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Side 20

Nanipulation
En introduktion til nanoteknologien der giver forskerne
helt nye muligheder for at se, røre og flytte på atomer

Tekst

Nadja Pass / Cand.mag. i retorik og Reflexioners redaktør
Jan Rasmussen og Kristian Eskild

Layout og Illustration

”Liten, mindre, nano” lød sloganet til en stor udstilling om nanoteknologi i Malmø i 2002. Så langt så godt. Nanoteknologi
drejer sig altså om at gøre ting mindre. Meget mindre.
Faktisk så små at man skal ud i tankeeksperimenter for at forestille sig hvor lille nanometerskalaen er. Forestille sig jordkloden
over for en fodbold og så forestille sig at en nanometerstruktur
er lige så meget mindre end fodbolden som fodbolden er mindre end jordkloden.
En nanometer er en milliardendedel meter. Liten, mindre, nano.
Vi taler småt, småt, småt.
Og småt er da smart. Men det der virkelig er revolutionerende
ved nanoteknologien er ikke blot at man kan gøre ting mindre.
Det har man for så vidt kunnet længe. Det helt epokegørende
ved nanoteknologien er at man nu kan se, røre og flytte atomer
– nogle af naturens mindste byggesten. Man kan “sløjda med
atomer”. Bygge sine egne små klynger af atomer, partikler eller
molekyler.

20

#1 · 2002 / 2003

En håndgribelig – og derfor ofte tilbagevendende – forklaring
på nano-fænomenet er at forestille sig at man bygger LEGO
med boksehandsker på. Man kan flytte rundt på store bunker
klodser – men man kan ikke bygge med selve klodserne. Hvis
man tager handskerne af, kan man pludselig bygge fine modeller som man helt selv bestemmer hvordan ser ud. Nanoteknologien har hjulpet forskerne til at tage boksehandskerne af så de
kan bygge deres egne atom-strukturer.
Og DET åbner for nogle helt nye perspektiver – inden for
næsten alle naturvidenskabelige discipliner. Farmaceuterne kan
udvikle helt nye medicinske grund-ingredienser. Ingeniørerne
sprænge rammerne for hvor lange broer kan være og hvor meget de kan bære. Kemikere kombinere og legere på helt nye
måder. Og øjenkirurger operere hornhinder ved hjælp af en ekstremt tynd nano-nål af nano-stål. Stål der på en og samme tid
er hårdt, stærkt og bøjeligt.
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De essentielle redskaber
Inden for elektronmikroskopien har man kunnet se atomer i
omtrent 50 år ved hjælp af elektronmikroskoper. Men det store
kvantespring inden for nanoteknologien skete da Heinrich Rohrer og Gerd Binnig fra IBM i Zürich i 1981 udviklede The Scanning Tunneling Microscope (STM) der for første gang gjorde det
muligt at se og føle atomerne. En opfindelse der sikrede Binnig
og Rohrer nobelprisen, og Rohrer status som nanoteknologiens
”founding father”.
Mikroskopet fungerer ved hjælp af en elektrisk strøm der flyder
mellem det materiale man vil undersøge, og en metalnål så
spids at der kun er plads til ganske få atomer for enden.
Atomerne helt ude i spidsen har nærmest form som en drueklase hvor den yderste drue er et eneste atom. Nålen kører man
henover overfladen på det materiale man vil undersøge. Atom
for atom. Som at køre henover brosten.

