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ORDFÖRANDE

HAR ORDET

Rapport från årsmötet
Årsmötet genomfördes planenligt.
Det blev omval på flertalet poster
i styrelsen, två nya personer val-
des in och ansvarsfrihet bevilja-
des. Vi fick två nya i styrelsen,
dels Maria Krull som sköter vår
nya hemsida, dels den nye kas-
sören Anders Rydberg. I sam-
band med det avtackades den ti-
digare kassören Carina Landin
och ett varmt tack uttalades till
henne från årsmötet.  Ett förslag
framlades att be styrelsen utarbe-
ta lämpligt förslag för medlemmar
som vill donera resp. testamente-
ra något till vår stiftelse. Vidare
borde rutinerna förenklas för att
kunna bli medlem via hemsidan
och facebook, och om möjligt
kunna göra elektronisk anmälan
resp. betalning. Slutligen nämndes
problemet att medlemmar som
bor på annan ort och inte har möj-
lighet att resa till Stockholm för fö-
redragen inte har någon nytta av
medlemsrabatten vid föredragen.
Årsmötet konstaterade att detta
var ett problem och uppmanade
styrelsen att diskutera olika lös-
ningar.

Årsmötet valde att ha kvar
oförändrad årsavgift för 2015,
nämligen 300 kr för ordinarie
medlemmar och 200 kr för pensi-
onärer och studerande. Med tan-
ke på att avgiften är den främsta
inkomstkällan för SPF kan det
vara värt att påminna att och göra
tydligt vad man får för med-
lemsavgiften: 1) Nyhetsbrevet,
2) rabatt på föredrag, 3) rabatt på
filmer på nätet (våra tidigare före-
drag, och observera att det nu
kommer fler med den nya filmka-
meran vi köpt in, samt 4) är med
och stödjer verksamheten.  Dess-

utom har vi numera en helt ny
hemsida, med ännu mer service
och lättare att hitta den informa-
tion som finns via bl a ”moln” i den
vänstra kolumnen. Fler tips på
nya funktioner kommer.

Fortsätt gärna ditt
medlemskap
För er som vill fortsätta stödja
oss: om ni inte redan förnyat med-
lemskapet för 2015 hoppas vi att
ni gör det nu. Som framgick av
vår ekonomiska berättelse för
2014 gick vi något back, och det-
ta framför allt för den del av kost-
naden för den nya hemsidan om
SPF stått för.

Ta bifogade inbetalningskort
som påminnelse att betala om ni
inte redan gjort det. Har du syn-
punkter på och önskemål om
verksamheten men inte har möj-
lighet att komma på föredrag eller
årsmöte – många av er bor ju ut-
anför Storstockholm, så är jag
mycket lyhörd och intresserad av
att ta del av era synpunkter
(goran.brusewitz@bredband.net,
adress, se redaktionsrutan på
sista sidan). Belopp större än års-
avgiften är självklart välkomna
och uppfattas som gåvor. Vårt
plusgirokonto är 35 17 57-0. Ange
ditt namn i meddelandefältet.

De sista föredragen
under våren
Nästa föredrag, som kan ha ägt
rum när ni får detta nyhetsbrev, är
måndagen den 20 april med ing-
en mindre än Peter Fenwick, en
av världens ledande experter på
nära-döden-upplevelser. I ett
samarbete med oss kommer han
först till Vetenskapsfestivalen i
Göteborg. Han är neuropsykiater
och medlem i Royal College of
Psychiatrists. I Göteborg har Ve-
tenskapsfestivalen i år som tema
Life and Death, där han bidrar
på temat Death och diskuterar
nära-döden-upplevelser med
skeptikern Dan Larhammar, pro-
fessor i cellbiologi vid Uppsala
universitet. Han kommer sedan till
Stockholm för ett föredrag för
SPF. Fenwick intervjuades i SvD
den 9 augusti 2011 av Agneta La-
gercrantz (som också är modera-

tor för diskussionen i Göteborg).
Intervjun i SvD går att goggla
fram, om ”Dödsbäddsvisioner
tabu inom vården”. Han har analy-
serat över 300 nära-döden-upple-
velser och är en av Storbritan-
niens ledande kliniker på området.
I samtalet i Göteborg ska de de-
battera ”Vad vet vi och vad kan vi
inte förklara?” Det ska bli intres-
sant att få en saklig debatt om
dessa frågor. Kan ett vetenskap-
ligt samtal klargöra om och när en
sådan slutsats kan dras? Har vi
tur sänds samtalet i tv och/eller
radio.

Föredraget därpå, vårens
sista, blir onsdagen den 27 maj
med Anders Nilsson, om ”Med
hjärtat som verktyg”. Anders är
ansvarig för Heartmath’s verk-
samhet i Norden. Heartmaths är
ledande på forskning om hjärtats
förmåga att ändra rytm i kroppen
via bl a biofeedback och har un-
der de senaste 20 åren visat hur
hjärtat på flera sätt kommunicerar
med hjärnan och övriga kroppen.
Senaste forskningen visar indika-
tioner på att hjärtats signaler även
når ut i vår omgivning och att vårt
hjärta har en förmåga via vårt
nervsystem att ta emot att tolka
hjärtsignaler från vår omgivning.
Anders Nilsson är ansvarig för
Heartmaths verksamhet i Norden
och kommer att visa nya forsk-
ningsfakta, teorier samt visa live
hur hjärtat ’respondar’ i vår kropp i
varje sekund.

Vi hade också hoppats kunna
ordna ett seminarium med med-
vetandeforskaren Stuart Hameroff
den 7 juni, men det kunde tyvärr
inte bli av.

Höstens första föredrag
Höstens första föredrag är ännu
inte bestämd, men planeras till
onsdagen den 16 september.
Håll utkik på vår hemsida.

Övriga föredrag blir prelimi-
närt 7 oktober, 28 oktober, 18 no-
vember och 9 december.

I detta nyhetsbrev

Detta nummer inleds av en rap-
port som Edgar Müller samman-
fattat och kommenterar en under-
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sökning av medier som säger sig
kunna få information om avlidna
personer. Anmärkningsvärt är att
undersökningen publiceras i en
tidskrift som inte är parapsykolo-
gisk. Det positiva är att studien är
dubbelblind. Resultatet är klart
positivt, med en sannolikhet p
långt under slumpen för att medi-
erna rätt kunde beskriva ett antal
avlidna personer genom att titta
på hans/hennes fotografi.

