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Förord
och planera hur de ska användas i klassrummet är en central del
i alla lärares arbete. I naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet är ofta lärobokstexter
ett naturligt inslag. Därutöver samlar man som lärare på sig andra slags texter och
bilder som fyller olika funktioner i undervisningen. Detta stödmaterial syftar
till att fungera som inspiration i arbetet med att välja texter och utveckla undervisningen kring läsning i naturvetenskapliga ämnen. Elever behöver tillgång till
ett brett urval av texter för att utvecklas till avancerade och självständiga läsare.
Stödmaterialet består av ett tjugotal texter och ett fyrtiotal fristående bilder.
Här finns texter, både sakprosa och skönlitteratur, fakta och fantasi, som kan
engagera eleverna i samtal som rör naturvetenskap på olika sätt. Genom texterna
kan eleverna få diskutera och ta ställning i frågor om samhälle, teknik, etik, estetik,
hälsa och hållbar utveckling. Diskussionerna kan samtidigt väcka efterfrågan på
sakkunskaper och på så sätt uppmuntra eleverna till faktainhämtande, fördjupning
och förnyade ställningstaganden.
I stödmaterialet ingår en lärarhandledning. I den ges förslag på hur lärare kan
använda materialet enskilt eller tillsammans för att utveckla didaktiska redskap
kring läsning i undervisningen. Materialet vänder sig i första hand till gymnasielärare i biologi, fysik, kemi och naturkunskap. Flera av texterna i antologin är dock
relevanta även för lärare som undervisar i grundskolans senare år och i vuxenutbildningen.
Materialet har tagits fram som en del av kompetensutvecklingsmodulen
”Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen” på Skolverkets lärportal
(larportalen.skolverket.se). Journalisten och författaren Oskar Ekman är redaktör.
Ett redaktionsråd har bestått av Göran Grimvall, professor emeritus vid Kungliga
Tekniska högskolan, Sophie Nordström, projektledare på Naturskyddsföreningen,
och representanter från Skolverket.
Det är Skolverkets förhoppning att stödmaterialet ska inspirera lärare att
utveckla sin läsundervisning i naturvetenskapliga ämnen och söka vidare bland
texter som väcker intresse, diskussion, skrivlust och upptäckarglädje.

ATT VÄLJA TEXTER

Kjell Hedwall 		
Avdelningschef 		
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Inledning
efter att jag gick ut naturvetenskaplig linje på Tensta
gymnasium utanför Stockholm minns jag med glädje hur våra lärare ständigt
utmanade oss med sin egen nyfikenhet. Hur de med kunskap och humor satte
varje arbetsområde i ett större perspektiv. De olika ämnesspråken flätades in i varandra och vidgade våra horisonter. Vid ett tillfälle hade vi en ovanligt omtumlande
fysiklektion med fokus på elementarpartiklar och ljusets hastighet. Diskussionen
spillde över på en lektion i svenska där läraren till slut satte punkt med frågan:
”Ni vet väl att det finns en sak som kan färdas snabbare än ljuset?”. Vi log tvärsäkert och undrade vad det i så fall skulle vara. Svaret blev: ”Tanken”.
För mig blev det ögonblicket början på ett nytt sätt att se på kopplingen
mellan forskning och människa, och den livsviktiga dialogen mellan naturvetare
och humanister.
Ungefär vid samma tid snubblade jag över antologin Lyckad nedfrysning av
Herr Moro. Den delades under en kort period ut till elever på vårdlinjen i syfte att
intressera dem för solidaritet och medmänsklighet. Hur den hamnade i min hand
minns jag inte, men jag blev uppslukad. Där fanns en samling svindlande texter
och bilder från olika tider och delar av världen, om allt från anatomi till moralfilosofi. Starka, berörande och provocerande. En av texterna som gjorde starkast
intryck var Albert Einsteins Om livets mening. En tät liten text som handlar om
själva livet, om demokrati, fred, kärlek. Och om skönhet:

MER ÄN TVÅ DECENNIER

Det skönaste vi kan uppleva är det hemlighetsfulla.
Det är den goda fe som står vid all sann konsts
och vetenskaps vagga.
Den som inte förnimmer det hemlighetsfulla,
som inte kan förundra sig, ej känna förvåning,
han är så att säga död, hans blick är slocknad.
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De största forskarna är ofta de största sökarna. Precis som betydande konstnärer
och författare nästan alltid står nära naturvetenskapen.
Einsteins text leder tankarna till en annan nobelpristagare, Tomas Tranströmer.
En svensk poet och språklig förnyare som intresserade sig starkt för naturvetenskap
och som bedrev egna studier i entomologi. I dikten Gläntan skriver Tranströmer
om hur det mitt i skogen finns en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som
gått vilse och där gräset är underligt grönt och levande. Till slut hittar diktjaget en
stig som leder ut i civilisationen igen:
På den nynnande kraftledningsstolpen
sitter en skalbagge i solen.
Under de glänsande sköldarna
ligger flygvingarna hopvecklade
lika sinnrikt som en fallskärm
packad av en expert.

Naturvetenskapen är den hemlighetsfulla historien om oss själva, vårt ursprung
och vår framtid. Det är nödvändigt att vi äger språket som bär vår berättelse.
Jag hoppas att den här antologin kan ge lärare och elever gemensamma läsupplevelser att utgå ifrån i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Att den
väcker lust att leta samband, att diskutera och debattera – och att förundras.
Einsteins text om att vara människa hittar ni på sidan 15.
OSKAR EKMAN
REDAKTÖR
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Tomas Tranströmer
har fått en skalbagge
uppkallad efter sig;
Tranströmers tornbagge.

Lärarhandledning
lärare gör val kring undervisningens vad, hur och varför är det
många faktorer som spelar in. Det gäller inte minst när eleverna ska läsa texter
inom biologi, fysik, kemi och naturkunskap. Läsning i undervisningen handlar
inte om att verkställa någon instrumentell metod eller tillämpa bestämda redskap.
Arbetet planeras, genomförs och utvärderas med de egna elevernas engagemang
och lärande som mål. Genom återkommande kollegiala diskussioner om läsning
i naturvetenskapliga ämnen kan undervisningen utvecklas steg för steg.
Beroende på ämne, sammanhang och valet av text kan elevernas läsning och
textsamtal ha olika riktning och mål. I biologi, fysik och kemi kan läsningen bland
annat bidra till att uppfylla syftet att ”eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden” och utvecklar förmåga att ”kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk”, vilket nämns i ämnesplanerna. I naturkunskap kan det handla om
syftet att eleverna ska utveckla ”förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan
användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val
och ställningstaganden”.
Utgångspunkten i lärarhandledningen är att antologin i första hand är att
betrakta som en samling tankeväckande texter med stor bredd i innehåll, form
och ursprung. Texterna ska kunna användas i syfte att ge ytterligare perspektiv på
teman som speglas i ämnenas centrala innehåll. Men vilken text ska man välja och
hur ska man arbeta med den?
NÄR MAN SOM

Läsa vad, och varför just det?
I undervisningen ingår ofta lärobokstexter som ett naturligt inslag. De innehåller
fakta inom olika kunskapsområden och syftar framför allt till att beskriva och
förklara olika naturvetenskapliga samband. De innehåller också tabeller, diagram,
formler, illustrationer, fotografier, ritningar, modeller och andra kommunikativa
resurser som är centrala i dessa beskrivningar och förklaringar. Läroböcker innehåller mer sällan texter och bilder som syftar till att exempelvis väcka känslor,
utmana fantasin, argumentera för en ståndpunkt, skapa behov, leverera förmaningar
eller visa en föråldrad eller till och med påhittad bild av omvärlden. Det finns flera
8
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skäl att ta in texter av många olika slag i undervisningen. Dels utvecklar eleverna
goda strategier för att läsa, tolka och granska text genom att arbeta med ett brett
urval av texter i olika genrer. Dels kan diskussioner kring frågor som rör till exempel naturvetenskapens relevans för individ och samhälle väckas genom att eleverna
diskuterar texter och bilder hämtade från vitt skilda sammanhang i verkligheten
utanför skolan.
I undervisningen kan eleverna ofta vara med och välja texter inom givna ramar.
Då kan populärvetenskapliga tidskrifter och olika branschtidningar som är åtkomliga från till exempel skolbiblioteket vara bra källor. I andra sammanhang krävs det
stort förarbete innan läraren hittar en text som passar för ett bestämt syfte.
ATT DISKUTERA

• Vilka texter i antologin tycker ni passar in på de arbetsområden som ni arbetar
med den här terminen? Kan ni även hitta andra texter, till exempel i populärvetenskapliga tidskrifter eller branschtidningar, som skulle passa? Gör en lista
över tänkbara texter.

• Vilka funktioner kan de listade texterna fylla i undervisningen? Kommentera

texterna i listan genom att notera tänkbara funktioner, till exempel:
– att introducera och engagera eleverna kring ett nytt arbetsområde
– att vara utgångspunkt i diskussioner som rör naturvetenskap utifrån frågor
om hållbar utveckling, genusperspektiv eller andra aspekter, till exempel
etiska, existentiella, historiska och samhälleliga.
– att vara källor i elevernas informationssökning och genomgå elevernas
kritiska granskning
– att inspirera eleverna att själva skriva olika former av texter med naturvetenskapligt innehåll.

• Vilka texter har ni goda erfarenhet av sedan tidigare? Kan skolbibliotekarien
föreslå ytterligare texter? Samla till en gemensam bank av texter som kan
bidra till en inspirerande och lärorik undervisning.
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Läsa hur, och varför just så?
I undervisningen är det viktigt att vara tydlig med vad en text ska användas till och
hur den ska läsas. Alla elever i klassrummet möter en text med naturvetenskapligt
innehåll utifrån sin bakgrund. De läser samma text på helt olika sätt beroende på
vilka de är och vilka förkunskaper och erfarenheter de har. Genom att arbeta aktivt
med läsning i undervisningen kan alla elever, oavsett förkunskaper, motiveras att
tolka och förhålla sig till olika typer av texter. Ett sätt att förbereda läsningen är
att påminna om vad som skett på tidigare lektioner och laborationer och på så sätt
knyta an till elevernas gemensamma förkunskaper kring innehållet i texten.
Inför läsningen behöver läraren avgöra om texten passar bra för högläsning
– av läraren eller av eleverna som i stafett. Ibland passar det bättre att eleverna
läser i mindre grupper eller enskilt, kanske som läxa eller flipp inför den lektion då
eleverna ska samtala om texten. Beroende på en texts svårighetgrad och elevernas
förförståelse kan det vara bra att inleda med samtal om själva texten, innan man går
över till diskussion om idéinnehållet.

Samtal om själva texten
I samtal om en text kan man som lärare visa eleverna att läsning är en aktiv process
som handlar om att packa upp textens alla delar. Läraren läser naturvetenskapliga
texter på ett annat sätt än eleverna. Man har förkunskaper som gör att man känner
till hela sammanhanget, lätt fyller ut innehållsliga luckor och förstår orden och
begreppen. För eleverna däremot kan det vara mycket i texterna som måste packas
upp. Då kan det vara värdefullt att använda en läsmodell med frågor om texten.
Läsmodellen måste naturligtvis anpassas till texttypen, elevgruppen, syftet med
läsningen och sammanhanget i undervisningen. Frågorna i läsmodellen kan modifieras utifrån ett antal grundfrågor, till exempel dessa:
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SYFTE

Vem har skrivit texten?
Vem är tänkt som
mottagare?
BUDSKAP

Vad handlar texten om?
Vilka olika teman och
perspektiv tas upp i texten?

11

STRUKTUR

Gör olika delar av texten
olika slags jobb?
Vilka delar beskriver och
förklarar naturvetenskapliga
samband?
Vilka delar handlar om
problem, behov, värderingar
eller förhållanden i den
vardagliga världen?
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SPRÅK

Hur används vardagligt
och naturvetenskapligt
språk i textens olika delar?
Vilka ord och begrepp
används för att beskriva
naturvetenskapliga
samband?

Några av läsmodellens frågor kan läraren välja att ta upp inför läsningen för att
eleverna ska bli nyfikna på texten och förberedas på eventuella svårigheter i den.
Andra frågor kan skrivas på tavlan så att eleverna får samtala om dem. Om det till
exempel handlar om en äldre text med en spännande tillkomst och författare finns
det alltså två alternativ: Ska läraren berätta om författaren som ett sätt att introducera texten eller ska eleverna tillsammans reda ut frågan om vem författaren var?

Diskussion om idéinnehållet
Frågorna i läsmodellen ovan handlar om att packa upp en text. När det är gjort
återstår många spännande frågor att diskutera kring texten. Målet med antologin
är att lärare och elever ska finna texter som uppmuntrar till fördjupade diskussioner
om idéinnehåll och de känslor och tankar som väcks. Även sådana diskussioner
kan underlättas av att läraren formulerar frågor. Frågorna blir av naturliga skäl
mer textspecifika – eller bildspecifika om man låter diskussionerna utgå från
intresseväckande bilder. Frågorna kan vara breda eller smala, vara etiska, estetiska,
praktiska eller teoretiska eller handla om trovärdighet. De kan till exempel se ut så
här: Vad skulle kunna få er att själva odla och äta fluglarvsprotein i framtiden? Vad
tycker ni ett statistiskt liv är värt? Varför har texten titeln…? Vad menar författaren
när hon skriver…? Känner ni igen er i…?
Beroende på vilken fortsättning läraren tänker sig i undervisningen kan frågorna
leda vidare till bland annat jämförelser med andra texter och bilder, till eget skrivande eller till formulering av egna frågor att söka svar på teoretiskt eller praktiskt.
Sådana frågor kan exempelvis se ut så här:
Hur såg det svenska samhället ut under rasbiologins tid?
Vad berättar bilderna och vad berättar historieboken?
Hur var Tesla som person? Vad har han haft för betydelse för fysiken?
Skriv ett eget personporträtt om en fysiker eller uppfinnare som intresserar er.
Titta på bilderna som anknyter till svensk porslins-, pappersmassa- och vapenindustri. Vilka råvarutillgångar och kemiska processer låg bakom Sveriges
industrialisering? Välj någon produkt eller något industriminne att fördjupa er
i genom att...

•
•
•
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Det kan också finnas texter och bilder som läraren vill att eleverna ska få associera
och diskutera friare kring. Man kan be eleverna förbereda diskussionerna genom
att under läsningen göra noteringar om vilka kopplingar de gör mellan
texten och sig själva, till exempel sina egna liv, erfarenheter och värderingar
texten och andra texter, till exempel texter med liknande tema, eller kanske
filmer, bilder eller musikstycken
texten och omvärlden, till exempel aktuella händelser och företeelser lokalt
eller globalt
texten och tidigare kunskaper, till exempel vad de har lärt sig i skolan och
på andra håll samt hur de omvärderar tidigare kunskaper eller lägger till ny
information från texten till det de redan känner till.

•
•
•
•

ATT DISKUTERA OCH PRÖVA

• Vilka svårigheter har era elever med att läsa texter med naturvetenskapligt
•
•

innehåll?
Vilka didaktiska redskap eller metoder har ni hittills använt för att eleverna
ska utveckla förmåga att läsa, tolka och granska texter med naturvetenskapligt
innehåll? Vilka lärdomar har ni dragit?
Planera en undervisningsaktivitet kring en text som fungerar som exempelvis
introduktion kring ett ämnesinnehåll, utgångspunkt för diskussion, källa till
information eller inspiration för eget skrivande. Välj texten så att den passar in
i sammanhangen i era befintliga planeringar. Planera hur texten ska användas,
hur den ska läsas och vilka frågor eleverna ska få samtala utifrån. Genomför
aktiviteten och följ upp den. Diskutera de iakttagelser ni gjorde. På vilket sätt
bidrog ert textval och era frågor till att göra läsningen meningsfull utifrån det
valda syftet? Ledde aktiviteten till andra positiva eller negativa effekter?

• Hur kan ni arbeta vidare med texter i undervisningen och utveckla era metoder?
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Albert Einstein, 1879–1955
FOTO: SPL/IBL BILDBYRÅ

Om livets mening
VAD ÄR VÅRT livs mening, vilken mening har överhuvudtaget de levande varelsernas
tillvaro? Att kunna ge ett svar på dessa frågor är att vara religiös. Du frågar: Är det
då någon mening i att ställa frågan? Jag svarar: Den som uppfattar sitt eget och
sina medmänniskors liv som meningslöst är inte blott olycklig, har är knappast
livsduglig.
Hur märkvärdigt har vi det inte ställt för oss, vi jordens barn! Var och en av oss
gör här ett kortvarigt besök. Varför vet han ej, mången gång tycker han sig dock ha
en känsla av dess mening. Utan djupare reflexion för vardagslivets synpunkt, säger
man: vi är här för de andra människornas skull – först och främst för dem, vilkas i
deras leende avspeglade lycka betingar vår egen lycka, men även de många okända,
med vilkas öden ett band av medkänsla förenar oss. Varje dag tänker jag otaliga
gånger på att mitt yttre och inre liv beror på de levandes och de dödas arbete, och
att jag måste anstränga mig för att kunna ge lika mycket som jag har mottagit
och ännu mottager. Jag har behov av förnöjsamhet, och jag har ofta en tryckande
känsla av att jag begär mer än nödvändigt av mina medmänniskors arbete. De
sociala klasskillnaderna erfar jag som en orättvisa och i sista hand som en följd av
våldet. Jag tror också, att ett enkelt och anspråklöst liv är gott för envar, för kropp
och själ.

i filosofisk mening tror jag alls ej. Alla handlar vi ej blott
under yttre tvång, utan även på grund av en inre nödvändighet. Schopenhauers
sats: ”En människa kan visserligen göra allt vad hon vill, men inte vilja allt vad
hon vill”, har stått levande för mig allt sedan min ungdom, och den har alltid varit
mig en tröst i livets vedervärdigheter och en aldrig sinande källa till tolerans. Medvetandet om det mildrar på ett välgörande sätt den känsla av ansvar som eljest lätt
verkar förlamande och den gör, denna sats, att vi inte tar oss själva och de andra
alltför mycket på allvar; den skänker också en livsuppfattning, där humorn har sin
berättigade plats.
Det har alltid från objektiv synpunkt förefallit mig meningslöst att spörja efter
avsikten med min egen eller andra varelsers tillvaro. Och dock har å andra sidan
varje människa vissa ideal, som anger riktningen för hennes strävanden och omdömen. I denna mening har jag aldrig kunnat betrakta välbefinnande och lycka som
PÅ MÄNNISKANS FRIHET
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”Mina ideal, mina
ledstjärnor och
min källa till
levnadsmod var
godhet, skönhet
och sanning.”

