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Notiser

Som nybliven uredleur i F6reningen fiir vetenskap
och folkbildning och i redaktionerr ftir Folkvett har
jag fr6gat mig - Var finns humanisterna?
Vetenskap
och folkbildning mdste vil ocksd irrnefatta hurnaniora och sarnhf,llsvetenskap?
J.g tror att en viktig uppgift ftir oss sorn vill
frdmja vetenskapen ir att fbra samman naturvetare
och humanister.
Det ska inte vara nAgot som
ir ftirbehillet
mystikerna,
som ju gladeligen ftir
samnran t ex den nya fysiken rned religion och
filosofi.
Fiir pA ndgot siitt tror jag att det finns
en inueboende strfivan hos rninga mfinniskor att se
"holistiskt"
pd sin verklighet.
Men jag vill ha en
alternativ holism.
Jag vill se verkligheterr genour
bide vetenskapens, poesins och konstens glasiigon,
men ocksd skilja nrellan vad sonr ir tro och vad som
f,r vetande.
Vi naturvetare fir inte betrakta helhetssyn sorr-_
nigot "flumnrigt"
bara ftir att det ibland ftirknippas
med den nrystik, pseudovetenskap och charlatanism
som vi inte gillar.
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Ledare: Vetenskrp och spekulation
Det 6r inte sdllan rnan frir se att lekmf,n
gett sig pri tolkningar
av modern fysik och
speciellt kvantmekanik. Ofta sciker de i kvantmekaniken strid fbr n6gon religicis eller mystisk virldsuppfattning.
Ibland ser nran fors6k
att rdttffirdiga politiska ideologier - sivil till
viinster som till hciger - med fysikens teoribyggnader.
Vore dessa uttolkare kunnigare
eller f,rligare skulle de och deras auditorier
inse att det i dessa sammanhang rtir sig orn
medvetna eller omedvetna mer eller mindre
grova misstolkningar av t ex kvantrnekaniken
och dess konsekvenser.
Det ftirs en diskussion inom och utom fysikersarnfundet orn tolkningsproblern av i fcirsta
hand kvantmekaniken.
Fcirvisso finner iven
6tskilliga professionella fysiker svirigheter med
de verkliga eller skenbara motsdgelser och
paradoxer som finns i teorierna.
Vissa, sorn
t ex lekmannen Gary Zukav, ftirfattare
till
bdstsf,ljaren "De dansande Wu Li-mdstarna",
f,iirs6ker sedan ta dessa diskussioner till intdkt
for att demonstrera att redan de forna risterldndska religionsrnakarna hade insikter om tillvarons mysterier likvf,rda med dem sorl modern fysik kan erbjuda.
A',r"r. "n i fysik skolad person sorn Fritiof
Capra - ocksi han bdstsf,ljarfcrrfattare rned
'oFysikens
Tao" - 6r inne pri liknande tankegfingar sorn Zukav. En tredje som fdtt stort
genornslag i massrnedierna ir skAdespelerskan
Shirley Mclaine. Listan kan naturligtvis gciras
mycket lingre.
Bcicker sorn de av Zukav och Capra ger onekligen leknrannen en del kunskaper i rnodern
fysik.
Nackdelen med att lf,sa dessa bcicker
6r att man samtidigt fir sig till livs alla dessa

Genom att Folkvett fett ett publiceringsbidrag frin Naturvetenskapliga forskningsrridet har vi pliitsligt fett
en ekonornisk rncijlighet att sprida detta nurnrner i en stiirre upplaga in vanligt, bl a till minga folkbibliotek.
Vi
hoppas att detta nurnlner kan vicka intresse ftir Vetenskap och Folkbildning
i nya kretsar, inte rninst bland humanister och samhdllsdebattcirer.
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spekulationer - som sdllan presenteras
spekulationer - och direkta felaktigheter.

sonr

Bricker utan denua belastande antiintellektuella brite finns att kopa.
Bocker sonr
ncijer sig med att presentera de nya idderna
inom fysiken pd ett sakligt - men dirftir inte
torrt
sf,tt har ocksi den ftirdelen att de i
allmf,nhet blir avsevdrt tunnare och antagligen mer lfrttftirstrieliga. Heinz R pagels' ,'Den
kosmiska koden" Ar ett gott exernpel.
Det sorgliga Ar naturligtvis att det ir spekulatiouerna och misstolkningarna av rnodern
fysik som fir den stora spridningen.
Vilket
inte enbart sker till den stora massan utan
iven i hcig grad till den (hurnanistiskt) bildade
till allnrfrnheten. Dessa senare har ofta i sina
professioner tillgAng till nassmedierna och ger
dfrrigenonr ytterligare spriduing At dessa felaktiga ftirestfrllningar.
Ett exempel pri hur fysik kan fciras ut i vAr
stcirsta dagstiduing kau vara pi sin plats: i
D N D ebatt i fi ol (3/10) beskrev E l i sa bet Her modsson BiS Bang-teorin sonl vetenskapens
enda mrijliga myt. Hon anveinde sig av ordval
sorr ". . . nryter som ger rnakt it redan rnaktfullkomligo . . .". Fysikern Johan Grundberg
ger i detta rlulnrller. av Folkvett en n6got annorluuda ftirklaring till Big Bang-teorins popularitet bland fysiker och astronomer.
Inom Vetenskap och Folkbildning hoppas vi
att, rrred insikt onr vAra begrf,nsningar, kurrna
fungera som en motvikt till dessa vetenskaperrs
spekulanter. Med detta nummer. av Fcllkvett
hoppas vi ha bidragit till denna rnilsdttning.

NOMINERANU!
Utmdrkelserna"Arets forvillare" och "Arets Folkbildare" vdckte stor uppmdrksamhet ndr vi delade ut
dem for forstagAngen''1987.
Nu dr det dags att nominera kandidaterfor 1988.
Vem har gjort den bdsta folkbildande insatsen
under dret?Vem har varit den grcivsta forvillaren?
Skicka in ditt forslag till styrelsen.
De fullstdndiga reglerna for utmdrkelserna
finns i forra numret av Folkvett.
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den moderna skapelseberettelsen

Det ir litt att se rned skepsis pi uttalanden om LJniversums ttskapelse?t.
Amnet ser ut att kriva se allornfattande kunskaper att det ir svirt att
vi med nd.gra ansprek pe vetenskaplighet kan sd.ga nigot rneningsfullt on.^
saken. trots detta har under de senaste
2O iren en bred (orn in inte enhdllig)
enighet n&tts bland astronomer och
fysiker om en beskrivning av lJniversurns utveckling. Man tttror" pi den
Avsikten
s.k. BiS Bang modellen.
med denna artikel 6r att ange nigra av
de skil som lett till modellens popularitet.
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Lflt mig frin biirjan giira klart att utgingspunkten ir en viss naivitet. Man
antar att frigan orn denna utveckling kan behandlas pfr samma siltt
som mera nirliggande
frigor:
sorn
en tilllmpning
av de av fysikens lagar sorn 6r kinda.
Antagandet ir
ingalunda sjfilvklart.
Man kan t.e.x.
tinka sig antingen att vi saknar nigon
viktig ingrediens eller att dessa lagar indrats under utvecklingens ging,
men si llnge som direkta skel saknas
ftir sidana rnodifieringar ir det rimligast att utgi frfln kinda lagar.
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I stora drag sf,ger Big Bang modellen ftiljande: Fcir 10-20 miljarder
6r sedan var materien starkt ftirtf,tad
Exemoch hade erl h.ig temperatur.
pelvis var temperaturen 1 sekund efter
ttskapelsentt ca 10 miljarder grader.
Universum utvidgade sig snabbt och
i och rr- ed det sjcink terr- peraturett.
Efter nigra minuter var situatiollell
sidan att litta grundimnen kunde bildas i kirnreaktioner utan att omedelbart slis scinder igen. Frin denna period kornmer huvuddelen av det helium sorrr finns idag. UngefHr 1OO 000
ir senare hade temperaturen sjunkit
si mycket att atomkdrnor och elektroner kunde kombinera till atorner
och si sminingom bildades stjdrnor
och galaxer. IJnder hela detta hdndelseftirlopp utvidgade sig universunl och
gtir si in idag. Beroende pi hur mycket materia det finns komrner denna
expansion antingen att fortsdtta eller
upphcira och ersittas rr. ed en kontraktion.
Varftir skall vi nu tro p5. denna berittelse? Let oss biirja med att se p6.
vad det finns ftir skil att tro p& en
&lder av 10-20 rniljarder ir. Det finns
tv& oberoende sdtt att komrna fram
till en sidan ilder.
Det ena ir den
rittframrna
metoden att ftirs<ika hitta
si garnla objekt sorn mcijligt.
Jorden och solsystemet ir bra exempel
pi gamla objekt. Genom att studera
ftirekornsten av radioaktiva imnen har
man komrnit fram till en &lder ftir dessa
av 4-5 miljarder 6.r. liknande ideer kan
anvdndas ftir att bestfi.mrna ildern ftir
de ildsta stjirnorna i vir galax och det
5r hir rnarr ftnner resultatet 10-20 miljarder &r. Nigra 6ldre objekt har man
inte hittat.
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Den andra metoden att &ldersbestimma universum har att giira rned
dess expansion.
Under 192o-talet
uppticktes
att ljuset frin
avlfigsna
galaxer visar en ftirskjutning et r6tt.
En motsvarighet till effekten 6r att
ljudet frin t.ex. en ambulanssiren har
ligre tonhcijd neir den avligsnar sig in
nir den nirmar sig. P& detta sitt kan
rcidftirskjutningen naturligt tolkas som
om att dessa stjf,rnsystern avligsnar
sig frrin oss och detta giller inte enbart galaxer i en viss riktning utan i
alla riktningar.
Orn man kombinerar
detta med det rirnliga antagandet att
v&r galax ir en tttypisktt galax sfr leder
det till slutsatsen att avstindet rnellan tv& tttypiskatt galaxer hela tiden
v6.xer. Det 6r denna effekt sorn kallas
ttuniversums expansiorrtt. Om vi nu
ftiljer processen baket i tiden komrner
vi naivt till en tidpunkt nir all materia
var samlad i ett tillstind med oindlig
tithet.
Fiir att rdttfHrdiga resonemanget miste nran naturligtvis kinna
till de lagar sorn styr expansionen.
Einsteins teori ftir gravitation ger oss
sidana lagar och man kan rf,.kna ut nir
det oindligt tita tillstindet intriffade.
Sidana berdkningar ger resultat att
det var ftir 10-20 rniljarder ir sedan.
Osfr.kerheten beror pi svirigheten att
bestimma dagens expansionstakt och
detta i sin tur pfr att det ir rnycket svirt att bestiirnma avstindet till
avldgsna galaxer.
Vi ser alltsi att tv& oberoende sitt
att bestfirnma en ilder ftir universum
-salnma
ger ungefHr
resultat.
Denna
iiverensstdmrnelse ger pistiendet tt universums 6lder ir 1O-20 miljarder 6.r" en
viss trovirdighet,
men bevisftiringen
5r knappast bindande. Det vore rller