Sedan följer en översikt av
Nemo C. Mörck om paranormala
drömmar, inspirerad av presenta-
tioner från konferensen 2012 Be-
hind and Beyond the Brain. Över-
sikten berör några mindre kända
tidiga undersökningar i Sverige,
därutöver kommenteras de väl-
kända Maimonides drömtelepati-
studierna och försöken att repli-
kera dem, avslutningsvis nämns
Caroline Watts 4-åriga forsk-
ningsprojekt om sanndrömmar
som nyligen avslutats.

Jag avslutar med en översikt
av kvantbiologi, exempel från bio-
logins värld där kvantfysiska fe-
nomen tycks förekomma. Flera
skribenter i några ledande tid-
skrifter menar att kvantfysiken
verkligen är på väg in i biologins
värld, där bl a rödhakens navige-
ring och fotosyntesen tycks kun-
na rymma kvantfysiska inslag. En
skribent påpekar att många möj-
ligheter kan kvarstå. Intressant
för parapsykologin är teorierna
om att även medvetandet kanske
kan ha en kvantfysisk komponent
(med teorierna av Hameroff och
Penrose), något som bl a den väl-
kände fysikern Paul Davies näm-
ner.

KONFERENSER framöver

Consciousness-konferensConsciousness-konferensConsciousness-konferensConsciousness-konferensConsciousness-konferens,
Toward a new science of Consci-
ousness, i Helsingfors äger rum
den 8-9 juni. Jan Dalkvist har till-
sammans med Joakim Wester-
lund och Jonathan Lindström (se
nyhetsbrev för något år sedan då
han höll föredrag för oss) fått en
poster godkänd att ha med på de-
ras poster-avdelning.

Årets PA-konferens
(ordnat av internationella Pa-
rapsychological Association) äger
i år rum 16-19 juli på Greenwich
University i London, se bl a
www.parapsych.org. Den sker i
år i samverkan med SPR, engel-
ska sällskapets årliga konfe-
rens. Undertecknad avser åka
dit och hoppas också kunna
framföra en rapport från tvillingte-
lepatistudierna. Denna rapport lär
också kunna bli avrapporterad till
SPF:s medlemmar i höst.

Den 34-e årliga SSE-konferen-
sen (Society for Scientific Explo-
ration) äger i år rum 28 – 30 maj i
Washington DC. Tema för i år är
Making Connections, ”which con-
tains within it multiple meanings”,
se www.scientificexploration.org/
meetings/.

Science & nonduality konfe-
rens, 24 – 29 maj, SAND Italy
Retreat: Exploring the Nature of
Consciousness:  the greatest
mystery ever encountered by hu-
manity

Eurotas Transpersonal psyc-
hology, Italien, http://
www.feedingthesoul.eu/en/

Notiser från facebook-sidan

IRVA är en ideell organisation som
arbetar för att främja ansvarsfull
användning och utveckling av fjär-
rsyn. Det är en oberoende med-
lemsorganisation för forskare, fjär-
rsyns-yrkesverksamma, studenter
och andra intresserade.
Från deras hemsida: http://
www.irva.org/

IRVA – International Remote
Viewing Association, a non-profit
member organization dedicated to
promoting the responsible use and
development of remote viewing.
We are an independently formed
member organization of scientists,
remote viewing professionals, stu-
dents, and other interested per-
sons. For more information, read
the Letter of Invitation from Russell
Targ, President Emeritus of IRVA.

Ny utgåva av WISE Journal,
Vol 4, nr 1, våren 2015

Med intressanta nyheter, artiklar
om alternativ och traditionell medi-
cin, inkl Ayurveda, vetenskapliga
anomalier, medvetande, parapsy-
kologi och relaterade ämnen.

I detta nummer skrivs det om
Subtle energy: Bridging Modern
Science and ancient Wisdom,
ESP Wars: East and East: An ac-
count of the Military Use of psy-
chic espionage as narrated by the
Key Russian and American Play-
ers (av Edwin May, PhD, Victor
Rubel, PhD, och Loyd Auerbach,
M.S.), Consciousness and our
DNA, Of mind and matter (om bl a
Eusapia Palladino, Teilhard de
Chardin, Delbrück, Penrose och
Hameroff), om Bioenergetic Re-
search – A literature Survey (om
energimedicin, biofotoner, kvant-
biologi, Robert O Beckers The
Body Electric, meridianer och
chakras).

Där finns också 25 tidskrifts-
titlar i sin helhet, med sammanlagt
282 olika tidskrifts-titlar,  ”the lar-
gest on-line library in the world of
journals on these subject”, i detta
WISE Digital Library.

Hjärtligt tack
för gåvor!

D-g L-k, S-o:  200kr

A-a T-l, M-e:  100kr

A-e B-n, T-o:  50kr

E-n A-n, S-m:  200kr

A-s E-d,S-p:  200kr

A-a F-e, V-ö, 300 kr



PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter       Nr 77 april 2015

Forskningen om överlevnad, det vill säga om någon-
ting av en människas personlighet kan existera efter
den fysiska kroppens död, har flera grenar exem-
pelvis mediumskap, reinkarnation, nära döden upp-
levelser och EVP (det elektroniska röstfenomenet),
varav mediumskap är den äldsta (not 1).

Fast forskningen inom de olika grenarna sker
på olika sätt är målet gemensamt, nämligen att förut-
sättningslöst undersöka indikationer på överlevnad
och undanröja tveksamheter om observationerna.
Är barnens berättelser om tidigare liv pålitliga, kan
en patient med hjärtstillestånd ha hört samtal under
en operation och kan inspelade röster inte förklaras
med kända fysikaliska fenomen? Är det i så fall möj-
ligt att finna bevis på öcverlevnad?

Under mediumskapets över hundraåriga histo-
ria har det genomförts åtskilliga mer eller mindre ve-
tenskapliga studier för att konstatera om mediernas
berättelser kan vara äkta eller inte och resultatet av
många, men inte av alla, tester indikerade stora
osäkerheter eller rentav uppenbara fusk.

På senare tid har det utförts ett antal moderna
studier (Not 2) varav flera pekade på möjligheterna
av att vissa mediers agerande kunde vara äkta,
men de flesta av dessa studier möttes av kritik som
avsåg svagheter i uppläggningen eller i utvärdering-
en av mediernas berättelser.

För att resultatet av en studie ska kunna tas på
allvar måste den genomföras enligt vetenskapliga
metoder. Tillämpning av vetenskapliga metoder inne-
bär ytterst kortfattat att ett experiment ska planeras
och utföras på ett sådant sätt att alla tänkbara fel-
källor elimineras, varigenom ett erhållet resultat ska
kunna betraktas som tillförlitligt. När det gäller expe-
riment med medier är det fråga om två områden
som är avgörande för resultatets kvalitet nämligen
experimentets miljö och utvärdering av medi-experimentets miljö och utvärdering av medi-experimentets miljö och utvärdering av medi-experimentets miljö och utvärdering av medi-experimentets miljö och utvärdering av medi-
ets berättelse.ets berättelse.ets berättelse.ets berättelse.ets berättelse.