#1 · 2002 / 2003

Når nålen scanner henover prøve-materialet, måler mikroskopet
den strøm der løber gennem nålen, og ledningsevnen giver
punkt for punkt et samlet billede af den atomare struktur.
I 1986 blev The Atomic Force Microscope (AFM) opfundet.
Hvor STM’et måler strøm, måler AFM’et i stedet den kraft der
opstår mellem mikroskopets yderste, fine spids og forsøgsmaterialet. Med disse mikroskoper er det ikke alene muligt at føle på
atomerne. Det er også blevet muligt at bruge nålen som en
slags finger der med stor præcision kan flytte rundt på de enkelte atomer.
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Dot.nano-boble?
Tilsyneladende har nanoteknologien taget over hvor dot.combølgen slap taget i troen på nye økonomier og muligheder.
Lige nu synes mulighederne uendelige. Optimisterne mener ligefrem at nanoteknologien vil kunne bruges til at udjævne de
stadigt større kløfter mellem verdens rige og fattige lande. De
hylder nanoteknologien som “fattiglandsteknologi” fordi den
kan medvirke til at udvikle nye metoder til at lave ferskvand af
saltvand, lave billig solenergi eller lave vandrensningsfiltre til for
eksempel Ganges. Metoder der er langt billigere, kræver langt
mindre udstyr og færre laboratorier end de metoder man benytter i dag.
Tiltroen til nanoteknologien spænder vidt. På det helt praktiske
plan bliver både vinduespudsning og tøjvask overflødiggjort af
teknologien. For snart vil vi have vinduer der vasker sig selv, og
tøj vævet af nanofibre der ikke kan blive snavsede. Selv malingen i hospitalernes operationsstuer kan tilsættes katalytisk aktive nanopartikler der af sig selv nedbryder smudsmolekyler eller
ligefrem slår dem ihjel når de udsættes for ultraviolet lys – og på
den måde kan vi få væggene til at desinficere sig selv efter hver
operation.
Nanoteknologiens perspektiver strækker sig dog langt videre
end disse dagligdagsbekvemmeligheder. Meget af forskningen
fokuserer på at afhjælpe klodens forureningsproblemer ved at
udvikle brændstofmolekyler der ikke forurener, katalysatorer der
nedbryder eksisterende brændstoffer til uskadelige partikler, og
billige solceller der på længere sigt helt overflødiggør forurenende, larmende teknik.
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På sundhedsområdet udvikles medicin der kan kurere uhelbredelige sygdomme. På længere sigt vil man ligefrem kunne få raske
celler til at regenerere sig selv som erstatning for de syge celler og
dermed helbrede blandt andet cancer ved hjælp af nanoteknik.
Mulighederne er mange. Virkelig mange. Og de mange muligheder er grunden til at der satses stort og dyrt på nanometerforskningen. Alene i USA blev der under Clinton-administrationens National Nanotechnology Initiative brugt 422 millioner
dollars på at skyde nano-forskningen godt i gang.
Doktor Martin Magnusson – der netop nu er i gang med at starte centret Pronano, og som administrerende direktør skal være
med til at styrke samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv
på nanoteknologiområdet – er meget optimistisk når talen falder på nanoteknologiens mange muligheder. Alligevel er han
ikke helt afvisende over for spørgsmålet om der er tale om en
anelse investorhysteri:
”Det føles som om man står midt på en meget høj nanobølge
hvor det går utroligt hurtigt. Som forsker var jeg før en del af
bølgen – nu står jeg som administrerende direktør for Pronano
og skal surfe på de andre.
Der sker noget hele tiden. På mange måder er det samme boblefornemmelse som IT-bølgen. Der er en nanoboble i gang. Der
er jo stadig investorer med penge – og nu er det nanoteknik de
investerer i. Velvidende at der er masser af nanovirksomheder
der med tiden vil bukke under – på præcis samme måde som
IT- boblen.
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Om Martin Magnusson
Martin Magnusson blev i 2001 doktor i faststof fysik. Titlen på hans afhandling var ‘Metal and Semiconductor Nanocrystals for Quantum Devices’
Han har været forskningsingeniør ved Lunds Universitet indtil han blev udnævnt som administerende direktør for instituttet Pronano der åbnede i februar 2002.
Instituttet Pronano har til formål at hjælpe industrien med den nanoteknologiske forskning ved at give adgang til universitetsverdenens viden og udstyr. Desuden skal Pronano støtte forskere i at kommercialisere deres forskningsresultater. Dette skal primært foregå ved at koordinere og lede
udviklingsprojekter. Pronano skal også være en dynamisk mødeplads for
virksomheder, forskningsinstitutioner og politikere med henblik på at sprede kendskab til nanoteknologiens muligheder. Både blandt virksomhederne, forskningsinstitutionerne, politikerne og almenheden.
Pronano har desuden til formål at styrke samarbejdet og udvekslingen af
forskningsressourcer i hele Øresundsregionen.

Lige nu investeres der store summer både i bioteknik og nanoteknik. Men der er den store forskel på de to områder at bioteknikken allerede i dag producerer ting der kan sælges. Nanoteknikerne TROR at der måske om 10 år vil være noget at sælge –
foruden de småting der findes i dag, og som faktisk er temmelig
simple sager. Med Pronano håber jeg at bidrage til at gøre nanoindustrien bæredygtig. For selvpudsende vinduer er helt
ærligt ikke noget man kan bygge et lands velstand på. Det skal i
hvert fald være et meget lille land.”