iivertygande om vi hade nigot sorrr
mer direkt talade om ftir oss t.ex. att
titheten verkligen varit mycket stiirre
tidigare i historien. Ett tecken pi det
uppticktes av A.Penzias och R.Wilson
1965.
Fiir att ftirsti betydelsen av den
upptickt de giorde rniste vi se pi vad
vi kan vinta oss om rnaterien befunnit sig i ett komprirnerat tillstind. En
sak man kan viqta sig frr att materien
hade en temperatur soln var hiigre ju
mer det hela var sammanpressat, en effekt sorn [r vilkind ftir alla som anvint
en cykelpulnp.
Det borde ocksfl ha
funnits strilning (en het platta gkider)
och den korr. mer att ha samma ternperatur (genorn att studera ljuset frin
en het platta kan lllan avgiira hur het
den i"). Orr.- vi nu liter det hela expandera si kyls systemet av och det
blir strilning iiver.
Med andra ord,
om LJniversurn har varit mycket komprimerat si kan vi v[nta oss att det
idag ska ftnnas strrilning kvar av nlycket bestimd typ.
Penzias och Wilson observerade 1965 strilning med
ritt egenskaper fiir att ha ett s6.dant
kosmologiskt ursprung.
(Fcir denna
upptickt
beliinades de med Nobelpriset 1978.)
Det ir nu mcijligt att rlkna ut hur
temperaturen varierat och nir och i
vilken mdngd olika grundf,mnen bildats i kirnreaktioner i det tidiga Universunl. SAdana berdkningar visar att
det bildas mest helium och detta i
salrlnla rl. ingd sonr observerats. Eftersorn denna mfrngd helium ir svfrr att
ftirklara pe andra sdtt rnista det riknas som en triurnf ftir modellen. Upptickten av den ovan nirnnda strilningen och den goda tiverensstiimmelsen
mellan berdknade och observerade mfr-

ngder av helium och andra l[tta grundimnen ir vad som lett till den breda
enighet sorn rider kring BiS Bang idag.
A" de sista ordet sagt om "skapelsentt? Definitivt inte. Dels ftirbfittras
hela tiden modellen. I-Jnder de sista
10 iren har astrofysiker och elernentarpartikelfysiker
samarbetat pi att
dels anvf,nda partikelfysik ftir att bettre ftirstri vad som hinde under deu
ftirsta sekunden, dels att anvf,nda det
fakturn att modellen fungerar ftir att
utesluta annars tinkbara
teorier ftir
elementarpartiklar. Arbete pigir ocksi pfl att bittre ftirsti senare skeden i
utvecklingen. Galaxbildningen ir idag
inte sirskilt vilftirstedd och mcijligen
spelar elementarpartikelfysik
en viktig roll ocksi hir.
Slutligen fflr vi
inte glcimma att ju mer teorin preciseras desto stiirre 6r triskent att den
faller. Ftirbrittrade observationer inorn
astronomi eller nya experirnent inorn
fysik kan leda till resultat sonl gcir att
dagens tillfredstillande
iiverensstfimmelse rnellan modell och observationer
ftirbyts i motsiigelse. Orn ett sidant resultat leder till att modellen ftirkastas
eller enbart till smdrre modifikationer
ir omcijligt att avgrira pi ftirhand.
Newtons gravitationslag iiverlevde allvarliga avvikelser under tidigt 1SOOtal. Dessa ftck sin fiirklaring genorrr
upptickten av planeten Neptunus. Betydligt
mindre avvikelser ftir Merkurius bana fick en tillfredsstlllande
ftirklaring ftirst i en radikalt annorlunda teori: Einsteins teori ftir gravitationen
den alhndnna relativitetsteorin,
Johan Grundberg
Johan Grundberg 6r doktor i teoretisk fysik.
Han fir verksam vid NORDITA
i Kiipenhamn
och Stockholms universitet.
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Hade Newton

en fri vilta?
tsnt].lgen
den f nla v11J a
mekanlken
f6naom den newtonska
Det ta tsn en vannel<ade henne?
ugpfattnlng
1 popu]-anlseranflA
b6cl<en
de och ldeo].oglgenande
vtsnIdeblld.
orn ?yalkeng
SEreI(lIt
tyd].tst
fnamkommer
denna uppfattnlng
t norrmannen
Enll< Da.mmanns bok Bak tld
og
rom (Dreyens
for]-ag,
Os].o
1-987). Dammann menal att
den
newtonsl<a
melcanl,ken:
om den vogl<ulIe
re sann,
om6J 119;g6ra en
vl1J a. trvltenskapens
1cl6 om
f rl
at a].t han en fyslsk
Ansak harpe at mennesket
troen
svekket
vllJe
Men
har fnl
og ansvar.w
tsn kvantmel<an1n6ddaren
1 ndden
gom flga. . . gpnl-ng f or en
ken,
pA mennesl<ets
v11Je
ny tro
fnle
og uanede mullshetel3tr.

Han kvantmel<anllten
ttgettfr
m$nnlskan

mekanlken
Den newtonska
om detta
H.mne
I dlsl<usslonen
den
tas det ofta
f6n glvet
att
mekanllcen
om6J ].lggdr
newtonska
vl1Ja.
det
en fnl
AndA flnns
sA
ett
uppenbant
sktr]. tl].l
att
lnte
tsr fa]-].et.
Newtonsr meDet sl<5Iet
Sn att
€1]-en
kanLl< a1dnlg
har gJont,
pe att
gdna,
kunnat
BhsprAk
besknlva
unlverful]-st6ndlgt
och magnesum. Fenomen som IJus
lnom ratlsm
kan l-nte besknlvas
men fdn denna teonl.
NAgon al].( Oetermlnietteonl
omfattande
1sk e]-].en lnte)
som beskrtven
och elektromagnebAde mekanlska
tlska
fenomen
frambnlngades
vea].dnlg
ten].lgen
av fysll<en
uner3an.
der den newtonska
Men ].At osa tsndA f6n dlskueatt
den nehlanta
sLonene
skull
fu1lsttsndlst
tonslca mekanlken
unlver sum. Vl syss].an
beskrev
]'trngne med det venk].lga
dA lnte
tenkt
utan med ett
unlveraum
rrmeltanlgktr
Annorlununlvergum.