Experimentets miljö
Det vanliga arrangemanget vid en privatsittning, då
ett medium och en sitter (not 3) är placerade mitte-
mot varandra i samma rum, är självfallet totalt odug-
ligt för vetenskapliga ändamål på grund av minst tre
väldokumenterade orsaker som kan leda till fel eller
fusk, nämligen: cold reading, hot reading och Bar-
num effekten.

Cold readingCold readingCold readingCold readingCold reading innebär att mediet ger fragmen-
tariska, diffusa eller generella beskrivningar och av-
vaktar, observerar reaktionen från sittern, dvs om

den är jakande, förstärkande eller förnekande. Sit-
terns reaktion kan vara kroppsställning, andning eller
direkta ord. Erfarna och skickliga medier kan få
enormt mycket information som feedback från en sit-
ter och har en imponerande förmåga att anpassa sin
beskrivning till det som sittern vill höra. Det ska i ob-
jektivitetens namn tilläggas att många sitter har en
förklaring till cold reading, nämligen att de får en oklar
bild av den avlidna personen och behöver sitterns
hjälp att komplettera den.

Hot reading, Hot reading, Hot reading, Hot reading, Hot reading, som inte är lika vanlig, avser infor-
mation som ett medium i förväg skaffar om sittern.
I denna kategori kan eventuellt även räknas mediets
förmåga att bedöma sitterns bakgrund, utbildning,
yrke osv genom att studera klädsel, språkbruk och
utseende.

Barnum effekten Barnum effekten Barnum effekten Barnum effekten Barnum effekten har förmodligen en avgörande
inverkan på att sittern kan identifiera en avliden släk-
ting eller vän trots bristfällig beskrivning från mediets
sida; effekten visar sig som sitterns starka, både
medvetna och omedvetna, vilja att kunna komma i
kontakt med sin avlidna släkting vilket leder till en
övertolkning av inkompletta, generaliserande och inte
helt passande beskrivningar. På så sätt upplever sit-
tern sådana beskrivningar som om de vore helt kor-
rekta.

Det ligger i sakens natur att dessa tre faktorers
inverkan på resultatet i seriösa studier helt ska ute-
slutas.

Utvärdering
Mediet vid en privatsittning beskriver normalt i berät-
tarstil den avlidna personen som hon eller han påstår
sig ha kontakt med. (Storseanser då mediet pratar in-
för en större publik är en annan variant.) Vanligen sä-
ger mediet även att personen skickar hälsning till sit-
tern eller till andra levande släktingar. En sittning kan
vanligtvis ta allt från en kvart till en halv timma och
vad mediet säger registreras i en diktafon. På så sätt
kan man få en utskrift på åtskilliga A4 sidor.

Det finns två metoder för utvärdering av mediets
berättelse, dvs att bedöma om det som mediet sa
stämmer överens med den avlidna personen; den
generella och den kvantitativa. Båda metoderna kan
ha olika varianter och utvärdering arrangeras på ett
sådant sätt att sittern får 5-10 utskrifter, varav endast
en gäller hans eller hennes avlidna släkting och då
gäller det för sittern att identifiera den egna.

Vid den generella utvärderingen, som således
kan omfatta flera A4 sidors utskrift med mediets ord,

Lyckat dubbelblint
experiment med
medier på distans

Edgar Müller

4
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kan sittern värdera texten som helhet på en skala
exempelvis 1-4 där 1 = stämmer inte alls, 2 = stäm-
mer lite, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer helt.
En enkel variant av metoden ovan är att sittern, som
exempelvis får 5 utskrifter, helt enkelt väljer ut en
som sin.

När den kvantitativa metoden används marke-
ras varje konkret påstående i texten, exempelvis:
”blond, ca 70 år, svensk som bodde i Albanien, tyck-
er om att laga mat, musikalisk, dykare”. Därigenom
kan man beroende på textens längd få 50-150 kon-
kreta, individuella påståenden. Sittern måste bedöma
påståendena var för sig, återigen på en skala 1-4.
Bedömningen ska ske enligt två faktorer, påståend-
enas riktighet och dess specificitet. Riktigheten be-
döms som vid den generelle metoden ovan, medan
specificiteten får en liknande skala: 1 = helt allmänt,
2 = ganska allmänt, 3 = ganska specifikt, 4 = helt
specifikt.

Exempel från ovan: 70 år, tycker om att laga
mat, musikalisk kan stämma till 100%, alltså en 4:a,
vad gäller riktighet, men de egenskaperna är så ge-
nerella att specificiteten blir en 1:a eller 2:a. Svensk,
bodde i Albanien och var dykare kan stämma, dvs
en 4:a för riktigheten. Men dessa två egenskaper är
inte alls vanliga, följaktligen får de för specificiteten
en 3:a eller 4:a.

Den kvantitativa metoden är betydligt mer ar-
betskrävande och förutsätter en hel del statistiska
beräkningar men personligen föredrar jag den ändå
för dess förmodat bättre noggrannhet. Om den gene-
rella utvärderingen används kan Barnum effekten
inte alls uteslutas, när allt kommer omkring är sittern
angelägen att känna igen en av utskrifterna.

De allra flesta vetenskapliga studier av medier
har publicerats i parapsykologiska tidskrifter. Vi vet
att överlevnadshypotesen tyvärr inte engagerar den
etablerade vetenskapliga världen av det enkla skälet
att forskarna avvisar tanken på överlevnad; därför
finns det ingenting att forska om. Just därför är det
glädjande att här kunna presentera en intressant
studie i en medicinsk tidskrift.

An Investigation of Mediums Who Claim to
Give Information About Deceased Persons

The Journal of Nervous and Mental DiseaseThe Journal of Nervous and Mental DiseaseThe Journal of Nervous and Mental DiseaseThe Journal of Nervous and Mental DiseaseThe Journal of Nervous and Mental Disease
VVVVVol.ol.ol.ol.ol. 199 No 1, 2011 199 No 1, 2011 199 No 1, 2011 199 No 1, 2011 199 No 1, 2011

Emily Williams Kelly, PhD and Dianna Arcangel, MA

Två experiment genomfördes och vid båda befann
sig den egentliga sittern och medierna på olika orter,
en av experimentledarna fungerade som ”proxy sit-
ter”, dvs som ombud för sittern som följaktilgen inte
var närvarande vid sittningen. Det var med andra
ord ombudet som hade kontakt med mediet.