De flydende definitioner og faggrænser fik imidlertid Gary Stix
til at ironisere over emnet i Scientific American, 16. september
2001:
“The field is a vast grab bag of stuff that has to do with creating
tiny things that sometimes happen to be useful. It borrows liberally from condensed-matter physics, engineering, molecular
biology and large swaths of chemistry. Researchers who once
called themselves material scientists or organic chemists have
transmuted into nanotechnologists.”

Et tværfagligt – og temmelig uhåndgribeligt – felt

At mime naturen

Nanoteknologien anvendes inden for mange forskellige fagområder. Feltet forekommer så uhåndgribeligt fordi man både
hører det omtalt i forbindelse med medicin, broer og computerchips. Men helt grundlæggende kan man definere det som
”forskning der foregår på nanometerskalaen”; altså beskæftiger
sig med materiale helt ned på atomart niveau.

Der er ikke noget nyt i nanostrukturer som sådan. De er overalt i naturen. Det nye er at man nu kan afdække nano-strukturernes sammensætning – og selv skabe nye strukturer på nanometerskalaen.
For eksempel er de selvrensende vinduer, bukser og operationsstuemalinger alle inspireret af lotusblomsten.
Helt tilbage til de ældste kulturer har man undret sig over at lotusblomsten altid var helt ren selvom den voksede i de mest forplumrede søer og bassiner. En ufattelig renhed der i mange kulturer har sikret lotusblomsten status som hellig. Mirakuløs.
Nanoteknologien har ikke gjort lotusblomsten mindre mirakuløs
– men den har gjort det muligt at afdække lotusblomstens hemmelighed. Det viste sig nemlig at lotusblomstens blade er dækket af nanometersmå vokskrystaller. Når snavset lander på bladene, lejrer det sig ovenpå vokskrystallerne og ikke på selve
bladene. På den måde fungerer vokskrystallerne som en glat,
beskyttende hinde der gør det nemt for selv de mindste vanddråber at skylle snavset væk.

Nanoteknologien har helt grundlæggende ændret naturvidenskabernes opfattelse af hvad man kan og ikke kan.
Da atomer er atomer uanset om der sidder en fysiker, en biolog,
en kemiker eller en ingeniør for enden af mikroskopet, har nanoteknologien fået betydning for alle fagområder der interesserer sig for hvad der sker på atomart niveau i stoffer, celler og
molekyler.
Fagspecialiseringerne kommer først rigtigt til udtryk når man
kigger på hvordan de forskellige fag benytter sig af de nye teknologier, og hvad de vælger at bygge ud af atomerne.
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Indsigten i lotusbladenes smudsafvisende egenskaber inspirerede forskerne til at udvikle nye glaspartikler, farvepigmenter og
tekstilstrukturer – og dermed skabe grundlaget for de smudsafvisende og selvrensende vinduer, malinger og bukser.
Næsten helt naturligt.

Når man bygger energilandskaber, arbejder man med grundstoffer der næsten har samme krystalstruktur, men som har meget forskellige elektroniske egenskaber. Nogle stoffer – typisk de
halvledende stoffer fra det periodiske systems gruppe 3 og 5 –
egner sig særligt godt til at bygge nye energilandskaber af.

Lynkursus i kvantefysik

Når man bygger de krystaller der skal indgå i energilandskabet,
foregår det i princippet ved at man lægger et atomlag på ad
gangen – for eksempel kunne det være et lag gallium-arsenid,
så et lag aluminium-arsenid og så endnu et lag gallium-arsenid.
I stedet for en ren galliumarsenidkrystal med allerede eksisterende egenskaber har man skabt et nyt stof med helt nye egenskaber. Præcis som i de rigtige atomer kan man få elektronerne til
at trille ned i de kunstigt skabte kvantebrønde eller hindres af
tunnelbarriererne.

