiller en rolle. Det er en frustrerende tilværelse å
bruke uendelig timer på koder som til sist aldri kan bli mer enn en tilnærming til problemet. Samtidig er det en tilfredsstillelse uten sidestykke når mac’en endelig forstår hva du prøver å fortelle.
Utenom jobben er det ulike aktiviteter som opptar meg. De første årene i Bergen ville jeg svart «svømmer», frem til
november ville jeg svart «triatlerer» og de siste månedene kan jeg egentlig nøye meg med å svare «løper». Jeg kan
også betegnes som en samler. Enhver sjanse til å samle km lar jeg ikke gå fra meg og ting som kan gå utover samlingen må gjerne avklares på 4-6 ukers forskudd noe som kan være problematisk for det som krever spontanitet.
Jeg har også en ting for store opplevelser, løpe på den kinesiske mur, krysse Grand Canyon og i midten av februar
var jeg på Mount Everest (ikke toppen). Hvis jeg til slutt skal holde meg i sofaen gjør jeg det helst med god mat og
noe som ligner Star Wars eller Ringenes Herre på TV.
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THE PHD STUDENT
ALEXANDER BROBERG SKELTVED
BIRKELAND CENTRE FOR SPACE CSCIENCE
SUPERVISED BY NIKOLAI ØSTGAARD
In short, I am a man who has used the largest part of my 27 years in the swimming pool, with running shoes or other forms of perseverance training. I believe I can qualify as an extremely active person and I possess perhaps a bit
too much of the competition instinct. Luckily, I too need restitution and that is when my other interests come in
handy. I like learning, and believe I could have been forced to study any academic field, but my sitting instincts
somehow landed me in physics. I grew up in a Danish family in the Paris of the North, and as all Danish people, I
became fascinated by the Northern light. That is also the core reason why I long time ago opted for physics and
space physics. I have been living in Bergen for almost eight years, and unfortunately both my language and intonation have picked up a bit from my surroundings.
Upon completing my Master’s at the Space Physics department in Bergen, I was lucky to get a PhD Research Assistantship at Birkelandssenteret, although not with focus on Northern lights. I chose the group Q4 (question 4,)
where we try to explain the role of the energetic particles of thunder clouds in the near space. My role is to try to
explain how these energetic particles get created. More concrete, I intend to explain how 10^18 photons with energies between 1 and ~40 MeV can be produced in the Earth’s atmosphere at under 1 millisecond. This production
can unfortunately not be directly measured and it is difficult to recreate the phenomena in a laboratory setting, and
it is therefore up to me to go deep into the computer models’ world in order to estimate which mechanisms play a
part in this. It is a rather frustrating existence in which I use endless hours on creating codes which in the end can
never be anything more than a step closer to the problem. At the same time, it is indeed a great pleasure when my
Mac finally understands what you are trying to say.
Outside work, there are numerous activities that interest me. The first couple of years in Bergen, I classified myself
as a «swimmer», until November when I wanted to classify myself as «triathlon fanatic» and the last couple of
months I can finally be as precise as possible in my classification as «runner». I can also be described as a collector. I
use every chance I get to collect more kilometers and anything that is to disrupt my collection needs to be announced at least 4-6 weeks in advance, which can be a bit problematic for all other activities which require spontaneity. I am also very keen on big adventures, the run on the Great Wall of China, crossing Grand Canyon, and in the
middle of February I climbed up Mount Everest (not all the way to the top). If at the end of the day I decide to curl
up on the couch, I prefer doing it with good food and a movie of the Star Wars or Lord of the Rings caliber on TV.
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THE PHD STUDENT
MOJDEH ZARIFI
PETROLEUM AND PROCESS TECHNOLOGY
SUPERVISED BY BJØRN KVAMME AND TATIANA KUZNETSOVA
Hi, my name is Mojdeh, or if I was to write it in Norwegian,
Måsjdeh, with the “å” and the “j” pronounced almost as the
French word bonjour! I was born in Iran in a well-educated family
in the fabulous city of Shiraz, with nice mild weather and friendly
people full of hospitality. I mostly grew up in Isfahan, another historical and beautiful, large city. However, I finished both my bachelor’s and master’s degree in the international university of Shiraz,
my native city. I have been in Bergen since May 2014, and honestly I still enjoy the rain, as I always appreciated it in Iran. Maybe I
haven’t been here long enough yet!
I am a rather deep, imaginative and a bit of a shy person. The main
characteristic that totally shapes my personality is my deep belief
in the power of our thoughts. I believe there is nothing unachievable in this world if I start to think about it with strong will. I am
mostly recognized as a calm, but energetic person actually, although I may seem different encountering different people.
Once upon a time in my early twenties, I decided to restrict my research and future career as a process engineer in
a pathway that can help our environment to survive, so I have always tried to follow projects and research areas
within that discipline. Here in the Department of Physic and Technology I am working with Professor Bjørn Kvamme
and Professor Tatiana Kuznetsova. I work within a project on safe long term storage of CO2 and meantime methane hydrate recovery. I should enhance a code for molecular scale modeling and simulation of gas hydrate in reservoir with free energy minimization approach, called Phase Field Theory (PFT). To be successful in this research
you should have good knowledge of thermodynamic, reservoir physics, mathematics, and of course computer programming. I hope spending enormous hours
daily behind the computer and dealing with
codes do not make me less physically activate.
There is a number of things I like to do in my
free time. I am especially keen on arranging
get-togethers or spending time with friends.
Usually we go hiking and biking. I am also a
book worm; once I find one of my favorite
subjects I can hardly stop reading. I really love
to be outdoors, and I like plants and animals.
Whenever I am in a stressful situation, or I
feel down, there’s nothing like planting and
gardening to calm me down and rejuvenate
me. Watching well designed international
movies is another one of my hobbies, especially if there would be a discussion chance
with other people at the end. There is one
thing I still would like to try and that’s the
exciting experience of bungee jumping, free
fall and para-gliding. I’m not brave enough to
do it without company though, so next time
you want to try this, please let me join you!
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- Med snikende vinterdepresjon, og den rimelige, langtidsholdbare melken fra Tyskland som
eneste kilde til D-vitaminer, var det mot slutten av februar på høy tid å eksponere blek ansiktshud for litt kortbølget stråling. Dagen ble viet til fottur til Nordenskiöldfjellet. På Nordenskiöldtoppen fikk jeg det første glimtet av solen på over en måned. Fantastisk nydelig. Jeg fikk
høre at jeg så litt solbrent ut i etterkant, men jeg mistenker det var ment som en dårlig spøk.
Hanne Starfish, bachelorstudent i fysikk ved IFT,
studerte våren 2015 arktisk geofysikk i Longyearbyen på Svalbard.
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STAMATINA KARAKITSIOU
PROCESS TECHNOLOGY
SUPERVISED BY ALEX HOFFMANN OG BODIL HOLST
Hi, I’m Matina Karakitsiou from the lovely and sunny country of Greece. I
was born in Athens 31 years ago, where I also grew up. My father is a professor at the University of Athens, and my mother is an architect. I also,
have two siblings; a younger sister and a little brother aged six.
After finishing High School, I went to Ioannina, a middle sized city in the
northwest, but with a rather large university environment. Here I studied
material science, before moving back to Athens where I completed a master’s degree in chemistry. Before I came to Norway, I spend some months
in Slovenia where I worked as a researcher.
I’m doing my PhD in cooperation with two groups, Process Technology
(Multiphase Systems) and Nanophysics. I am designing and making apparatus that can measure gas diffusion through channels. The channels will vary from micro- to nanosized. Gas permeability of black shale will also be tested with the same apparatus. This is the aim of my thesis, which hopefully I
will finish shortly.
Outside work, I like to travel a lot, especially abroad. Recently, I have been to Iceland, Denmark and Sweden, and of
course Greece which is my favourite destination. I am a social person that likes to chat with people. I think that
friendship and group work is the key word for success and happiness. During the week I often go to swim in the
swimming pool at the Student Centre (SiB), and I also attend yoga courses in order to relax. In the weekends, I like
to go shopping and having coffee with my friends. Also, I enjoy skiing, dancing, table tennis and basketball. I can
participate in basically every activity that is challenging and fun, and you can join me if you want to!
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EVERYTHING FLOWS. EVERYTHING MOVES.
WHAT CAN SCIENCE DO, IF IT CANNOT PREDICT THE FUTURE?