ett självändamål [jag vill kalla en sådan etik svinaherdens ideal]. Mina ideal, mina
ledstjärnor och min källa till levnadsmod var godhet, skönhet och sanning. Utan
känslan av samstämmighet med likasinnade, utan umgänge med det objektiva, det
ouppnåeliga i konst och forskning skulle livet ha synts mig tomt. Det mänskliga
strävandets banala mål: egendom, yttre framgång, lyx, anser jag alltsedan min
ungdom föraktliga.
En egendomlig motsättning till min lidelse för social rättvisa och social plikt
bildade en utpräglad brist på behov att umgås med människor och människogrupper. Jag är en enstörig, som aldrig i själ och hjärta har känt mig tillhöra staten,
hemmet, vänkretsen, ja inte ens den trängsta familjekretsen. Gentemot alla dessa
band har jag erfarit en aldrig dövad känsla av främlingskap och ett behov av
ensamhet, en känsla som har stegrats med åren. Jag förnimmer med skärpa, men
utan beklagande gränserna för förståelse och samklang med andra människor.
Väl må en sådan människa gå miste om en del av sin oförarglighet och sin sorglöshet, men i gengäld är hon i vidsträckt mån oberoende av sina medmänniskors
meningar, vanor och omdömen, och hon frestas ej att bygga sin andliga jämvikt
på så vacklande grund.
är demokratien. Envar skall respekteras, ingen förgudas.
Ödets ironi ville, att andra människor har ägnat mig själv alltför mycken beundran
och vördnad utan min förskyllan och förtjänst. Det kan väl bero på en för många
ouppfyllbar önskan att förstå det lilla antal tankar som jag med mina svaga krafter
och efter oavlåtlig strävan har lyckats finna. Jag vet visserligen väl att ett organisatoriskt mål fordrar att en tänker, ordnar och bär ansvaret. Men de som blir ledda
skall inte ledas med tvång, utan skall själva kunna välja sin ledare. Ett autokratiskt
tvångssystem blir efter kort tid enligt min övertygelse hemfallet åt degeneration.
Ty våldet lockar städse de moraliskt mindervärdiga, och det är min övertygelse,
att geniala tyranner alltid efterträds av skurkar. Av denna orsak har jag alltid varit
en lidelsefull motståndare till de politiska system som vi nu upplever i Italien och
Ryssland.
Det som har satt den nu i Europa härskade demokratiska formen i misskredit
kan inte läggas demokratiens idé till last; det är regeringarnas bristande stabilitet
och valsättets opersonliga karaktär som bär ansvaret för det. Jag tror, att Nordamerikas Förenta stater i det avseendet har funnit det rätta; de har en på tillräckligt
lång tid vald, ansvarig president, som äger en makt, stor nog att verkligen göra
honom till ansvarets bärare. I vår statsförvaltning sätter jag högt omsorgen om
MITT POLITISKA IDEAL
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individen vid sjukdom och nöd. Det egentligen värdefulla i det mänskliga samfundslivet ser jag ej i staten, utan i den skapande och kännande individen, personligheten; den ensam skapar det ädla och sublima, medan hjorden som sådan förblir
slö i tanke och känsla.
I detta sammanhang kan jag inte underlåta att tala om hjordväsendets värsta
utväxt, militären, som jag hatar. Den som kan marschera i ordnat led i takt efter
musik har mitt förakt; sin stora hjärna har han fått av misstag, han skulle gott
kunna reda sig med ryggmärgen. Denna civilisationens skamfläck borde man
snarast möjligt utplåna. Heroism på kommando, meningslösa våldshandlingar,
äcklig fosterländskhet; jag hatar dem intensivt. Kriget är för mig vidrigt och föraktligt, och jag skulle hellre låta slå mig i stycken än bli delaktig i en så eländig
hantering. Jag tänker i alla fall så högt om mänskligheten, att jag tror, att detta
spökeri för länge sedan skulle ha upphört, om inte folkens sunda förnuft korrumperades av politiska och affärsintressen under medverkan av skola och tidningspress.
Det skönaste vi kan uppleva är det hemlighetsfulla. Det är den goda fe som står
vid all sann konsts och vetenskaps vagga. Den som inte förnimmer det hemlighetsfulla, som inte kan förundra sig, ej känna förvåning, han är så att säga död, hans
blick är slocknad. Upplevelsen av det hemlighetsfulla – blandad med fruktan
– har även gett upphov till religionen. Vetenskapen om att det existerar något för
oss ogenomträngligt, uttryck för det djupaste förnuft och den mest lysande skönhet, som är tillgängliga för vårt förnuft endast i dess mest primitiva former, denna
insikt och denna känsla utgör den samma religiositeten. I denna mening och blott
i den hör jag till de djupt religiösa människorna. En gud som belönar och bestraffar sina egna skapelser, som har en vilja liknande den som vi erfar hos oss själva
kan jag ej föreställa mig. Ej heller en individualitet som sträcker sig bortom döden
kan jag tänka mig; må svaga själar, fyllda av ångest eller löjlig egoism, nära dylika
tankar. För mig är det tillräckligt med det mysterium som det eviga livet utgör, och
medvetandet och aningen om varats underbara byggnad, så också den hängivna
strävan att begripa även den minsta del av det i naturen uttryckta förnuftet.
ALBERT EINSTEIN
UR ”MIN VÄRLDBILD”, 1934
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BOOM MOAT SOAP
tidningen Sky & Telescopetävlingen ”Big Bang Challenge”.
Syftet var att hitta ett mer passande namn på teorin om universums födelse,
eftersom många astronomer ansåg att The Big Bang var vilseledande. Det kom
in 13 099 namnförslag från 41 länder. BOOM (Basic Origin Of Matter),
MOAT (Mother Of All Theories) och SOAP (Start Of All Problems) var tre
förkortningar som föreslogs. Några av de övriga förslagen var Blast from the Past,
the Spark in the Dark och Buddha’s Burp.
ÅR 1993 UTLYSTE
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Biohackare som fokuserar på
kroppsmodifikationer, till exemp
implantat. Datachip och magnet
vanligaste sakerna att sätta in i
Quantified self

De hackar livets byggstenar

”Det kvantifierade jaget”, försök
många aspekter av den mänskl
som möjligt. Allt ifrån enkla steg
avancerad kartläggning av kost
kroppsfunktioner omfattas.

DET ÄR SÖNDAG i Sunnyvale, mitt i Silicon Valley. Dagens lektion i biohackning
ska just börja. Vi är ett tjugotal personer som sitter i ett fönsterlöst laboratorium,
inrymt i en sandfärgad, anonym envåningsbyggnad. Ett dovt surr från labbmaskiner hörs i bakgrunden. Experiment som puttrar på i väntan på en biokemisk reaktion. På en hylla bubblar vätskor med små, gröna skott nedstuckna.
Lektionsledaren Josiah Zayner viftar med armarna när han pratar. Den lätt
blåfärgade luggen faller ned i ögonen.
– Konstgjorda bakterier på vår hud kommer att bli nästa form av wearable
technology, säger han och använder termen för prylar man bär på kroppen. Smarta
klockor, träningsarmband och glasögon med inbyggda skärmar är vad som brukar
avses. Men för Josiah Zayner ligger framtiden inte inom teknologin, utan inom
biologin.
Själv har han doktorsgrad i biofysik och arbetar på Nasa. Där forskar han om
mikroorganismer. Målet är att skapa livsformer som kan förse astronauter med mat
under rymdresor många gånger längre än dagens. Men i dag har han hand om oss
som sitter uppradade och lyssnar. De flesta av oss saknar helt erfarenhet av naturvetenskaplig forskning.
I dag står två punkter på programmet. Dels ska vi genmodifiera bakterier, dels
analysa vårt eget dna och avgöra vilka av oss som bär på en mutation som gör att
man inte kan känna beska smaker.
Om tiden hade räckt till hade vi kunnat slå samman experimenten och fört
Josiah Josiah
Zayner,Zayner.
biohackare.
Foto: Jessica Brand
in vårt eget dna i bakterien och därigenom skapat ett slags bakteriella, biologiska
FOTO: JESSICA
LIFLAND/POLARIS
I dag vara
står två
punkter på programmet.
Dels ska vi vi
genmodifiera bakterier,
delsBRANDI
analysa
vårt eget dna och avg
avkommor av oss själva. Men det skulle
tidskrävande.
I stället använder
oss som bär på en mutation som gör att man inte kan känna beska smaker.
främmande arvsmassa som ligger förberett. Men det har en fördel: När det förenas
Om självlysande.
tiden hade räckt till hade vi kunnat slå samman experimenten och fört in vårt eget dna i bakterien och d
med bakteriens eget dna blir bakterien
skapa ett slags bakteriella, biologiska avkommor av oss själva. Men det skulle vara tidskrävande. I stället anv
– Vi lever redan i harmoni med såfrämmande
många bakterier.
Tänk allt skydd och allt gott
arvsmassa som ligger förberett. Men det har en fördel: När det förenas med bakteriens eget dna
de gör för oss. Vi skulle kunna skapasjälvlysande.
nya bakterier att leva i symbios med, säger
Josiah Zayner.
– Vi lever redan i harmoni med så många bakterier. Tänk allt skydd och allt gott de gör för oss. Vi skulle kunn
bakterier att leva i symbios med, säger Josiah Zayner.

Den som är skeptisk till genmodifikation skulle dra efter andan. Ett gäng amatörer som knappt kan hantera p
fumla runt med dna-experiment, leka med livets själva byggstenar. Allt detta i ett laboratorium som drivs av e
ser sig som hackare snarare än forskare.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/de-hackar-livets-byggstenar?rm=print
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BIOHACKADEMIENS ORDLISTA
BIOHACKING

TRANSHUMANISM

GRINDER

En rörelse av proffs- och hobby
biologer som experimenterar
inom biologins område som
datorhackare gör inom digital
teknik.

En filosofisk inriktning som
hävdar att det är möjligt för
människan att vidareutveckla
sin eget art, och att hon dessutom bör göra det. Många
transhumanister uppskattar
bearbetning av fysiska människokroppar för att ge den
nya förmågor. Vissa är också
öppna för att på genetisk väg
vidareutveckla människan.

Biohackare som fokuserar på
kroppsmodifikationer, till exempel genom implantat. Datachip
och magneter hör till de vanligaste sakerna att sätta in i
kroppen.

”WETWARE HACKER”

Hackare av biologiska material. En ordlek med utgångspunkt i engelskans software
och hardware. I relation till
dessa kallas biologisk materia ”wetware” och den som
hackar den wetwarehackare.
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QUANTIFIED SELF

”Det kvantifierade jaget”, försök att mäta så många aspekter av den mänskliga kroppen
som möjligt. Allt ifrån enkla
stegräknare till avancerad kartläggning av kost, motion och
kroppsfunktioner omfattas.

Den som är skeptisk till genmodifikation skulle dra efter andan. Ett gäng amatörer
som knappt kan hantera pipetter ska fumla runt med dna-experiment, leka med
livets själva byggstenar. Allt detta i ett laboratorium som drivs av entusiaster som
ser sig som hackare snarare än forskare.
Det skulle kunna vara upptakten till en dystopisk roman, med en annalkande
biologisk apokalyps. Men det är inte så det känns. Stämningen för snarare
tankarna till en fryntlig slöjdklubb.
En medelålders, ständigt leende man har tagit med sig sin tystlåtne tonårsson.
Någon har snöat in på biologi utifrån sitt intresse för vin. En tredje berättar att
han arbetar som snickare men har utvecklat ett passionerat intresse för magbakterier. Åldrarna varierar från tonår till övre medelålder.
Josiah Zayner går igenom genetikens grunder. Han ritar på en tavla och
beskriver vad som krävs för att föra in främmande dna i en cell. Fascinerat eldar
han upp sig när han talar om proteiner som små maskiner på molekylärnivå,
teknik med förmågor som ingenting skapat av mänsklig hand klarar av.
– Många ser det här som nanoteknik, den mest avancerade nanotekniken du
kan tänka dig.
Innan vi drar på oss blå plasthandskar och sätter i gång slänger Josiah Zayner
ut en fråga: Vad vill ni kunna göra med bioteknik? Bota cancer, svarar någon.
Förlänga människolivet, säger en annan.
EN TREDJE VILL,

av orsaker som inte blir helt klarlagda, få växter att ta över djurs
metabolism. En kvinna drömmer om att på genetisk väg skapa fräknar och därmed
slippa använda solkräm.
Visionärt, verklighetsfrånvänt eller rent av vansinnigt? Oavsett det så är idéer
som dessa helt typiska för rörelsen.
Biohackning är att tillämpa den attityd och etik som en gång skapade datorhackaren, men på biologins och genetikens område.
Hackarvärlden uppstod ur en lust att använda teknik på oväntade sätt. Den
skapades av människor som ville plocka isär avancerade maskiner, förstå hur de
fungerar och sätta ihop dem till något nytt. Framför allt gör hackaren det som en
hobby, inte som en avlönad uppgift inom universitetens eller storföretagens väggar.
I dag används ordet hackare ofta om kriminella personer, och visst har det alltid funnits en del av subkulturen som regelmässigt har brutit mot lagen. Men i grunden är
en hackare någon som bygger om, experimenterar och skapar nytt inom datorteknik.
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det har biohackare en tendens att vilja vara.

De vita cirklarna är magneter
Biohackaren vill göra samma sak, men med organisk materia i stället för kretssom Jawish Hameed har haft
kort och kod. Få en bakterie att lysa, till exempel, eller föra in objekt i människoi sina fingertoppar i flera år.
kroppen som får den att fungera på ett nytt sätt.
FOTO: JESSICA
BRANDIfingertoppar
LIFLAND/POLARIS i flera år
Jawish Hameed har haft magneter
i sina
En del av rörelsen fokuserar helt på det senare. Att operera in
mikrochip under
huden
är operationer
ett vanligt ingrepp.
Detav
är proffs,
mindreom
drastiskt
det låter. De chip snarare
som
De
flesta
genomförs
än frånänpiercingbranschen
än kirurger. Men på Youtube finns också
används är små som
fixar att
enklare
öppna
lås man
instruktionsfilmer
för riskorn,
den sommen
föredrar
sättauppgifter,
skalpellensom
i sinatt
egen
kropp.
En av dem visar hur en man i 25-årsåldern har
byggt
slagsanvända
operationssal
i miniatyr,
en box
av tunn
han kansåsticka
annarsett
skulle
passerkort
för. Vissa
har byggt
omplastfilm,
mobiler som
och datorer
att ned händerna i. Enligt honom själv är
den
helt
steril
på
insidan,
vilket
känns
svårt
att
helt
och
fullt
lita
på.
de bara kan användas av den med chipet i sin hand.
Andrastoppar
för in magneter
i en för
fingertopp
kirurgisk
proceduren
Mannen
in händerna
att sätta på
i gång,
men väg.
han Efter
kan bara
bära enkan
skyddshandske eftersom han snart ska snitta
de
lyfta
små
metallföremål
utan
att
greppa
dem,
men
också
känna
av
magnetism
upp sitt eget finger med den lediga handen.
eftersom fingret dras mot metallföremål. Ett nytt sinne, om man vill vara drastisk.
Först
tar han
fram en insulinspruta
medvara.
ett enkelt bedövningsmedel han har kommit över. Han sätter sprutans nål i
Och det
har biohackare
en tendens fylld
att vilja
fingret och trycker till, men beklagar sig över att den inte rymmer så mycket som han skulle ha föredragit.
De flesta operationer genomförs av proffs, om än från piercingbranschen snarare
än kirurger.
Men
på Youtube
ocksåskalpellen
instruktionsfilmer
den som
När
anestesin
är avklarad
tar finns
han fram
och börjarför
skära.
Förstföredrar
ett litet snitt. Sedan ett större tills det rymmer
att sätta skalpellen
i sin egen
kropp.
Ensigavsjälv.
dem Efteråt
visar hur
en man han
i 25-årsåldern
magneten
han försöker
operera
in på
använder
ett lim och antibiotikalösning för att stänga öppningen.
har byggt ett slags operationssal i miniatyr, en box av tunn plastfilm, som han kan

– I allt väsenligt är jag en cyborg, säger han och fortsätter:

– Under de kommande veckorna kommer min hjärna att koppla om sig. Signalerna från magnetens vibrationer tolkas som
att ett nytt sinne. En del av hjärnan kommer att avsättas för att ta hand om magnetkänseln.
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Klippet är djupt olämpligt för den som ogillar att se blod. Läkare som DN har visat det för avråder med emfas från att testa.
Mannen medger själv att ett tidigare ingrepp inte läkte ordentligt.
Men i sin enkelhet sätter det fingret på en viktig sida av biohackerkulturen: Drömmen om cyborgen, den biologiska kroppen

sticka ned händerna i. Enligt honom själv är den helt steril på insidan, vilket känns
svårt att helt och fullt lita på.
Mannen stoppar in händerna för att sätta i gång, men han kan bara bära en skyddshandske eftersom han snart ska snitta upp sitt eget finger med den lediga handen.
Först tar han fram en insulinspruta fylld med ett enkelt bedövningsmedel han
har kommit över. Han sätter sprutans nål i fingret och trycker till, men beklagar
sig över att den inte rymmer så mycket som han skulle ha före dragit.
När anestesin är avklarad tar han fram skalpellen och börjar skära. Först ett litet
snitt. Sedan ett större tills det rymmer magneten han försöker operera in på sig
själv. Efteråt använder han ett lim och antibiotikalösning för att stänga öppningen.
– I allt väsenligt är jag en cyborg, säger han och fortsätter:
– Under de kommande veckorna kommer min hjärna att koppla om sig.
Signalerna från magnetens vibrationer tolkas som ett nytt sinne. En del av hjärnan
kommer att avsättas för att ta hand om magnetkänseln.
Klippet är djupt olämpligt för den som ogillar att se blod. Läkare som DN har
visat det för avråder med emfas från att testa. Mannen medger själv att ett tidigare
ingrepp inte läkte ordentligt.
Men i sin enkelhet sätter det fingret på en viktig sida av biohackerkulturen:
Drömmen om cyborgen, den biologiska kroppen i symbios med tekniken, syntesen mellan människa och maskin. Tankeströmningen brukar kallas transhumanism, idén att det är både möjligt och lämpligt för mänskligheten att förändra och
vidareutveckla våra fysiska kroppar. Med hjälp av implantat och genmodifikation
vill transhumanisten ta grepp om evolutionen för att göra det mänskliga livet
längre, friskare eller bara annorlunda.
– Vi kan ge evolutionen en riktning, säger en biohackare jag pratar med.
INOM SCIENCE FICTION finns en rad exempel på en transhumanistisk framtid,
både som utopi och dystopi. Författaren William Gibson har berört frågan om
ombyggda mänskliga kroppar många gånger, till exempel i form av ”Johnny
Mnemonics” minnesbärande implantat. I datorspelet ”Bioshock” kretsar mycket
kring ”plasmids”, ett slags droger som injiceras och ger kroppen övermänskliga
förmågor. På sätt och vis kan James Camerons ”Avatar” sägas handla om transhumanism, när en förlamad soldat flyttar sitt medvetande till en främmande kropp.
Transhumanister brukar använda H+ – ”human plus” – för att beskriva postmänniskan, det som kommer efter homo sapiens. Man kan notera valet av plustecknet som symbol. De ser inte bara något som kommer efter människan, utan
något högre stående.
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”Vi kan ge evolutionen en riktning,
säger en biohackare
jag pratar med.”