Experiment 1. Deltagande var 4 medier och 12
sitter, varje medium hade 3 sessioner som gav totalt
12 st utskrifter. EWK (en av författarna av rapporten)

rekryterade de fyra medierna och var ”ombud” för
alla sitter. DA (den andra författaren) rekryterade de
12 sitter, de var inte kända av EEK som ordnade
tidtabellen för seanserna med medierna. DA visste
inte vilka medier som skulle paras ihop med vilken
sitter och valde respektive sitter. Varken EWL eller
resp. medium visste vem som skulle bli sitter förrän
det var aktuellt att genomföra seansen.

För att säkerställa villkoren för ett dubbelblint
experiment visste de 12 sitter inte vilka som var
medier. Medierna fick som ledtråd endast sitters
födelsedatum och förnamn per telefon strax före
varje session. Varje sitter fick information om datum
och klockslag då sessionen skulle börja och fick
instruktion om att sitta lugnt, avslappnat och tänka
på den avlidna person som han eller hon ville att
medierna skulle kontakta. Mediet gav sin
beskrivning till sitterns ombud per telefon och den
spelades in på en diktafon samt skrevs ut. Varje
sitter fick sin egen och 3 andra utskrifter vilka
bedömdes enligt den kvantitativa metoden på en
skala av 1-5 avseende både riktighet och
specificitet.

Resultatet var inte statistiskt signifikant, endast
2 av de 12 sitter kände igen beskrivningen på den
avlidne person som de tänkte på. Slumpmässigt
borde 3 hade gjort det.

Experiment 2. Utifrån erfarenheterna och
resultatet av experiment 1 designades ett annat
upplägg med två väsentliga ändringar.

a) Att ge medierna endast sitterns förnamn och
födelsedatum antogs vara otillräckligt för att mediet
skulle kunna fokusera på sittern och på dess avlidna
släkting. Därför bads varje sitter att sända ett foto på
den avlidna släktingen som mediet skulle identifiera.
För att ett foto inte skulle ge någon vägledning om
personen yrke, intresse eller annat, begärdes neu-
trala bilder, dvs då ingen aktivitet, omgivning eller lik-
nande syntes, exempelvis får personen inte stå
framför en bokhylla, ha en tennisracket i handen, el-
ler sitta i en bil. (Här är författarna tyvärr inte tillräck-
ligt tydliga i texten; en neutral bild räcker inte, i själva
verket borde inte heller klädsel synas, eftersom en
sådan kan ge signaler om yrke, utbildning och sam-
hällsställning.)

b) I stället för den kvantitativa utvärdering som
användes vid experiment 1 valdes här den generella
metoden, dvs att varje sitter bedömde utskriften i sin
helhet, i stället för att värdera ett stort antal påståen-
den var för sig.

I denna studie deltog 40 sitter och 9 medier, var-
je sitter var med på en session; 2 medier gjorde 6
sessioner och 7 medier 4 var, sammantaget alltså
40 sessioner. Fotografierna indelades i fyra grupper,
män över resp under 30 år och kvinnor över resp
under 30 år. 2 medier fick 6 foton och 7 medier fick 7
foton. Vid varje session fick mediet välja vilket foto
han eller hon ville fokusera på.

5
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För övrigt genomfördes studien på liknande sätt som
förra gången.

a) sittern på en annan plats än mediet
b) foto som sittern sänt till experimentledaren
c) experimentledaren som är ombud för sittern
d) mediet på annan plats än sittern

Mediernas berättelser spelades in och skrevs sedan
ut. En av experimentledarna gick igenom alla 40
utskrifter och strök alla hänvisningar till själva fotot,
för att inte därigenom ge läsarna någon ledtråd.

Varje sitter fick 6 utskrifter varav en var ”rätt”,
dvs avsåg den person vars bild sittern hade sänt till
sessionerna. Alla sitter uppmanades att noggrant
läsa utskrifterna samt bedöma dem enligt en skala
på 1-10. De ombads även att kommentera sina
bedömningar.

Resultatet blev klart signifikativt. 38 sitter
returnerade utskrifterna med angivande av vilken
som var rätt. Deras bedömning enlig en vald siffra
på skalan 1-10 rangordnades av experimentledarna
och det visade sig att:

17 sitter valde rätt utskrift av 38 som nummer 1
och 7 som nummer två.

Sammantaget fick forskarna fram ett p värde
< 0,0001.

(Sannolikheten att allt detta skulle bero på
slumpen var således mindre än 0,01 %).

Det kom fram en annan märkvärdig omständighet
vid analysen av materialet, nämligen att ett av
medierna var synnerligen framgångsrik, alla hennes
6 berättelser var korrekta. När man gjorde en ny
statistisk analys för de övriga åtta, blev resultatet
ändå signifikant, p var < 0,0074.

Ett antal intressanta omständigheter behandlas i
kommentarerna till de två experimenten, bland annat
det faktum att ingen av de deltagande medierna
någonsin hade utfört seanser med  proxy sitter, dvs
när sittern inte är närvarande utan en annan person,
ett ombud är där. Fördelen är uppenbar, ingen
kontakt mellan sitter och medium utesluter ev
läckage av information, nackdelen kan vara att
mediet har svårare att fokusera på sin roll för att få
en förmodad kontakt med sitterns avlidna släkting.
Utfallet av experiment 2 visade dock att det gick
alldeles utmärkt att få kontakt, antagligen beroende

på fotografierna. Som nämnts tidigare kan
fotografierna ge vissa ledtrådar trots att de anses
vara neutrala. Artikeln berör också frågan om själva
utseendet kan indikera vissa karaktärsegenskaper,
exmpelvis utåtriktad person. Några medier som
hade rätt träff sade faktiskt att de hade fått en viss
känsla för personligheten i fotot medan andra medier
sade något liknande utan ha rätt träff. Därför kan
denna faktor knappast ha en betydande inverkan på
utfallet.

Det som kanske inte med all önskvärd tydlighet
framgår av artikeln är varför experiment 1 misslyck-
ades och experiment 2 lyckades. Det fanns två fun-
damentala skillnader: i experiment 1 användes en-
dast sitterns förnamn och födelsedatum som måltav-
la för mediet att fokusera på för att finna den avlidna
släkting som sittern tänkte på. Att i experiment 2
kunna titta på den avlidnas fotografi känns onekligen
som en ojämförbart lättare uppgift för mediet. Men vi
kan bara konstatera erhållna fakta och egentligen
vet vi inte alls på vilket sätt mediet kan komma i
kontakt med den avlidna, dvs vi har ingen aning om
processen här i vår fysiska värld och i den förmda-
de andra dimensionen där den avlida antas befiina
sig i.