F(z) = z*z + c
z = x + i*y
c = 0.711x - 0.377i
BY JORDAN BAUMAN
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SHARAREH MEHRABI PARI
PARTICLE PHYSICS
SUPERVISED BY LASZLO CSERNAI
My name is Sharareh Mehrabi Pari. I’m a Ph.d.-candidate, and
I’m here in Bergen for six months as a guest researcher.
I was born in Iran, also known as Persia, which is located in
western Asia. My home town is Semnan, a provincial capital a
bit east of Teheran.
My previous interest at undergraduate level was solid state,
but then I became interest in Elementary Particle Physics, now I
am studying in this field. Particle Physics is a branch of Physics
which studies the nature of particles that are the constituents
of what is known as matter. Elementary particles have no internal structure but when put together they form the structure of
matter. The reason why I study physics is the beautiful definition: Human curious look on the environment. Everybody uses
physics all the time, and benefits from the rules consciously
and unconsciously.
Before coming to Bergen, I was working on heavy quarks which
are produced in Quark Gluon Plasma, and their energy dissipation during passing of plasma. My supervisor in the University
of Bergen, Professor Laszlo Csernai proposed a subject who is
related to QCD plasmas. Hopefully before the end of this research period, I will achieve good results.
As I was searching Bergen’s attractions on the internet, photos
of Aurora drew my attention. I believe it is a beautiful natural
phenomenon that I would like experience in real life. If someone knows what time of year and which places are the best to
see this phenomenon, I’ll be happy to know about it.
Everybody on the pass of achieving his or her goals needs something to help him or her to be relaxed. I usually gain this
pleasure and comfort in climbing and swimming whenever I
have free time. During the week I swim, but on weekends I prefer nature for climbing. I’m a social person and a good company can increase this pleasure. Also, I’m quick to adapt to new
environments; when I arrived in Bergen it was dark and rainy,
but now I can really say that the city reveals its beautiful face.
All in all I am much grateful for this opportunity, and I am already reaping the fruits of this cultural and academic exchange.
Bedrood (which means goodbye in Persian).
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SOLFORMØRKELSE I NYGÅRDSPARKEN

Fredag 20. mars var det solformørkelse på den nordlige halvkule, og på Svalbard var det 100 % formørkelse i to til
tre minutter. Her i Bergen skulle vi visstnok kunne oppleve cirka 92 - 93 % formørkelse, som er det mest man har
opplevd på flere tiår. Neste gang du får sjansen til å se like høy grad av formørkelse her i Norge blir i 2061!
På Svalbard gikk alt etter planen, og bildet over er en skjermdump fra nrk.no, tatt klokken 11.11.
I Nygårdsparken var det dessverre ikke like lett å vite hvor man skulle se...
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CAMILLA HANQUIST STOKKEVÅG
MEDISINSK FYSIKK/SUBATOMÆR FYSIKK
VEILEDES AV DIETER RÖHRICH (SUBATOMÆR FYSIKK/IFT)
OG LUDVIG MUREN (MEDISINSK FYSIKK/IFT OG AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, DK)
Jeg heter Camilla, er født i Bergen, og har mer eller mindre vokst opp på IFT. Før dette tok jeg videregående utdanning på Bergen Katedralskole. I løpet av livet har jeg bodd både på Møhlenpris, Nattland, på Høyden og på Nordnes,
men nå bor jeg på Kronstad sammen med Rune. Våren 2013 tiltrådte jeg en treårig stipendiatstilling i medisinsk
fysikk på Haukeland Universitetssjukehus/IFT. Dersom alt går etter planen skal jeg fullføre doktorgraden til høsten.
Etter at jeg ble ferdig med mastergraden i kjernefysikk i 2010, var jeg en periode på CERN. I likhet med andre som
var der, bedrev jeg litt ymse kjernekollisjoner og slikt, noe som var veldig moro! Derimot var mye av arbeidet i masteroppgaven min knyttet til avdeling for medisinsk fysikk på Haukeland, hvor jeg fikk erfare at fagfeltet var et høyst
anvendbart, og faktisk et meget viktig verktøy innen kreftbehandling. Å se den direkte
nyttevirkningen av fysikk og forskning er
ekstremt engasjerende, og jeg skjønte vel
allerede da at store deler av livet mitt kom
til å dreie seg om akkurat dette temaet.
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Doktorgradprosjektet som jeg senere tok fatt på omhandler senskader, eller bivirkninger, som kan oppstå etter
strålebehandling av kreft. Nye behandlingsteknikker kan redusere mengden stråling som treffer det friske vevet til
en pasient og innebærer i mange tilfeller en lavere risiko for flere typer bivirkninger, herunder stråleindusert kreft,
som jeg forsker på nærmere bestemt. Især partikkelterapi, hvor en tar i bruk proton og tyngre kjernepartikler som
karbon, kan være spesielt godt egnet til å levere stråledosen på en skånsom måte, og skiller seg derfor fra tradisjonell strålebehandling med foton. Denne formen for
stråleterapi er per i dag ikke tilgjengelig i Norge, men
URIØSE KURIOSITETER OM AMILLA
det pågår nå en prosess for å få på plass denne behandlingen ved kreftavdelingen på Haukeland.
Liker noe så traust og ordinært som å løpe og gå tur i by-