Kritiken mot den transhumanistiska tankebanan riktas mot något fundamentalt:
Den hotar att upphäva definitionen av vad en människa är och därmed urholka
människovärdet. Samtidigt, vad är pacemakern, proteser och för all del glasögon
om inte tillägg till människokroppen som gör den till något mer än dess naturliga,
biologiskt givna form?
Men även om många i rörelsen också skulle avråda från att skära i sig själv så
finns en orädd vilja att sprida även avancerad bioteknik till amatörer. Biologisk
forskning kommer avgöra mänsklighetens framtid, kan man höra biohackare säga.
Därför måste fler än den etablerade vetenskapen ta en aktiv del i den. Amatörerna
måste in. Biologiforskningen ska demokratiseras. Oavsett förkunskaper ska
människor sätta i gång och mixtra.
För det behövs plats, utrustning och vägledning. Över hela världen har biohackare
därför börjat bygga laboratorier öppna för allmänheten.
Zayner håller kurs är ett av de mest kända. Det heter Biocurious
och skapades för fyra år sedan med pengar från frivilliga bidrag och utrustning
som hade blivit över på etablerade bioteknikbolag. Bara i området kring San
Francisco och Silicon Valley finns ytterligare ett par labb av samma slag. På senare år har nya startats i London, Los Angeles, Köpenhamn och São Paulo för att
nämna några platser. Snart finns också ett i Stockholm, när Sveriges första öppna
biohackarlaboratorium slår upp portarna under våren.
Det byggs i ett hus invid Kungliga tekniska högskolan, som en del av Stockholm
Makerspace, en verkstad för gör det själventusiaster. Det är på sätt och vis en
naturlig hemvist. Maker-rörelsen är vad man brukar kalla de som experimenterar
med alltifrån robotar och 3d-skrivare till textil och trä för att skapa egna prylar.
Biohackare är ute efter samma sak, bara med andra materiel och verktyg.
– Vi kommer att kunna hålla på med dna-analys så fort labbet öppnar. Vi har
allt man behöver. Det behöver inte vara så avancerat, säger Sina Amoor Pour, en av
initiativtagarna till labbet och medgrundare av Bionyfiken, en svensk organisation
för biohackare som har tagit sitt namn efter labbet i Sunnyvale.
Den centrala pjäsen kommer att vara en så kallad pcr-maskin som används för
att utvinna och analysera dna.
– För tio år sedan kunde ingen, utom de stora företagen, ha en egen pcr-maskin.
Men biologer har tagit till sig tankarna från Maker-rörelsen och börjat bygga
maskiner som kostar en tiondel av de tidigare.
PLATSEN DÄR JOSIAH
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I dag kan man köpa den som byggsats för några hundra dollar. Hela laboratoriet
ska byggas för 20 000 kronor, en spottstyver i sammanhanget.
Viss utrustning räknar de med att få begagnad från proffsigare labb, men framför
allt har utrustning för genteknik blivit rejält mycket billigare. Prisfallet är den kanske viktigaste orsaken till att experiment som för några år sedan bara var tillgängliga för forskare nu kan utföras som en hobby.
Här finns ännu en parallell till datorhackare. Det var när datorerna blev billiga
nog för att flytta in i hemmen som kreativiteten exploderade. Miljoner hobbyprogrammerare satt nätterna igenom och hamrade på tangentborden. Då och
då fick någon en snilleblixt. Vissa av dem startade företag eller delade med sig av
sin mjukvara. En slående stor andel av den IT-värld vi har vant oss vid i dag är
sprungen ur denna hobbykultur, som Microsoft, Apple och Linux.
– Dna-tekniken kanske är ännu viktigare. Med gentekniken kan vi börja förändra vår egen biologi, säger Sina Amoor Pour.
– Jag hoppas på samma explosion som har funnits inom IT, men inom bioteknikområdet. Med tekniken som kommer nu blir vi så många fler som är med
och löser problem. Vi kan sätta ingenjörsvetenskaper i händerna på vanliga
människor och få miljontals som samarbetar för att lösa problem.
Just detta, att sätta tekniken i händerna på vanligt folk, har tagits emot med
blandade känslor från myndighetshåll. Så sent som på 1980-talet var skräcken
påtaglig. Sverige införde förhandsprövning för experiment där dna flyttas från en
organism till en annan. Ett statligt organ, Hybrid-dna-delegationen, inrättades
med uppdrag att ha koll på säkerhetsläget och hålla regeringen informerad. Sedan
dess har inställningen blivit mer avslappnad, men å andra sidan var det ingen då
som trodde att man 30 år senare skulle kunna beställa den nödvändiga utrustningen för 3.000 kronor och börja leka med arvsmassa i garaget.
federala polisen tidigt upp ögonen för biohackarnas potential.
FBI:s enhet för bekämpning av biologiska hot har följt biohackarrörelsens framväxt sedan omkring 2006. Över 50 FBI-kontor över hela landet har sedan dess
varit i kontakt med lokala biohackare för att hålla sig informerade om vad de gör.
År 2012 bjöd FBI på eget initiativ till en träff för biohackare under namnet
”DIYbio outreach workshop”. Några av deltagarna har för BBC beskrivit agenterna
som vänliga, kunniga och intresserade. Samtidigt gjorde de ingen hemlighet av sitt
syfte: att skilja de godhjärtade entusiasterna från potentiella bio-terrorister med
plötslig tillgång till avancerad teknik.
I USA FICK DEN
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Överdrivet, säger många. En obefogad rädsla som bromsar en sund demokratisering av naturvetenskapen. Men alla håller inte med. Frågan hamnade högt på
agendan kring 2012, då debatten rasade kring muterade versioner av influensavirus, medvetet skapade i laboratorier av forskare. Syftet var att ligga ett steg före
naturen, att kunna förutse vad en utvecklad, förstärkt version av viruset skulle
kunna göra. Det fick USA:s råd för biosäkerhet att reagera. Med en åtgärd lika
kontroversiell som ovanlig bad rådet forskarna att undanhålla en del av deras
resultat från allmän publicering.
– Jag oroar mig för garageforskaren, för ”gör det själv”-vetenskapsmannen, för
personer som bara vill testa för att se om de klarar av det, sa Michael Osterholm,
professor och dåvarande medlem i rådet.
Så drastiska varningar hör man sällan i Sverige, men biohackarnas framväxt har
fått vissa myndigheter att höja på ögonbrynen. Totalförsvarets forskningsinstitut
intresserar sig för riskbilden.
– Myndigheter bör ha viss uppsikt över sådana här grupper, säger Roger Roffey,
forsknings ledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
– Säpo skulle kunna göra det, men de verkar inte intressera sig för det. Inte
ännu i alla fall.
utmärkt att fler intresserar sig för bioteknik, framhåller han. De
flesta sysslar inte med något farligt. Om någon skulle komma till skada så är det
möjligtvis de själva. Men det finns gränser som de inte får passera. Vissa organismer,
skadliga virus och bakterier, är säkerhetsklassade och ställer särskilda krav. Några
kräver speciellt tillstånd för att över huvud taget hanteras, tillstånd som knappast
skulle ges till hobbybiologer som experimenterar för sitt eget höga nöjes skull.
I övrigt är det i princip fritt fram att experimentera. Än så länge, vill säga. Om något
går riktigt fel på ett biohackarlabb lär myndigheterna inte vänta med att kliva in.
– De måste, för sitt eget bästa, inse att de behöver ha viss kontroll på sin verksamhet. Om de gör något dumt så kommer myndigheter att stänga ner dem.
Men det handlar inte bara om att skydda sig själv, utan också om att ingen ska
missbruka tekniken. Det behöver man titta mer på, säger Roger Roffey.
Ingenting tyder på att biohackerrörelsen skulle ha infiltrerats av människor med
ljusskygga syften. Men ju fler laboratorier utanför universitets- och storbolagsvärlden
som öppnar desto svårare blir det att överblicka vilka som sysslar med genteknik.
I GRUNDEN ÄR DET
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– Man har alltid varit rädd för att terroristgrupper ska försöka ägna sig åt sådan
här teknik. Det lättaste sättet för sådana grupper är att engagera folk som kan
tekniken, i stället för att lära sig själva.
Sådana varningar känns avlägsna när det blir lunchdags på Biocurious i Sunnyvale.
De blå handskarna har åkt av, pipetternas plasttoppar har släppts ner i en behållare
för biologiskt avfall. En skylt informerar om den mest centrala säkerhetsföreskriften:
Inget biologiskt material får lämna laboratoriet.
Borta i labbet står våra experiment och genomgår en biokemisk reaktion.
Bakterierna behöver mer tid på sig att börja lysa, men arrangörerna lovar att lägga
ut bilder på nätet. Däremot ska våra dna-prov dyka upp som små krumelurer i en
geléliknande massa redan under eftermiddagen. Jo då, vissa av oss har mutationen,
andra inte, ska det visa sig. Men först ska vi vänta. Pizza och läskburkar åker fram.
Josiah Zayner öppnar en öl och lägger upp det ena benet över det andra. Han
berättar vad som lockar människor till biohackning. En man han känner kommer
ursprungligen från en del av Indien där torka är ett stort problem, vilket har fått
honom att drömma om växter som klarar av ovanligt salt och torr mark.
– Det coola med genteknik är att allt som man kan tänka sig kan man också
göra. Vi är inte riktigt där att en biohackare kan göra vad som helst, men man kan
förändra bakterier och modifiera växter, säger han.
på säkerhetsfrågan. Själv undviker han att arbeta med celler från
däggdjur, åtminstone i biohackandets enklare omständigheter. Risken för virussmitta är större.
– På universitet har man nästan alltid ett separat rum för sådana experiment.
Annars tycks han mest irriterad över människors rädsla för dna-teknik och genmodifikation. Han uttrycker sig försiktigt, säger att folk får ha vilken åsikt de vill
så länge den bygger på kunskap. Men man anar att han ser skrock och irrationella
fördomar i den skepsis som får livsmedelsföretag att marknadsföra mat som fri från
genmanipulerade ingredienser.
– Jag vill inte att folk ska ha en sådan syn på vetenskap, som om de kan tro eller
inte tro på vetenskapen. Det är inte rimligt.
På väggarna sitter affischer som berättar om projekt som Biocurious har på
gång. En grupp har i månader försökt skapa ost som inte är gjord på djurmjölk.
”Real vegan cheese”, som projektet kallas, går ut på att manipulera jästsvamp på
cellnivå så att den producerar mjölkprotein. Resultatet i ostform ska alltså inte vara
ett vegetariskt ostalternativ, utan ”riktig” ost i molekylär mening.

VI KOMMER IN

28

CERIUM – TEXTSAMTAL OM NATURVETENSKAP PÅ LIV OCH DÖD

Det kanske mest
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Jessica Brandi Lifland/Polaris
Bioprintern.
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Biocurious till att kalla sig forskare. I vetenskapens ögon är det en
trivialitet att göra bakterier självlysande, och även det kräver noggrann handledning.
Men Josiah Zayner och andra biohackare är notoriskt långsiktiga, optimistiska och lätt utopiska.

Om den halvfärdiga bioprintern känns larvig kan det tjäna som en påminnelse.
I dag skulle ingen ifrågasätta kraften i det som miljontals hobbyprogrammerare
producerar.
– Jag ägnade sex års forskning åt att förstå ett enda protein, säger Josiah Zayner,
lutar sig tillbaka i stolen och berättar om de tiotusentals proteinkodande gener
som kan studeras.
– Hur många forskare finns det i världen? Vad skulle hända om siffran fördubblades? Eller tredubblades?
Steget är långt från att göra nybörjarexperiment på Biocurious till att kalla sig
forskare. I vetenskapens ögon är det en trivialitet att göra bakterier självlysande,
och även det kräver noggrann handledning.
Men Josiah Zayner och andra biohackare är notoriskt långsiktiga, optimistiska
och lätt utopiska.
– Har ”gör det själv”-biologin kommit så långt att vi kan bygga om våra
kroppars hela bakterieflora? Nej. Men om fem år? Tio år? Kanske. Om tjugo?
Absolut!
LINUS LARSSON
UR DAGENS NYHETER, 2015-10-30
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Harlem, New York, 1953. Tre barn knuffar en barnvagn med en man i.
FOTO: TORE JOHNSON

”Plattan”, Sergels torg, Stockholm, 1971. Ungdomar har samlats utanför Kulturhuset.
FOTO: TORE JOHNSON

Mitten av 1950-talet. Folksamling vid skyltfönster till Radio- och TV-affär.
FOTO: TORE JOHNSON

Bandhagen, 1963.
Barn i papprör.
FOTO: TORE JOHNSON
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Italien, 1950. Pojke
gungar i rep upphängt i
röret på en tysk kanon
från andra världskriget.
FOTO: TORE JOHNSON
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1970-tal. Lekplats
med bygge av plankor.
FOTO: TORE JOHNSON
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Den ljuva smärtan
att glömma att vi har fler nerver i munnen än smaklökar. De receptorer som registrerar temperaturer påverkas även av en samling sofistikerade bluffmakare som chili, senap och mynta. Rätt använda är dessa brännande och kylande
irritanter en nyckel till njutning. Men det gäller att hålla tungan rätt i munnen
– irritanterna påverkar grundsmaker och aromer i ett avancerat samspel.
Hettan från chili, pepparrot och andra kraftpaket är inte någon grundsmak utan
en retning av smärtnerver, samma nerver som varnar oss för hög värme och isande
kyla. Ämnen som utnyttjar smärtreceptorer på det här lömska sättet kallas med ett
behändigt samlingsnamn för irritanter. Irritanternas effekt kan liknas vid ett falskt
alarm, eller en busringning till nervsystemet. Du luras helt enkelt att tro att du har
något hett eller isande kallt i munnen.
Flera typer av temperaturkänsliga receptorer har identifierats i kroppen, och
ett antal av dem reagerar alltså även på irritanter. Irritanterna binder till receptorn
och aktiverar en jonkanal som får bland annat kalcium att flöda in i cellen, som
sedan i sin tur sänder nödsignaler till hjärnan. Exempelvis reagerar samma receptor
(TRVVl) både på plågsam värme (över 42 grader) och senapsolja, kapsaicin från
chili och på cinnamaldehyd, som ger kryddhetta åt kanel.
DET ÄR LÄTT

vanliga huvudgrupper av irritanter som ger upphov till fuskhetta.
Den ena gruppen är isotiocyanater. Det är de som ger den hettande örfilen i senap
och andra kålväxter samt i pepparrot och wasabi. Eftersom många av isotiocyanaterna är lättflyktiga och reagerar lätt med andra ämnen är de ofta känsliga för både
värme och luft. När vi äter dem tränger de på grund av sin flyktiga personlighet
upp bakvägen i svalget och orsakar irritation även i näsa och ögon. Effekten när du
överdoserar dijonsenapen på korven är explosiv men kortvarig, eftersom ämnena
bara påverkar smärtreceptorerna runt en halv minut.
Den andra stora gruppen retande ämnen är alkaloider, som är mer stabila och
värmetåliga. Det finns många alkaloider, men bara en del av dem ger brännande
smak: till exempel piperin i peppar, kapsaicin i chili och gingerol i ingefära. Jämfört med isotiocyanaterna är de mindre lättflyktiga, ger en långvarigare effekt och
påverkar smärtreceptorerna flera minuter – ja, över en kvart kan effekten sitta i.
Vid stor och enveten konsumtion påverkas även slemhinnorna i näsan och i viss
mån i ögonen, men det går inte att jämföra med isotiocyanaternas tårgasattack.
DET FINNS TVÅ
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FOTO: ALAMY/IBL BILDBYRÅ

Alkaloiderna är mer värmetåliga än isotiocyanaterna, vilket gör att det är svårt att koka bort
chilihettan från en gryta som överkryddats med
peppar, chili eller ingefära. Hettan från pepparrot
eller fransk senap är däremot mer förgänglig, och
de smaksättarna bör alltså tillsättas precis före
servering.
Egentligen har växterna ursprungligen utvecklat
olika typer av irritanter som ett försvar mot små
och stora hungriga organismer. Men med tanke
på att chilin numera är en av världens mest odlade
kryddor, ömt ompysslad av tjänstvilliga odlare, är
det frågan om vem av oss som vann den evolutionära kapplöpningen.
Det märkliga är ju att de flesta människor inte
blir avskräckta av irritanternas falsklarm utan
tvärtom lär sig att uppskatta bluffmakarna. När
du tårögd hyperventilerar efter en överdos wasabi
på sushihaket eller ligger dubbelvikt och frustande
över en Chicken Vindaloo aktualiseras dock frågan
varför människor överhuvudtaget utsätter sig för
irritanter. Det finns flera teorier. Kanske är det
samma mekanismer som gör att vi älskar berg- och
dalbana och förtjust kurar ihop oss framför biodukens motorsågsmassakrer och vampyrorgier:
den kittlande känslan av en fara som ändå är
kontrollerad och trygg. En het currygryta kan alltså
ses som matvärldens svar på splatter-rullen – båda
ger de hisningar i maggropen av skräckfyllt välbehag. Men precis som skräckfilmer är irritanter
en upplevelse som inte tilltalar alla.
Chilins kapsaicin – och troligen även andra
irritanter – anses vara milt vanebildande, kanske
genom att smärtan får kroppen att utsöndra endorfiner. Frågan är dock om endorfiner frigörs
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Scoville-skalan.
SCOVILLEGRADER

TYP AV CHILI

15 000 000–16 000 000

Ren capsaicin

9 100 000

Nordihydrocapsaicin

6 400 000

Psycho Serum

2 000 000–5 300 000

Vanlig pepparspray

2 000 000

Harakiri korv

1,569,300-2 200 000

Carolina Reaper

1 463 700

Trinidad Scorpion ”Butch T”

855 000–1 041 427

Naga Jolokia, Bhut jolokia

350 000–577 000

Red Savina Habanero

100 000–350 000

Habanero

100 000–200 000

Rokotopeppar

50 000–175 000

Piri Piri

50 000–100 000

Thai, Malagueta, Chiltepin

30 000–50 000

Cayennepeppar, Bärpeppar, Tabasco

10 000–23 000

Serrano

7 000–8 000

Tabascosås (habanero)

5 000–10 000

Wax Pepper

2 500–8 000

Jalapeño

2 500–5 000

Tabascosås (vanlig)

1 500–2 500

Rocotillo

1 000–1 500

Poblano, Texas Pete

600–800

Tabascosås (grön)

500–1 000

Anaheim

100–500

Pimento, Peperoni

0 (Ingen hetta)

Paprika

i en liten glädjekaskad för att du gillar chili eller om du gillar chili för att det
frigörs endorfiner.
För att irritanterna ska ge upphov till en smärta som är lagom ljuv krävs en
noggrann dosering. Effekten beror naturligtvis på koncentrationen av irritanter,
men det finns många andra saker som spelar in: serveringstemperatur, konsistens,
irritanternas sammansättning och i vilken typ av mat de ingår. Fett i maten har
en dämpande inverkan på många typer av hetta. Men framför allt, och det tål att
tjatas om, är effekten högst individuell. Alla har olika trösklar för njutning och
smärta orsakad av irritanter. Supersmakare är ofta, men långt ifrån alltid, mer
känsliga för irritanter.
Lyckligtvis behöver du inte ge upp om första tuggan ger dig en irritantchock.
Efter att första chocken lagt sig sker en avtrubbning av receptorerna och maten
upplevs kortvarigt som mindre stark, åtminstone för den som är tålmodig nog att
luta sig tillbaka och ta ett djupt andetag efter första tuggan. Fortsätter du i stället
att äta utan att invänta avtrubbningen blir du tvärtom känsligare för chili och
peppar. Med pepparrot, wasabi och mentol är det däremot bara att tuta och köra.
Den initiala bedövningen sitter i och gör att du kan tugga i dig mer wasabi allteftersom måltiden fortskrider.
Det krävs gigantdoser för att avtrubbningseffekten från pepparämnen ska sitta
i en längre stund, åtminstone på fysiologisk nivå. Rent psykologiskt verkar chilitoleransen sitta i längre, upp till två tre dagar.
Märkligt nog brukar smärtan från våra vanligaste irritanter ge få fysiska efterverkningar. Petar du med chilikladdiga fingrar i ögat bestraffas du visserligen med
en outhärdlig smärta och döden tycks nära, men ögat blir ofta inte ens rött efteråt,
om du bara låter bli att gnugga i det. Tvärtom används irritanter direkt på huden,
till och med som ögondroppar, som smärtlindring utan att ge skador. I Asien är
chiliplåster och olika typer av svidande liniment en vanlig kur mot värk. Mer
närproducerade senapsplåster har varit vanligt i Europa.
Exakt hur irritanternas smärtlindring fungerar är okänt, förmodligen genom att
den kontrollerade smärtan blockerar starkare smärtsignaler och aktiverar kroppens
egna smärtlindrande endorfiner.
LISA FÖRARE WINBLADH OCH MALIN SANDSTRÖM
UR ”MATMOLEKYLER”
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Geniet
Geniets gärning är sträng och stor och höjd över småfolkets hopar.
Det vandrar på bergen där ingenting gror och mumlar från ovan och ropar.
Men småfolket larvar i dalen omkring, dess barn hör du gråta och skratta.
De finner sin glädje i enkla ting som inte geniet kan fatta.
ALF HENRIKSSON
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Alltid redo
– om förberedelser och överlevnad
exakt när zombierna kommer. Det mest troliga är att de drabbar oss
utan förvarning, därför måste vi alltid vara redo. Vi kommer att behöva kunskap,
utrustning, en kropp som klarar påfrestningar – men mest av allt viljestyrka. Det
här kapitlet ger dig tips och råd om hur du klarar utbrottet och de första veckorna
efter att zombieapokalypsen blivit ett faktum.
Kapitlet utgår från svenska väderförhållanden och specifikt hur vi överlever i
naturen när marken är is- och snöfri samt hur vi överlever i staden under vintern.
Detta eftersom zombier, som tidigare nämnts, med största sannolikhet blir orörliga när temperaturen sjunkit under 0°C. Då är det bättre att hitta ett hus eller en
lägenhet att vara i, under vår, sommar och höst är skogen dock ett bra ställe att
befinna sig i.