På Institut for Fysik på Lunds Universitet er professor Lars
Samuelson i gang med at løfte arven fra Janne Rydberg, fysikeren der i slutningen af 1800-hundredetallet som den første
studerede de atomare spektre og dermed lagde grunden for
forståelsen af atomernes energiniveauer. Selvom Rydberg ikke
selv nåede at forstå kvantefysikken, var det hans studier der
ledte frem til Niels Bohrs opdagelse af kvantefysikken. Hvor
Rydberg og Bohr forskede i ”rigtige atomer” og fandt frem til
hvordan der skabes energi når elektroner falder ned i atomare
kvantestrukturer, forsker Lars Samuelson og hans folk i Nanometerkonsortiet i dag i hvordan man designer nye atomstrukturer og frigør energi ved at få elektroner til at falde ned i kunstige kvantebrønde.
Kort – og dermed ekstremt oversimplificeret – fortalt handler
det om at forstå og udnytte elektronernes bølgebevægelser.
Hver elektron kan både ses som en partikel og som en bølgebevægelse. For kvantefysikerne er det især bølgebevægelsen der
er interessant. Den kan man nemlig manipulere med så den får
helt nye egenskaber – for eksempel ved at spærre den inde på
meget lidt plads så bølgebevægelsen komprimeres og får helt
andre egenskaber end den ville have hvis den flød frit. Typisk
observerer kvantefysikeren hvad der sker hvis en elektron
spærres inde i en ”kvantebrønd”. En kvantebrønd er en potentialgrube som bestemmer hvilke energiniveauer elektronerne kan
befinde sig i. I kvantebrønden afgiver eller modtager elektronen
energi når den bevæger sig mellem de tilladte energitilstande.
Den energiudladning kan man påvirke ved at sparke elektronen
op – for eksempel ved at udsætte materialet for varme – og dermed sætte den i svingninger.
En anden egenskab der er unik for kvantefysikken – og som savner modstykke i den klassiske fysik – er at elektronernes bølgeegenskaber kan passere gennem barrierer og fortsætte på den
anden side af muren. Dette kaldes at elektronerne tunnellerer.

Eller sagt med Lars Samuelsons egne ord:
”Når man sidder og gror gallium-arsenid for at designe en helt
bestemt kvantekomponent, kan man sige ’nu vil jeg gro præcist
13 lag aluminiumarsenid – hverken 12 eller 14’. Og så ved man
præcis hvilken grundtilstand man vil opnå. På den måde laver
man atomart design af kvantekomponenter. Hvis man så vil
eksperimentere med en lidt anden type energi, kan man sige
’arh hvad – jeg gror bare 11 atomlag i stedet’. Så på den måde
kan man se kvante- og nanofysik som et ingeniørmæssigt design- og konstruktionsmiddel”.

Top-Down og Bottom-Up
Der er to hovedtilgange til nanoverdenen. Metoderne kaldes
populært for ’Top-Down’ og ’Bottom-Up’.
Top-down hjælper forskerne til at nærme sig nanoverdenen ved
at gøre den mikroskopiske verden endnu mindre. For det meste
handler det om at udvikle og forfine de værktøjer der anvendes
til mikrofabrikation.
Bottom-up-metoderne forekommer imidlertid endnu mere interessante. For det er her forskerne har mulighed for selv at
bygge nye strukturer. Fra et atomart eller molekylært perspektiv
kan de nu forstå og designe nye egenskaber og efterligne naturens egen selvorganisering ved at flytte rundt på atomer, celler
eller partikler. På den måde får de et langt mere nuanceret billede af alle eksisterende strukturer – fra cement til mælk og lotusblomster – og kan tage ved lære af de forskellige egenskaber.

Ved at arbejde med kvantebrønde og barrierer kan forskerne
selv bygge helt nye energilandskaber.

#1 · 2002 / 2003

25

s.20-29_final.qxd

06.10.2002

11:54

Side 26

Bottom-up metoderne har især stor betydning for materialevidenskaben. For ved hjælp af den nye, atomare forståelse er det
blevet muligt at opbygge ideale materialer der er mange gange
bedre og stærkere end dem man kunne skabe uden de nye, detaljerede indsigter i materialets sammensætning.
Eksempelvis kan man nu bygge superstærke wirer som gør det
muligt at bygge både længere og stærkere broer. I dag er det
3,5 kilometer brede Messina-sund en udfordring for ingeniørerne der skal forbinde Sicilien med det italienske fastland. For
stålwirerne skal være så lange at de risikerer at knække ved deres egen vægt. Om få år vil man kunne erstatte stålet med materialer af ‘carbon nanotubes’ – kulstof-nano-rør der er ti gange
stærkere end stål og meget lettere.
Bottom up-princippet er nøje forbundet med muligheden for at
dyrke egne krystaller. På nanoteknologisk kaldes dette ’epitaxi’
– at strukturere ovenpå.
Næsten alt i naturen består i forvejen af meget små krystalstrukturer. Med epitaxien er det nu blevet muligt at dyrke egne krystaller – på en måde hvor man selv helt nøje kan udvælge hvert
nyt atomlag i de designede krystaller.
Man bygger nye krystaller ved at putte en enkelt krystal med en
plan overflade i en beholder der enten er vakuumtæt eller fyldt
med meget ren gas. Når de så sender nye atomer eller molekyler ind i beholderen, lægger de sig på krystallen på den måde
som kræver mindst energi. På den måde kan man selv bestemme hvilke egenskaber det nye krystal skal have.