Den andra skillnaden avser själva utvärdering-
en, i det misslyckade experiment 1 användes den,
enligt min uppfattning, mera pålitliga men omständiga
kvantitativa metoden, då ett stort antal separata på-
ståenden bedöms. Experiment 2 däremot utvärdera-
des med en generella metoden, dvs utskriften värde-
rades som en helhet. Det kan dock inte uteslutas att
Barnum effekten kunde göra sig gällande.

Trots denna möjlighet är resultatet 17 rätt av 38
utskrifter ändå klart imponerande.

Noter

1) Som det har beskrivits i tidigare nummer av  Ny-
hetsbrevet har mediumskap olika former, dvs att
medier kan agera på olika sätt. Ett mentalt meduim
säger sig kunna komma i kontakt med avlidna per-
soner, se och höra dem samt även förnimma t ex
var den avlidna hade ont. Ett sådant medium talar
med sin egen röst, är hela tiden medveten om vad
hon eller han själv och alla andra närvarande säger.

Ett transmedium hamnar i ett förändrat medve-
tandetillstånd, transen, och är inte medveten om vad
han eller hon säger. Det är inte mediets röst som
hörs utan den avlidna personens röst som anväder
mediets talapparat. Mediet kommer inte ihåg vad
som sades under seansen.

Ett fysiskt medium gör samma saker som ett
transmedium men kan därutöver åstadkomma olika
fysiska fenomen, exempelvis ljud, ljus, föremål som
flyttas.

a

b

c

d

b

Noter forts sid  9
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Uttrycket paranormala drömmar är något olyckligt,
dels därför att den typen av drömmar som avses är
vanligt förekommande och dels därför att många
liksom jag betraktar de såkallade paranormala
fenomen som naturliga snarare än övernaturliga,
normala snarare än paranormala (eller abnormala)
och tror att de så småningom kommer visa sig vara
förklarliga snarare än oförklarliga. Man brukar dela in
de paranormala drömmarna i åtminstone tre grupper:
prekognitiva (sanndrömmar), telepatiska, och
klärvoajanta. Man skulle låta delade drömmar (när två
personer tycks ha samma dröm samtidigt) utgöra en
fjärde grupp, men bortsett från Adrian Parker har
väldigt få parapsykologer intresserat sig för dem. I
praktiken är det emellertid ofta inte helt enkelt att
avgöra om en dröm bör betraktas som prekognitiv,
telepatisk, eller klärvoajant (den senare typen avser
drömmar om samtida fjärran händelser).

Flera av presentationerna på konferensen Be-
hind and Beyond the Brain 2012 handlade om dröm-
mar och fyra av dem om just paranormala drömmar.
Carlos Alvarado gav en historisk överblick, Sally Rhi-
ne Feather berättade om Louisa Rhines stora samling
av såkallade spontana paranormala upplevelser,
Christopher Roe om vilka slutsatser man kan dra från
resultaten av parapsykologiska drömexperiment, och
Caroline Watt berättade om varför man felaktigt kan
komma att tro att man haft sanndrömmar. Föredragen
är fritt tillgängliga på SPFs hemsida och jag kommer
här inte att försöka summera dem.

Efter att Society for Psychical Research (SPR)
bildats 1882 samlade man in spontana upplevelser,
varav 702 fall analyserades i den välkända boken
Phantasms of the Living som utkom 1886. Merparten
av upplevelserna handlade om släktingar eller vänner
och 149 fall involverade drömmar, varav ungefär hälf-
ten berörde dödsfall. Paranormala drömmar handlar
ibland om triviala saker, såsom tidningsartiklar, men
även senare insamlingar av spontana upplevelser har
visat att de ofta berör just dödsfall och olyckshändel-
ser. Har man därför inte haft någon bör man kanske
vara tacksam istället för besviken.

Inspirerade av SPR uppmanade man 1895
även i Sverige allmänheten att skicka in redogörelser
över paranormala upplevelser, men materialet verkar
aldrig ha analyserats ordentligt.

Dåtidens främste psykiatriker Bror Gadelius an-
märkte: ”De till oss influtna bidragen tillfredsställde
blott till kvantiteten måttliga anspråk, till kvaliteten
voro de till allra största delen oanvändbara och utan
värde.” Docent Johan Bager-Sjögren inkluderade ett
par fall i sin 100 sidors skrift, Sanndrömmarna och de-
ras Vetenskapliga Förklaring. Han lät sig inte impone-
ras av Phantasms of the Living och menade att de

Paranormala Drömmar
Nemo C. Mörck

spontana upplevelser han studerat inte utgjorde till-
räckligt starkt bevis för att dra slutsatsen att drömte-
lepati existerar. Han uttryckte sig dock i likhet med
Gadelius försiktigt, den senare skrev: ”Möjligheten
av telepati och clairvoyance kan ju i dessa radioför-
bindelsernas tider ej utan vidare à priori avvisas.”

Många håller nog med Bager-Sjögren, då det
ofta är svårt att utesluta naturliga förklaringar och
fastställa exakt när drömmen av intresse faktiskt in-
träffade. Märkliga sammanträffanden kan också upp-
komma av en ren slump. De tidiga parapsykologerna
var i allmänhet väl medvetna om detta. Eric Dingwall
har emellertid poängterat att de i en del fall (t ex
Hornby-fallet) var godtrogna och klagade över att
den naiva tron att vittnens höga sociala eller akade-
miska ställning är tillräckligt för att bekräfta deras
berättelser fortfarande uppmuntrades av SPR på
1960-talet och var allt annat än imponerad den ana-
lys av insamlade fall som sällskapet publicerat 1960
(Proc. of the SPR, vol 53, nummer 191). Man hade
då inte tagit sig tid att kontrollera om de inkomna be-
rättelserna var sanna.

En del menar liksom Louisa Rhine gjorde att
man genom att analysera stora samlingar spontana
fall kan lära sig en hel del om hur ESP faktiskt fung-
erar utanför laboratoriet även om man inte kontrolle-
rat om alla analyserade berättelser faktiskt är sanna.
Man tänker sig att man kommer åt en kärna av san-
ning ändå och att fallens olika brister blir alltmer irre-
levanta i takt med att databasen växer. Andra avfär-
dar helt detta tillvägagångssätt eller tycks vara tvek-
samma.

Just paranormala drömmar har diskuterats
och uppmärksammats i litteratur åtminstone sen
Aristoteles och Cicero yttrade sig om dem, men de
experiment med paranormala drömmar som man
känner till utfördes först på 1800-talet. Ett av de få
från denna perioden utfördes av Giovanni Ermacora
på 1890-talet. Tyvärr var han godtrogen och experi-
mentet hade allvarliga metodlogiska brister.