VI VET ALDRIG

ÖVERLEVNAD ÄR INGEN MATERIALSPORT

Den viktigaste utrustningen och ditt viktigaste vapen bär du alltid med dig
– din kropp och din hjärna. Inte ens den dyraste Rambokniven är något värd om
du inte kan hantera utrustningen som finns på och i den, om du är så långsam att
du blir upphunnen eller inte vet hur du fixar vatten.

I den här texten används
zombieapokalypsen som
metafor för katastrofer
av olika slag, som viruspandermier och liknande.

FOTO: AMC – THE WALKING DEAD
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En introduktion till överlevnadsämnet
Egentligen är överlevnad det vi håller på med varje dag för att inte dö. I det
moderna samhället innebär det för de flesta av oss att gå till jobbet, käka lunch,
bry sig om vänner och familj och kolla på TV. Det är när vi hamnar i en främmande situation eller miljö som det blir en utmaning.
Överlevnad är ett relativt nytt ämne för forskning. Genom nästan hela homo
sapiens historia har vi levt på det sätt vi nu kallar ”överlevnad”. Överlevnad blev
ett forskningsområde i samband med andra världskriget, när soldater oftare på ett
eller annat sätt hamnade bakom fiendens linjer och var tvungna att ta sig tillbaka.
Länge var det mest en militär angelägenhet men i dag är ämnet lite bredare tack
vara det ökande intresset för vandring och friluftsliv. 1977 började Försvarets
forskningsanstalt (FOA) utveckla ett överlevnadskoncept för det svenska försvaret
och i mitten av 1980-talet kom de första renodlade överlevnadskurserna för bland
annat fallskärms- och kustjägare.
En del andra länders överlevnadsträning fokuserar mer på utrusning än vi gör
i Sverige. Istället vänder den svenska överlevnadstraditionen på perspektivet och
utgår från kroppens behov och hur de kan tillgodoses. Utrusning ska alltid ses som
en lyx. Vi vet inte vad vi har tillgång till när zombierna väl kommer. Att lita på
sin utrustning eller sina eventuella vapen istället för att lita på sin kunskap blir
lätt ödesdigert.
En av de viktigaste aspekterna med överlevnad är att kunna acceptera en
ny situation och anpassa sig till den eller försöka förändra den. En överlevnadssituation är en händelse som sätter oss på prov eftersom den bryter
av mot det normala. En fjällvandring som följer en led är inte en överUTRUSTNING
levnadssituation förrän det till exempel blir snöstorm och vandraren
inte har planerat för det. Svampplockning bli en överlevnadssituation först om det börjar skymma och du inte har
en aning om var du är.
KUNSKAP

Så här ser triangeln för
överlevnadskunskap ut.
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VILJA

Kroppens behov
Det är kroppens behov som står i centrum i en överlevnadssituation men det
behövs kunskap och utrustning som kan se till att behoven blir tillfredsställda.
Människan har fem grundläggande behov som behöver tillgodoses: sömn, föda,
vätska, värme och trygghet.
SÖMN OCH VILA

Det är inte en slump att vi sover bort en tredjedel av dygnet. Sömnen är kroppens
sätt att ladda batterierna, bygga upp och återhämta sig. De allra flesta behöver
mellan sex till nio timmars sömn per natt för att prestera på topp. Runt fem
procent har större eller mindre sömnbehov än så. I experiment har det visat sig att
en till två timmas minskad sömn per natt inte ger mätbart resultat i psykologiska
tester, medan över tre timmas sömnförlust försämrar prestationsförmågan. Nästan
alla klarar dock en natt utan sömn så länge personen håller sig aktiv.
Vid sömnbrist påverkas förmågan att fatta beslut. Har du missat två nätters
sömn förväntas du inte kunna fatta logiska beslut utifrån din situation. Andra
negativa konsekvenser är ökad risk för depression, att vi slutar bry oss om tillvaron
och att immunförsvaret försvagas så att vi blir känsligare för infektioner.
En grundregel när vi möter en ny situation sammanfattas i ordet STOP. Det är
en strategi för att stanna upp och ta in situationen så du inte agerar förhastat. Det
är till exempel vanligt att människor som går vilse i skogen fortsätter att gå istället
för att stanna upp.

STOP
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STANNA UPP! Lugna ned dig och gör inget förhastat.
TÄNK! Vad har hänt? Hur är situationen?
ORIENTERA/OBSERVERA! Var är du? Vad finns runt omkring dig?
PLANERA! Vad kan du göra? Vad har du för valmöjligheter?
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Även siffran tre brukar nämnas i överlevnadssammanhang: du klarar dig tre
minuter utan syre, tre timmar utan värme, tre dagar utan vätska, tre veckor utan
mat (men oftast mycket längre). Ibland nämns också tre sekunder utan vilja för att
markera vad som är det viktigaste i överlevnadssituationer.
I förväg vet du nästan aldrig hur situationen ser ut. Du måste hitta din inre
MacGyver som kan improvisera och hitta lösningar med enkla medel. Men bara
genom att vara mentalt förberedd på att du kan hamna i en överlevnadssituation
är du väldigt mycket mer förberedd än de flesta. Och som läsare av en zombieöver-levnadsbok har du redan kommit en bra bit. Grattis!

3

SIFFRAN TRE är bra att komma ihåg ur överlevnadssynvinkel:

• Tre minuter utan syre
• Tre timmar utan värme
• Tre dagar utan vätska
• Tre veckor utan mat

FÖDA

Mat är det som ger oss energi. I överlevnadssituationer, alltså under extrema
omständigheter, bör vi få i oss minst 600 kalorier per dag. Vi klarar oss dock länge
utan mat. Tre veckor är en siffra som ofta nämns, men vi kan överleva betydligt
längre om vi inte rör så mycket på oss och alltså inte förbränner så mycket. I överlevnadssituationer är kolhydrater det viktigaste eftersom de snabbast omvandlas
till energi som vi kan använda. Brist på kolhydrater leder till sämre tankeförmåga,
dåligt omdöme, koncentrationssvårigheter, apati samt ökad känslighet för kyla.
Ett sätt att veta att du lider av kolhydratbrist är att din andedräkt luktar aceton.
Fett och proteiner är viktigt att få i sig på sikt men till en början är kolhydrater det
viktigaste.
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VÄTSKA

Törstkänslan är en dålig mätare på om vi behöver dricka. Generellt bör vi dricka
mer än vi tror, det är en erfarenhet som uppmärksammats i flera studier. En
människa i rörelse bör dricka minst två och en halv liter per dag för att behålla
vätskebalansen. Det är bättre att göra det ofta och lite än sällan och mycket vid ett
tillfälle. En vätskeförlust motsvarande tre procent av kroppsvikten – vilket innebär
två till tre liter beroende på kroppsvikt – försämrar arbetsförmågan med upp till
25 procent. Får du inte i dig vätska på tre dagar dör du. Andra konsekvenser av
för lite vätska är illamående, obehagskänslor, dålig aptit och huvudvärk. Du kan
märka om du har vätskebrist om du inte behöver kissa eller om urinen är mörkgul.
VÄRME

I Sverige är kyla ett problem under större delen av året. Även sommartid är temperaturen skadlig för oss om vi inte vet hur vi ska skydda oss. Det är viktigt att hålla
sig torr eftersom vätska leder bort värme – det är därför vi svettas när kroppen blir
varm. Det är särskilt viktigt att tänka på att skydda huvud, fötter och händer eftersom de har ytliga blodkärl, och blodet kyls ned snabbare där. Lokala köldskador
kan du värma med handen eller med 40-gradigt vatten. Cirka 37 grader är normaltemperaturen för människan, och om kroppstemperaturen går ned till 35 grader
minskar din arbetsförmåga till hälften och musklerna blir trögare. Vid 33 grader
försämras omdömet ordentlig och du drabbas av apati, trötthet och hallucinationer.
Vid 31 grader blir du medvetslös och dör om du inte får hjälp. Du märker att du
håller på att bli nedkyld när du huttrar okontrollerbart.
TRYGGHET

Psyket är viktigare än vad vi tror för att klara oss. Som överlevnadspyramiden visar
är viljan att klara sig basen för all överlevnad, att förlora hoppet får lätt ödesdigra
konsekvenser. Om någon eller några av de fysiska behoven inte tillfredsställs
påverkas psyket ofta negativt.
Det är inte konstigt att vi blir rädda när något oväntat inträffar så även om
vi förberett oss på zombier kommer deras fysiska uppenbarelse till en början att
chocka oss. Brist på information är också en stressande faktor som vi behöver ha
i åtanke – det här påverkar särskilt dem som har ledande positioner i en grupp.
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Sammanfattningsvis är det viktigaste att hålla sig varm, kyla dödar snabbt.
Det näst viktigaste behovet är vätska. Sömn, vila och trygghet är viktigt för att
behålla skärpan. Föda är det vi behöver prioritera minst vid en överlevnadssituation. Att leta mat kan dock vara ett sätt att sysselsätta sig. Tristessen är en
av de största fienderna utöver zombier och andra människor.

Överlevnad i naturen
Det är troligt att du någon gång under zombiekatastrofen kommer att tvingas
lämna staden eftersom resurserna förr eller senare kommer att ta slut. Naturen är
för många stadsbor något grönt på kartorna eller en park där folk sitter med kompisar och en kylväska med folköl. I dagens samhälle har naturen för många blivit
ett främmande och lite skrämmande ställe med dålig mobiltäckning.
De som växer upp på landet har oftast en lite större kunskap om naturen, om
att ta sig fram i terräng och vet kanske var det är bäst att fiska. Vandring är en
trendig utomhusaktivitet som rekommenderas för att få ökad kunskap om vildmarken och att leva utan bekvämligheter. Det är dock stor skillnad på vandring
och överlevnadsträning, bland annat vad gäller tillgången på utrustning och att ha
kontroll över situationen.
HERMAN GEIJER
UR ZOMBIEÖVERLEVNAD: DIN GUIDE TILL APOKALYPSEN 2014
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Konstnären Marcia Nolte
undrar hur våra kroppar
kommer att anpassa sig
till ny teknologi. Kommer
vi att utveckla touch-fingrar
och axlar med hängare
som avlastar oss när vi
blir mer simultana?
FOTO: MARCIA NOLTE
UR VERKET ”CORPUS 2.0”, 2008

FOTO: MARCIA NOLTE
UR VERKET ”CORPUS 2.0”, 2008

Insekter är redan en viktig näringskälla i stora delar av världen. De kräver mindre än en tiondel av de resurser
som krävs vid produktion av nötkött. De kan produceras i stort sett klimatneutralt. Den österrikiska industridesignern
Katharina Unger har tagit fram konceptet Farm 432. Namnet syftar på att systemet på 432 timmar kan producera
hela 2,4 kilo larvprotein från ett enda gram flugägg. Flugorna äter inte alls, medan larverna föds upp på vanligt
matavfall – innan de snyggt och prydligt faller ner i en behållare vid skörd. Kan ätas som exempelvis en fluglarv-risotto.
FOTO: KATARINA UNGER / LIVIN STUDIO

FLUGLARVER INNEHÅLLER:

• 42 % protein
• 35 % fett
• Kalcium
• Vitaminer
• Aminosyror
• Mineraler

FOTO: KATARINA UNGER / LIVIN STUDIO

Reklamkampanj från
Världsnaturfonden (WWF)
från 2008 med syfte att
uppmärksamma klimatförändringar och smältande
polarisar.
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Växternas inre liv

Växternas inre liv

Det var 1966. Grover Cleveland »Cleve« Backster, 42 år

DET VAR 1966.

och förhörsexpert för den amerikanska underrättelsetjänsten
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Han testade fler växter och tyckte sig se att de inte bara vurmade för sitt eget, utan också andra
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organismers liv. De reagerade när han torterade räkor med kokhett vatten. Han började
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experimentera med andra levande organismer och kunde konstatera att yoghurt blev känslosam när
den såg annan yoghurt matas med bakterier. Han testade frukter. Spermier. En gång underhöll han

1973 publicerade Peter Tompkins och Christopher Bird boken ”The Secret Life
of Plants”. Boken tar avstamp i Backsters idé: växter är medvetna. Det var
”The Secret Life of Plants” som populariserade idén att växter frodas av klassisk
musik (men inte rock) och tycker om när du pratar med dem. Boken blev något
av en 1970-talsklassiker som passade bra ihop med hippieideal och buddistiska
tankebanor.
Samtidigt högg ”The Secret Life of Plants” ett sår i hela forskningsfältet kring
växtbiologi.
Många forskare som studerade hur växter tolkar sin omgivning, bar nu sitt
rykte över ett minfält där anklagelser om hippieflum kunde förstöra deras chanser
till forskningsstöd.
Men på 2000-talet hade fältet inspirerats av ny forskning kring nätverk, distribuerad datorkraft (många datorer som löser problem tillsammans och hur man
hanterar dem) och svärmbeteende som visar hur sofistikerat beteende kan uppstå
från osofistikerade delar. En del forskare tröttnade på tassandet. Forskning på växtkommunikation kan ju faktiskt hjälpa odlare att skydda sin gröda. Växtprocesser
kan inspirera teknologi och arkitektur. Neurologin hade, trots allt, det närmaste
ramverket för växternas aktivitet.
forskare en artikel i skriften Trends in Plant Science där de
namngav ett nytt fält inom växtbiologin: ”växternas neurobiologi”. Artikeln ledde
till massiv kritik från kolleger som kastade artikeln i ungefär samma korg som
”The Secret Life of Plants”. Växter är inga djur, har inga hjärnor: Sluta Disneyfiera
krukväxter. Ungefär så löd kritiken.
Artikelförfattarna påpekade att de förstås inte ”bokstavligen letade efter ett
valnötsformat organ”. De ville förstå hur växters beteende koordineras över hela
organismen genom elektriska signaler, hormoner och kemikalier. Relaterade
fenomen att jämföra med, enligt gruppen, hittar vi hos oss: djuren. Gruppen bytte
efter kritiken dock namn till det mer lågmälda ”The Society of Plant Signaling and
Behavior”.
Med tanke på fältets förflutna framstår den nya populärvetenskapliga boken
”What a Plant Knows — a Field Guide to the Senses” som kaxigare än vad
omslagets späda skott kanske antyder. Författaren Daniel Chamovitz är en genetiker och växtbiolog som till vardags leder ett laboratorium vid universitetet i
Tel Aviv. Hans kapitel heter, helt sonika: ”Vad växter ser”, ”Vad växter luktar”,
”Vad växter känner”, ”Vad växter hör”, ”Hur växter vet var de är” och ”Vad växter
2006 PUBLICERADE SEX
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minns”. Chamovitz förankrar växternas processer i förklaringar om människans
sinnen och gör inga spekulationer. Boken är fascinerande. Växter har verkligen ett
spännande inre liv.
Nästan alla växter växer mot ljus. Men hur fungerar det? Redan Charles Darwin
undrade över växternas ”ögon”. Darwin och hans son placerade kanariegräs i ett
rum, mörkt sånär som på en mycket svag gaslampa, som var placerad fyra meter
ifrån krukan. Efter tre timmar hade gräset vänt sina toppar mot lampan. Men vilken
del av växten var det som ”såg”? Tänk dig fem skott av gräs. Det första är naket.
Det andra har toppen bortklippt. Nummer tre har på sig en ljustät hätta. Fyran har
en genomskinlig hätta av glas medan det femte står med mellandelen i en ljussäker
tub. Alla skotten böjde sig mot ljuset utom nummer två (utan topp) och tre — med
toppen täckt av en ljustät hätta. Toppen av växten uppfattar alltså ljuset, även genom
glas. Ett öga i sin mest grundläggande form är ett organ som uppfattar ljus. Darwinduon hade därmed visat att växter besitter grundläggande syn.
bara om dagen är kort. I mitten av 1900-talet upptäckte
forskare att de kunde få blommor att blomma genom att tända ljuset mitt i natten.
Men det måste vara rött ljus. Blått eller grönt ljus har ingen effekt. Det är inte heller
i toppen på växten som färgkänsligheten sitter, utan i varje blad eller löv. Lys på ett
blad och hela växten blommar. Men avlöva en växt och den reagerar inte längre på
rött ljus. Växter har inget nervsystem som förvandlar ljuset till bilder. Men de kan
omvandla olika sorters ljussignaler till en instruktion: Väx åt vänster! Blomma nu!
Släktet snärjor (Cuscuta) saknar klorofyll och kan därför inte göra ljus till mat
på egen hand. Snärjan är en parasit som snabbt måste hitta en värdplanta. Insektsforskaren Consuelo De Moraes från Penn State University upptäckte att snärjan
hittar sin favoriträtt – tomat – med hjälp av lukten. Hon satte sina snärjor i ljus,
i mörker, i en stängd papplåda med bara en tunn tub till lådan bredvid. Snärjan
lyckades alltid till sist sticka sina trådar i tomatplantan. Och när De Moraes
destillerade tomatplantan till en parfym som hon sprejade på en bomullstuss, blev
det nu den doftande tussen som utgjorde snärjans mål.
Det finns ett gammalt trick för att få en avokado att mogna fortare: lägg den i
en papperspåse med en mogen banan. En mogen frukt får en omogen att mogna
fortare. Hur? Feromoner. Mogna frukter utsöndrar ett hormon som heter eten.
Tack vare eten mognar frukter och bär ungefär samtidigt, vilket är en evolutionär
fördel för fröspridning eftersom djur gillar överflöd. Ungefär som att människor
köper en kanelbulle från en stor lyxig hög hellre än beställer den sista ensamma.
VISSA VÄXTER BLOMMAR
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En liknande effekt uppstår i träd som attackeras av skadeinsekter. När fjärilslarver
börjar äta på lövverket ökar trädet sin produktion av giftiga ämnen som tannin i
bladen för att avstyra attacken. Andra träd i närheten drar då också upp produktionen av tannin. De uppfattar varningssignalerna i luften och går till försvar.
Det sinne som inte har någon bevisad motsvarighet hos växterna är hörseln.
Växter har några av de gener som orsakar dövhet hos människor. Det finns några
ännu opublicerade experiment med växter som eventuellt ”hör” ljudet av rinnande
vatten och tuggande larver. Effekter av klassisk musik saknar dock stöd. (Men
värmen från högtalare kan göra skillnad.) Tankeläsandet är det också illa ställt med
hos växterna.
Cleve Backster däremot gick vidare till att grunda Backster School of Lie
Detection i San Diego. Han dog 2013. Skolan tar fortfarande emot elever.
EVA WISTEN
UR FOKUS NR 6 2014
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Ett omöjligt mål
mellan Brasilien och Frankrike 1997 gjorde Roberto Carlos
mål med en frispark som gått till historien. Bollen såg först ut att missa målet men
plötsligt tycktes den vika av åt sidan, och målvakten blev totalt överraskad. Men
det var inget mystiskt med bollens uppförande. Den följde helt enkelt fysikens
lagar. Carlos hade nämligen gett bollen en ovanligt stark skruv. Det ger en kraft
(kallad Magnuseffekten) vinkelrätt mot bollbanan. Dessutom påverkas bollen av
tyngd-kraften och av det bromsande luftmotståndet. Dessa tre krafter avgör hur
bollen rör sig. Magnuseffekten kan föra bollen flera meter åt sidan om den får
verka tillräckligt länge. Så var det i vårt fall, för Carlos sköt från mer än 35 meters
håll. Vid en straffspark, på 11 meters håll, hinner inte Magnuseffekten att nämnvärt kröka bollbanan även om skottet är skruvat.
VID EN FOTBOLLSMATCH