K

C

:

Forskningsmiljøet rundt medisinsk fysikk på Hauke- fjellene. Har sortert kjolene i klesskapet etter året de ble
land og IFT er i vekst, og vi er per i dag blitt en veldig sydd, med start fra 1930 og opp til i dag. Liker film! Favofin gjeng! Det er virkelig fantastisk å arbeide sammen rittkategorier er sci-fi og kostymedrama, men ikke nødmed så engasjerte mennesker, og dette bidrar til å vendigvis i kombinasjon. Var på utveksling i Roma i
gjøre hverdagen som doktorgradsstipendiat strålen- 2006/2007. Er veldig glad i Hulen, hvor hun var engasjert i
de. Ellers er samhandling med etablerte forsknings- mange år! Har vært daglig leder i Studentradioen i Bergen.
miljø innen partikkelterapi kjempeviktig for forskningen vår. Våren 2014 var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å tilbringe et halvår i Japan; klinikken som på verdensbasis har mest erfaring med karbon-strålebehandling ligger rett utenfor Tokyo (metroen i Japan kunne ha vært
et kapittel for seg selv). I tillegg er også stråleterapimiljøet i Aarhus en viktig samarbeidspartner for prosjektet mitt.
Her kan du lese litt mer om medisinsk fysikk på IFT og på Haukeland, dersom du har lyst.
Så er spørsmålet, holder man egentlig på med noe annet enn jobb i løpet av det siste året av en doktorgrad? Det
kan hende at jeg unner meg fem minutters pause innimellom, men om det blir lengre pauser er jeg veldig glad i å
dra til Solund – en forblåst plass med mye bra stein, helt ytterst i Sognefjorden. Det er faktisk ganske god mobildekning dersom en klatrer opp på de største steinene. Her har familien min bodd i flere hundre år inntil bestemor bestemte at det var på tide å flytte til Møhlenpris i «byen», slik at far kunne få seg høvelig skolegang. Men gården som
er opphavet til familienavnet står der fremdeles. Et sted inni meg har jeg en liten drøm om å flytte ut dit og avle
opp en flokk med alpakkaer. Alpakkaen er et veldig mykt og trivelig dyr, og det hadde vært flott om dette kan kombineres med fysikervirket i det som er Norges vestligste kommune. Ordfører Ole Gunnar Krakhellen lovte meg en
gang å vurdere mulighetene for å kjøpe inn en middels stor synkrotron, dersom det kunne hjelpe på folketallet i
kommunen. I så fall er framtidsplanene klare!