Folkvett . 2/88

J**3r{wton

vl
fr^An f6bortser
da uttrycl<t
av b]. a ]-Jue, €Iel<trlrekometen
radlovAgon
magnetlsm,
cltet,
en
Sku]-le
och radl-oal<tlvltet.
sAe
t
t
I
omdJ].lg
vara
vi]-Ja
fnl
unlversum?
dant
Vad tsn en ofnl
handLlng?
Fdn att
mAste vl
reda ut detta
pe vad Clet lnnebE,n
se nEnmare
att
tsn fni.
en vl].Jea}<t
LAt oBs
se pA nAgr.a exempe]- pA handl lngar. som de f]-eeta
av oas sl<uIIe
uppfatta
som ofnla:
( 1 ) En epl ]-ept lt<en f An et t
pA gatan,
anfalI
faller
och
l<roeaar ett
sky]-tfdnster.
(")
En tvAngsneuroot 1l<en aAn
gA
en I Ang omvtsg f 6r. at t s I1ppa
tvtsre
6ver
torget.
(3) Under pleto].hot
lH"mnan
en bankl<aeedr
6ven en sedelbunt
t1lt
en nAnare.
I eamtllga
deesa
fa]-l- gal<nar
den hand].ande mOJ].lghet
att
hand].a annorl,unda.
Det flnns
lngen mdJ].lghet
fdn henne att.
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Den nya fysiken
Schr6dingers katt och andra fabler
Med den nya fysiken brukar vi avse kvantmekaniken som formulerades ftir drygt 60 ir
sedan. Begreppet fdr ibland ocks6 fii stri ftir
den omvilvning
i virt tdnkande och virt sfitt
att se pA vir omgivning som fiiljde i kvantmekanikens spdr.
Debatten om hur kvantmekaniken ska tolkas och dess konsekvenser
har inte pi ndgot vis f,nnu tystnat.
Jag ska f6rstika att som fysiker - dock utan
att betrakta mig sorn expert pri just dessa
frdgor
i denna artikel
klargtira
vad det
fir man diskuterar
och ge min syn fr6gorna.
Mina svar
det vill j.g poingtera
ornfattas inte av alla fypiker iven om jag tror
att en iivervAldigande
del av dem accepterar
den s.k.
Kiipenhamnstolkningen
av kvantmekaniken,
varur j"g anser att dessa svar
hir6r.
Klassiska

begrepp

Nir vi ftirsiiker beskriva virlden i dess minsta bestindsdelar,
mikrokosmos,
duger inte
ldngre det vi kallar klassisk fysik. Inom den
klassiska fysiken
som omfattar
(ktassisk)
mekanik och (klassisk) elektromagnetism - kan
man sfiga att man extrapolerar
vAra vardagsbegrepp in i det allra minsta utan griins: en
atorn eller en elementarpartikel
ir som en rnycket, mycket liten kula; ljus och annan elektomagnetisk strdlning iir tryckvAgor sorn beter
sig i stort sonr vigor i luft (ljud) eller som vattenvigor.
Ljus

som vdgrtirelse

Problem uppstod nir uran ftirs<ikte ftirlika
tv6 viktiga experiment med varandra. Det ena
var ett s.k. dubbelspaltftirstik.
Ljus fick passera en skirm
(sp a lt er ) .

med tv6 snrd hil
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PA en skirm bakom dubbelspalten bildade
ljuset dd ett m6nster rned omvfixlande ljusa
'
och miirka band (interferensm6nster).
Om
ljuset antas vara en vdgriirelse ir det lett
att visa att just ett sidant m6nster ska uppst6.
Om ljuset df,rernot antas vara partiklar (fotoner) erhiller
rnan tvi ljusa flfickar
pi skirmen - en ljus flfick dfir fotoner som
passerat det ena hrilet trfiffar och den andra
flf,cken dir fotonerna som g6tt genorn det andra hilet trdffar.
Allts6: ljus mr{ste beskrivas som en vig och
inte som en partikel.
Ljus som partiklar
Det andra experimentet uppvisade dock helt
motsatt effekt!
Den s.k. fotoelektriska effekten innebf,r att
om en metallyta belyses med ljus kan man sl6
loss elektroner ur metaller. Om metallplattan
ir inplacerad pA lfimpligt sfitt i en elektrisk
krets kan rnan pA sA vis fii en elektrisk str6rn i
kretsen med hjiilp av de frigiorda elektronerna.
Effekten beror pi vilken sorts metall plattan it
giord av.
Som vintat 6kade str<immen i kretsen nf,r
ljusintensiteten (ljusrndngden) iikades. Men si
kom det oftirklarliga:
ftir vissa metaller fick
man ingerr str6m alls hur mycket ljus rnan
dn lyste pA plattan.
Om man dfiremot hcijde
ljusets frekvens (rnot violett eller ultraviolett
i spektrum) kunde det ricka med kiga intensiteter ftir att frig6ra eleklroner ur metallytan.
Det hiir stred helt nr.ot uppfattuiugen
att
For i sti fall borrle
[iuset var en v6grdrelse.
man fi tillrf,ckligt
rned energi ftir att sli ut
elektroner genom att iika r.iusintensiteten - och
det gick inte.
Einstein liiste gAtan L905. Han antog att
ljuset var kvantiserat d.v.s. kom sonr srnA partiklar (fotoner) istfillet ftir som kontimreiliga
vAgor. Energin hos varje partikel best:irndes
av ljusets frekvens. I vissa metaller behcivdes
en bestimd energi hos ljuset fiir att en elektron skulle kunna frigiiras. Fiir andra metaller
diig det med lf,gre energi. Det hiir betyder att
fotonerna endast kunde sl6 ut elektroner ur en
viss metall om de hade tillrfickligt h6g €nergi
(d.v.s. frekvens eller fA"g hos ljuset). 'Var energin hos fotonerna undr-rr en viss grirrs slogs
inga elektroner ut hur nriiraga fotoner (d.v.s.
ljusets intensitet) f,n uretallytan bestrilades
rned.
Alltsi:
derr fotoelektrisktr effekten visar att
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ljus bestir av partiklar och inte vflgor. Men
dubbelspaltltirsciket hade ju visat att det var
tvdrtom. Paradoxen var ett faktum.
Var ljus partiklar ibland och vigor ibland?
Sa n nolik het
Kvantmekaniken,
som framvfixte i mitten
av 2O-talet, {6rklarade paradoxen:
ljus ir
varken partiklar
eller v6gor.
Istf,llet fir det
nigot som vid en viss typ av experiment (eller
mitning)
upptrdder som om det vore partiklar och vid andra experiment som vdgor. Innan vi giir en mfitning
kan vi endast veta
med vilken sannolikhet vi ska erhAlla ett visst
mitresultat
vid ett givet experiment. Det hfir
giller naturligtvis
inte enbart ljus utan iven
rnakroskopiska objekt som bilar och mfinniskor. Innan fiiremdlet registreras (vixelverkar)
vet vi att utfallet av registreringen endast kan
fiirutsdgas med bestf,mda sannolikheter.
Det
ir inte sA att partikeln (bilen, mfinniskan) finns
dfir nigonstans, fast vi bara inte riktigt vet
var ftimin vi miter, utan denna obestiimdhet
i t.ex. partikelns lfige fir en inneboende egenskap hos all materia. Den lr sidan att att vi
endast kan tala om sannolikheter
att erh6lla
ett visst mf,tvirde ('uppfatta ljus som vig eller
partikel') vid en bestiimd typ av vfixelverkan
(mitning
dubbelspaltftirsdk
eller fotoelektrisk efiekt).
Framstiende fysiker som t.ex. Albert Einstein accepterade aldrig riktigt att verkligheo'Gud
ten endast bestod av sannolikheter:
kastar inte tf,rning".
Han menade att verkligheten (partiklar o.s.v.) bestod av objekt
med vfildefinierade
och entydiga egenskaper
(sorn i klassisk fysik).
Einstein kunde visserligen irrte vedersfiga att kvantteorin gav riktiga resultat som iiverenssilimde med experimenten, rnen han trodde att en rner avancerad
teori krf,vdes som skulle visa att han hade rfitt.
1935 {6reslog Dinstein tillsarnmans med Boris Podolsky och Nathan Rosen ett antal s.k.
tankeexperirnent sorn de ansig pdvisade kvantmekanikens inneboerrde logiska motsf,ttuirrg;ar.
Denna tankemdda utrnynnade i de s.k. EPRparadoxerna vilka - om in ibland i nya modifierade former - diskuteras fin idag.
EPR-paradoxerna
Fiirst nAgra ord om begreppet spinn. Elementarpartiklar
har en 'inre' egenskap soln
kallas spirrn. Spinnet ir rr6got som inte grir att
korrekt beskrivas med vira vardagsbegrepp
(helt i konsekvens med vad jag tidigare sagt
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onr mikrokosmos).
Det kan dock liknas vid
riirelsemingdsmomentet
eller "snurret"
hos
t.ex. en kula eller en tippetopp. Kulan har ett
riirelserningdsmornent
kring sin rotationsaxel.
Momentet <ikar nf,r rotationshastigheten
6kar
och omvf,nt.
Elektronen har spinnet + och exempelvis
fotonen spinnet 1 (enhet olf,sentlig ftir vira
resonemang).
Om man mf,ter elektronens
spinn (sfig i dess rdrelseriktning)
kan rnan endast erhrilla tv6 distinkta virden *| eller *j
(= "spinnets komponent i riirelseriktningen"
t:
spinnet f,r kvantiserat.
Vi antar att vi har en partikel utan spinrt
( " med spinn noll" ).
Den f,r instabil och
siinderfaller i en elektron och eu positron (sonr
fir elektronens antipartikel - en 'elektron med
positiv laddning').
Nu finns en konservationslag i fysiken som siger att spinnet iir bevarat
d.v.s. ir lika f,tire och efter sirnderfallet. Det
betyder att efter.som spinnet var noll ftire si
miste summan av spinnen vara noll efter. Orn
vi miter elektronens spinn kan vi endast fi
virdena *|, "spinn upp"., eller -1, '"pinn ner'.
Alltsri f,r enligt konservationslageir positronens
spinn ner i det ftirra och upp i det senare fallet.
Kort sagt: elektronens och positrorrens spinn
miste vara motsatta.
Kvantmekaniken
siiger
oss att vi inte kan siga att t.ex. elektroneus
spinn iir det ena eller det andra innan vi giort
en nrf,tning av det. Det enda vi vet ir att spinnet har 50% chans att vara upp och 5O%.,chaus
ftir ner. Detsamnra griller ftir positronen d.v.s.
innan vi miiter vet vi endast att positronen ir
i ett tillstind dir vi vid mitning har fifty-fifty
chans att fi resultatet spinn upp (eller ner).
Antag att vi nu utftir experirnerrtet.
Vi
miter
elektronens spinn och f6r resultatet
spinn upp.
I samma iigorrblick vet vi att
positronen mdste ha spirrn ner (enligt kouservationslagen orn spinrrets bevarande) utan
att vi g<ir n{gon mitning
och trots att cless
spinn var obestfirnt innan vi rrrf,tte pi elektronen! Det hir fir EPR-paradoxen.
Notera att
det 6r visentligt, ftir att det ska fiireligga en
paradox, att vi ornedelbart kiinner positromens
spinn nfir vi rnfitt pri elektr.onerr. Errligt Einsteins speciella relativitetsteori - soln vi inte
vill <iverge - karr ingen signal och dirmecl ingerr information <iverfciras frAn en puukt till en
annan srrabbare in ljusets hastighet i vakuunr
(-300 000 km/s).
AlltsA hur kan positronen
sorrl ornedel-
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bart fcire mituingen
befann sig i ett tillstind
som beskrivs av 50/50 rn<ijlighet att ha spirur
upp/ner - efter rnitniugerr pA elektroneu (sorn
i princip kan befiuna sig pri ett ljus6rs avstAnd
ndr rnitningen
utftirs) veta att den ska med
LOO%sannolikhet vara i ett spirrutillstdnd rnotsatt elektronens?
Einstein, Podolsky, Rosen
liksorn andra
fysiker och icke-fysiker efter dem - sade att
vi hf,r ser att kvantrnekaniken leder till en inre
motsf,gelse och att den, Atminstone sfl som den
tolkas, rniste vala fel eller ofullstf,ndig.
Schrcidingers katt
En av kvantmekaniketrs lHder, Erwin Schrridinger formulerade sjf,lv en annan nigot rnakaber paradox som brukar kallas 'Schrddingers
kat t ' .
Schrcidinger sade att antag att vi stinger
in en katt i en l6da som vi inte kan se
in i.
I l:idan finns dessutorn ett radioaktivt preparat med sannolikheten 50% ftjr ett
siinderfall per tirnme. Nir en atorn i det radioaktiva preparatet s6nderfaller ser en snillrik mekanisrn till att en harnmare slAr srinder
en cyanidflaska och katten d6r. Nfir vi 6ppuar
l6dan efter en tirnme hr alltsd sannolikheten
SOyo att katten ska vara diid. I vilket tillstAnd
ir katten just innan vi 6ppnar lidan och ser
efter? Vi vet inte om vi haft ndgot radioaktivt
s6nderfall eftersom det sker helt slurnpmf,ssigt
enligt kvantrnekanikens
lagar.
Tror vi pA
kvantmekanik synes den sdga oss att att katten varken ir d<id eller levande - den ir i ett
tillstind sorn beskrivs av att vi har \OT(t cltans
att finna den dtid och 50% chans att finna den
levande!
Vad 6r det 16r en mf,rklig varelse
som kvantmekaniken beg6vat oss med: en katt
till hf,lften dcid och till hfilften levande? VArt
'sunda f,ornuft' sfrger oss
dfrrenrot att katten f,r
d<id eller levande (vi vet bara inte vilket innan
vi sett efter). Det finns inga mellantillst{nd.
Den stackars Schrcidingers katts 6de har i 50
6 rs t id br y t t m i n n i s k o rs h j i rn o r. (K a tte r bl i r
inte sA gamla sA nu lfrr den definitivt vara d6d
- mA denna artikel bidra till att den fir vila i
frid.) Som ett av otaliga exempel kan nArrlrlas
en artikel i The Sciences (juli/aug -87) dir fyra
b<icker som behancllar lirnrreit re:JJrr"_"j:na
S k enbar a pr o b l e rn ?
Ar de Schrridinger-s katt och EPR-paradoxerna verkliga eller endast skenbara problern
ftir kvantrnekaniken?
Som redan framgAtt
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anser iven frarnstiende fysiker att vi hf,r rcir
oss rned verkliga bekyrnrner och de siiker nya
tolkningar
och nya forrnuleringar
av kvantmekanik.
Atskilliga
andra fysiker intar en
'pragmatisk'attityd:
det kan vara vissa problem rned tolkningen av kvantmekaniken men
det Ar ganska ovf,sentligt - det viktiga ir att
den gir att anvfrrrda pA konkrerta fysikaliska
problern och att den df,r ger oss riktiga resultat. Det har den visat sig klara av och clA
dr de filosofiska spetsfundigheterna med tolkningsproblernen tf,mligen ointressanta, resollerar rnan.
Sjf,lv tillhrir jog en kategori fysiker sonr
gir ett steg lfrngre och p{stAr att de protrlern vi hir diskuterat 6r skenbara och endast
ir resultat av of,iinnAga att frigcira sig frAn
ett tffnkande i banor av klassiska fysik sonr
leder till dessa egendonrligheter och paradoxer
i kvantrnekaniken.
Istf,llet ftir att konsekvent
vf,lja att folja kvantrnekaniken och de egentligen uppenbara svaren, krAnglar man till det
och hittar pA intrikata eller spekulativa losningar sonr nog vid rrfrrrrlare betraktelse sjfilva
kan finnas vara behfrftade uted stora problern
eller rymrna nya paradoxer.
'Makroskopisk