GÖRAN GRIMVALL
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Cerium
ATT JAG, SOM ÄR kemist och här är i färd med att skildra händelser i mitt liv som
kemist, att jag har genomlevt ett annat skede, det har jag berättat om i andra
sammanhang.
Så här efter trettio år finner jag det svårt att få ett grepp om vad det var för en
sorts individ som i november 1944 var förknippad med mitt namn, eller rättare
sagt med mitt nummer, 174517. Vid den tiden måste jag ha haft den svåraste
krisen – anpassningen till den ordning som rådde i koncentrationslägret – bakom
mig, och jag måste ha blivit egendomligt förhärdad, eftersom jag då inte bara
lyckades överleva utan också tänka, inregistrera världen omkring mig och till och
med utföra ett ganska kinkigt arbete, och det i en atmosfär som var förpestad av
dödens dagliga närvaro och samtidigt uppjagad på grund av att de ryska befriarna
närmade sig; de var då åtta mil ifrån oss. Förtvivlan och hopp växlade i en takt som
på en timme skulle ha knäckt vilken normal människa som helst.
Vi var inte normala, för vi var hungriga. Vår hunger då hade ingenting gemensamt med den välbekanta (och inte alldeles obehagliga) känsla man har om man
hoppat över en måltid och säkert vet att man inte kommer att bli utan nästa; den
var ett behov, en saknad, en trängtan som följt oss i ett år nu och slagit djupa och
bestående rötter i oss, som bodde i alla våra celler och dikterade vårt beteende.
Att äta, att skaffa mat, det var drivkraften nummer ett, och först långt efter den
kom alla de andra överlevnadsproblemen och ännu längre efter kom minnena
hemifrån och rädslan för döden.
Jag var kemist på en kemisk fabrik, i ett kemiskt laboratorium (också det har jag
redan berättat om), och jag stal för att få något att äta. Om man inte börjar som
barn är det inte lätt att lära sig stjäla; det tog mig flera månader att övervinna mina
moraliska betänkligheter och att tillägna mig den nödvändiga tekniken, men sedan
märkte jag (med ett framblixtrande leende och ett stänk av stolthet) att jag, en
hygglig liten doktor, genomgick samma involution och evolution som en berömd
hygglig hund, en viktoriansk och darwinistisk hund som deporteras och blir tjuv
för att uppehålla livet i sitt Klondike-läger, nämligen den store Buck i Skriet från
vildmarken. Jag stal som han och rävarna: vid varje gynnsamt tillfälle, men listigt
och lömskt och utan att utsätta mig för alltför stora risker. Jag stal allt, utom mina
kamraters bröd.
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Primo Levi, 1919–1987
FOTO: COURTESY EVERETT COLLECTION/IBL

Vad gällde ämnen som det kunde vara givande att stjäla var laboratoriet jungfrulig mark, helt outforskad. Där fanns bensin och alkohol, banalt och svårhanterligt
tjuvgods: många stal dessa varor på olika ställen på byggplatsen, varför utbudet var
stort; och stor var också risken, för vätskor kräver behållare. Det rör sig om det stora
förpackningsproblemet, som varje erfaren kemist känner till; också Gud Fader kände
väl till det och löste det på sitt briljanta sätt med cellmembranen, äggskalet, det flerskiktade apelsinskalet och vår hud, ty också vi består ju sist och slutligen av vätskor.
Nå, på den tiden fanns inte polyetylen, som skulle ha kommit mig väl till pass,
eftersom det är ett smidigt, lätt och enastående ogenomträngligt material: men
det bryts ner bara med svårighet, och inte för intet har Gud Fader, som ändå är
mästare på polymerisationer, avstått från att ta patent på det: Han tycker inte om
saker som inte är förgängliga.
I brist på lämpliga förpackningar och förvaringskärl fick det idealiska tjuvgodset
inte vara flytande, inte ömtåligt, inte skrymmande, och viktigast av allt, det måste
vara en nyhet på lägermarknaden. Eftersom vi ofta visiterades när vi efter arbetet
återvände till lägret måste det ha ett högt värde i relation till volymen, och det
måste vara nyttigt och begärligt för åtminstone någon av de sociala kategorier som
formade lägrets komplicerade värld.
mig på ett och annat i laboratoriet. Jag hade knyckt några
hundra gram fettsyror, som någon kollega på andra sidan stängslet med möda hade
framställt genom oxidation av paraffin; hälften hade jag satt i mig och hungern
stillades verkligen, men smaken var så förfärlig att jag avstod från att sälja vad som
var kvar. Jag hade försökt göra pannkakor av kemiskt ren bomull, som jag höll
tryckt mot plattan på en elektrisk spis; de hade en lätt smak av bränt socker, men
de såg så oaptitliga ut att jag bedömde dem som osäljbara. En gång försökte jag
sälja bomullen direkt till lägrets sjukförläggning, men den var alltför skrymmande
och noteringen låg. Jag tvingade mig också att svälja och smälta glycerin och utgick från det lösliga resonemanget att det som var en produkt av fettspjälkning på
något sätt borde metaboliseras och alstra kalorier: så kanske också skedde, fast till
priset av obehagliga biverkningar.
På en hylla stod en mystisk burk. Den innehöll ett tjugotal gråa, hårda och
smaklösa små stavar och saknade etikett. Detta var ytterst egendomligt, eftersom
laboratoriet var tyskt. Visst, ryssarna befann sig bara några mil bort och katastrofen låg i luften på ett nästan påtagligt sätt; varenda dag förekom bombanfall, alla
visste att kriget gick mot sitt slut: men några konstanter måste ju ändå finnas och
till dem hörde vår hunger och det faktum att laboratoriet var tyskt och att tyskarna
JAG HADE FÖRSÖKT
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aldrig glömmer att sätta på etiketter. Alla de andra burkarna och flaskorna i
laboratoriet hade faktiskt prydliga etiketter, skrivna på maskin eller med vacker
frakturstil för hand: bara den där burken var utan.
I den situationen hade jag självfallet inte den utrustning och den ro som
behövdes för att fastställa vad de små stavarna bestod av. Jag stoppade i alla fall
ner tre stycken i fickan och bar dem med mig till lägret på kvällen. De var kanske
tjugofem millimeter långa och fyra eller fem i diameter.
för min vän Alberto. Han tog upp en liten kniv ur fickan och
prövade att skära i en av dem: den var hård och stod emot knivbladet. Han
prövade att skrapa den: ett svagt sprakande hördes och en kärve gula gnistor
sprutade. Vid det laget var det lätt att ställa diagnos: det rörde sig om järncerium,
den legering som stift till cigarrettändare är gjorda av. Varför var då de här stavarna så pass stora? Alberto, som i några veckor hade arbetat som hantlangare i
ett svetsarlag, förklarade att de monteras på acetylensyrgasbrännare för att tända
lågan. När jag fick höra detta ställde jag mig skeptisk till möjligheterna att avyttra
mitt tjuvgods: kanske kunde stavarna användas till att tända eld med, men i lägret
rådde det verkligen ingen brist på tändstickor (illegala).
Alberto förebrådde mig. Uppgivenhet, pessimism och missmod var för honom
något avskyvärt och straffvärt: han godtog inte koncentrationslägersvärlden, förkastade den instinktivt och förnuftsmässigt, lät sig inte besmittas. Han var en
viljestark och positiv människa och hade på ett mirakulöst sätt förblivit fri, och fria
var hans ord och rörelser: han hade inte sänkt huvudet, inte böjt ryggen. En gest,
ett ord, ett skratt från honom hade en befriande verkan, fungerade som andningshål i lägrets rigida struktur, vilket alla som kom i hans närhet erfor, också de som
inte förstod hans språk. Jag tror att ingen på den platsen var så älskad som han.
Han förebrådde mig: man får aldrig tappa modet, det är farligt och alltså
omoraliskt, nästan oanständigt. Jag hade stulit ceriumet; bra, nu gällde det att sälja
det, lansera det. Den saken skulle han ta hand om, han skulle presentera det som
en nyhet, en vara med högt kommersiellt värde. Prometeus hade varit dum som
skänkte människorna elden i stället för att sälja den: om han gjort det skulle han
ha tjänat pengar, blidkat Jupiter och sluppit eländet med gamen.
Vi måste vara listigare. Det var inte första gången som vi pratade om att man
måste vara listig: Alberto hade ofta framhållit denna nödvändighet för mig, och
ute i den fria världen hade andra gjort det före honom och sedan har ytterligare
många, många andra upprepat det för mig otaliga gånger fram till den dag som
i dag är, men med blygsamt resultat; ja, med det paradoxala resultatet att jag utveckJAG VISADE DEM
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lade en farlig benägenhet att ingå symbios med någon som verkligen var listig och
som ur samlevnaden med mig drog (eller trodde sig dra) fördelar på det världsliga
eller andliga planet. Alberto var en idealisk symbiont, för han avhöll sig från att
använda sin listighet så att jag blev lidande. Jag visste inte, men det visste han (för
trots att han varken kunde tyska eller polska och bara lite franska visste han alltid
allt om alla), att det på byggplatsen förekom en underjordisk fabrikation av cigarrettändare, att okända hantverkare på lediga stunder tillverkade sådana åt viktiga
personer och civila arbetare. Nå, till tändare behövs stift, men av ett bestämt mått: vi
måste alltså förminska dem jag hade till hands. Förminska dem hur mycket och hur?
”Bekymra dig inte”, sade han, ”den saken sköter jag. Du ser till att stjäla resten.”
Nästa dag kunde jag utan svårigheter följa Albertos uppmaning. Vid tiotiden på
förmiddagen började Fliegeralarm-sirenerna tjuta. Det var inte något nytt längre,
men varje gång kände vi alla hur ångesten gick genom märg och ben. Det här
tjutandet lät inte som ett jordiskt ljud, inte som fabrikssirener, utan var ett ljud
som med en enorm volym och samtidigt i hela trakten rytmiskt steg till en krampaktigt vass ton och sedan sjönk till ett åskmuller. Att sirenerna lät just så här kan
knappast ha varit en tillfällighet, för ingenting i Tyskland var tillfälligt och för
övrigt rimmade det bara alltför väl med syftet och bakgrunden: jag har ofta tänkt
att sirensignalerna måste ha utformats av en illvillig musiker, som i den lagt in
ursinne och gråt, vargens tjut mot månen och en tyfons andning:, så måste Astolfs
horn ha låtit. Larmet orsakade panik, inte bara därför att det förebådade bomberna, utan också genom sin egen ohygglighet, vilken mest påminde om ett sårat
djurs klagan, så väldig att den nådde bort till horisonten.
Tyskarna var mer rädda för flyganfallen än vi: i strid mot allt förnuft fruktade vi
dem inte, eftersom vi visste att de inte var riktade mot oss utan mot våra fiender.
På några sekunder hade jag blivit ensam i laboratoriet, så jag stoppade på mig allt
cerium och skyndade ut för att sälla mig till mitt Kommando: himlen var redan
fylld av mullret från bombplanen och från dessa singlade gula flygblad ner, med
grymma, hånfulla ord:
Im Bauch kein Fett;
Acht Uhr ins Bett;
Det Arsch kaum warm,
Fliegeralarm!1
1.

I magen inget fett, Klockan åtta i säng; Röven just varm, Flyglarm!
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Vi hade inte tillträde till skyddsrummen, varför vi samlades på de vidsträckta,
ännu obebyggda områdena i närheten av byggplatsen. Medan bomberna började
falla och jag låg på den frusna leran och det ynka gräset kände jag på de små stavarna i fickan och funderade över mitt förunderliga öde, över våra öden, som var
som löv på en kvist, och över människors öden i allmänhet. Enligt Alberto var ett
stift till en cigarrettändare noterat till en brödranson, det vill säga en dags liv; jag
hade stulit åtminstone fyrtio stavar och av var och en kunde man få ut tre färdiga
stift. Allt som allt etthundratjugo stift eller två månaders liv för mig och två för
Alberto, och inom två månader skulle ryssarna komma och befria oss; strängt taget
skulle alltså detta cerium befria oss, ett grundämne om vilket jag inte visste något
annat än hur man kan använda det praktiskt, att det tillhör de sällsynta jordartsmetallernas tvetydiga och kätterska familj och att dess namn inte har något att göra
med cera (vax) och inte heller erinrar om dess upptäckare; cerium har i stället sitt
namn efter småplaneten Ceres (vilken blygsamhet bland gångna tiders kemister!),
eftersom metallen och himlakroppen upptäcktes samma år, 1801; kanske var
namnvalet en samtidigt kärleksfull och ironisk hyllning till alkemisternas sammankopplingar: så som Solen var förenad med guldet och Mars med järnet skulle Ceres
vara förenad med ceriumet.
jag med mig de små stavarna till lägret och Alberto kom med en
bit plåt med ett runt hål i: det angav den föreskrivna kaliber som vi måste anpassa
stavarna till för att omvandla dem till stift och sedan till bröd.
Vad som följde måste bedömas med försiktighet. Alberto sade att stavarna måste
skrapas smalare med en kniv och att det måste ske i smyg, så att ingen konkurrent
kom på vår hemlighet. När? På natten. Var? I träbaracken, under filtarna och alltså
över madrassen som var full med hyvelspån, således med risk för att ställa till en
eldsvåda, eller, utan omsvep, med risk för hängning: ty till detta straff dömdes
bland andra de som tände en tändsticka i baracken.
Man är alltid tveksam när det gäller att bedöma såväl egna som andras våghalsiga tilltag sedan de slutat väl: då var de kanske ändå inte så våghalsiga? Eller är det
kanske sant att det finns en gud som beskyddar barn, dårar och berusade? Eller är
det kanske så att dessa tilltag väger tyngre och är mer värmande än de otaliga som
slutar illa och att man därför hellre berättar om dem? Naturligtvis ställde vi oss
inte de här frågorna då: lägret hade gjort oss obetänksamt förtrogna med faran och
döden, och att riskera snaran för att få mer mat föreföll oss att vara ett förnuftigt,
rentav självklart val.
PÅ KVÄLLEN HADE
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Medan kamraterna sov arbetade vi natt efter natt med kniven. Anblicken var
så dyster att man kunde gråta: en enda glödlampa lyste svagt upp den stora träbaracken och i halvdunklet framträdde kamraternas ansikten som i en vidsträckt
grotta, vanställda av sömnen och av drömmarna: likbleka män som rörde käkarna
medan de drömde att de åt. Nakna och skelettartade armar och ben hängde ut
över britsarnas kanter, och en och annan stönade eller pratade i sömnen.
Men vi två var igång och gav inte efter för sömnen. Vi höll upp filten med
knäna, och under det provisoriska tältet skrapade vi stavarna helt på känn: vid
varje drag hördes ett svagt sprakande och syntes en kvast gula små stjärnor.
Emellanåt prövade vi om staven passade in i mallens hål: gjorde den inte det
fortsatte vi att skrapa, gjorde den det bröt vi av den avskrapade änden och lade
den försiktigt åt sidan.
Tre nätter höll vi på: ingenting hände, ingen lade märke till vår aktivitet, varken
filtarna eller madrasserna tog fyr och på detta sätt skaffade vi oss det bröd som
höll oss vid liv fram till ryssarnas ankomst och fann dessutom tröst i den tillit och
vänskap som förenade oss. Vad som därefter hände mig finns skildrat på annat
håll. Alberto lämnade läget till fots tillsammans med de flesta andra sedan fronten
ryckt nära: tyskarna tvingade dem att i dagar och nätter vandra i snö och kyla och
dödade dem som inte orkade fortsätta; de få överlevande fraktade de sedan på
öppna järnvägsvagnar till ett nytt kapitel av slaveri i Buchenwald och Mauthausen.
Inte mer än var fjärde av dem som lämnade lägret överlevde marschen.
Alberto återvände aldrig och av honom finns inga spår: en man som kom från
samma stad som han och som var till hälften visionär, till hälften bedragare levde i
några år efter krigsslutet på att mot betalning förse hans mor med falska, tröstande
uppgifter.
PRIMO LEVI
UR ”PERIODISKA SYSTEMET”, 1975
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PRIMO LEVI
Primo Levi (1919–1987) avlade doktorsexamen i kemi och fysik vid
universitetet i Turin 1941. Två år senare gick han med i en partisangrupp, men arresterades redan efter ett par månader. Levi och
hans judiska kamrater fördes till interneringslägret Fossoli di Carpi,
varifrån de transporterades per godståg till Auschwitz. Vid selektionen
uttogs han som arbetsduglig och blev fånge 174517 i Auschwitz
III (Auschwitz-Monowitz), ett slavarbetsläger som försörjde fabriken
IG Farbens Buna-Werke med arbetskraft. Senare valdes Levi ut för
arbete vid fabrikens kemiska laboratorium. Den 11 januari 1945 blev
han sjuk i scharlakansfeber och lades in på sjukstugans infektionsavdelning. När nazisterna 18 januari tömde lägret inför Röda arméns
ankomst lämnades de sjuka, däribland Levi, kvar att dö. Med hjälp
av några kamrater lyckades Levi hålla sig vid liv de nio dagarna tills
Röda armén intog lägret den 27 januari (vilket har blivit datumet för
Förintelsens minnesdag).
Av de 650 judar som deporterades från Fossoli till Auschwitz var
Primo Levi en av de 24 som överlevde.
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FOTO: EDINA TOKODI
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Gräsgraffiti
”OM ALLA HADE en liten trädgård att odla i skulle världen se annorlunda ut.”
Detta är gräsgrafftitaggaren Edina Tokodi övertygad om. Därför gör hon graffiti
av gräs och mossa som hon placerar på öde tomter, på stängsel, gator och i gränder, i ett försök att sprida växtglädje. Edina Tokodi är ursprungligen från Ungern,
där hon efter avslutade konststudier gjorde sin första gräsinstallation 2004. Hon
bor och verkar sedan ett antal år i New York där kontrasten mellan det urbana och
gräsgraffitin blir extra stor. Hon låter gärna sin växande graffiti bli utropstecken
i stadsbilden.
– Att peka på att vi storstadsbor inte längre har kontakt med naturen känns
som en kliché, men det stämmer verkligen. Och det är allvarligt. Om vi tappar vår
kunskap om naturen tappar vi kontakt med vårt ursprung och då mister vi också
mening och mål. Eftersom jag är en konstnär som jobbat i det offentliga rummet
känner jag det som min plikt att rikta uppmärksamheten mot detta och därför ser
jag gärna att mina installationer får fungera som utropstecken över staden. Det här
är mitt personliga sätt att vara grön.
Hon berättar att hon då och då går tillbaka till sina utplacerade odlingar för att
hämta kraft och ibland också reparera dem lite. Generellt behöver dock inte den
gröna graffitin mer vatten och omsorg än vad regnet och fukten i storstadsluften
ger dem.
FRIDA ARNQVIST ENGSTRÖM
UR ”GERILLASLÖJD”, 2014
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Giftgas som vapen började
användas i stor skala
under Första världskriget.
En amerikansk affisch
varnade soldaterna för
att använda gasmasken
felaktigt.
ILLUSTRATION: W.G. THAYER, 1915

I mars 1946 evakuerades alla 167 invånare på Bikiniatollen i Marshallöarna inför USA:s provsprängningar av atombomber.
På grund av den höga strålningen kunde varken de eller deras barn och barnbarn någonsin återvända.
FOTO: UNITED STATES ARMY AIR FORCES

”Its key characteristics include high target effect and hit probability
– creating a high target kill probability for each fired weapon.”
UR REKLAM FÖR PANSARVÄRNSVAPNET AT4 FRÅN SVENSKA SAAB BOFORS.