Här i Sverige undersökte Sydney Alrutz och
Bertil Hammer ett intressant fall 1901. En kvinna,
Edla Karlson, uppgav att hon drömt om ett dubbel-
mord, de såkallade hälsingemorden, samma natt
som de inträffade. Hon blev mycket upprörd av
drömmen och berättade om den innan morden blivit
kända, men det dröjde närmare två månader innan
drömmen skrevs ner. Alrutzs och Hammers redogö-
relse visar att de var väl medvetna om möjliga natur-
liga förklaringar, men de lutade ändå åt att det verkli-
gen varit en paranormal dröm. Det finns här inte ut-
rymme för någon längre redogörelse, men fallet be-
rörs även i mer sentida litteratur, av Öje Kjellbom
och Louise Sjöbäck.
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Även psykoanalysens fader Sigmund Freud fasci-
nerades av sanndrömmar och framförallt telepati
och ägnade några artiklar åt ämnet. Än mer intres-
serad var psykoanalytikern Sandor Ferenczi med
vilken han brevväxlade. Som bekant var även Carl
G. Jung intresserad av parapsykologi, mindre känt
är nog att en av Freuds lärjungar, Wilhelm Stekel
skrev om telepatiska drömmar i en bok, Der Telepa-
thische Traum, publicerad 1920. Flera psykoanalyti-
ker efter dem intresserade sig för framförallt telepa-
ti-upplevelser med patienter eller deras paranormala
drömmar.

1927 publicerade John William Dunne den
välkända boken An Experiment with Time om hans
egna sanndrömmar. Boken väckte mycket upp-
märksamhet, men översattes inte till svenska förrän
1946. Året därpå publicerade Bengt Lindberg, över-
läkare vid Sahlgrenska psykiatriska kliniken i Göte-
borg, en undersökning. I samband med att man frå-
gat patienterna om deras drömliv hade man också
frågat om de hade sanndrömmar. Det visade sig att
av 925 patienter uppgav 27,1 procent att de haft
sanndrömmar, 16,5 procent av männen och 35,2
procent av kvinnorna. Efter att ha analyserat materi-
alet konstaterade Lindberg: ”Genomgående ha vi
funnit att patienter med hysterisk attityd visa största
frekvensen sanndrömmare.” Ett par år senare, 1949
började Eva Hellström, som tagit initiativ till bildan-
det av SPF drömma sanndrömmar, varav en del
kommenterats av Rolf Ejvegård och senare även
av Stanley Krippner.

Wilfried Daim publicerade 1953 en redogörel-
se över några drömtelepati-experiment. En intres-
sant antologi, Psychoanalysis and the Occult, ut-
kom också 1953. Dess redaktör George Devereux
hade samlat flera psykoanalytikers, inklusive
Freuds, artiklar om telepati-upplever och paranor-
mala drömmar. I amerikanska SPR fanns under en
tid en särskild grupp (medical section) psykiatriker
som regelbundet träffades och diskuterade sådana
upplevelser åren 1948-1954. I denna gruppen ingick
Montague Ullman, som inte verkar ha känt till Daims
artikel. Ullman genomförde tillsammans med Laura
Dale en drömtelepati-studie under cirka sex måna-
der, 1953-1954, i vilken de själva var de enda för-
sökspersonerna. Ungefär 10 procent av de analy-
serade drömmarna visade tecken på telepati men
Ullman betonade att studien var explorativ och me-
todologin bristfällig.

1960 genomförde Ullman ännu en drömtele-
pati-studie, nu fanns EEG vilken användes för att
avgöra när försökspersonerna drömde. När man
såg att drömcykeln var över väcktes försöksperso-
nen och ombads berätta vad hon drömt. Redan un-
der första försöket uppstod dock problem. Försöks-
personen, Eileen Garrett, ett känt medium (som
grundade Parapsychology Foundation) berättade att
hennes nattsömn bestod av en serie tupplurar vilket
EEG bekräftade. Enligt EEG passerade hon aldrig
sömnstadie 2 och man fick därför chansa när man

beslöt sig för att väcka henne. Man såg åter exem-
pel på drömtelepati och 1962 grundade Ullman Mai-
monides dream laboratory, vars 13 formella studier
med två undantag fokuserade på just drömtelepati.

Drömtelepati-studierna är välkända. Merpar-
ten av resultaten tydde på att drömtelepati är en rea-
litet och kritiken av dem kan inte sägas vara särskilt
övertygande. Visst finns det vissa brister och per-
sonligen hade jag önskat att de innan studierna ut-
fördes hade registrerat antalet försökspersoner, hur
resultaten skulle analyseras med mera, men några
register för parapsykologiska experiment fanns inte
då.

Redan på en konferens 1968 anmärkte Ro-
bert van de Castle att det nog skulle bli svårt att re-
plikera resultaten på grund av försöksledareffekten,
han menade att en del nog kommer lyckas, men inte
alla. Andra har poängterat att det tycks ha rått en
speciell förväntansfull stämning som kan ha bidragit.
Försöksledareffekter och stämning är dock svåra att
mäta, personligen vill jag hellre betona att det var en
speciell grupp individer som var involverade i studi-
erna. Ullman hade egna erfarenheter till följd av hans
experiment med Dale. Psykologen Robert van de
Castle tycks ha varit en mycket bra mottagare, lika-
så psykologen William Erwin, båda var också intres-
serade av parapsykologi. Man tycks också ha iden-
tifierat en utmärkt sändare, Sol Feldstein. Därutöver
testade man en del synska personer, såsom Mal-
colm Bessent och Felicia Parise. Dessutom genom-
förde man två screening studier – par som fått bra
resultat i dem erbjöds att återkomma i senare stu-
dier.

Resultaten från replikationsstudierna var som
van de Castle förutspått blandade, men de studierna
skiljer sig också i många avseenden från Maimon-
des studierna och även sinsemellan. Att jämföra en
del av studierna är lite som att jämföra barn från oli-
ka familjer. Tyvärr är flera av replikationsstudierna
bristfälligt rapporterade, men de som kan analyse-
ras visar sammantaget att det finns en verklig effekt,
dock inte lika stark som den man erhåller om man
analyserar endast Maimondes studierna. Simon
Sherwoods och Christopher Roes översiktsartiklar
är mycket läsvärda för den specialintresserade.