katt i en kvantldda'
Ldt oss ftirst ta exemplet rned Schrridirrgers
katt. Det kvantrnekarrikerr sfiger oss ir att innan vi ser efter - katten rir i ett tillstArrd sA
beskaffat att nir vi ser efter 5r saunolikheten
50% at vi ska hitta den drid och 507o att vi ska
finna den levande. Det iir allt. Det betyder
inte att katten -- innan vi ser efter
iir i ett
tillstAnd av hfilften diid. hilften levande. (Meu
kom ocksi ihrig att man inte heller kan siiga
sorn rnan skulle gora i klassisk fysik
att clcn
lir d6d eller levande och att vi bara inte vc.t
vilket innan vi ser efter.)
Det hfir ir en helt vattentf,t tolknirrg sorrr
bekrf,ftas om experirnent utftirs (vilket jag av
djurskyddsskf,l avrAder ifrAn). Ingen karr sfiga
att "rnerl det vet vi ju att den rnAste ha varit
antingen dod eller levande redan innarr vi sett
efter, det sf,ger allt sunt fcirnuft".
Fcir sA
f,r det inte: om det inte har funnits -' rernt
principiellt och inte endast praktiskt sett
n6gon rn6jlighet ftir oss att undersdka kattens hilsotillstAnd
irrrran vi sf,'g efter. sA kan
heller ingen sAga att den var diid eller levande.
Det enda komekta ir att sf,ga - som kvantrnekaniken lf,r oss -- att katten var i ett tillstind
sorn ger oss fifty-fifty chaus att finrra den diid
Fortsritler pd sistasidan.
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VETENSKAPLIGA EXPERIMENT:

Konsten att baka muffins
Som framglck
av den f6rna
antikeln
H.r expenlment
bana en av
f]-era
former
f6n vetenskapllsa
obeervat1oner.
PA andra
typen
av obeenvatloner
kan man lnte
al1t1d
ettrI1a
l<rav om uppr^epbarhet.
Men exper^lment
eka a].]-tld
vara
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Detta
benor. pA att
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fa,etsttrlLs
genene]-]-a
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Ett
framexpenlment
SAnggnllrt
resulter^ar
Lnte
bara
1 en enataka
htsndelse
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genere1lt
utan
l ett
f6r
huro en vles
typ
av htrndelEer ka,n uppnAe.
Pnlnclpen
f6n en
expenlmentbeekrl.vnlng
tsn detsamma
som
f6n ett
matrecept,
som Ju ocl<eA
ska ange en prrocedur. med var g
hJ U.].p andna kan uppnA ett
vlsst
resultat.
Anta,g att
pub].lceraFoI}cvett
pA en ny eorte
de ett
necept
muf f 1ne.
Antag
vldare
a.tt ett
f]-enta].
ev ].tsearna ekLckade
ln
arga
bnev dEn de tal-ade
om att
de noga hade f61J t anvlenlngarnB. men tsndA bara
fAtt
ut t(11bblga
mJ6I-k]-umpar
ur ugnen.
Ltssekretsen
ekul]-e
f6rmod]-lgen
1nte b].l a]-].tfdn
lmponenad
om redaktlonen
f6revarade
elg med
rtdet htsn receptet
att
fungerrade
ntrn
vl
anvtsnde
dettt.
A]-]-na
mlnst
eku].1e vl
vtsI b11 tnodda
om
vl
htsnvleade
tlll
att
den
a]-]-tfdn
el<eptlska
1tssekneteen
utetnAlade
negatlva
vlbr atlonerr
under^ gina
ana trH,ngnlngar
I k6ket r och a'tt det var"tt
Cletta
som f 6nst6r^t
muf f lnaen.
Den Bom anaer
elg
n6JO med
ett
metnecept
bana Cttsnfdn att
det
har
funger at en enda gAng
har he].t enkelt
lnte
f6rstAtt
prlnclpen
f 6n matrecept.
MeCl
ett
matnecept
menar vl
Ju, matlaga,re
eme].].an r €h anvlgnlng
som androa kan f 6IJ e f 6n att
nA
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Den fiiirde artikeln i vdr serie om
vetenskapsfilosofi handlar om kravet att
experiment ska vara upprepbara.
vEsentllgen
Bamma resultat.
A1ldelee
ge].Ien
det
motevarande
fdn
vetenskepllga
experlment.
Det
Eo m
menas med ett
expenlluent,
vetengkap]-l-ga
kunskapss6kare eme1]-an,
pA
tsr^ en anvlenlng
vleea
omsttsndlgheten
som man
kan Aetadkomrna
och aom CIA g6r^
gdna vleea
det mdJllgt
att
obgedan expenl(Att
eenvatlonen.
publ l cenae
ment bnukan
1 venbfonmen
lmpenfekt
och natrreeept
I venbf ormen
lmpenat 1v tsr^ 1 de t te aveeende
lngen
avg6nande
ekLIInad.
)
Avancerade
matrecept
kan vara svAra
att
fUIJa
f6n den olnvlgde,
oeh detaamma. gtsI].er
1 H,n
gnad f6n mAnga vetensl<aph6gre
11ga f6re6kebeet<nlvnlngan.
BAde
1 matrecept
och 1 expenlmentbeskrlvnlngar
fbnet<ommer det
f6nkontade
skrlvetrttf
men urr deeea
gA att
mAste det
a1ltl(t
utlts,ea
hun de v6eent1lga
omstH.n(llgheterna
f6r
mst].e'gntngen
respektlve den vetenskapllga
obsenvatlonen eka gestaJ-tas.
Tl.l1C.mpas 1 pna.t<tlken?
Det ha,r lbland
hH.vda,te att
uppnepbe.nhetsknavet
lnte
tl].IH.mpas
1 pnaktlkenr
€ftensom
endaet
fA
vetenakapLlga
expenlment
och observatloner
verl<llgen
b].ln uppnepade
av
andna.
Det H,n lnte
hellen
nAgon- populEn
BVeseletsttnlng
att
lroplena
undenedt<nlngan
gom
tlCllgane
utfdnts
av andra.
Nonmalt
eett
vl11
Ju fonsl<aren
l<omrna f nam tlII
nye reaultat,
lnte
gam]-a.
bara
koplera
I nege]- koplenan
man dtsnfdn
andrae
f6ne6k
endaet
om man
mleetH.nker
att
nAgot
lnte
stH.m-
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mer,
t ex att
det
fdnekommlt
nAgon
okontnollenad
varlabe]-,
el-arv
eI]-en rentav
f ugk.
De
f].esta
f6ns6k
bIlr
dtsnfbn lnte
exal<t koplenade
ev andra.
Det
eku]- Ie
de
}<unna venka
som om upprepbanheteknavet
lnte
tl-IlEmpae
I pnaktll<en.
Men det
flnns
Atmlnetone
fyna
ekEI t111
att
det
l<an eH.gas b].l tlflEmpat
I
stdrre
utstnH,cl<nlng
tsn vad
publleesom fnamgAn
av anta]-et
nade
upprepnlngar
ev experlment:
L. Uppnepbar hetsktravet
lnnebH.r lnte
att
experolment
verl<
utan
enbant
l1gen
ska upprepas,
upprepa.
Komde eka gA att
att
petenta
experlmenta].ieten
undenaI l t ld e J tsIva noga vll lca
e6ken
som
behdvs
fdn
omsttsndlgheter
f
A
C
l
e
t
r
e
s
u
l
t
a
t
d
e
e
k
a
att
man
a
v
u
p
p
r
e
p
b
a
r
G
n
a
d
e
n
beel<nlver.
genom att
de aret6nre
het
b}ln
knav f6n 6gomed detta
betar
nen.
2. En he1 de]. upprepnlngan
bl,and de mAnga expenlAter.flnns
b]'l-r. publlcenas
o
m
a
]
-dnlg
ment
ge ett
e
n
u
p
p
laepnlng
de. SI<uIle
t
r
n
e
l
n
f
6
n
e
bl]-d
annat
laesu]-tat
blln
a
t
t
d
e
n
tsn
det
tnollgane
pub1-lcerad.
resu].tat
3. Expenlmentel-Ia
pr6vae
utstr6clrnlng
lnCl1l etor
genom att
man g6r nye expenekt
pA eAvldane
som bygger
nlment
g
e
n
o
m
f
d
n
t
e
t
l
(llgadana aom har
de reaultat
FAn man dA lnte
re.
elg,
aom man v5ntar
86r. man offUnsta
experalmenta om H.ven det
tet.
de expe4. Det Er etsrskllt
eeBom H,n mycl<et betydel
rlment
utvecl<fdn vetenskapens
fulla
elom blln
fdnemA1 f6n publiIlng
Ett
exemcenade upprepnlngan.
pe]. pA ett
aom b11experlment
gAngen
ett
flenta].
vlt
upprepat
experlment
som gav
6n Aepects
a,vgOnande besl<ed om l<vantett
( Be]-]-e teome}<anlkene gl]-tlghet
rem).
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DH,nmed trn lnte
sagt
att
a1lt
Er
gott
och vtrl.
Vetenskapeeamfundet har vieat
slg
ha fdnvAnansvEnt
dA]-1ga fdnevaremekanlemer
mot nent
fuek.
En del
fal].
av
fuek
han b1lvlt
avs]-6Jade
f6nst
eften
anmtrnknlngsvH.nt
lAng
tld.
Rlsken
fdn oupptH.ct<t fuek
H,n
stdnst
nH,r: de ra.pportenade
rDesultaten
stH.mmer dvenene
med
vad som f6nvtrntae
en].lSt
acceptenade
teorlen.
DA trn det
f6ga
tno].lgt
att
nAgon bnyn slg
om
pA anne.t sEtt
att
upprepa, ellen
kontrol]-ena
f6ne6l<en.
proob]-em med uppEtt
etsroekl]'t
pa'raarepba.rhet
nAden l nom det
psykolosleka
omrrAdet. Atskl1I1ga parapgyl<ologen
har rappolaterat
att
de fett
bevls
f6n t ex
tanl<elH.snl-ng
oeh l<IH.rvoaJ ane 1
slna
].abonatorlen.
Men desea
fdne6l< har a].ilnlg
kunnat
upprepas
1 omsorags f u1It
upp].agda
psykofdnedk
hoe tnadltlonel]'a
Iogen.
Det har hlttl-1Is
lnte
fr.amtntstt
en enda penson
som 1
vtrll<ontroLIenade
och uppr^epbar.a
fdredk
han l<unnat uppvlea
f6nmAga tlII
t ex tankelH,enlng
el]-er
f J tsnnsyn.
MAnga ev de meet l<trnda personer
€rom pAstAtts
ha sAdan f6nmAga,
t ex Un1 Geller,
han gnund].l8t
avs].6J ats
aom
b]-uf fmaka"re.
En de]- paraapsyko].oger
fbns6ken f 6r.t<1ara det ta med at t para'nonmala
fenomen
tl-t]. eln
natun
inte
tsn uppraepbana.
Det han talate
en heJ. del
om ffnegatly.
vlbnatloneril,
dvs att
en ekeptlsk
fonekane
med eln blotta
nH,nvano
ekul1e
blocl<eroa Clet
sJ Ette
elnnete
f unl<tlon.
Denna
f dnl<lanlngemodel
I lnnebtrn
at t
man stts].len
].trgne bevlgl<r.av
f6r
pananor.ma1 a f enomen H.n vad aom
gel].er
lnom vetensl<apen
t 6vnlgt.
FnAn
vetenekapllg
synpunkt
han exl-etenaen
av paranorpAvlfrra1a fenomen hltt111s
lnte
eate.
Sven Ove Hansaon
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En neurolog
berafta:

Pamflett mot
kvacksalveri

I "Mannen som fiirvixlade sin hustru med
en hatt" (Prisma) har den amerikanskeneurologen Oliver Sacks for lekmannen samlat
ett tjugotal berdttelser om patienter med olika typer av hjdrnskador.
Det dr fascinerandeldsning. Sacksirende dr dels rent populervetenskapligt:han
skriver for att vi bdttre ska forstA de medmdnniskor som drabbas av sjukdomar i
nervsystemet.
Men Sackskritiserar ocksAsin egen vetenskap:han har valt sAdana tillstAnd som
enligt honom mer eller mindre ignorerats
av den klassiskaneurologin - t ex skador i
hogra hjdrnhalvan (som fallet med mannen
som tog fel pA sin hustrus huvud och en
hatt), eller de miirkliga rubbningar ddr sinnesfcirmogenhetersom minne, luktsinne,
eller visualiseringsformegainte "bortfaller"
utan tviirtom skdrps.
Sackshar prisats fcir bAde sin djupa humanism och sin stil. ]ag dr inte riktigt lika
imponerad. "Ffumanismen"d.r mest namesdroppinSoch Trivial Pursuit. Uppleiggningen er rorig och texten inte genomarbetad
(det ror sig till stor del om artiklar som tidigare varit publiceradepA andra hell).
Inte heller den svenskaredigeringen dr
helt lyckad. De bocker av den ryske neurologen Alexander Luria som SacksframhAller som forebilder for sin egen bok, finns
t ex pA svenska.Men de omndmns boken
igenom bara med sina amerikanskatitlar
och utgivningsdata. (I den nyss utkomna
pocketupplaganhar de svenskatitlarna dock
tillfogats i en fotnot.)
Trots detta dr det en fascinerande och
lisvdrd bok. Dock bor kanske mdnniskor
med anlag for hypokondri varnas for att ldsa
den...