Damaskus, Syrien, 1949
En arabisk flyktingpojke
väntar på sin dagliga ranson
av nödmat från UNICEF. Han
har tillverkat en spann av en
gammal burk för torrmjölk.
FOTO: UNITED NATIONS PHOTO

Vad säger du mänska?
bara ord. De har laddning och makt och de skapar verkligheten
samtidigt som de skildrar den. Trots det är det lätt att få för sig att ord är neutrala
beskrivande enheter. Och det gäller kanske särskilt när man pratar om hälsa och
vetenskap. Vi tänker oss nog många gånger vetenskap och medicin som objektiva
fält med en naturlig, given sanning, som det inte går att rucka på, och att läkare
och forskare är neutrala utövare. Det är sällan fallet; väldigt många sådana sanningar har motbevisats genom åren, trots att de en gång har setts som självklara.
Idag kan jag till exempel utan att riskera vare sig mothugg eller livet hävda att jorden är rund. Det finns också mycket språkanvändning som har fått bytas ut, både
för att den varit felaktig och för att den gett uttryck för en obehaglig människosyn.
Tänk till exempel på hur man har sett på och beskrivit människor med fysiska eller
mentala funktionsnedsättningar, eller för den delen på kvinnor.
”Hysterisk” används inte längre som diagnos, men en gång i tiden betydde det
att man var styrd av sin livmoder och därmed otillräknelig eller vansinnig. Idag
skulle ingen läkare använda termen så, men en gång i tiden var det ett etablerat
tillstånd som man kunde bli inlagd för – eller behandlad med vibrator, vilket låter
roligare än det säkert var om man tänker på att det skedde i klinisk miljö och med
maskiner som mellan varven blev överhettade och gav elstötar.
Ordet ”obesitas”, som fortfarande används av läkare med förkärlek för det formella, eller det mer välkända engelska ”obesity”, kommer från början från latinets
”att ha ätit”. Medicinskt slår vi alltså fast att övervikt är ett tecken på att man har
ätit, i förlängningen för mycket. Det är inte orimligt, men det är intressant att
tänka på. Många andra sjukdomsnamn beskriver symtomen och inte de bakomliggande orsakerna. Det kan tyckas vara ett fånigt exempel, men det är en del i ett
större mönster, där ansvaret för övervikt alltid läggs på den enskilda individen.
Man behöver inte ens gå till latinska fraser eller annat högtravande för att få syn
på hur orden färgar våra frågeställningar. Fundera en stund på ordet ”överviktig”.
Jag tror att det är ett av de där orden man använder mest hela tiden och är säker på
vad det betyder – tills någon ber en att definiera det. Man väger för mycket, man
är över... ja, vadå? Något slags optimal vikt, antagligen. Men vad utgår det ifrån?
Väger man mer än en tabell visar? Mer än en godtycklig siffra man har fått för
sig är lagom? Mer än det som låter en komma i favoritbrallorna, mer än där man
tycker man är snygg (varför man nu tycker det) eller där kroppen mår som bäst,
ORD ÄR INTE
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mer än en läkare, vän eller tidning sagt, mer än bästa vännen väger? Mer än vad
som kan gömmas med smickrande kläder i mörka färger?
Över vad? De flesta som tänker på eller hör ordet tror kanske att det handlar om
den enkla definitionen att man faller in i BMI-spannet ”överviktig”. Men många
som är överviktiga enligt BMI uppfattas faktiskt inte som överviktiga av folk som
ser dem – och tvärtom, den kropp många ser framför sig när de hör ”överviktig” är
antagligen en annan än de kroppar som enligt BMI kategoriseras som överviktiga.
Att ett ord används på så olika sätt borde innebära att det är dåligt. Åtminstone
borde det vara för otydligt för att egentligen hänga upp något på.
DETSAMMA GÄLLER ”FET”.

Jag tror att du får en viss bild i huvudet om jag pratar
om en fet människa, kanske ännu mer om jag säger ”sjukligt fet”. Men den som
enligt tabellerna är sjukligt fet behöver inte stämma överens med bilden i huvudet.
Förvirringen drabbar för övrigt även vårdpersonal. Mer än en gång har jag råkat
ut för att barnmorskor och sjuksköterskor inte har trott mig när jag sagt vad jag
väger, och det vet jag att jag inte är ensam om. En skickade ut mig till vågen i
korridoren för att försäkra sig om att jag inte hade råkat hitta på 20 extra kilon
eller så. Och det här var någon som träffar säkert hundratals kroppar i månaden,
och borde vara rätt van vid att uppskatta kroppsmassa. En annan tittade på vågen,
klappade mig på axeln och sa fundersamt, nästan tröstande, att kläder faktiskt
väger en del. Jag vet inte hur mycket hon fått för sig att mina jeans kunde väga,
men eftersom hon skulle rapportera vikten till någon som skulle söva mig inför en
operation såg jag till att hon förstod att jag var okej med min vikt och att jag vägde
ungefär det som vågen rapporterade. Det hade varit väldigt trist att vakna medan
någon karvade i mig bara för att sjuksköterskan inte ville såra mina känslor. Det är
förstås möjligt att de här reaktionerna beror åtminstone delvis på att jag är tjock på
ett mer samhälleligt accepterat sätt, alltså att midjan är ganska markerad, och då
tänker vissa inte på mig som ”tjock”, eller farligt tjock. Men det säger ändå något
om vår uppfattning om siffror och kroppar.
Termerna om kroppar och vikt används också ofta fel eller slarvigt i media och
debatt. Det är enklast att bara bunta ihop folk och prata om ”övervikt och fetma”
när det gäller statistik, eller för den delen den underbara termen ”fetmaepidemi”.
Då kan man vifta med den gräsliga varningen att nästan hälften av befolkningen
är överviktig eller fet. Enligt en undersökning från Folkhälsoinstitutet kan man
dock se att bara 14 procent av den svenska befolkningen kategoriserades som feta
2012, och 35 procent som överviktiga – och det går inte att se om det handlar om
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ett eller tio kilo över gränsen. Undersökningen utgår också från den minst sagt
problematiska BMI-skalan. Så frågan är hur utbredd den där epidemin är. Och om
det egentligen är något att oroa sig för.
skrivas att allt fler lider av övervikt eller fetma, och då kan jag
inte låta bli att tänka på Pippi Långstrump, som hjälpsamt förklarade att hon inte
alls lider av fräknar, utan att hon gillar dem. Jag tänker mig att folk i gemen är som
biträdet i butiken som sa: ”Men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt av fräknar!”
Men kära barn, du är ju tjock! Ja, men jag lider inte av det, jag är ganska nöjd, tack
så mycket.
I orden ligger många andra saker, även när det inte handlar om medicinska
definitioner. När någon till exempel säger sig själv vara tjock säger många instinktivt: ”Å, nej, inte alls! Du är så fin” och har därmed avslöjat vad de lägger i ordet
”tjock”, nämligen inte fin. När någon säger: ”Nej, du är ju inte tjock” menar de
ofta: ”Nej, du är ju inte en radda saker som jag eller samhället lägger in i begreppet,
som lat, äcklig, korkad, ful och ohälsosam.” Vi tolkar ordet som en förolämpning,
när hen kanske bara menade att beskriva sig själv så där i förbifarten.
Det finns också en hel hoper vaga adjektiv som används när man inte vill säga
”tjock”, ”fet” eller ”överviktig” rakt ut – ”rund”, ”mullig”, ”knubbig”, ”kurvig”,
”plus-size” och så vidare. Men det finns ingen riktig överenskommelse för vad som
betyder vilken storlek, eller vilka ord som är positivt eller negativt laddade. För
vissa är ”tjock” grovt nedsättande, medan andra tycker att det är beskrivande, som
”brunett” eller ”kort”. Ytterligare några tycker att sammanhanget avgör om ordet
är okej att använda. Oavsett vilket är det laddade ord, både när de används om en
själv och om andra, eftersom de beskriver ett tillstånd som vi har fått lära oss är
dåligt.
”Överviktig” är helt enkelt ett klumpigt ord, som vi eventuellt borde rensa från
vokabulären. På samma sätt borde vi inte säga att någon väger ”för mycket”, utan
att lägga till vad vi menar – att hen väger för mycket för att få plats i en karusellstol (fast det kan lika gärna vara att man har breda höfter eller muskulös rumpa)
eller för att klara att gå i trappor (fast det kan bero lika mycket på kondition och
muskelträning) eller för att… alltså, egentligen är det få saker man faktiskt väger
för mycket för. Man kan väga för mycket för att komma i en klädstorlek eller ha
kläder från ett visst märke, men i det första fallet är siffran i ryggen ganska ointressant, och i det andra fallet är det fel på märkets utbud, inte dig. Detsamma gäller
flygplanssäten, som inte av naturen har en viss bredd, bilbälten som skulle kunna

DET BRUKAR OCKSÅ
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Det brukar också
skrivas att allt fler
lider av övervikt
eller fetma, och då
kan jag inte låta bli
att tänka på Pippi
Långstrump, som
hjälpsamt förklarade
att hon inte alls
lider av fräknar,
utan att hon gillar
dem.

vara två decimeter längre, och klätterställningar med trånga passager upp i det
översta tornet. Det sista är ett problem som mest drabbar barnsliga vuxna som
tycker det är kul att klättra omkring på lekplatser på kvällarna. Har jag hört. Men
det kan inte vara kul att vara den största ungen på lekplatsen, den som kanske inte
kommer igenom. Och det lär finnas flera sådana ungar.
Själv tycker jag att ”tjock” är ett bra ord – om personen det gäller själv tycker
att det är bra. När det inte sägs med avsmak kan faktiskt ”tjock” vara ett enkelt,
beskrivande adjektiv. Det smakar lite trevligt i munnen också, och låter roligt.
Tjock. Tjocktjocktjock. Tjocksmock.
poäng med att avdramatisera både ordet och konceptet tjock,
även om vi inte är säkra på var gränserna går. Men ”tjock” passar tyvärr inte alltid
när man skriver mer allvarligt om kroppar och hälsa, så jag kommer, delvis mot
min egen vilja, att använda de gängse begreppen ”underviktig”, ”normalviktig”,
”överviktig” och ”fet” i stora delar av boken. Du får dock gärna bära det med dig
när du läser, att orden inte nödvändigtvis betyder det du tänker.
Ibland talar verkliga subtiliteter i språket om för oss hur saker ligger till
– ta till exempel ordet ”bikinikropp”. Som i ”Få bikinikroppen till midsommar”.
En bikinikropp borde rimligtvis vara en kropp med bikini på sig, på samma
sätt som en strandkropp borde vara en kropp på stranden. Men nej. Det framgår
tydligt i artiklarna att en bikinikropp är en kropp som är värdig en bikini, som
förtjänar och får ha den på sig. Bikinikroppen är snygg nog för bikini, och följaktligen har den en platt och fast mage – samt den generella fasthet och storlek
som gör det okej att vara på stranden från första början. Användningen av begreppet ger upphov till att en stor grupp människor inte tycker sig leva upp till kraven,
oavsett hur de ser ut och även om de alldeles säkert skulle kunna hitta en bikini
i sin storlek, eller badbyxor om de inte behöver någon överdel, och gärna skulle
hänga på stranden när det är varmt. En del av dem som nu har lärt sig att de inte
är bikiniredo kommer att stanna hemma, om de inte köper en lösning som lovar
dem rätt kropp på de femton, tio eller sex veckor som är kvar till sommaren.
Sedan kommer många av dem ändå att stanna hemma, antingen för att lösningen
i fråga inte funkade eller för att de har fått ångest för sin alldeles vanliga mage och
inte vågar visa sig vid vattnet i mindre än en overall.
När det hojtas om Beach 20-vad-det-nu-är brukar jag säga att det snarare är
säkrast i svenska sommarvatten att lägga på sig späck så man inte fryser ihjäl.
Jag flyter dessutom väldigt bra, för fett har lägre densitet än muskler och jag är
DET FINNS EN

74

CERIUM – TEXTSAMTAL OM NATURVETENSKAP PÅ LIV OCH DÖD

då alltså ungefär som en charmigt knubbig kork. Även om jag var smal skulle jag
antagligen fortsätta vara som en femåring och vägra komma upp ur vattnet, men
det känns tryggt att veta att jag har ett isolerande lager som ger mig lite längre tid
innan läpparna är blå.
JULIA SKOTT
UR KROPPSPANIK – FETT, LÖGNER OCH SJUKT ONÖDIG ÅNGEST
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Om dig
Jag är väldigt glad att du tagit dig hit. Det var inte lätt,
det vet jag. I själva verket tror jag det var lite värre än du inser.
För att du ska kunna vara här måste till att börja med biljontals drivande atomer
på något vis förenas på ett intrikat och märkligt tjänstvilligt sätt för att skapa dig.
Det är ett arrangemang som är så specialiserat och speciellt att det aldrig har prövats tidigare och det kommer bara att ske denna enda gång. Under de kommande
åren (många, hoppas vi) kommer dessa mycket små partiklar utan att klaga att
ägna sig åt alla de miljarder snabba samarbetsansträngningar som är nödvändiga
för att hålla dig vid liv och låta dig uppleva det utomordentligt behagliga men
allmänt underskattade tillstånd vi brukar kallas existens.
Det är gåtfullt varför atomerna gör den här ansträngningen. Att vara du är
ingen angenäm erfarenhet på atomnivå. Trots att de ägnar dig så mycken hängiven
uppmärksamhet, bryr sig dina atomer faktiskt inte alls om dig – de vet faktiskt
inte ens att du finns. De vet inte ens att de finns. De är när allt kommer omkring
själlösa partiklar och lever inte ens själva. (En ganska spännande tanke är att om
du plockade isär dig själv med en pincett, en atom åt gången, skulle du åstadkomma en hög med fint atomdamm. Inget skulle någonsin ha varit vid liv men
alltsammans skulle en gång ha varit du.) Under din existenstid kommer de likväl
att reagera enligt en enda absolut impuls: att se till att du förblir du.
VÄLKOMMEN. OCH GRATTIS.

atomer ombytliga och obeständiga och deras engagemang är flyktigt – verkligen flyktigt. Inte ens ett långt mänskligt liv blir sammanlagt mer än
omkring 650 000 timmar. Och när du siktar den ganska blygsamma milstolpen,
eller är någonstans i närheten av den, kommer dina atomer av okänd anledning att
stänga ner dig, sedan tyst lösgöra sig från varandra och bli andra saker. Och då är
det slut på dig.
Men du kan ändå jubla över att det över huvud taget sker. Det händer faktiskt
inte någon annanstans i universum, i alla fall så vitt vi vet. Det är klart underligt
eftersom de atomer som så frikostigt och lämpligt samlas för att bilda levande
varelser på jorden är precis samma atomer som avstår från att göra det på andra
ställen. Utöver allt annat är livet på rent kemisk nivå fantastiskt banalt: kol, väte,
syre och kväve, lite kalcium, ett stänk svavel, en gnutta av andra mycket vanliga
grundämnen – sådant du utan vidare hittar på apoteket. Det är allt du behöver.
TRÅKIGT NOG ÄR
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Det enda speciella med de atomer som utgör dig är att de utgör dig. Fast detta är
förstås själva livets mirakel.
Vare sig atomerna skapar liv i andra utkanter av universum eller inte, gör de
mycket annat; i själva verket gör de allting annat. Utan dem skulle det inte finnas
vare sig vatten eller luft eller stenar, inga stjärnor eller planeter, inga avlägsna gasformiga moln eller virvlande nebulosor eller något annat av det som gör universum
så behagligt materiellt. Atomerna är så många och så nödvändiga att det är lätt
att glömma att de egentligen inte alls behöver finnas till. Det finns ingen lag som
kräver av universum att det ska fylla sig självt med små partiklar av materia eller att
det ska åstadkomma ljus och tyngdkraft och de andra egenskaper som vår existens
är beroende av. Det behöver faktiskt inte finnas något universum alls. Väldigt länge
fanns det inte heller något. Det fanns inga atomer och inget universum de kunde
flyta omkring i. Det fanns ingenting – ingenting alls någonstans.
mycket för atomer alltså! Men det faktum att det finns atomer
och att de förenas så villigt är bara en del av allt det som skapat dig. För att finnas
till, för att leva på 2000-talet och vara tillräckligt smart för att veta hur, måste du
också dra fördel av en otrolig räcka lyckliga biologiska omständigheter. Att överleva
på jorden är förvånansvärt knepigt. Av alla miljarders miljarder arter av levande
organismer som har funnits sedan tidernas begynnelse existerar de flesta cirka
99,99 procent – inte längre. Du förstår, livet på jorden är inte bara kort utan också
nedslående torftigt. Det är ett märkligt inslag i vår existens att vi lever på en planet
som är väldigt bra på att frambringa liv men ännu bättre på att utplåna det.
Genomsnittsarten på jorden existerar bara i så där fyra miljoner år. Om du
vill finnas kvar i miljarder år måste du alltså vara lika flyktig som de atomer som
skapat dig. Du måste vara beredd att förändra allt som har med dig att göra –
form, storlek, färg, artbestämning, alltsammans – och göra det flera gånger. Det är
mycket lättare sagt än gjort eftersom förändringsprocessen är slumpartad. Att gå
från ”protoplasmal primordial atomic globule” [protoplasmiskt primitivt atomklot] (som det uttrycks i Gilberts och Sullivans sång) till medveten upprätt modern
människa har krävt att du under en synnerligen lång tidsperiod gång på gång
muterat fram nya egenskaper vid exakt rätt tidpunkt. Vid olika perioder under de
senaste 3,8 miljarder åren har du alltså avskytt syre, för att därefter dyrka det, låtit
fenor växa ut, liksom extremiteter och stiliga segel, lagt ägg, snärtat genom luften
med kluven tunga, varit hal, burit päls, levt under marken, levt i träd, varit stort
som ett rådjur och liten som en mus samt en miljon andra saker. Minsta avvikelse

TACK SÅ HEMSKT
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”Genomsnittsarten
på jorden existerar
bara i så där fyra
miljoner år. Om
du vill finnas
kvar i miljarder
år måste du alltså
vara lika flyktig
som de atomer
som skapat dig.”