Gode kollegaer er gull: fra venstre: Kristian Ytre-Hauge (post.doc. IFT), Liv Hysing (post.doc. Haukeland), Camilla Hanquist Stokkevåg, Sara Thörnqvist (post.doc. Haukeland), Helge Pettersen, (stipendiat Haukeland/IFT), Johanne Austrheim (Masterstudent
NTNU). Ikke tilstede på bildet: Grete May Engeseth og Mana Rasi.
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CAMILLA HANQUIST STOKKEVÅG
MEDICAL PHYSICS / SUBATOMIC PHYSICS
SUPERVISED BY DIETER RÖHRICH (SUBATOMIC PHYSICS / IFT)
AND LUDVIG MUREN (MEDICAL PHYSICS / IFT AND AARHUS UNIVERSITY HOSPITAL, DK)
My name is Camilla, I was born in Bergen, and was more or less raised at IFT. Prior to that, I completed my highschool education at Bergen Katedralskole. Throughout my life, I lived both at Møhlenpris, Nattland, på Høyden and
at Nordnes, but I currently live at Kronstad, together with Rune. In the spring of 2013 I started a three-year Phd
programme in Medical Physics at Haukeland University Hospital /IFT. If all will go according to the plan, I intend to
complete my PhD this autumn.
Upon completing my Master’s degree in Nuclear Physics in 2010, I worked for a period at CERN. Just like all the others who worked there, I dealt with various nuclear collisions and similar, which was in fact a lot of fun! However,
most of my Master’s thesis work was related to the Department for Medical Physics at Haukeland, where I got to
experience that the applicability of my field, and in fact a very important tool in cancer treatment. To see the direct
effects of physics and research is indeed very engaging, and I knew already then that the great part of my life will
be dedicated to this particular topic.
The PhD project which I took up later deals with late effects, or side-effects, which can appear after radio therapy
used in cancer treatment. The new treatment techniques can reduce the amount of radiation hitting the healthy
tissue of a patient and contains in many cases a lower risk of several types of side-effects, including the radiationinduced cancer, which is what I research in my project. Especially particle therapy, where one uses proton and
heavier nuclear particles such as carbon, can be particularly well-suited for delivering a radiation dose in a more
precise manner, which distinguishes it from the traditional photon radiation therapy. This form of radiation therapy
is for the time being not available in Norway, but we are now undergoing a process for making this treatment available also at the Cancer Ward at Haukeland.
The Research environment around Medical Physics at Haukeland and IFT is growing rapidly, and we have till today
become a very nice team! It is truly fantastic to work together with such engaging people, and this contributes to
making my everyday as a PhD research assistant a real pleasure. Otherwise, the collaboration with well-established
research environments within the field of particle therapy is of great importance for our research. In the spring of
2014, I was lucky enough to spend six months in Japan; the clinic which on the international scale has the most experience with carbon-radiation therapy and which is situated right outside Tokyo (the metro in Japan could have a
chapter of its own). In addition, the radiation therapy environment at Aarhus is also an important collaboration
partner for my project. You can read a bit more about the Medical Physics at IFT and at Haukeland, if you would like
to know more.
And here comes the usual question: does one have any time for other non-work-related activities during the last
year of one’s PhD? Every now and then I grab a chance for a five-minute break, but in case of longer breaks, I enjoy
visiting Solund – a wind-blown place with lots of interesting stones, deep in the Sognefjord. It has, in fact, very good
mobile coverage if you climb up on the highest
rocks. My family has lived here for several centuries until my grandmother decided that it was
about time to move to Møhlenpris in «the city»,
so my father could have easier access to education. But the land which linked to our family name
is still there. Deep inside of me I have a dream to
move there and raise a flock of alpacas. Alpacas
are a very soft and friendly type of animals, and it
would have been great to combine it with the
physics-related activities in Norway’s most westerly municipality. Mayor Ole Gunnar Krakhellen
promised me once to consider the possibilities for
buying a medium-sized synchrotron, if that could
help with keeping the number of inhabitants in
his municipality. In that case, the future is set!
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REISEBREV FRA RØST
I mars var ein gjeng på Røst for å vidareføre ein serie med målingar gjort her tidligare. Frå ei gammal fiskeskøyte
vart ulike målingar gjort ned til 15 meters djup i havet utanfor øygruppa. Vertikale profiler av ned- og oppoverretta
ljos, samt absorpsjonskoeffisientar for sjøvatnet vart målt, og vassprøvar henta opp frå ulike djup for filtrering og
analyse. Vêret var visstnok noko av det beste som har vore her i heile år, og etter tre dagar på sjøen, vart veka runda av med solformørkinga på fredagen. Med var Tsering Nima, Jakob Stamnes, Knut Stamnes (for anledninga i rorhuset - Stevens Institute, New Jersey), Dennis Muyimbwa, Nuozhen Gelsor og Torbjørn Taskjelle.
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ALEKSANDER SKJERLIE SIMONSEN
OPTIKK OG ATOMFYSIKK
VEILEDES AV MORTEN FØRRE