-IS
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Gabrleleon,
GnAKanl-Ivar
och htsleohyseuggefl].osofl
Bokfdn1aget
68 e1dor.
terl,
1
9
8
7
.
Gothungla,
Gabnle1aon,
KanI-Ivan
J ounnaIl-st
och chef
f6r
Anbetarrbre]-Eens arklv
1 Htsssleholm,
han
en pamfl-ett
mot rrhtr1aoakrlvlt
hysterletrf
. Hans huvudtes
Er
ett
6vendnlvet
att
lntresae
f6n
den }<ropps].lga
hts].san lran
b]-l ett
hot mot den peyklEka
hElaan.
Ha,ns lntresse
f 6n omnAdet vEcktes
n6r han uppttsckte
att
en och Eamma Jounna].lst
Eknl.vlt
om Jogg9OO antlk1an
1na.
Denne Jounna]'lst
tsr^, enttsJulr].lst
l1gt
GabrlelEon.
flxenad v1d v1kt,
rtotlon
och bekymmer
f6n
andna,
han tsn med
tf
andrra ord
tvAngsneurotll<er.
Gabnle].son
de].ar
ut na1].arsvlngar
mot o].ll<a f ormen
av
kvacl<sa1ver1
oeh geschtsft
lnom
htsIsokoetbnanschen
och den s k
a].ternatlva
medlclnen.
fnlsdlaoeh 6nong8nostlk ) zontenapl
massage
h6r
t111
f6remAlen
f6r
hans vrede.
Boken
tsr l].]-ustrerad
med
exempe]. pg tsldre
tlders
h t s ] - Eo ganska
annonser.
De bestyrker
vts]. fEnfattarens
tes
att
chanlatanerlet
t111
stor
de]. 6n
detsamma
nu som f6nn.
pAvlsa
Att
he]'eobluffen
6'r
ett
ange].trget
H,mne, Bom al]-tfUr- fg fdnfatta:re
och Jounna( och a].ltf 6r f A ]-ts}<ane
llsten
och andra
sJukvArdsutblldade)
gett
slg
1n BA.
F].entalet
av
f6remA]'en
f6n Gabnleleona
at.tacker.
tsr ocksA al]-de1ee
sA u6g t s ] -I a n d e .
].a gom han g6r
TyvH ,nr tsr han dock
ovarD sa,m 1
el-tt
f6nhA]-].nlnssststt
t111
vtsIgnundade
hElsonAd
om kost
och
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motl.on.
SErskl].t
a].].vanllgt
6n
att
han lnte
tan
tobakens
Ekadevenl<nl.nga:r
med det
a]-Ivan
de
f6ntJ tsnan.
Trots
dessa brlsten
tsn boken vtrI
vtsnd att
] . t s e a s . Den tsn
schvungfu]-]-t
skr1ven,
1 kIe.ss1 s k p a . m fL e t t s t l ] . .
Sven Ove Hansson

En skeptisk
magiker och prist

Annorlunda
populirvbtenskap
Dialogen dr en litterdr metod som sedan
mycket ldnge anvents for pedagogiskaeller
populdrvetenskapligatexter. P{ senaretid
har t ex Douglas Hofstader utnyttjat formen
i sin bok "Godel, Escher,Bach".
"Metaloger"av Gregory Bateson
(Bokforlaget Korpen) nr en liten trevlig bok
med samtal mellan en far och en dotter om
sA skilda dmnen som "Varfor viftar
fransm an?", "Varfcir har saker konturer?"
eller "Vad dr en instinkt?".
Med "metalog" menar Batesonen dialog ddr dven samtaletsstruktur Aterspeglar
det dmne som diskuteras.Bara ett fAtal av
bokens sju samtal nAr upp till detta ideal
och blir verkliga "metaloger".Ett exempel dr
"Pappa, varfor hamnar
saker i oordning?" ett samtal om entropi, som verkligen hamnar mer och mer i oordning och slutligen
avstannar...
Det hdr dr populdrvetenskappA ett annorlunda satt - inte tekniskt inriktad, utan
snararefilosofiskt. Batesonsmetaloger ar
bAderoande och ldrorika.
Ett distraherandedrag dr att dottern i
forsta dialogen uppenbarligen dr ganska
ung, sAddrsju - Atta ir, men i den sistabetydligt iildre. Detta forklaras av att bokens metaloger dr skrivna vid olika tidpunkter mellan
7948och1969.
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John Booth, Psychic Paradoxes, Prometheus B ooks 1986.
Att vara bAde trollkonstnf,r och prfist 6r en
ovanlig yrkeskornbination.
Arnerikanen John
Booth har den.
Han har en lAng erfarenhet som rnagiker och underhillare
pA de stora
scenerna. Dessutorn 6r han prf,st i den unitariska kyrkan.
I bdda dessa egenskaper har han reagerat
mot charlataneriet orr-^paranorrrrala fenomen.
Sorn trollkonstnf,r
ogillar han att trollkonster utftirs under falska forespeglingar,
sorrl
prdst att mdnniskors andliga behov utnyttjas
av lurendrejare.
Df,rftir har han ocksd linge
ignat sig 6t att kritiskt granska olika pAstAdda
tivernaturliga fenomen.
I boken "Psychic Paradoxes" gAr harr igenorn
frfrrrrst tre slags fenornen, nfirnligen tarrkelf,sning, spiritisur och sp6ken.
Detta ir inte
n6gon vetenskaplig franrstdllning, utan snarare
essdistisk.
Han har m6nga anekdoter att
berf,tta, bl a fciljande obetalbara berittelse orn
Uri Geller:
"Richard Buffum,
den lf,rde kolumnisten pA Los Angeles Tirnes, sorn ocksd frr
en seglingsentusiast och en erfaren trollkarl, berf,ttade f<ir rnig orn ett spontarrt
telepatiexperiment
sonl han genomfiirde
med Geller. Nir de satt till lunch, fcirscikte
b6da att ldsa den. andres tarrke pi ett
enkelt ftiremAl. Geller stirrade pA Buffurn,
tinkte efter och ritade en brit. Felo Buffurn
hade forestAllt sig ett hus. 'Vad tfrnkte du
'En katt', svarade
pe?' frigade Buffurn.
Geller. Helt riktigt hade Buffonr ritat en
katt pri sin egen papperslopp.
'Merr sd kan rran inte grira!'
utropade en
ftirbluffad Uri Gellero med vad sorn miste
ha varit en Freudiansk felsdgning.
tJog berf,ttade inte f<ir
honorn', sa Buffom, 'att det inte var nAgot trick; det var
bara ren tur'.t t'
Booths bok ir ett stycke'alldeles
sedeldrande underhillrring.