från något av dessa evolutionära krav och du kanske i stället skulle slicka alger från
en grottvägg eller ligga och vräka dig, likt en valross, på en stenig kust eller andas
in luft genom ett spruthål i hjässan innan du dyker 20 meter för att få tag på en
munfull delikata sandmaskar.
Du har inte bara haft turen att sedan urminnes tider tillhöra en favoriserad
evolutionär linje, utan du har också varit ytterst – för att inte säga mirakulöst –
tursam när det gäller dina personliga anor. Begrunda det faktum att i 3,8 miljarder
år, en tidsperiod som är längre än jordens berg och floder och hav har funnits, har
alla dina förfäder av båda könen varit tillräckligt attraktiva för att finna en partner,
tillräckligt friska för att fortplanta sig och kunnat leva under tillräckligt lyckliga
omständigheter för att hinna göra det. Inte en enda av dina förfäder blev krossad
eller uppäten, slapp drunkna, svälta ihjäl, fastna, bli allvarligt skadad eller på annat
sätt avledd från sitt livs strävan att leverera en pytteliten laddning genetiskt material till rätt partner vid rätt tillfälle för att vidmakthålla den enda möjliga sekvens
av arvskombinationer som – med tiden, häpnadsväckande och alltför kort – kunde
resultera i dig.
BILL BRYSON
UR ”EN KORTFATTAD HISTORIK ÖVER NÄSTAN ALLTING”, 2003
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Gånghastighet
genomsnittliga tiden i sekunder det tog en
fotgängare att gå 60 feet (drygt 18 meter) på en trottoar, enligt en
internationell studie från år 2007. I genomsnitt har hastigheten
ökat med 10 procent sedan början av 1990-talet. Enligt psykologiprofessorn Richard Wiseman tenderar människor i snabbgående
städer att vara mindre benägna att hjälpa andra och löpa högre risk
att få hjärtproblem.
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Människan är sin moral
grundläggande förhållningssätt som vi alla föds med, i alla
kulturer, i alla tider. De har skapat religionerna, och summeras väl av kristendomens ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra
för dem.” Eller: Det du inte vill att människor skall göra mot dig, det skall du inte
heller göra mot dem (judendom). Ingen av er är troende förrän han önskar för sin
broder det han önskar för sig själv (islam). Gör icke mot andra vad du icke vill att
de skall göra mot dig (konfucianism). Betrakta din nästas vinst som din egen vinst,
och din nästas förlust som din egen förlust (taoism). Skada inte andra med sådant
som skulle skada dig själv (buddhism). Om man ser sig själv i alla och alla i en själv
kan man inte skada någon, ty det skulle betyda att skada sig själv (hinduism).
DET FINNS NÅGRA

Men det mesta som styr våra dagliga liv är lagar, regler och förordningar, de etiska
överenskommelser som vi skapat själva, liksom de samlargrupper vi valt att identifiera oss med. Magnetkameror har under de senaste åren visat vilka starka reaktioner som utlöses i våra hjärnor när någon bryter mot de normer vi kommit överens
om. Då startar en livlig aktivitet i både pannlober och amygdala, den urgamla
mandelkärnan som spelar en central roll för både njutning, ångest och fruktan.
Det jag har lärt mig av alla dessa resor och möten med några av världens främsta
evolutionsforskare, är att vill man förstå något om vad det är för en konstig art
vi är så måste man börja med att inse att allt intressant med människan har vuxit
fram i Afrika.
Det var där vi ställde oss på två ben. Vårt blodomlopp är gjort för ett liv i
Afrika. Vårt hjärta bultar för Afrika. I denna stora tropiska gryta kokades den ena
sortens förmänniska/apmänniska/hominin efter den andra fram under årmiljoner.
Ett par dussin arter innan man fick fram en som hade en tillräckligt bra hjärna för
att stämplas ”för export”.
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Bab-el-Mandebsundet
För runt sextiotusen år sedan lämnade något hundratal Homo sapiens till slut
Afrika. Alla nu levande människor utanför Afrika härstammar från denna lilla
grupp som lämnade vår födelsekontinent i trakterna av Awashdalen. Vår tillvaro
är ett resultat av deras längtan att se efter vad som fanns på andra sidan Bab-elMandebsundet, vilket lämpligt nog betyder Sorgesundet, mellan Afrikas horn och
Jemen.
nyårsnatt på en öde sandö utanför Djibouti i det sundet. Vattnet var lägre då när de första människorna lämnade Afrika, öarna större, det var
lättare att ta sig från dyn till dyn mot den mörka kusten på andra sidan. Medan jag
sitter där på stranden och räknar in alla flyttfåglar som jag känner igen hemifrån
min barndoms Bjärebygd tänker jag på vad som kan ha drivit iväg de där första
mänskliga utvandrarna från vårt urhem. Förmodligen klimatförändringar som
lokalt gjort livet svårare där uppe vid Röda havet. Jordklotet var kallt, stora mängder vatten var bundet i inlandsisarna längre norrut, därmed blev klimatet torrare.
Människor som levde av vad floder, sjöar och hav erbjöd måste ha befunnit sig
närmare undergången än tidigare. Genetiska data tyder på att det vid den här tiden
kan ha funnits bara några tusen överlevande Homo sapiens kvar i världen.
Jag tittar norrut mot Arabiska halvön och undrar vad denna modiga och/eller
desperata lilla grupp som lämnade den kända världen tänkte på. Hur rädda var
de för den andra sidan, vilka böner hade de sänt mot sina gudar, vad hade de sett
under de intensiva transdanser som måste ha föregått detta stora beslut, vilka
budskap hade de fått under sina nattliga besök i andarnas värld? Var alla överens,
eller fanns det någon av dem som var drivande, som såg faran i att stanna tydligare
än andra, som lyckades övertyga de tveksamma och mer räddhågade? Det kommer
vi aldrig att få veta. Men jag inser där i mörkret och ensamheten i Bab-el-Mandebs
natt hur skräckinjagande hela företaget måste ha varit.
Samtidigt störs alla mina upphöjda tankar om det fjärran förflutna av en
påträngande verklighet i form av patrullerande krigsfartyg och stridsplan från en
rad nationer som letar terrorister i dessa trakter i triangeln mellan Somalia, Eritrea
och Jemen. Här är världen fortfarande farlig, men nu är det människan som är sin
egen fiende.

JAG TILLBRINGAR EN
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1. Vårt afrikanska ursprung
För ungefär 200 000 år sedan
uppträder de första moderna
människorna i Afrika. En liten
grupp av dem, någonstans i
Afrika, blir allas våra förfäder.

4. För 75 000 år sedan
Från Indien flyttar människan
in i Sydostastien och Kina.

7.

För 40 000 år sedan
Människan vandrar längs
Indus norrut i Centralasien.

5. För 70 000 år sedan
Människan tar sig från Timor
över till Australien.

8.

2. För 120 00 år sedan
Vårt första försök att lämna
Afrika. Några av dem vandrar
norrut genom Egypten till
Levanten, men dör ut för
90 000 år sedan.

6. För 50–30 000 år sedan
I flera vågor tillbaka västerut
kommer Homo sapiens från
Sydasien till Europa. De flesta
av dagens européer kan spåra
sina förfäder till mitokondrieDNA-linjer som uppstod för
50–13 000 år sedan.

För 30 000 år sedan
Från Centralasien flyttar
människan österut mot
Berings sund.

9.

För 25–22 000 år sedan
Människan tar sig över
landtungan vid Berings sund
till Alaska.

3. För 80 000 år sedan
En liten skara människor tar sig
från Etiopien till den arabiska
halvön. Alla icke-afrikanska
folk härstammar från dem.

10. För 15–12 000 år sedan
De första vittnesbörden om
bosättningar i Sydamerika.

11. För 13 000 år sedan
Fynden av en lägerplats vid
Finjasjön visar att de första
svenskarna var skåningar.

Utvandrarnas ättlingar spred sig snabbt och nådde på bara några tiotusental
år (några centimeter på vår sexmetersvägg) ut över både Eurasien och Amerika.
LASSE BERG
UR ”SKYMINGSSÅNG I KALAHARI”, 2011
KÄLLOR TILL KARTBILD: OPPENHEIMER (220), NATURE 4/9 2003, NATIONALENCYKLOPEDIEN.
ALLA TIDSUPPGIFTER ÄR UNGEFÄRLIGA, OMDEBATTERADE OCH KOMMER SÄKERLIGEN ATT REVIDERAS AV NY FORSKNING.
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På 1820-talet hämtades Londons dricksvatten från Themsen, där även stadens avloppsvatten tömdes.
Vid samma tid kunde man betala kringresande underhållare för en titt på en droppe vatten i deras bärbara mikroskop.
KARIKATYR AV WILLIAM HEATH, 1828

Två kristna martyrer utför
ett mirakel i form av en
bentransplantation.
MÅLNING AV ALONSO DE SEDANO,
ALTERNATIVT MAESTRO DE LOS BALBASES, OMKRING 1495 (FRÅN EN UPPENBARELSE FRÅN SENT 1200-TAL).

Teskörd på kullarna vid Svarta havets östra kust, Georgien, 1905.
FOTO: SERGEJ MICHAJLOVITJ PROKUDIN-GORSKIJ
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Marie Curie (1867–1934) i sitt laboratorium.
FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY/IBL

”Tänd inte!”
på kvällen. Pierre och Marie har återvänt till sin bostad vid
Boulevard Kellermann, där de lever sedan år 1900. Den passar dem förträffligt.
Från boulevarden, vars tredubbla trädrader nästan döljer fortifikationsanläggningarna, ser man bara en ganska dyster mur och en liten port. Men bakom själva
envåningsbyggnaden ligger en rätt vacker och mycket lantlig och tyst liten trädgård, dold för alla obehöriga blickar. Genom Gentillystadsporten kan man åka ut
på cykel mot Paris omgivningar härifrån mot skogen.
Gamle doktor Curie, som bor hos sina barn, har dragit sig tillbaka på sitt rum.
Marie har badat och lagt sin dotter och dröjer kvar vid den lilla sängen. Detta
är en av kvällens riter som utförs varje dag. För när Irène inte känner sin mors
närvaro vid bädden ropar hon oförtrutet på henne med detta smeksamma mé, som
ersatt det franska maman.
Marie ger då efter för det fyraåriga barnets okuvliga energi, springer uppför
trappan och sätter sig vid Irènes huvudgärd. Där blir hon sittande i mörkret och
tystnaden tills barnets jämna andhämtning visar att sömnen infunnit sig. Först då
går hon ner till Pierre igen som redan har förlorat tålamodet. Lugn och saktmodig
som han är, är han inte desto mindre den mest fordrande och svartsjuke äkta man.
Han har vant sig vid sin hustrus ständiga närvaro och kan inte tänka som vanligt
om hon avlägsnar sig. Om hon så stannar bara ett ögonblick däruppe hos den
lilla brukar han vid hennes återkomst ta emot henne med en förebråelse som i sin
orimlighet verkar komisk:
– Aldrig sysselsätter du dig med annat än ditt barn!
Pierre går sakta av och an i rummet. Marie har satt sig att fålla ett förkläde åt
Irène. Hon har som princip att aldrig köpa färdigsydda kläder åt den lilla. Hon
tycker de är för utstyrda med garneringar och för obekväma. Så länge Bronia
bodde i Paris brukade de två systrarna tillsammans sy sina döttrars kläder efter
modeller som de själva har hittat på. De används fortfarande av Marie. Men just
denna kväll har hon svårt att ägna sömnaden sin fulla uppmärksamhet. Hon reser
sig upp helt nervös och plötsligt säger hon:
– Hör du Pierre, låt oss gå dit bort ett tag?

KLOCKAN ÄR NIO
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MARIE CURIE
Efter skolgång i Warszawa skrev Marie Curie
in sig vid Sorbonneuniversitetet 1891,
avlade licentiatexamen
i fysik 1893 och i matematik 1894. Hon arbetade sedan som assistent i experimentalfysik,
varvid hon lärde känna
Pierre Curie; de gifte
sig 1895. År 1897 började hon studera den
”uranstrålning” som
året innan upptäckts av
Becquerel. Den 20 april
1902 lyckades Marie
och Pierre framställa
en tiondels gram rent
radium och bestämma
dess atomvikt till 225.
UR NATIONENCYKLOPEDIEN

Hon inlägger något bönfallande i tonen fast det är fullkomligt onödigt, för
Pierre är lika ivrig som hon att återvända till det gamla skjulet, som de lämnat för
knappt två timmar sedan. Det är detta fantastiska radium, levande med ett nästan
mänskligt liv, fängslande med något av kärlekens tjuskraft, som kallat dem till sig
i det skröpliga laboratoriet.
De båda forskarna har en hård arbetsdag bakom sig. Det skulle vara klokast
att gå till vila. Men Pierre och Marie är ofta oförståndiga. De tar alltså på sig ytterplaggen, talar om för den gamle doktorn vad de skall göra och smyger sig iväg.
Arm i arm vandrar de tystlåtna utefter gatorna i dessa avlägsna arbetarkvarter.
De passerar fabriker, obebyggda tomter och anspråkslösa fastigheter och kommer
slutligen fram till Rue Lhomond.
De skyndar över laboratoriets gård. Dörren gnisslar som den gnisslat tusentals
gånger, och de står i sina drömmars rike.
– Tänd inte! säger Maries röst i mörkret och så tillägger hon med ett litet
lyckligt skratt:
– Minns du den dag, Pierre, då du sade till mig ”jag tycker det vore roligt, om
det hade en vacker färg”?
sedan några månader tjusar Pierre och Marie, överträffar
på ett otroligt sätt den anspråkslösa och barnsligt naiva förhoppning, som Pierre
en dag för länge sedan med allvarlig stämma uttalat.
Detta det – deras radium – har en ännu underbarare egenskap än ”en vacker
färg”. Det är självlysande!
I det mörka skjulet, där dess hemlighetsfulla tillvaro fängslats i diminutiva
behållare, som har radats upp på hyllorna på väggen, glimmar det med ett
blåaktigt, fosforescerande sken, liksom svävande i mörkret.
– Titta, Pierre, titta! viskar fysikerns unga maka. Hon närmar sig sakta. Hon
trevar med handen i det oupplysta rummet efter en halmflätad stol och sätter sig
tyst. Båda tittar på det svaga skenet ur behållarna, dessa källor till en hemlighetsfull
utstrålning – på sitt radium.
Framåtlutad, med blicken spänd, sitter Marie i samma ställning hon nyss
intagit vid sin sovande dotters bädd.
Sakta stryker Pierre henne över håret.
Aldrig skall hon glömma denna stund, dess lysmaskskimmer, dess sagostämning.
DEN VERKLIGHET, SOM

EVE CURIE
UR ”MIN MOR – MARIE SKLODOWSKA CURIE”, 1957
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Om onani
Onanisten blir ofta blek. En viss förstämning, dolskhet och modlöshet utbreder sig över
hans person; i stället för det förr så friska väsendet infinner sig en betänklig oro, skygghet
och fruktan. Småningom försvagas viljan, minnet minskas och tankeförmågan försvinner.
Kroppen förlorar sin ungdomliga friskhet, i det att hela nutritionen blir lidande. Ofta
ligga ögonen djupt, omgivna av blåaktiga ringar. Lätt inträder svettning. Hela uttrycket är
sjukligt, gången är stundom vacklande. Onanisten blir inbunden, skygg och förlägen, söker
ensamheten och undviker gärna andras sällskap. Blicken blir ostadig. Han vill ej gärna
deltaga i jämnårigas lekar. Fortsattes lasten, så tilltager avmagringen och nervsvagheten.
Andtäppa och hjärtklappning uppträda, smärtor kännas än här, än där; oftast i ryggen;
trötthet erfares, i synnerhet över länderna; synen och hörseln minskas; hysterisk kramp och
danssjuka kan uppträda. Stundom inträder sinnessjukdom, särskilt fånighet.
(…)

Under slutet av 1800-talet ansågs onani
vara inte bara moraliskt fel, eftersom det
är en form av självtillfredsställelse, men
också hälsofarligt. Sådana här anordningar
sattes fast med ett midjeband och täckte
penis och testiklar.

Direkt behandling
SKYDDSMEDEL

Det allra första man bör göra är att oförbehållsamt klargöra för onanisten det
för kropp och själ förstörande i hans last. Han bör genast lägga bort sin ovana.
Följderna av lasten kunna i de flesta fall övervinnas, och om det än tar tid, ibland
flera år innan en f.d. onanist blir en fullt frisk, nervstark människa igen, bör man dock
ej lämna hoppet utan tålmodigt och uthålligt gå den utstakade rätta vägen. Många
försök hava gjorts för att hindra onanisten att utöva lasten. Ej alla hava varit lyckliga.
Stundom är det nödvändigt att på små barn använda särskilda nattpåsar för att hindra
dem att röra vid könsdelarna.
RÖRELSE

Stillasittande är ej nyttigt. Mycken rörelse i fria luften är nödvändig.
Gymnastik är hälsosam. (Att klättra på stänger och linor med benen borde
ej få ske i skolor utan noggrann övervakning, att lärjungarna aldrig glida ned
med könsdelarna tryckta till stången eller linan).
VATTENBEHANDLING

Dagligen på morgonen. Översköljning med rumsvarmt vatten.
Tvättningar av könsdelarna med kallt vatten under 10–15 minuter (Se Neurasteni).
Sittbad 28–30° 10 min. äro även välgörande.
MORALISK BEHANDLING

Man bör aldrig slå eller skrämma ett barn, som onaniserar, emedan man
därigenom kan grundlägga en nervsjukdom. S.k. risbastu verkar förövrigt direkt
skadligt på könsnerverna.