Nyligen avslutade Caroline Watt ett långvarigt
forskningsprojekt om sanndrömmar som pågått un-
der fyra år. Hennes projekt har fokuserat mer på
psykologi än parapsykologi, men också hon har i åt-
minstone ett experiment erhållit stöd för psi-hypote-
sen. Resultatet av ett av de andra kommer emeller-
tid inom en snar framtid att ifrågasättas i Journal of
Parapsychology, men det är ännu inte bestämt om
tidskriften ska publicera ett brev från mig angående
ett metodproblem eller om jag ska skriva en kort ar-
tikel tillsammans med Watt. Hon summerar sina re-
sultat i en fritt tillgänglig rapport, In the Eye of the
Beholder? An Investigation into Precognitive Drea-
ming, och förhoppningsvis kommer hennes forsk-
ning att inspirera andra.
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Jens Tellefsen bevakar sedan länge kvantfysikens
inträde in i biologins värld. Han konstaterar att det
inte var många som för bara några år sedan trodde
att kvantmekaniken skulle kunna användas inom
det levandets fysik, biofysiken! En av dom var fak-
tiskt Erwin Schrödinger, en av de stora i fysiken,
men det var inte riktigt rumsrent. På senare år har
detta område av biofysiken eller kvantfysiken, vuxit
sig starkare och starkare. Det går nu under epitetet
kvantbiofysik eller kvantbiologi.

I en av de senaste rapporterna1 gäller det två
egenskaper hos en foton, dess spin och dess ban-
vinkelmoment som har överförts via kvant-telepor-
tation till en annan foton. Det är första gången detta
sker, utförd av två kinesiska fysiker. I tidigare expe-
riment har man lyckats teleportera en enstaka egen-
skap. De första försöken att teleportera spinnet (el-
ler polarisationen) hos en foton ägde rum redan
1997. Sedan dess har tillstånd med atomärt spin,
koherenta ljusfält, nukleärt spin och fångade joner
teleporterats, skriver Commissariat i Physics
World1.  Att kunna teleportera mer än ett tillstånd är
viktigt för att fullständigt beskriva en kvantpartikel.
Om man kunde uppnå detta skulle det vara ett vik-
tigt steg mot att teleportera något större än en
kvantpartikel, vilket skulle vara mycket användbart
vid utbyte av kvantinformation, som t ex hos en
kvantdator. Det är forskarna Chaoyang Lu och Jian-
Wei Pan med kolleger vid University of Science and
Technology of China i Hefei som tagit detta första
steg med att samtidigt teleportera flera egenskaper
hos en enskild foton. Det är ett viktigt steg framåt för
att förbättra vår förståelse av de grundläggande dra-
gen hos kvantmekaniken, något som också kan
spela en roll i utvecklandet av kvantkommunikation
och kvantinformation. Denna forskning har också
publicerats i Nature.

Även Paul Davies, den välkände fysikern har
skrivit om detta, i artikeln The quantum life från juli
20092. Onekligen, skriver han, behövs kvantmekani-
ken för att förklara storlek och form hos molekyler
och detaljerna hos deras kemiska bindningar, men
någon ”livsprincip” har man inte hittat hos kvantvärl-
den som kunde peka ut det levande tillståndet som
något speciellt.

Trots detta har det förekommit envisa påståen-
den om att kvantmekaniken kan spela en viktig roll i
biologin, t ex genom koherenta överlagringar och

Kvantfysiken tar nya steg
in i kvantbiologin
Sammanställning: Göran Brusewitz

sammanflätningar. Dessa påståenden sträcker sig
från sannolika idéer, såsom kvantassocierade pro-
teinveckningar till mer spekulativa förslag som de
från Roger Penrose vid University of Oxford och
Stuart Hameroff vid University of Arizona om att
kvantmekaniken skulle kunna förklara medvetande
genom att den skulle beskriva det som sker även i
hjärnan på makroskopiska dimensioner. Tyvärr är
biologiska system så komplexa, så att det är svårt
att skilja ut ”äkta” kvanteffekter från det skiftande
virrvarret av viktiga, klassiska processer som ock-
så äger rum.

Varför skulle då kvantmekaniken vara relevant
för livet, frågar sig Davies, förutom att förklara de
grundläggande atomära strukturerna och molekyl-
ers växelverkan? Ett vanligt argument är att kvant-
effekter kan hjälpa till att underlätta för processer
som är antingen långsamma eller omöjliga enligt
klassisk fysik. Livet har haft 3 och en halv miljard år
på sig för att lösa dessa problem och att optimera
effektiviteten. Om kvantmekaniken kan förbättra
processer eller öppna upp nya möjligheter har san-
nolikt även livet självt upptäckt detta och utvecklat
möjligheterna, menar Davies. Med tanke på att de
grundläggande processerna i biologin äger rum på
en molekylnivå, skulle skördande av dessa kvantef-
fekter inte a priori verka vara omöjliga.

En tidig idé om kvanteffekter inom biologin gäl-
ler att vissa biologiska mutationer tycks bli av som
ett resultat av kvantmekaniskt tunnlande. Mutationer
är, menar Davies, drivkraften inom evolutionen, så i
detta begränsade avseende är säkerligen kvantme-
kaniken en bidragande faktor i de evolutionära för-
ändringarna.

Fotosyntesen och fågelnavigation
orsakar två konferenser om kvantbiologi
Trots att dessa och andra exempel har förekommit i
litteraturen i många år har de inte lett till något större
accepterande av att kvantfysik skulle vara viktig för
biologin. Ämnet är numera dock så omfattande, skri-
ver Paul Davies att ”jag arrangerade en hel work-
shop om kvantbiologi vid BEYOND Center for Fun-
damental Concepts in Science vid Arizona State
University i december 2007 som sedan följdes av
en annan, organiserad av fysikerna Vlatko Vedral
och Elisabeth Rieper vid National University of
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bara den förra är helt beroende av kvantkoherensen.
Men även fåglars navigering är svår att förklara,

menar Johnston i denna artikel. Även om elektroner-
nas spin hos biologiska molekyler påverkas av jor-
dens magnetfält, så är effektens storlek så liten att
den helt borde bli översköljd av de normalt förekom-
mande termiska fluktuationerna. Men vissa kvant-
system kan vara extremt känsliga för yttre magnet-
fält, och det är därför som forskarna tror att vissa
fåglar kan navigera genom att utföra sådana kvant-
mätningar.

Om kvantkoherens behövs i fotosyntesen dis-
kuteras fortfarande enligt Gregory Scholes vid Prin-
cetonuniversitetet, som för Physics World nämner
som sin uppfattning att ”koherensen (vare sig det är
”kvant” eller inte) är den oundvikliga konsekvensen
av snabb energiöverföring i ett kompakt ljudskördan-
de komplex”, förklarar han. ”Så naturen kanske inte
medvetet väljer koherens, men den kanske använ-
der det utan att veta om det genom att optimera en-
ergiöverföringen”.