utrn{rkt

Sven Ove Harlsson
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Fundamentalistiskt
1984
Efter en krisperiod med samheilehgt
sonderfall, okande miljoforstoring 6ch krig
i bakgrunden, tar en fundamentalistiskkristen sekt makten i en del av nordamerika.
Eventuellt har sekten sjdlva framkallat krisen genom negon form av "destabiliseringskampanj" eller gerillaaktioner.
De etablerar en terrorregim som stodjer
sig pA geverspiporna och bibeln bokstav. Befolkningen indelas i kaster med olika privilegier. Teknologin och vetenskapbegrdnsas.Det tryckta ordet forbjuds - affiirerna fdr
inte ens ha skyltar med text pA,barabilder.
"Oliktdnkande" forfoljs.
En del sdtts i korrektionsldger;andra, t ex ldkare eller sjukskoterskor som nAgon gAng utfort aborter,
avrattasoch hdngs upp till allmdnt beskAdande med ett blodigt plakat runt halsen.
Det dr bakgrunden till "Tienarinnans
berittelse" av den kanadensiskaforfattaren
Margaret Atwood; en otdck skildring av en
mojlig, inte sdrskilt avliigsen framtid.
Tjiinarinnorna dr de kvinnor som tvingas qanstgorasom avelsdjur for samhaneB /
sektenstoppar. Fruktsamhetenhar ndmligen minskat mycket kraftigt - kansketill
foljd av miljoforstoring, kanske till foljd av
biologisk krigforing. De har inga egna namn
utan ndmns efter sina herrar - "Offred"
ailtse "tillhorande Fred".
Man kan i mycket se boken som en
kvinnlig - och modernare - parallell till Orwells "1984".Liksom i 198y'^
finn ett gdckande hopp om en motstAndsrorelse,ett uppror. Till skillnad frAn Winston Smith tycks
Atwoods tjiinarinna dock lyckas undkomma fortrycket.
En kuslig, synnerligen liisviird bok.
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NYAeoCrrn
Under den hdr vinjetten kommer vi i fortsdttningen att
kort presenteranyutkomna boc_kerpd populdr- eller
pseudovetenskapens
omrdde. Ar Du intresseradav att
recenserandgon av dem - ta kontakt med redaktionen.
Agneta Uppman: Ut ur kroppen. Mina upplevelser i en
ann:rndimension. (Natur & Kultur). Ur presentationen
i MdnadensBok "Uppman dr inte ndgon modern
hdxa...(utan) en modern kvinna med bdda fotterna pii
prden. AndA hdnder det att hon liimnar sin kropp,
svdvar bort genom tiden och rummet... Hon beskriver
hur hon sd smAningom ldrt sig accepteradenna
formAga,till att utnyttia den for att fd sinnesfrid..."
Lynn Andrews: Me d icinkvinnan (Norstedts). Andrews
formedlar tusenirig indiansk magi och levnadsvisdom
frdn medicinkvinnan Agnes Whistling Elk. "En bland^i^g av Carlos Castanedaoch Shirley Maclaine" enligt forlagsreklamen.Andrews har sdlt miljonupplagor i USA, boken kommer snart som film med Sallv
Fields i huvudrollen.
Bernie S Sieget Kirlek, medicin och mirakel. En kirurgs erfarenheter av c.rncerpatientersmlirkliga
fiirrnlga aft bota sig sjilva. (Bonniers) "En uppseendevdckandebok om hurpatienter tillsammans med
forstdendeldkare kan pAverka sjukdomsforloppet...en
terapiform som utnyttjar patienternas egna drommar
och inre bilder for att uppnA personlig foriindring och
tillfrisknande" (ur forlagsreklamen).
Harald Schjelderup:Den dolda minniskan. Om parapsykologin och vlr inre vlirld. (Forum). Reviderad
utgAva, originalet kom 1,961,.
Schjelderup var professor
i filosofi och psykologi i Norge. "FrAn det undermedvetna leds vi via hypnosen och Swedenborg in pd
parapsykologins omrAde: telepati, kldrvoajans...
fusk och bedrdgerier har naturligtvis forekommit
inom detta omrAde och diskuteras ocksA oppet."
Penny Brohn: Mina goda iittar. Frisk genom alternativ
medicin - en kvinnas kamp mot sin briistcancer (W&W)
'Ndr Penny
Brohn fdr beskedet att hon har cancer inser hon snart att sjukdomen inte iir begrdnsadtill en
svulst i brostet. Hela hennes inre iir i obalans, och
sAdantbotar man inte med radioaktiv bestrAlning.
Penny trotsar den etablerade liikarvetenskapen. I
stdllet vdnder hon sig till alternativa och ganska kontroversiella behandlingsmetoder."

77

NATURMEDEL:

POPULARVETENSKAP:

En bomsalva?

Varfor se svdrt?

Hdrom dagen kom ett pressmedde'
lande i brevlddan. "Vildoftande
naturmedel effektivt mot mygg?"
var rubriken.
En importor av nahrrmedel
hdvdar att hans salva visat sig ha
klart positiv effekt bl a mot brdnnskador, myggbett och andra
insektsstick.
Salvan har utvdrderats av en
kapten Si-och-sd,chef for sjukvdrdsenhetenvid ett svenskt regemente.Man har ocksii provat den
pd "stukningar" och "fdtt svullnaden i en fot att gi ner med tvd tredjedelar".
Det kanske dr en bra salva. Men
ack, just vid detta regementegjorde
jag siiilv lumpen for ndgra dr sen!
Dii var denne kapten dnnu blott
fdnrik. Det var han som ledde oss
pri skjutovning i skogarnautanfor
Skovde, och efterdt utvdrderade
den salvan pd foljande siitt:
'Det som v:u BRA! Med den
hEI OVNINGEN! VAr dct SAMTI.
DIGA eldiippnandet!
Det som INTE var bra! Var att
nigra iippnade eld FORE de adra!"

Ar svenskaforskare ointresserade
av populdrvetenskap- eller rent
av foraktfulla till den? Det misstdnker Stig Edling, forlagschefpA
Prisma.
Prisma forsokte under flera dr
fd fram bra, nyskriven svensk
populdrvetenskaplig litteratur,
skriver Edling i Ny Teknik
(1988:12).
Men man tvingadestill
slut ge upp: man fick inga manuskript, trots att forlaget gick in
med "stor entusiasm","mdnga
id6er" och "kontakter under flera
dr". I stdllet ger-manut bocker frdn
60- och borjan av 7O-taleti nytryck.
"|ag tror inte
det dr tidsbrist
eller ddlig ekonomisk ersdttning
som avhdller forskarna frdn att
skriva idag", siiger Edling. "Det
fanns sdkert inte mer tid och pengar pd sextiotalet.Moiligen hade
forskarna pd den tiden en annan
attityd till populdrvetenskap.De
hade kanske intressefor att berdtta om sin forskning for fler dn
bara den inre kretsen.Idag har jag
miirkt ndrmast ett forakt bland
forskare for populdrvetenskup."
Annagreta Dyring tycker inte
att det dr forskarna som sviker.
Cirka 150 forskare "av toppklass"
har dock medverkat i ForskningsrddsndmndensbokserierForskningens frsnslinjer och Kiilla., invdnder
hon, och menar att man istdllet
kunde "rannsaka forliiggarviirldens av miinga forskare omvittnade svalka" for genren populdrvetenskap.
Lars Ryddn, docent i biokemi,
svarar Edling att det visst handlar
om tid och pengar,och att det dr
anmdrkningsvdrtatt smA forlag
som Doxa, Bokskogen,och Rubicon
klarar att ge ut ny populdrvetenskaplig svensklitteratur i original. "Att de storre forlagen,bl a
Prisma,inte klarar det kan bero pd
dem sjdlva",skriver Ryd6n.
-IS

-ls

NATURMEDEL:

Risk for
leverskador
Socialstyrelsenhar fdtt in dtta
rapporter om biverkningar av Sou
Tsian T6. Dennaprodukt marknadsforssom " bantarte",men dr
varken registreradsom naturmedel
eller ldkemedel.Fyra av rapporterna giillde leverpdverkan,de andra bl a hidrtbesvdroch illamdende. Det dr oklart om det finns ndgot
samband,men socialstyrelsens
liikemedelsavdelninghar bett
ldkarkdren att rapportera eventuella ytterligare observationerav
samma slag.
-SOH
(KAIIa:lnformation frdn Socialstyrelsens liikemed
elsaadelning
1.988:2)
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PYRAMIDER:
1 7

t

v assare sKumPa

Viira franska kollegor i Comitd
Frangaispour I'Etude des Ph6nomdnesParanormaux har studerat
pyramiders pdstAdda paranormala krafter.
Av en for Folkvett okiind anledning intresseradede sig siirskilt for pdstdendenaom att
viners kvalitet skulle forbdttras
om de forvaras i pyramider. De
genomfordeddrfor testerddr viner
som forvarats i pyramider jiimfordes med sidana som forvarats pti
annat sdtt. Experimentenvar dubbelblinda, dvs varken avsmakarna eller servitorerna visste hur de
olika vinerna hade forvarats.
For rodviner blev det ingen
skillnad. Ddremot var den champagne som forvarats i pyramiden
betydligt bdttre dn den kontrollforvarade champagnen. Detta kan
dock ha berott pi att kontrollforvaringen skedde vid hogre temperatur dn forvaringen i pyramiden. Champagne kriiver liigre temperatur dn rodvin.
Det skulle forvdna oss mycket om inte vAra franska kolleger
kommer att upprepa forsoket,nu
med noggrannare kontroll av temperaturforhdl la ndena.
.SOH
(KAIla: Skqtical lnquirer aol 1,2,
nr 2)

Folkvett . 2/88

2 x AFTONBLADET:

KVACKSALVERI:

MODERNA MYTER:

Tidning for
analfabeter?

Barnldkare emot
helbriigdagorelse

Hjeirnbrist

Amelia Adamo har forklarat sitt
recept for upplageframgAngarna
med Aftonbladets Sondagsbilagai
en intervju i DagensNyheter
(13/r. Kunskapen"kom frdn min
egenbarndom", sdgerhon och fortydligar: "Vi hade hogst tvA
bocker hemma".
Till skillnad frdn Sondagsbladet si gdr Aftonbladets Hdlsobilaga pd onsdagarnainte ihop.
For att bdra sig mAsteden siilja
20.000extra ex varje gdng.Men
hittills har den bara orkat dra
upp forsdljningen med 15.000ex.

Det amerikanska barnldkarforbundet (American Academy of
Pediatrics) har giort ett uttalande
mot tilldmpningen av helbrdgdagorelse p{ barn. De har tagit fram
ett flertal exempelpd hur religiosa
fordldrar orsakat sina barns dod
genom att utsdtta dem for helbriigdagcirelsei stiillet for medicinsk vdrd.
En juridisk genomgdngvisar
att lagstiftningen i 44 av USAs
delstater tillAter att fririildrar
berovar sina barn medicinsk v{rd,
nAr de har religicisa motiv for detta.
-SOH
(Kiilla: The Northwest Skeptic,
oktober1987)

-ls

KLARVOAIANS:

Intervju med
ledande
ParaPsykolog

ALTERNATIV MEDICIN:

\Y 2 visade under vAren en serie
program om "det overnaturliga".
journalisten Lars Bmsling intervjuade infor serien den kiinde parapsykologenOrlan Bjiirkhem i
Rosteri Radio/TV .
Brusling gor klart att han dr
"trostlos
skeptiker". Se fdr han
sjiilv prova ett experiment i kliirvoajans, i det hdr fallet att beskriva en indisk souvenir som
Bjorkhem har i fickan. Brusling
skriver:
"fag itervdnde
till Stockholm aningen skakad. SA niira sanningen iag lyckades komma!? Men
sAlyssnar iag pd bandinspelningen
av 'seansen',och mdrker hur jag bit
for bit styrts, medvetet eller omedvetet ldter jag absolut vara osagt,
men dock letts 'riitt' med kommentarer... iag iir alltsA fortfarande,
som fcirr, skeptisk".