Jeg ble født for cirka 27 år siden, vokste opp i Fyllingsdalen her i Bergen,
og interesserte meg tidlig for hvordan ting virker og henger sammen. Derfor var det var vel egentlig ingen overraskelse for verken familie eller venner at jeg endte opp med å studere realfag. Etter at jeg gikk ut fra Fyllingsdalen videregående skole hadde jeg et «pauseår» fra skolebenken, hvor
jeg avtjente førstegangstjeneste i marinen. Mye frisk sjøluft ble etterfulgt av utdannelse her ved Universitetet i Bergen. Som person kan en vel si at jeg et vanedyr, på godt og vondt, og kan fort falle inn i faste rutiner og mønstre; jeg
har tross alt bodd i samme by hele livet, og holdt til på IFT i 8 år. I løpet av tida her har jeg fått med meg en bachelorgrad i fysikk, en mastergrad ved gruppen for optikk og atomfysikk, mer spesifikt under "atomdelen" av gruppen,
og snart tre fjerdedeler av en PhD-grad i samme gruppe.
Mitt doktorgradsprosjekt er egentlig en videreføring av masterprosjektet mitt og er en studie av hvordan atomære
og molekylære systemer vekselvirker med intense laserfelt. Dette er et aktivt og spennende felt, der lasere brukes
som verktøy for både å observere, samt kontrollere systemer helt ned på atomnivå. Mitt bidrag til dette er å simulere den kvantemekaniske dynamikken for enkle hydrogen- og heliumatomer som blir skutt på med intense og korte
laserpulser. En av de tingene jeg jobber med er å forstå er hvordan vekselvirkningen mellom to elektroner i helium
påvirker dynamikken i systemet når atomet dobbeltioniseres, dvs. to elektroner kastes ut, av en laserpuls.
Vekselvirkningen av elektron-elektron er et fenomen som gjør at en ikke kan beskrive elektronene uavhengig av
hverandre i fler-elektron systemer, og bildet kompliseres ved at en hele tiden er nødt til å se på hele systemet under ett. Den kanskje største utfordringen her er å lage programvare for å simulere disse prosessene, og en kan trygt
si at programmering og datavitenskap er en like viktig del av arbeidsdagen som fysikk i seg selv. Det passer meg veldig bra siden programmering er utrolig kjekt i seg selv. Simuleringene jeg utfører er spesielt spennende da de er så
krevende at de må utføres på de største og kraftigste datamaskinene Norge har å tilby, som også er eller har vært
på topp 100-listen i verden over supercomputere. Disse maskinene er i praksis tusenvis av vanlige maskiner
(titusenvis av CPUer), koblet sammen med et hurtig nettverk. Dermed byr utvikling av programvare for slike maskiner på unike utfordringer, da en selv er nødt til å tenke på hvordan den tidsavhengige Schrödinger-likningen best
mulig kan deles opp i mindre biter, for så å løses parallelt på opp til flere tusen regnenoder som flere ganger i løpet
av simuleringen er avhengig av å dele data med hverandre.
Utenfor jobben finner en meg ulike
steder, og sannsynligvis utendørs.
Jeg setter stor pris på sjøliv og fiske, både som hobby og som innhøsting av råvarer til mat, og tegnet på at sommeren har vært fin er
at fryseboksen er full av makrell på
høsten. Generelt liker jeg turer,
enten det er fisketurer, skiturer,
løpeturer eller fjellturer. Å være
ute i naturen et stykke fra by og
folk har for meg alltid vært behagelig, rolig og stille. Innendørs ser jeg
gjerne film og TV-serier, eller leser
bøker, ofte innen fantasy, science
fiction eller historie. Ellers er jeg til
tider på spillkvelder med venner,
enten det er en runde poker eller
brettspill som spilles.
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RANVEIG FLATABØ
NANOFYSIKK
VEILEDES AV MARTIN M. GREVE OG BODIL HOLST
Jeg er en 25 år gammel kvinne, født og oppvokst på Voss. Oppveksten var preget av interesser man plikter seg å ha som vossing; fjellturer, fotball, ski og snowboard. Etter videregående tok
jeg et år på Ringerike folkehøyskole på Hønefoss, før jeg flyttet
til Voss sin havneby for å studere. At valget falt på Bergen var,
som med mange vitenskapelige oppdagelser, nokså tilfeldig.
Jeg setter pris på problemer som har et svar, i alle fall i prinsippet. Følgelig valgte jeg derfor å studere realfag, nærmere bestemt nanoteknologi. Nanoteknologistudiet huset hverken
mange generasjoner eller studenter, noe som falt i smak, og jeg
ble derfor i værende i Bergen gjennom hele studietiden. Masteroppgaven ble skrevet innenfor nanofysikk, og omhandlet
optimalisering av partikkelplasmoner i metalliske nanopartikler.
I fjor tiltrådte jeg en stipendiatstilling ved Institutt for fysikk og
teknologi, hvor jeg tar jeg en doktorgrad i samme forskningsgruppe. Forhåpentligvis kommer jeg meg på utveksling innen
jeg har fullført doktorgraden. Senere får vi se hvor jeg ender
opp; det eneste jeg vet, er at jeg skal være på IFT i tre år til. Så
langt frem har jeg aldri planlagt før, noe jeg er ganske fornøyd
med.
I doktorgradsprosjektet mitt skal jeg produsere tredimensjonale
strukturer ved hjelp av elektronstråle litografi. For eksempel
skal jeg lage gullpyramider på mikro- og, forhåpentligvis, nanoskala. Geometrien til sideveggene av pyramiden avhenger av
ulike elektron-interaksjoner, og denne kunnskapen skal vi tilegne oss gjennom simuleringer.
Utenom jobben, eller skolen som jeg fremdeles kaller det, liker
jeg å trene, selv om jeg dessverre ikke kan kalle meg veltrent.
Før var det fotball gjaldt, mens nå er det mest ski- og fjellturer.
Forøvrig er jeg på leilighetsjakt, et manifest på at arbeidslivet og
voksenlivet har begynt, og som tar opp skremmende mye tid.
På bildet oppe til høyre er bachelorklassen i nanoteknologi fra
UiB på toppen av Kilimanjaro (klikk på det om du vil se det i
større format). Av tolv studenter, benyttet ni av oss en lab-fri
uke til å dra på tur i Afrika. Jeg vokste opp med én leveregel;
man må ut når solen skinner. Tatt i betraktning antall skyfrie
dager i Bergen per år, følger jeg denne fremdeles.
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MARIT IRENE SANDANGER
ROMFYSIKK/BIRKELANDSSENTERET
Jeg er 38 år gammel, født og oppvokst i Haugesund, men flyttet som mange
andre til Bergen for å studere. Den opprinnelige planen var å studere mikrobiologi, men jeg fikk vite at det var nok av biologistudenter, og bestemte meg
derfor å fortsette med min andre lidenskap, nemlig fysikk. Det valget har jeg
aldri angret på. De siste elleve årene har jeg bodd i Fyllingsdalen sammen
med min mann. Han er fra Finnmark, men våre to barn på 7 og 10 heier på
Brann, og snakker kav bergensk, en dialekt jeg med tiden har lært meg å like.
Vi har to katter, en viltvoksende hage med bærbusker og frukttrær, i tillegg til
løvetann og skvallerkål.
Som post.doc er jeg er en del av Q3 ved Birkelandssenteret, som har som
oppgave å forske på spørsmålet «Hvilke effekter har partikkelnedbør på atmosfæresystemet?». Senteret har et veldig hyggelig og sosialt miljø, og i gruppen jobber vi tett sammen for å løse
utfordringer og problemstillinger vi støter på.
Fra 1978 og frem til i dag har det blitt skutt opp 14 NOAA lavbanesatellitter, og fra disse mottar vi partikkeldata som
vi bruker i våre analyser. Satellittene var opprinnelig ment å vare i 3-4 år, men den eldste som fortsatt er operativ
har nå blitt 17 gammel. For å få best mulig satellittdekning i tid og rom ønsker vi å bruke partikkeldata fra både eldre og nye satellitter. Vi har derfor utviklet en metode som tar hensyn til den naturlige degraderingen av de tektorene om bord på de eldre satellittene.
NOAA-satellittene har to elektrondetektorer som ser i ulike retninger, men dersom vinkelfordelingen til partiklene er strekt anisotrop, vil de underestimere/overestimere
partikkelfluksen som kommer ned i atmosfæren. Derfor har vi nå utviklet
en metode for å bruke begge detektorene i en kombinasjon for å
estimere mengden elektroner som kommer ned i atmosfæren. Den relativistiske elektronnedbøren kan bidra til tap av ozon i mesosfæren. Ozon er viktig
for energibudsjettet i atmosfæren og kan
således påvirke både temperatur og
vinder. Foreløpig tar klimamodellene lite hensyn til partikkelnedbør og dette
ønsker vi å endre.
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Under doktorgraden brukte jeg data fra NOAA-satellittene
for å se hvordan partikkelpopulasjonen i strålingsbeltene
endret seg under ulike typer geomagnetiske stormer. Jeg
undersøkte også hvordan partikler som ble tapt ned i atmosfæren kunne være knyttet til aktivitet av elektromagnetiske
bølger i magnetosfæren.
Som småbarnsforeldre har vi ikke fritidsproblemer, men hvis
vi har en ledig kveld, går vi gjerne i kjelleren for å isolere,
sette opp en vegg eller to, og gjerne legge noen fliser. Huset
vårt er fra femtitallet, og noe som begynte som enkel oppussing har økt i omfang der vi blant annet har revet deler av
kjellerveggen, kjørt inn gravemaskin for å hakke opp gulv,
grave ut, drenere, isolere og støpe på nytt. Vi har gått fra å
kalle det for oppussing til å kalle det for en livsstil.
De siste årene har jeg blitt en Zumbaentusiast, og denne
uken deltok jeg i mitt fjerde Zumbamaraton som arrangeres
hvert halvår ved Bergen Vest Danseklubb. Det er et veldig
trivelig miljø i klubben og dersom du har lyst til å bli med er
det bare å ta kontakt.
I feriene har vi ofte dratt til Finnmark, og naturen her er helt
fantastisk! Sommeren 1999 var jeg med mannen min for
første gang til hjemplassen hans i Finnmark, og da var det
rundt 30 grader hele tiden vi var der! Ved de fantastiske
sanddynene ved utløpet av Tanaelven var det akkurat som å
være i Syden, men med flere kilometer til nærmeste nabo;
Tanamunningen er faktisk et av de største urørte deltaområdene i Europa! Bildet i bakgrunnen her er fra
sommeren 2014, da vi var på telttur i området. Midt i bildet
ser man ut Tanafjorden, og Barentshavet i det fjerne. Jeg kan
virkelig anbefale Finnmark som et reisemål!
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NICOLAUSI SSEBIYONGA
OPTICS AND ATOMIC PHYSICS GROUP
I am 35 years old, and was born and raised in the
Mubende District in Uganda.
I am employed at Makerere University Kampala in
Uganda as a Lecturer in the Department of Physics,
College of Natural sciences. I have several sons and
daughters who are in age range 1-10 years.
Right now I’m here in Bergen as a post doctorate
fellow in the Optics and Atomic physics group. We
are working on an interdisciplinary project with title: Hyperspectral imaging in biophysics and energy
physics. This project is a collaboration between Department of Physics and Technology (UiB) and Department of Mathematical Sciences and Technology
at Norwegian University of life sciences (NMBU).
In this study we mainly focus on understanding the
scattering and absorption of light by particles/cells.
The particles can be living cells or non living cells.
When light interacts with both non living and living
particles it’s absorbed and scattered differently by
different cells. The scattering and absorption behaviour of cells will depend on size, shape, external
structure of the cell (rough or smooth surface) and
the internal structure of the particle/cells
(absorbing or non absorbing material). We do study
scattering properties of cells with different shapes,
spherical or non-spherical.
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We do also study scattering of light by
rough surfaces since one of the features of
biological cells is the roughness of their cell
membranes and internal structures on the
scale of the scattering wavelength.
Knowledge about scattering and absorption of light is important in food science
since from past scientific research its well
known that light scattering is related to the
texture of fruit and meat. Also skin cancer
can be detected by comparing the scattering properties of abnormal and normal
cells. Faults in solar panels can be detected
by looking at the scattering properties of
silicon wafers. The challenge we are working on in this project is the development of
models/tools for accurate description of
scattering properties of particles.
Apart from lecturing in Uganda, I have
been engaged in solar PV wiring in houses.
In Uganda we have enough sunshine that
can be harnessed and used in our homes
for lighting, cooking etc. So I have made
solar cookers and solar dryers on a small
scale that I have used to cook simple foods
like spaghetti and rice. I do farming at
home.
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JONE PETER REISTAD
BIRKELAND CENTRE FOR SPACE SCIENCE (BCSS)
VEILEDES AV KJELLMAR OKSAVIK OG NIKOLAI ØSTGAARD
Historien min starter i nabofylket i sør, nærmere bestemt i Ryfylke, hvor jeg vokste opp på Hjelmeland.
Hjelmeland er en relativt stor kommune i utstrekning,
men med under 3000 innbyggere. Her dyrkes frukt i
særklasse og laks vokser i merder i stort monn.
I løpet av oppveksten var jeg alltid fascinert av hvordan
ting henger sammen, spesielt alt man kan se i naturen,
så fysikkstudiet ble etterhvert et naturlig valg. Et par år
etter endt videregående endte jeg etter hvert i Bergen,
på bachelorstudiet i fysikk. Men hva var det som gjorde
at det ble nettopp romfysikk jeg skulle fordype meg i?
Mens jeg avtjente verneplikten i de dype skogene i Pasvik, fikk jeg for første gang oppleve nordlyset på “nært
hold”, og en gryende interesse for arktisk natur var
født. Det var derfor naturlig å studere et halvår på Svalbard for å oppleve enda mer av Arktis og nordlyset. Og
siden de eneste fagene som passet var nordlysfagene,
kan en si at jeg snublet mer eller mindre inn i romforskningen der jeg er i dag. Det ble siden master i romfysikk
ved UiB, og deretter doktorgradsprosjekt. I studietiden
brukte jeg mye tid på utforskning av fjellene på Vestlandet. Jeg var blant annet aktiv i KRIK, og initierte diverse turer på ski, sykkel og til fots. Det kan også nevnes at jeg under studietiden tjente til livets opphold
som trucksjåfør på slakteri.
Nå har jeg vært stipendiat i snart tre år, og må si jeg
trives veldig godt her på IFT! Jeg er i skrivende stund så
heldig å få være på forskningsopphold ved Space Sciences Laboratory ved University of California, Berkeley.
Folk spør gjerne om de har nordlys så langt syd, og da
svarer jeg at jeg har med meg nordlyset på laptopen.
Det er veldig spennende å få besøke en institusjon som
er blant de største på å utvikle og bygge instrumenter som sendes ut i rommet! Jeg har for øvrig blitt
veldig glad i Berkeley, San Francisco og California. Ikke bare har området et utrolig behagelig klima, men er et sted der folk kan være
seg selv, noe som gjør at folk flest er veldig hyggelige. Det skjer også veldig
mye her i nærområdet. Stedet er en
smeltedigel av veldig mange kulturer, så det er alltid en gatefest,
festival eller opptog å få med
seg. California har også veldig
mye variert natur som vi liker å utforske. Alt fra verdens største trær, høye
fjell, strender, et aktivt
dyreliv og varme sletter,
her finnes det meste!
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I mitt doktorgradprosjekt sammenligner jeg
nord- og sørlyset. Jeg bruker samtidige bilder
fra nord og sør tatt fra rommet. Ved å sammenligne de to halvkulene kan vi lære mer om mekanismene som er med å skape den energetiske nedbøren av ladde partikler som skaper
nordlyset. Jeg ser på hvordan spesielle forhold i
solvinden (retningen til det interplanetariske
magnetfeltet) kan gjøre at de to halvkulene
påvirkes forskjellig.
På fritiden liker jeg å komme meg ut på tur i
naturen når sjansen byr seg. Jeg er ganske allsidig, men det aller kjekkeste er å sette telemarkssvinger i dyp pudder, og å utforske stier
på to hjul. Sykling har lenge vært en interesse,
både alene og sammen med kamerater, alt fra
dagsturer til lengre prosjekter, som Norge på
langs. I
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TRYGVE BUANES
SUBATOMÆR FYSIKK
Jeg er 36 år gammel og bare nesten ekte Bergenser.
Jeg er født i Florø, og bør nok derfor regnes som
Sunnfjording, men allerede som ettåring var jeg på
plass i Bergen og med unntak av et par korte perioder har jeg bodd her siden. I oppveksten var jeg et av
disse barna som var interessert i alt, og det er jeg vel
egentlig fremdeles. Etterhvert ble det likevel klart for
meg at fysikk var det jeg hadde mest lyst å spesialisere meg i, men jeg hadde litt problemer med å velge
om det skulle bli partikkelfysikk eller astrofysikk. Da
passer det jo godt at jeg har endt opp som postdoktor i astropartikkelfysikk!
Jeg har etterhvert en ganske lang karriere her på instituttet. Med unntak av et år på Universitetet i Oslo
har jeg hele utdannelsen min herfra, og er nå postdoktor her. Det startet med Cand. Mag. og så hovedfag i teoretisk partikkelfysikk. Senere ble det doktorgrader i både petroleumsteknologi (med Bjørn Kvamme som veileder), og eksperimentell partikkelfysikk
(med Gerald Eigen om veileder). Etter doktorgradene
begynte jeg å jobbe som forsker hos CMR Instrumentation, men så dukket det opp en mulighet for en 4årig postdoktorstilling i astropartikkelfysikk. Dermed
vendte jeg tilbake til universitetet, og her er jeg altså
fremdeles.
Prosjektet jeg er ansatt i heter DAMARA, og fokuserer på søk etter mørk materie. I håp om å finne og
identifisere den mørke materien er vi involvert i to
prosjekter. Det største, og mest kjente, er ATLASeksperimentet på CERN. Der jobber jeg sammen med
andre fra gruppen for eksperimentell partikkelfysikk
med søk etter tegn på supersymmetri - en foreslått
utvidelse av standardmodellen, og som gir en utmerket kandidat til å forklare den mørke materien.
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Det andre prosjektet jeg jobber med er også stort,
men foreløpig ikke like kjent: Cherenkov Telescope
Array. Dette er et sett av to observatorier for kosmisk
gamma-stråling som er under planlegging. Her har
jeg vært med å forberede analyse av data, med tanke
på en av de viktigste mørk materie-signaturene, samt
å sette opp utstyr for å kvalitetssikre kameraene som
teleskopene skal utstyres med. Bakgrunnsbildet på
denne og forrige side er illustrasjoner av hvordan
observatoriene kan komme til å se ut
Utenom arbeidstiden kan jeg rett som det er observeres enten mens jeg er ute og løper - helst i skogen
- eller på sykkel. Men med to små barn blir det litt
mindre tid til slike aktiviteter nå enn tidligere. Formen er likevel god nok til at jeg ble instituttmester på
ski da det ble arrangert konkurranse i Nygårdsparken
for noen få år siden.
Fun fact:
Jeg er godt i gang med å sette sammen en legomodell av ATLAS-detektoren på partikkelfysikkgruppens pauserom. Siden det bare blir noen få minutters
bygging hver dag har prosjektet allerede strukket seg
over et halvt års tid, men nå begynner konturene av
et flott byggverk å vise seg.
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ANNET EVA ZAWEDDE MUKIIBI
BIRKELAND CENTER FOR SPACE SCIENCE
SUPERVISED BY HILDE NESSE TYSSØY
My name is Annet Eva Zawedde Mukiibi. I was born in 1984 in Entebbe, a municipality along the shores of Lake Victoria in Uganda. In a
small fishing village, my sister and I were raised by my mother. I lived
and studied in Entebbe up to my Ordinary Level secondary education.
In 2002, I joined one of the oldest traditional schools in the country,
King’s College Budo, for my higher secondary education. Thereafter, I
joined Makerere University and pursued a Bachelor of Science with
Education. It is at Makerere University that I was introduced to Space
Science in 2008 for my undergraduate project. In Uganda, I am a teaching assistant at the Department of Physics,
Makerere University since January 2009. I am a Physics and Mathematics teacher by profession, but I have never
taught in secondary schools, except during my school practice.
Besides studying, I love working with children. In my church at home, I teach and lead the children’s church also
known as Sunday school. If I get time, swimming and bicycle riding are also good for me. After a long cold day,
watching a historical movie takes away my boredom. Still, in my free time I like reading novels.
Still at Makerere University, I met someone whose name later on became my name. We got married in July 2011.
Daniel is currently a PhD candidate in Geophysical Fluid Dynamics at the University of Hamburg, Germany. Whereas
he is studying the dynamical systems of the ocean, I am studying the space (atmosphere). We hope that someday
someone else in our family will study the solid Earth. Physics is the other side of the coin that binds us together.
The passion for studying has brought me to places my mind has never dreamt of. I came to Bergen in January 2013
for an MSc in Space Physics, which I completed on the 28th of November 2014.
In May this year I got a position as a PhD candidate at the Birkeland Center for Space Science, Department of
Physics and Technology, University of Bergen. I am working with Q3, a research group whose general scientific
objective is to investigate the effects of Energetic Particle Precipitation (EPP) on the atmospheric system.