Forskningen är beskriven i Physcial Review E.
Arndt, Juffman och Vedral nämner i HFSP Jour-

nal4 att man intressant nog har funnit att även makro-
skopiska, termodynamiska faktorer kan fungera
som ”sammanflätnings-vittnen”, d.v.s. kvantsam-
manflätning kan fungera även i makroskopiska sam-
manhang (Vedral, 2003; Amico et al., 2008). Och i en
viss utsträckning kan sammanflätning till och med
överleva i ett makroskopiskt värmebad (Markham et
al9). De redogör också för idéerna att kvantmekanisk
tunnling kan förekomma i enzymatiska reaktioner
och i luktsinnet hos människan. Slutligen, och det in-
tressanta för oss, så berör dessa teorier och tankar
idén om att kvantfysik möjligen kan förklara medve-
tandet. Det gäller Hameroff och Penroses teorier från
19965 , med kommentarer från Max Tegmark 7 och
Eisert och Wiseman6.

Kvantbiologi är på väg in i ett nytt steg

Här kan också nämnas en översiktsartikel Quantum
biology i tidningen NaturePhysics från januari 20138 ,
där flera forskare ger en översikt av detta forsk-
ningsfält, och hur eventuellt kvantfysiska effekter fö-
rekommer i t ex fotosyntesen. De ställer sig mycket
öppna för detta, liksom för att rödhakens förmåga
och teknik att använda jordens magnetfält inbegriper
kvantfysiska moment. De menar avslutningsvis att
preliminära bevis nu tyder på att naturen kan utnyttja
kvanteffekter för att förbättra effektivitet och funk-
tionalitet i några av de nämnda fallen. Det finns visst
stöd för, menar dom, att det förekommer kvanteffek-
ter (superposition och koherens) vid rumstemperatur
på fysiskt viktiga tidsskalor i den elektroniskt styrda
överföringsprocessen i fotosyntesen. Det faktum att
det till och med finns en stark möjlighet att kvantme-
kaniken har en viktig funktion för alla dessa om-
nämnda system antyder att fältet kvantbiologi är på
väg in i ett nytt skede.

Singapore i januari 2009”. Dessa tämligen intensiva
arrangemang inspirerades av två nya och ganska
dramatiska experimentella rön.

Den första av dessa upptäckter gällde studiet
av fotosyntes vid Berkeleyuniversitetet av kemisten
Graham Fleming. Fotosyntesen är en mycket kom-
plicerad och sofistikerad mekanism som skördar
ljusenergi för att kunna spjälka vatten genom att an-
vända enskilda fotoner och att skapa kaskader av
dessa reaktioner. Processen är utomordentligt ef-
fektiv och representerar ett klassiskt exempel på
hur evolutionen har finjusterat utformandet av de fy-
sikaliska systemen till att kunna uppnå nästan opti-
mal verkan.

Den andra upptäckten var att fåglar tycks an-
vända kvantmekanik för att kunna navigera. Det är
välkänt, nämner Davies att vissa fåglar kan navige-
ra på ett häpnadsväckande sätt och använder ett
antal ledtrådar, inklusive den lokala riktningen i jor-
dens magnetfält. Hur denna magnetiska sensor
fungerar har dock länge varit oklar och det är sär-
skilt viktigt eftersom magnetfältet genomtränger
hela fågelns kropp. Hur kan t ex fältets vinkel rela-
tivt fågelns axel översättas till information till nerver-
na? Forskning av bl a Thorsten Ritz vid University
of California, Irvine, Christine Timmel vid Oxford
University och Elisabeth Rieper vid National Uni-
versity of Singapore har kommit med en möjlig för-
klaring som åtminstone berör den europeiska röd-
haken, att nyckeln ligger hos en sorts proteiner i

fågelns näthinna. Det är dock fortfarande oklart,
menar Davies hur mekanismen fungerar, och exakt
vilka molekyler som är inblandade. Allmänt stöd för
en kvantmodell av något slag kommer från experi-
ment som gjorts av Wolfgang och Roswitha
Wiltschko vid University of Frankfurt, som studera-
de en rödhakes beteende i ett litet oscillerande
magnetfält.

Om dessa idéer och upptäckter skriver också
Hamish Johnston i tidningen Physics World 20153.
Ett nytt allmänt sätt att studera kvantbeteende hos
biologiska system såsom vissa fåglars förmåga att
känna av jordens magnetfält har vidareutvecklats
av fysiker i Schweiz och USA. Då ingår att beskri-
va processerna som ett slags kvantmätare, som
använder kvantkoherensen för att mäta magnetfäl-
tets styrka eller ljusets intensitet. Forskarna i Zürich
och vid Berkeley har utvecklat en modell för fåglars
navigering och fotosyntesen och drar slutsatsen att
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Jag avslutar med att kort nämna en ny bok, Life on
the Edge: the Coming of Age of Quantum Biology,
utgiven förra året av Jim Al-Khalili and Johnjoe
McFadden, på Bantam Press, nu omnämnd i
aprilnumret 2015 av tidningen Physics World. Även
här omnämns Penrose och Hameroffs
medvetandeforskning!

Ytterligare tyngd åt denna nya bok får vi av tid-
ningen Discover, december 2014, där Zeeya Meraij
skriver om den under rubrik The Quantum Life. För
15 år sedan undersökte fysikern Al-Khalili vid Sur-
rey universitetet och hans kollega, biologen Johnjoe
McFadden en märklig mekanism för att förklara hur
DNA – molekylen som bär vår genetiska kod – kan
mutera. De blev förvånade för mutationen verkade
rymma någon sorts kvantmekanik. Äldre kolleger
hade varnat honom för denna forskning. ”Det är inte
bara spekulativt, det är t o m fånigt, nämnde Al-Kha-
lili. ”Jag har sedan dess insett att några av de bästa
idéerna kommer från vad som tycks vara idiotiska
idéer, eftersom de annars inte skulle vara nya.”

De har nu fått ett stort forskningsanslag där de
först ska undersöka fotosyntesen ordentligt. ”Om vi
kan förstå hur fotosyntesen kan vara så effektiv att
förvandla solljus till energi och återskapa det artifi-
ciellt, så kan dagens solceller som inte fungerar så
bra vara historia.” Vedral har också sett möjliga
kopplingar till Parkinsons sjukdom och vissa cancer-
former, en koppling som fortfarande är spekulativ ef-
tersom den exakta orsak-och-verkan-mekanismen
är oklar.

Paul Davies är fysiker och astrobiolog, och di-
rektor för BEYOND: Center for Fundamental Con-
cepts in Science vid Arizona State University. USA.

Not. Superposition: Överlagrade svängningstillstånd
hos ett system.
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