Euforier, dystopier og manglende debatter
Mens mange er bidt af nanoeuforier og -utopier er der også
mange der er bidt af forskellige – mere eller mindre realistiske –
dystopier.
De mange muligheder stiller stadigt større krav til etik. For hvordan undgår man vanvittige medicinpriser hvis medicinalvirksomhederne selv har skabt – og patenteret alle grundingredienserne i livsvigtig, nyudviklet medicin?
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Langt de fleste etikere, politikere, jurister – og andre reflekterende skandinaver med relevante faglige baggrunde – er imidlertid
afskåret fra at deltage nuanceret i debatten. Selvom man prøver
at sætte sig ind i feltet, er det næsten umuligt at trænge ind på
det. De samme tre ting går igen og igen – at det er meget revolutionerende og vil komme til at påvirke alles hverdag, at det er
noget med noget meget småt, og at definitionen på nanoteknologi efterhånden er blevet så udvandet at ingen kan forklare
hvad det er. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for en nuanceret
debat.
Den manglende forståelse og de manglende nuancer risikerer at
avle endnu flere dystopier og endnu større fremtidsforskrækkelse. Samtidig kunne selve den teknologiske udvikling sikkert
blive endnu bedre og mere hensigtsmæssig ved at andre fagretninger end de strengt naturvidenskabelige blandede sig i debatten om hvad der skal udvikles, hvordan det skal bruges, og hvor
grænserne går.
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Om Lars Samuelson
Lars Samuelson er professor ved Lunds Universitet og leder en
forskningsafdeling med 70 forskere hvoraf de 30-35 er ph.d-studerende.
Desuden er han leder af Nanometerkonsortiet – Sveriges største
forskningssammenslutning med fokus på nanoteknik, og leder
blandt andet to forskningscentre, et med fokus på ´Quantum Materials’ og et for ’Nanoscience’. Nanoforskerne på Lunds Universitet var – med Lars Samuelson i spidsen – de første til isoleret at
kunne studere enkelte kvanteprikker og kunne dermed studere de
”kunstige atomers” fundamentale egenskaber. Desuden var de
først til at udvikle elektroniske komponenter inden i en nanotråd.
En nanotråd er et ”endimensionalt energilandskab” hvor man bygger forskellige barrierer ind for at påvirke elektronerne til bestemte
reaktionsmønstre. Man kan se det som om forskerne skaber en
forhindringsbane for elektroner med henblik på at undersøge
hvordan elektronerne klarer sig igennem forhindringerne.
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3 Spørgsmål
til Martin Magnusson og Lars Samuelson

1

Hvordan plejer du at besvare det klassiske spørgsmål
“Og hvad laver du så?”

2

Hvordan ser du samspillet mellem universitetsmiljøerne
og virksomhederne?

Martin Magnusson /
Jeg har endnu ikke en god forklaring. “At udvikle ting som er
meget små og kan anvendes på helt forskellige måder” – det er
vel stort set det. Og hvis folk så ikke er faldet i søvn endnu,
kommer jeg med et par eksempler – typisk de selvrensende vinduer, de stærke stegepander eller de evigt-rene bukser.
Det er faktisk ikke så ofte at folk sover; de plejer at synes det er
spændende. Men det sker jo at folk holder op med at snakke
med en hvis man siger ”Jo, jeg er i gang med at starte et forskningsinstitut for nanoteknik.” Så sådan siger jeg ikke til alle.

Martin Magnusson /

Eksemplet med fodbolden set i forhold til jordkloden og nanostrukturen er et meget effektivt eksempel – men ikke det sjoveste.
Folk plejer at spærre øjnene op når jeg sammenligner mit arbejde med Atomic Force Microscopet med at flytte rundt på en ært
med Øresundsbroen.

Samtidig skal vi hjælpe forskere der har en god ide til at udvikle
ideen til et industriprodukt. Vi kommer ikke til at have folk ansat
til at hjælpe forskerne med at udvikle forretningsplaner – men
Pronano skal være den drivkraft som tiltrækker finansiering, og
som hjælper med patentering.