Annet (left) and Norah Kaggwa Kwagala (right) in front of the Schönbrunn Palace, Vienna.
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The earth is continuously bombarded by radiation from the Sun and outer space.
The Sun is a source of two major solar wind drivers: Coronal Mass Ejections (CMEs)
also known as Solar Proton Events (SPEs) and High Speed Solar Wind Streams
(HSSWS). CMEs are associated with sunspots, intense geomagnetic storms and predominantly occur during solar maximum. HSSWS typically occur during the declining phase of the solar cycle and solar minimum. HSSWS are associated with coronal holes, weak to moderate geomagnetic storms and drive Relativistic Electron
Precipitation (REP) events. During geomagnetic storms, radiation belt electrons are
accelerated to relativistic energies and eventually lost to the atmosphere through
wave-particle interactions.
EPP directly affects the atmospheric chemical composition through ionization, dissociation, dissociative ionization and excitation of the most abundant chemical
species in the atmosphere i.e. Nitrogen and Oxygen eventually forming odd Nitrogen and odd Hydrogen which participate in catalytic cycles that destroy ozone.
Changes in ozone affect the atmospheric radiative budget and consequently affect
atmospheric dynamics.
Whereas the impact SPEs has been extensively studied, the impact of relativistic
electrons on the atmosphere is still an open question. Moreover, the role of relativistic electrons precipitation in the overall solar influence on climate is not well
understood, and therefore not included in the current climate models.
My master thesis is entitled “Weak to moderate recurrent storms and their influence on the middle atmosphere composition in 2008”. This thesis was recommended by my supervisor and awarded the “Martin Landrø prize for outstanding master thesis” for the period 2013-2014. I have been humbled not only by the decision
of the Martin Landrø committee, but also by the Space Physics group, especially my
supervisor, Hilde Nesse Tyssøy, for believing and putting forward my work for such
a consideration. Linn and Marit have unceasingly listened to my queries and have
also helped me a lot with Matlab programming. I also have been able to speak a
few Luganda words per day with Norah, who has been a great support for me here
in Bergen.
I wholeheartedly say thank you!
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GANESH TAMBAVE
SUBATOMIC PHYSICS