-IS
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Hur mAnga procent av hjiirnan anvdnder du?
Man stoter ofta pd pdstdenden om att "vi anvdnder bara 10
procent av hjdrnan". Det dr svdrt
att veta hur denna myt uppstod,
men psykologen Barry L Beyerstein har en hypotes som han fort
fram i Skeptical Inquirer.
Han tror att myten har sitt
ursprung i feltolkningar av forskningsresultat frdn 193Gtalet,som
visade att storre delen av hjdrnbarken inte var bunden till vtildefinierade sensoriskaeller
motoriska uppgifter.
Man talade d{ om den "tysta
hjiirnbarken", vilket dock dr en
mycket missvisande beteck i.g.
De 90 Vovv hjdrnan som vi "inte
anviinder" anvdnds ndmligen for
hcigrefunktioner som minne,
sprdk, rrun.
-SOH
(Killa: Skqtical Inquirer aol L2
nr 2)

Tveksamt om medicinsk effekt av lasez
MAnga skonhetssalongerlockar med "laserbehandling" mot hudAkommor
som acne,r5mkor,och pdsar under ogonen. En del ldkare anvdnder lAgintensivt laserljus mot bens{r, herpes eller bdltros. Siukgymnaster anvdnder
det mot muskelsmdrtor, ledbesvdr, reumatisk virk, nun.
Men effekten av laserljusiir diligt vetenskapligt belagd. Mats
Harms-Ringdahl vid strdlningsbiologiskainstitutionen vid Stockholms
universitet har pd uppdrag av SSI gAtt igenom ett hundratal artiklar om
laserns effekt.
-I de allra flesta fall har forskarna inte gjort jdmforelser med kontrollgrupper, sdger han till Ny Teknik (1987:42).Ulrich Moritz, professor
vid institutionen for sjukgymnastik vid universitetet i Lund, har ocksd
granskat litteraturen om medicinsk laserbehandling, pA uppdrag av Socialstyrelsen.Aven han har pdpekat bristen pA kontrollgrupper i de flesta
undersokningar. Moritz men;r att det finns intressanta resultat, men att
det krdvs mer, vdl kontrollerad forskning.
Ett fyrtiotal olika sorters laserapparaterstiljs pA den svenska marknaden idag. En del apparater har visat sig vara av mycket dAlig kvalit6.
En apparat inneholl ingen laser - bara lysdioder. Andra mdrken ger si ldg
effekt att de formodligen dr helt verkningslosa.
I USA krdvs omfattande vetenskaplig dokumentation for att fA
marknadsfora den hdr typen av foregivet medicinsk apparatur. Diir finns
ddrfor inte samma lasermarknad som i Europa.
-IS
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Schrcidingers katt och andra fabler
respektive levande nir vi dppnar lidan.
Men varftir talar det hfir sd starkt mot vad
virt 'sunda ftirnuftt siger oss? Att elementarpartiklar
bir sig konstigt At kan vi kanske
acceptera nren makroskopiska objekt som kat_
ter kan viil f,ndd inte uppfattas s6 p6 tvf,rs med
vir vardagserfarenhet?
N"j, jag tror det fir
riktigt.
Katten ir - orrmvi 96r experimentet
- drid eller levande redan innan
i praktiken
vi ser efter. VAra svirigheter uppstdr dirftir
att vi giort en idealisering som ir praktiskt
ogenonrftirbar:
vi kan aldrig tillverka en lAda
som dr sAdan att det i princip fir om<ijligt
att ta reda pi nAgonting om katten innan
vi iippnar lAdan. Lite oegentligt skulle man
kurrna uttrycka det.sonr att vi placerat en
'makroskopisk
(klassisk) katt' i en ,kvantlida'.
Dd ska vi nog inte ftimndras om tolkuingen
av situationen blir svir att ftirlika rned vArt
vardagsftirnuft.
Mdter hela systemet
Se tin EPR-paradoxen:
hur kan positronen
veta att den ska ha spinn '.rpp' bara ftir att vi
mfiter elektronens spinrr till 'ner'? Det verkar
som om inforrnation iiverftirs irgonblickligen
- till positr.o'e'
i strid med relativitetsteorin
nf,r vi rnf,ter pd elektronen.
Svaret ligger i att man kvantmekaniskt sett
inte har nigorr grund att betrakta elektronpositronparet sor' tvi separata syster' irr'a'
man mf,ter och konstaterar att sA f,r fallet. De
utgcir istfillet ett system - fiven om de f,r separerade pi ljusArs avstAnd - solll beskrivs av
att antingen komrner vi vid en mfitning att
finna att elektronen har spinn ner och positronen spinn upp eller tvfirtom (d.v.s. spinnen
omkastade). En rnf,tning pd t.ex. elektronen
ir ddrmed en mitning pA hela systemet. Om vi
finner spinn upp hos elektronen sfl vet vi nrecl
sdkerhet att systemet (elektron{positron)
f,r i
tillstAndet elektron-'spinn upp' och positrontspinn ner'.
Ingen information - i rneningen
att man skulle kunna skicka nAgon signal pA
detta vis - har <iverftirts till positronen fr6n
elektronen. Dfirured rAkar vi inte i nflgon konflikt med relativitetsteorin
som lf,rt oss att
inga signaler kan civerfiiras iigonblickligen.
Ett annat sf,tt att uttrycka detta f,r att sf,ga
att det errda vi vet o'r systernet i''a'
vi'rf,trlr
(vixerlverkar med det) ir att det firrrrs vissa
bestf,rnda sannolikhcter
att erhilla de olika
rn<ijliga mitresultateu.
Vilket inte betycler att
tillstindet
f,r ndgon sorts trlandrring av dessa

m<ijliga resultat.
Att man mfiter pi en del
av systemet och pi si vis f6r information orn
hela systernet, betyder irrte att iuformation
tiverfcirts till hela systemet.

Olika sprrik
Jag tror att ett skAl till att vi stf,ller frigau
om den 'underliggande
verkligheten'
f,r att
vi vill ha en ftirklaring
dfir vi anvfincler begrepp ur vAr vardagliga makroskopiska er- vilket kvantfarenhet.
Men mikrovfirlden
mekaniken visat - karr onriijlige'beskrivas
rrred
makrovirldens
begrepp eller ftirernil - vilket
ju egentligen inte borde vara sA ovfintat. VAra
begreppsnrfissiga problem uppstAr nf,r vi insisterar pi att ftirscika ftirstd mikrovdrlden
med
vAra vardagsftirestf,lluingar.
Kan dr{ mikrovirlden inte begripas? Jo, det gAr rnen rnfrste
ske med ett sprik som inte alltid kan iiversittas till vArt 'normalat spr{k: matematiken.
Kvantmekanik
kan formuleras
i matematik
som kan ftirst6s sorn rnan ftirstAr nraternatik. Denna matematik kan till en viss grfins
ges tolkrringar ur v6r 'norrnala' begreppsapparat. Men det gAr aldrig fullstf,ndigt; i sA fall
behcivde vi iute rnaternatiken.
Ibland pistAs det att kvantrnekaniken visat
att vi inte kan fA en objektiv kunskap om
virlden sidan den'verkligen ir'. Det anser jag
vara fel och bero pA den typ av misstolkningar
av kvantrnekarriken sorn jag behandlat ovan.
Tvirtom
ger kvantmekaniken oss ett positivt
sf,tt att se pd vfirlden: det ligger nf,stan clefinitionsmdssigt i kvantmekanik att vi i prirrcip inte har nAgra grfinsbr ftir vir kunskap ufir
den sfiger oss att information
som i princip
fir omiijlig att skaffa inte existerar.
Dfirfcir
sfitter inte kvantmekaniken nAgra grfinser ltir
vdra m6jligheter att ftirbt6 v6r vf,rld sficlan clen
'verkligen [r'.
Tilt skillnad frdn vad vissa ftirfattare
av
populfirvetenskap hf,vdar sA finns det err objektiv verklighet dven nf,r vi inte observerar. den.
Denna 'verklighet' ir dock inte beskaffad sorn
i vira vardagsfcirestf,ll'ingarr's.nda
fcir''ft'
eller sorn verkligheten i klassisk fysik. Dern
ir beskaffad pA sAdant sAtt att vi endast karr
tala orn sa'nolikheter att fd ett visst res.ltat
nf,r vi observerar den. Vilket alltsA betvder
att verklighete'
inte pfl rrAgot vis 'ftirsrririr,."'
eller 'inte finns diiro nfir vi iute observer.ar den.
Dessa sannolikheter, som ir frirutsf,gbara och
lika fcir oss alla och dfrrmecl objerktiva, iir i
n
h<igsta grad verkliga och 'finns alltid dArn.
Pertti Poutiainerr
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