Lars Samuelson /
Det letteste at forstå er at vi kan bygge materialestrukturer hvor
vi tager et atom af gangen ligesom LEGO-klodser.
I elektronikkomponenter hvis funtion bygger på kvantefysik, er
der stor forskel på om vi i en tunnelbarriere eller kvantebrønd
har 11 eller 13 atomlag – det kan betyde at hele funktionaliteten ændrer sig i elektronikkomponenten.
Når folk så har forstået at det drejer sig om at bygge nye komponenter, kan man – i det mindste i et universitetsmiljø – begynde at fortælle om hvordan man undersøger energistrukturerne i
de små nanostrukturer, og hvordan vi forsøger at forstå reaktionsmønstrene hos de enkelte elektroner. Hvad sker der med en
enkelt lille elektron når vi udsætter den for forskellige ting? Det
er i meget høj grad grundforskningsproblematikker.
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Det er lige netop dette samspil Pronano har til formål at skabe.
Vi skal hjælpe industrien med nanotekniske spørgsmål. Via os
kan virksomhederne få adgang til universitetsgrundforskning.
Vores erfaring siger os nemlig at projekter direkte mellem virksomhederne og universitetet kun fungerer hvis det er små projekter, og man kender hinanden. Det duer ikke med store bestillinger og deadlines. Derfor skal der være en mellemmand der
både forstår forskernaturen og deadlinekulturen.

Tidligere var det tabuiseret at virksomheder benytter de sig af
universitetets udstyr. Men for mig at se er samspillet mellem universiteter og industri nødvendigt. Jeg tror der er en trend lige nu
tilbage mod statsfinansieret forskning. Efterhånden er kun IBM
tilbage inden for top grundforskning – ellers er der ikke meget
frit-tænkende grundforskning i virksomhederne.
Efter Ericsson nedlagde sin forskningsafdeling for optoelektronik,
har den svenske stat måttet poste mange penge i det område.
Virksomhedernes rolle bliver så at lave spin-off-produkter på
baggrund af universiteternes grundforskning.
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Lars Samuelson /
Som forskningsinstitut konsumerer vi jo ret mange penge – omkring 30 millioner kroner om året – i offentligt midlier. Og jeg
synes ikke det vil være helt dumt hvis vi gennem Pronano kan
generere 2-3 større virksomheder som henter penge hjem til
landet og regionen. Det ville føles ret godt. Så jeg mener ikke vi
skal sidde alt for højt i vores elfenbenstårn og afskærme os fra
omverdenen. Men derfor er det stadig en vigtig balance ikke at
lade dette styre grundforskningen – for hvis vi bare bliver et
middel for de nye virksomheder, er det farligt. Det er virkelig en
balancegang. Både at lave fri, skabende forskning og stadig
være rimeligt relevant.
For mit eget vedkommende kunne jeg lige så godt være blevet
en akademisk tænkende industriforsker. Nu blev jeg i stedet en
industrielt tænkende universitetsprofessor.
Det er godt med industriens inspiration til hvad der er relevante
og vigtige problemstillinger. Men samtidig tror jeg de rigtig store gennembrud er når ny forskning genererer helt nye muligheder. Nye avenuer.
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Hvordan ser du på de mange skrækvisioner der florerer
om nanoteknologien?

Martin Magnusson /
Der er så mange skrækvisioner, blandt andet om nanorobotter
som man frygter kan kopiere sig selv i al evighed, og som vil
æde alt hvad der findes på jorden så jorden bare bliver en stor
klump af nanorobotter.
Men for mig at se findes der allerede nanorobotter – nemlig
bakterierne. De har altid eksisteret. Og jorden er ikke gået under af den grund – ind imellem dør folk af dem, eller der bliver
store algeforekomster, og det er ikke særligt behageligt. Men
jeg har så svært ved at tænke mig at man skulle finde på at lave
en millimeterlille maskine som skulle kunne slå hele Jorden ihjel.
Det har jeg faktisk meget svært ved at forestille mig.

Lars Samuelson /
Der er dem der frygter at teknologien efterhånden bliver så
kompleks at det er en forsvindende lille del af befolkningen der
overhovedet har en chance for at forstå hvad det er der foregår.
Og jeg er da enig i at vi går et skræmmende samfund i møde
hvis det hele handler om at 99,9 % af befolkningen bare skal
passiviseres.
Men jeg forstår ikke hvorfor man nødvendigvis tror at det er
den vej det vil gå. Jeg håber tværtimod at vi kan udnytte ressourcerne til at skabe langt mere menneskevenlige systemer.
Mulighederne skal udnyttes til at gøre mennesket mere kraftfuldt.
------------------------------Læs mere om Pronano på www.pronano.com og om
Nanometerkonsortiet på www.nano.ftf.lht.se
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