I was born and brought up in a small town called Dharur (about 300 km from Mumbai) in Maharashtra state, western part of India. My father ran a shop selling building materials, and as a youth I was very much interested in inheriting the business after finishing my Bachelor’s Degree in Physics. But it was my physics professors during that
time that inspired me to pursue higher education in physics. So in 2004, I relocated myself to Pune (close to Mumbai), the education city in India to complete a Master’s degree in Physics, and later on a Master of Philosophy
(M.Phil.) in Nuclear Instrumentation.
Then came an opportunity to be a part of PANDA collaboration as a PhD candidate at University of Groningen, Holland. Here PANDA stands (not animal) for antiProton ANihilation at DArmastad. This is the most remarkable period of my life. I had a glimpse of what cutting edge research is all
about. I learned a lot, failed sometimes and at the end succeeded to earn a Doctorate on May 10th, 2013!
My doctoral research was based
on electromagnetic calorimeter studies for charmonium physics. The
calorimeters are used to measure
the high energy photons and electrons.
And so here I am in IFT, working as a postdoctoral researcher in Nuclear
Groups with Prof. Dieter Roehrich and Prof. Kjetil Ullaland. I am currentreadout electronics for the Time Projection Chamber of the ALICE experCERN, Geneva. Currently I am busy with testing electronics chip called
electronics of the upgraded ALICE TPC.

Physics and Microelectronics
ly working on up-gradation of
iment at Large Hadron Collider,
“SAMPA”, which is the front-end

Apart from work, I am a big Cricket fan. So, if you like this sport or want
to know what it is, I am the guy
you might like to talk to. I also like to watch movies in general, traveling, food and not the least, discussions on
politics and related issues. I know, the combination sounds weird, but it works for me! I am also keen to learn
more about Norwegian language and culture. Norwegian language course at the university are very helpful, but so

LIV
LIV

IFT-POSTEN SOMMERSPESIAL - 2015

KRISTIAN SNEKVIK
BIRKELANDSSENTERET
VEILEDER/PROSJEKTLEDER: NIKOLAI ØSTGAARD
Jeg har bodd flere steder i løpet av mine 37 år. Jeg ble født i Tromsø og bodde der til jeg var
åtte år. Så bar det til mine foreldres barndomsby Trondheim, hvor jeg bodde de neste 16
årene. Studiene ble utført her på Institutt for fysikk og teknologi, og ble fullbyrdet med en
doktorgrad i 2009. De neste fire årene bodde jeg i Helsingfors. Der traff jeg min slovenske
frue, og for drøyt et år siden flyttet vi tilbake til Bergen.
Ettersom jeg jobber på Birkelandsenteret er det naturlig at jeg forsker på Birkelandstrømmer. Birkeland foreslo på begynnelsen av 1900-tallet at magnetiske forstyrrelser
på bakken er forårsaket av elektriske strømmer fra rommet. Dette var kontroversielt
da det ble forslått, men i dag er det ingen tvil om at disse strømmene eksisterer. Men
det gjenstår fortsatt mye for å forstå når og hvor disse Birkelandstrømmene oppstår.
I min forskningsgruppe fokuserer vi spesielt på hvorfor Birkelandstrømmene kan
være forskjellige i den nordlige og sørlige halvkule.
Jeg har en sønn på 19 måneder, og papparollen tar det meste av fritiden. Feriene
går med til å besøke engasjerte besteforeldre i Slovenia og Trondheim som synes
de får sett barnebarnet alt for lite. Når jeg en sjelden gang får litt tid for meg selv
benytter jeg sjansen til å sette meg ned å spille litt Civilization. Jeg setter også pris
på gode boktips innen genrene historiske romaner og science fiction.
I helgene er jeg mye på
lekeplassen og i skogen
med min sønn Alvin. Det
har vært deilig med det
fine været de siste dagene. Etterhvert som han
blir litt eldre håper jeg vi
får til litt lengre turer i
skogen og byfjellene.
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IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller arbeidsforholdet, eller kjenner
noen som gjerne ønsker å stå på mailinglista vår, kan du sende en e-post til ift-posten@ift.uib.no.

NO LONGER AT IFT? WOULD YOU LIKE TO CONTINUE RECEIVING IFT-POSTEN?
If you would like to continue receiving IFT-posten after completing your studies or work contract at IFT, or you
know someone who would like to be on our mailing list, feel free to send an e-mail to ift-posten@ift.uib.no.
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
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Personalportalen (PAGA)
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SEBRA (brukerkonto)
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Cristin
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The UiB Magazine

Tidligere utgaver av IFT-posten
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