HENRIK BERG
UR LÄKAREBOK, 1918

Livet efter döden
Om människokroppens förruttnelse
och vad som kan göras åt den
Bakom University of Tennessee Medical Centre finns en underbar skogsdunge
där ekorrar hoppar mellan hickoryträdens grenar och där fåglar sjunger. Här finns
också gröna gräsytor där folk ligger på rygg i solen, eller ibland i skuggan, beroende på var forskarna har lagt dem.
Denna behagliga sluttning i Knoxville är en fältforskningsenhet, den enda i
världen som är avsedd för studier av människokroppens förruttnelse. Människorna
som ligger i solen är döda. De är donerade lik som på sitt stumma, luktande sätt
hjälper till att främja den rättsmedicinska vetenskapen. Ju mer man vet om hur
döda kroppar bryts ned – de biologiska och kemiska faser de genomgår, dessa
fasers längd, hur faserna påverkas av omgivningen – desto bättre rustad är man
att räkna ut när kroppen ifråga dog: med andra ord vilken dag, och till och med
vilken ungefärlig tidpunkt på dagen, den blev mördad. Polisen är ganska bra på
att fastställa den ungefärliga dödstidpunkten för kroppar som gärningsmannen
nyligen gjort sig av med. Under det första dygnet har man hjälp av kaliumkoncentrationen i ögonvätskan, och också av algor mortis, det vill säga likkylan. Om den
omgivande temperaturen inte är extrem brukar man räkna med att nedkylningen
hos en död kropp efter några timmar är knappt 1 grad Celsius per timme, tills den
når samma temperatur som omgivningen. (Rigor mortis, likstelheten, är mer variabel. Den sätter in några timmar efter döden och märks först i underkäken, varefter
den sprider sig nedåt i kroppen, för att sedan försvinna, mellan tio och fyrtioåtta
timmar efter döden.)
har varit död i mer än tre dygn börjar kriminalteknikerna att
använda sig av entomologiska ledtrådar (till exempel: Hur gamla är de här fluglarverna?) och graden av förruttnelse för att få svar på sina frågor. Och förruttnelsen är starkt beroende av olika faktorer i omgivningen. Hurdant har vädret varit?
Var kroppen nedgrävd? I vad? För att få bättre förståelse för effekten av dessa faktorer har University of Tennessees (UT) antropologiska forskningsenhet, som den
lite vagt kallas, begravt kroppar i grunda gravar, gjutit in dem i betong, lämnat
OM EN MÄNNISKA
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dem i bagageutrymmet på bilar och i trädgårdsdammar och lindat in dem i plastsäckar. Forskarna vid UT har med andra ord härmat de metoder som mördare ofta
tar till för att göra sig av med sina offer.
För att förstå hur dessa variabler påverkar förruttnelsens tidslinje måste man ha
ingående kunskaper om den normala, opåverkade mänskliga förruttnelsen. Det är
därför jag är här. Det är det här jag vill veta: Om man låter naturen ha sin gång,
vilken väg tar den då?
Min guide i den mänskliga förruttnelsens värld är en tålmodig, älskvärd man
som heter Arpad Vass. Vass har studerat mänsklig förruttnelse i mer än tio år. Han
är biträdande professor i rättsantropologi och forskare vid Oak Ridge National
Laboratory (ORNL) alldeles i närheten av universitetet. Ett av Arpads projekt vid
ORNL handlar om att utveckla en metod för att fastställa dödstidpunkten genom
att analysera vävnadsprover från offrets organ och mäta koncentrationen av dussintals kemiska ämnen som förändras över tid. Denna kemiska profil jämförs sedan
med den typiska profilen för det aktuella vävnadsprovet för varje timme som går
efter dödstidpunkten. Arpad har med denna metod lyckats bestämma dödstidpunkten till plus minus tolv timmar.
använde för att bestämma tidslinjerna för de olika kemiska nedbrytningsprocesserna kom från forskningsenhetens lik. Arton lik och totalt
ungefär sjuhundra prover. Det var ett avskyvärt jobb, i synnerhet under förruttnelseprocessens senare stadier och i synnerhet med vissa organ. ”Vi blev tvungna att
vända på kropparna för att komma åt levern”, säger Arpad. Proverna från hjärnan
tog han genom att föra in en sond genom ögonhålan. Intressant nog var det
emellertid varken levern eller hjärnan som nästan fick Arpad att kräkas. ”En dag
förra sommaren”, fortsätter han med svag röst, ”andades jag in en fluga. Jag kunde
känna hur den surrade i svalget.”
Jag har frågat Arpad hur det är att hålla på med den här typen av jobb. ”Hur
menar du?” frågade han tillbaka. ”Vill du ha en målande beskrivning av vad jag
tänker när jag skär i en lever och en massa larver dräller ut över hela mig och
vätska skvätter ut ur tarmarna?” Ja, det var ungefär det jag ville veta, men jag sa
inget. Han fortsatte: ”Jag tänker egentligen inte på sådant. Jag försöker koncentrera mig på det faktum att jobbet är viktigt. Det blir mindre groteskt då.”
Och han besväras inte längre av att hans studieobjekt har varit levande människor.
Fast han hade problem med det tidigare. Han brukade lägga liken på magen för
att slippa se deras ansikten.
DE VÄVNADSPROVER HAN
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Den här morgonen sitter Arpad och jag i baksätet på en minibuss som körs av
den sympatiske Ron Walli, en av ORNL:s informatörer. Ron svänger in på en av
rutorna längst bort på UT Medical Centres parkeringsplats, den del som heter
Sektion G. Varma sommardagar kan man alltid hitta en ledig ruta här, och inte
bara därför att det därifrån är en längre promenad till universitetssjukhuset. Längs
G-sektionen löper ett högt plank, krönt av taggtrådsspiraler, och på andra sidan
planket ligger liken. Arpad kliver ur minibussen. ”Det luktar inte så illa i dag”,
säger han. Hans ”inte så illa” har den där ihåliga, överdrivet hurtiga klangen som
man hör när maken eller makan backar rakt över blomsterrabatten eller när hårfärgningen hemma i badrummet slutar i katastrof.
bilturen på gott humör och pekade ut sevärdheter och sjöng
ikapp med bilradion – ser nu snarast ut som en dödsdömd man. Arpad sticker
in huvudet genom sidorutan. ”Hänger du med in, Ron, eller tänker du hålla dig
gömd i bilen igen?” Ron kliver ur och följer efter oss med tunga steg. Trots att det
här är hans fjärde besök påstår han att han aldrig kommer att vänja sig. Det är
inte det att de är döda – Ron såg döda olycksoffer med jämna mellanrum när han
jobbade som tidningsjournalist – det är själva åsynen och lukten av förruttnelse.
”Lukten bara hänger kvar”, säger han. ”Det är i alla fall vad man inbillar sig. Efter
mitt första besök här ute måste jag ha tvättat händerna och ansiktet minst tjugo
gånger.”
Alldeles innanför grindarna sitter två gammaldags brevlådor i plåt på sina
stolpar, ungefär som om några av de boende hade lyckats övertyga posten om att
döden inte fick hindra postutbärningen, på samma sätt som snö och slask och
hagel inte fick göra det. Arpad öppnar en av brevlådorna och plockar upp några
turkosfärgade PVC-handskar ur en kartong, ett par åt mig och ett par åt sig själv.
Han vet att det inte är någon mening med att ge Ron några handskar.
”Vi kan börja här borta.” Arpad pekar på en storvuxen mansfigur som ligger
ungefär fem meter bort. Från den plats där vi står kunde han mycket väl ligga och
sova, men det är något med armarnas ställning och hans totala stillhet som antyder
ett mer permanent tillstånd. Vi går fram till mannen. Ron håller sig i närheten av
grindarna och låtsas intressera sig för redskapsbodens konstruktion.
I likhet med många ölmagade Tennesseebor är den döde mannen klädd i
bekväma, löst sittande plagg: träningsbyxor och vit T-tröja med bröstficka. Arpad
förklarar att en av hans doktorander studerar klädernas inverkan på förruttnelseprocessen. I normala fall är liken nakna.

RON – SOM BÖRJADE
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”På något sätt är
mannens hud
vacker, med de
små vita skärvorna
inbäddade alldeles
under ytan. Den
ser ut som dyrt
japanskt rispapper.
Det är sådant
man intalar sig
på det har stället.”

Liket i träningsbyxor är forskningsenhetens senaste tillskott. Han får illustrera det
första stadiet av människokroppens nedbrytning, det ”färska” stadiet. (”Färsk”
betyder i det här sammanhanget nyligen avliden, men inte något som man nödvändigtvis vill lukta på.) Utmärkande för det här första stadiet är något som kallas
autolys, självupplösning. Människans celler använder enzymer för att bryta ned
kemiska föreningar till sådant de kan använda. Så länge en person är i livet håller
cellerna dessa enzymer i schack och hindrar dem från att bryta ned cellens egna
väggar. Efter döden börjar enzymerna att äta sig igenom cellstrukturen så att
vätskan inuti dem sipprar ut.
”Ser du huden på hans fingertoppar?” säger Arpad. Två av den döde mannens
fingrar är instoppade i något som ser ut som finger-tutor av gummi, sådana som
busskonduktörerna brukade använda när bussarna hade konduktörer. ”Vätskan från cellerna söker sig in mellan hudens olika skikt och löser upp dem. Efter
ett tag får vi hudavlossning. Ibland lossnar till och med huden från hela handen.
Under processens gång kan man se hur stora hudflak lossnar från kroppen”, säger
Arpad. Han lyfter upp fållen på mannens tröja för att se om ett stort hudflak håller
på att lossna. Men det gör det inte, och det är okej.
Något annat händer i stället. Mannens navel kryllar av risgryn. Den är en ormgrop för risgryn. Men risgryn kan inte röra sig. Det här kan alltså inte vara risgryn.
Det är inte risgryn. Det är unga flugor, fluglarver.
flugorna lägger sina ägg i kroppens öppningar: ögonen,
munnen, öppna sår, runt könsdelarna. De små larverna kan inte ta sig in i huden,
men det kan de större och äldre. Jag begår misstaget att fråga Arpad vad de små
larverna är ute efter.
Arpad flyttar sig till likets vänsterfot. Den är blåaktig och huden är genomskinlig.
”Ser du larverna under huden? De äter det subkutana fettet. De älskar fett.” Jag
ser dem. De är utspridda och de rör sig långsamt. På något sätt är mannens hud
vacker, med de små vita skärvorna inbäddade alldeles under ytan. Den ser ut som
dyrt japanskt rispapper. Det är sådant man intalar sig på det här stället.
Låt oss återgå till förruttnelseprocessen. Vätskan som läcker ut ur de av enzymer
massakrerade cellerna söker sig nu fram genom kroppen. Det dröjer inte länge
förrän den kommer i kontakt med kroppens bakteriekolonier: förruttnelsens marktrupper. Dessa bakterier fanns redan på plats i den levande kroppen, i tarmkanalen,
i lungorna, på huden – de ställen som kom i kontakt med omvärlden. Livet ser
ljust ut för våra encelliga vänner. De har redan kunnat dra fördel av ett mänskligt
ARPAD FÖRKLARAR ATT
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immunsystem som är satt ur funktion, och nu plötsligt håller de bokstavligen på
att drunkna i det ätbara kladd som läcker ut ur de söndertrasade cellerna i tarmkanalens slemhinna. Det regnar mat. Och populationen växer explosionsartat, som
den så ofta gör i tider av överflöd. Vissa av bakterierna färdas till kroppens perifera
gränstrakter, flytande i samma vätska som håller dem vid liv. Snart finns bakterierna överallt. Allt är klart för stadium två: rötgasbildningen.
Bakteriens liv handlar om mat. Bakterier är inte utrustade med munnar eller
fingrar eller elektriska spisar, men de äter. De smälter födan. De utsöndrar. Precis
som vi bryter de ned födan i enklare beståndsdelar. Enzymerna i våra magar bryter
ned kött till proteiner. Bakterierna i våra tarmar bryter ned dessa proteiner till
aminosyror; de tar vid där vi slutar. När vi dör upphör de att livnära sig på det vi
har ätit och börjar livnära sig på oss. Och under denna process producerar de gas,
precis som de gör medan vi är i livet. Denna gas är en avfallsprodukt från bakteriernas metabolism.
Skillnaden är att vi släpper ut gasen medan vi är i livet. De döda, som inte har
några fungerande magmuskler eller ringmuskel eller sängkamrater att irritera, gör
det inte. Kan inte. Det bildas gasansamlingar och buken sväller upp. Jag frågar
Arpad varför gasen helt enkelt inte tvingas ut med tiden. Han förklarar att tunntarmen i princip har kollapsat och förseglat sig själv. Eller att ”något” blockerar
utgången. Men när jag pressar honom erkänner han att lite dålig luft ofta sipprar
ut – det kan alltså sägas vara ett dokumenterat faktum att döda människor släpper
sig. Det behöver inte sägas, men det kan sägas.
Arpad tecknar åt mig att följa honom uppför gången. Han vet var det ligger ett
bra exempel på rötgasfasen.
kvar vid redskapsboden, där han nu ägnar sig åt lite omotiverat gräsklipparunderhåll, fast besluten att undvika synerna och lukterna inne på
området. Jag ropar på honom. Jag känner ett stort behov av sällskap, av en annan
människa som inte ser de här sakerna varenda dag. Ron följer efter oss, med blicken fäst på sina tennisskor. Vi passerar ett två meter långt skelett i röd Harvardcollegetröja och ett par röda träningsbyxor. Rons blick lämnar inte hans tennisskor.
Vi går förbi en kvinna vars yppiga bröst har brutits ned till den grad att huden nu
bildar ett par tomma, sladdriga vinläglar. Rons blick lämnar inte tennisskorna.
Rötgasbildningen syns tydligast i buken, säger Arpad, där den största mängden
bakterier samlas, men det finns även andra härdar, till exempel munnen och könsorganen. ”Hos en man kan penisen och i synnerhet testiklarna bli mycket stora.
RON ÄR FORTFARANDE
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”Ungefär hur stora?” (Förlåt.)
”Jag vet inte riktigt. Stora.”
”Stora som en baseboll? Stora som en vattenmelon?”
”Okej, som en baseboll.” Arpad är en man med outsinligt tålamod, men vid det
här laget är det på väg att tryta.
Arpad fortsätter. Rötgasbildningen påverkar läpparna och tungan, tungan ofta
tillräckligt för att den ska sticka ut ur munnen: i det verkliga livet, precis som i de
tecknade serierna. Ögonen sväller inte upp eftersom ögonvätskan för länge sedan
har läckt ut. De är försvunna. Kvar finns bara X-en. I det verkliga livet, precis som
i de tecknade serierna.
Arpad stannar och tittar ned. ”Där har vi rötgasbildning.” Framför oss ligger
en man med kraftigt uppsvälld bål. Den har en omkrets som jag snarare associerar
med nötkreatur. Vad skrevet beträffar är det svårt att säga något bestämt; det är
täckt av insekter, det är som om den delen av hans kropp är klädd i insekter. Det
är samma sak med hans ansikte. Larverna är två veckor äldre än sina kamrater
längre ned på sluttningen och mycket större. Nere vid grinden hade de varit riskorn, här är de kokt ris. Och de lever ungefär som ris, som en fuktig, hoppressad,
solid massa. Om man lutar sig tillräckligt nära ett angripet lik (och det är något jag
verkligen inte rekommenderar) kan man höra dem äta. Arpad beskriver ljudet på
pricken: ”Rispuffar.” Ron gör en grimas. Ron brukade gilla rispuffar.
Rötgasbildningen fortgår tills något ger vika. Oftast är det tarmarna. Då och
då är det själva bålen. Arpad har aldrig sett det, men han har hört det, vid två
tillfällen. ”Det låter som om något rämnar, som om något slits sönder”, säger han.
Rötgasfasen är i typfallet ganska kort, en vecka kanske, sedan är den över. Det sista
stadiet, förruttnelsen och upplösningen, är längst.
Förruttnelsen handlar om hur kroppens vävnader bryts ned och sakta men
säkert smälts ned av bakterier. Denna process pågår redan under rötgasbildningen
– gasen som får liket att svälla är ett resultat av vävnadsnedbrytningen – men
effekterna av den är ännu inte synliga.
Arpad fortsätter uppför den trädbevuxna sluttningen. ”Kvinnan där borta har
hunnit lite längre”, säger han. Det är ett snällt sätt att uttrycka saken på. Döda
människor, i alla fall de som inte är balsamerade, löses i princip upp; de imploderar och sipprar till slut ned i marken. Minns ni Margaret Hamiltons dödsscen i
Trollkarlen från Oz? (”Jag smälter!”) Förruttnelsen är mer eller mindre en långsammare variant av detta. Kvinnan ligger i en gegga som hon själv har skapat. Hennes
bål är hopsjunken, dess organ är borta – de har läckt ut på den omgivande marken.
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Om man lutar sig
tillräckligt nära ett
angripet lik (och det
är något jag verkligen inte rekommenderar) kan man
höra dem äta. Arpad
beskriver ljudet på
pricken: ”Rispuffar.”
Ron gör en grimas.
Ron brukade gilla
rispuffar.

Matsmältningsorganen och lungorna löses upp först av den enkla anledningen att
de inhyser den största mängden bakterier; ju större arbetslag, desto snabbare förvandlas byggnaden till en ruin. Hjärnan är ett annat organ som gör en tidig sorti.
”Eftersom bakterierna i munnen äter sig upp genom gommen”, förklarar Arpad.
Och därför att hjärnan är mjuk och lättäten. ”Hjärnan löses upp mycket snabbt.
Den bara rinner ut genom öronen och bubblar ut genom munnen”.
Rester av organen kan fortfarande identifieras efter ungefär tre veckor, säger
Arpad. ”Sedan liknar det mest en soppa där inne.” Varpå han tillägger (han förstod
att jag skulle fråga om det): ”Kycklingsoppa. Den är gulaktig.”
Ron vänder sig bort. ”Schyst.” Vi hade redan gett honom avsmak för rispuffar
och nu har vi förstört hans aptit för kycklingsoppa också.
Musklerna äts inte upp bara av bakterier, utan också av köttätande skalbaggar.
Jag visste inte att det fanns köttätande skalbaggar, men man lär sig något nytt varje
dag. Ibland blir huden uppäten, ibland inte. Ibland, beroende på vädret, torkar
den ut och mumifieras, och då rår inte ens de köttätande skalbaggarna på den
längre. När vi är på väg tillbaka till bilen visar Arpad oss ett skelett med mumifierad
hud. Det ligger på mage. Huden finns kvar på benen, ungefär ned till vristerna.
Bålen är täckt av hud upp till skulderbladen. Hudkanten bildar en kurva, ungefär
som båtringningen på en dansares trikåer. Mannen är naken, men det ser ut som
om han är klädd. Dräkten är inte lika färgglad som en collegetröja och ett par
träningsbyxor från Harvard, och kanske inte lika varm, men den passar på något
sätt bättre in här.
Vi blir stående och betraktar mannen några minuter.
Det finns en passage i en av buddhismens sutratexter om aktgivande som kallas
Nio kontemplationer på begravningsplatsen. De blivande munkarna uppmanas att
meditera över en rad ruttnande kroppar. De börjar med en kropp som är ”svullen
och blå och varande”, fortsätter till en som ”äts upp av… olika slags maskar”,
och därefter till ett skelett ”som är utan kött och blod, och bara hålls samman av
senorna”. Munkarna var tillsagda att meditera tills de hade blivit lugna och ett
leende framträdde i deras ansikten. Jag berättar detta för Arpad och Ron, och
förklarar att tanken är att man ska förlika sig med den kroppsliga tillvarons förgänglighet, att övervinna äckel och fruktan. Eller något i den stilen.
Vi ser på mannen. Arpad viftar undan några flugor.
”Okej”, säger Ron. ”Lunch?”
MARY ROACH
UR KROPPENS SÄLLSAMMA LIV EFTER DÖDEN, 2004
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I mars 2015 la konstnären Rupi Kaur ut den här bilden på Instagram. Den raderades två gånger av
företaget för att den bröt mot deras policy. Hon svarade: ”Tack Instagram för exakt den reaktion som
verket skapades för att kritisera”. Efter en proteststorm i sociala medier ändrade sig Instagram.
FOTO: RUPI KAUR/INSTAGRAM

Bärbar musik, North
Carolina, 1972. Den
första kommersiella
transistorradion kom
i mitten av 1950-talet
och var början till en
portabel revolution.
FOTO: STEVE PARILLE

Värdet av ett människoliv
att rädda enskilda personers liv i en akut situation är det inte kostnaden som sätter en gräns utan de tillgängliga resurserna. Om någon är instängd i
en gruva, ett fartyg har råkat i sjönöd eller en turistgrupp saknas efter en snöstorm
i fjällen, går det inte att sätta ett värde på en persons liv. Annorlunda är det för ett
räddat så kallat statistiskt liv. Då handlar det inte om en viss Eva Svensson eller
Karl Johansson, utan någon person som är obestämd ända tills olyckan sker. Vi ska
använda ett konkret – men hypotetiskt – exempel för att belysa begreppet ”värdet
av ett statistiskt liv”. Anta att det i en stor kommun dör i genomsnitt 8 personer
varje år i trafikolyckor. Man har beräknat att det statistiskt sett skulle förolyckas
bara 7 personer varje år i trafiken efter förändringar i gatunätet, förbättrad belysning nattetid, ökad halkbekämpning under vintern och andra åtgärder. Då säger
man att ett statistiskt liv har sparats. Samtidigt finns det en kostnad för alla de
säkerhetshöjande åtgärderna. Genom att vidta fler åtgärder skulle man kunna få
ner det förväntade antalet dödsfall till 6, till 5 och så vidare. Kostnaden för varje
ytterligare räddat statiskt liv blir allt högre eftersom man naturligtvis börjar med
det som är relativt billigt, men ändå ger stor effekt. Till slut når man en gräns där
beslutsfattarna säger att ännu fler åtgärder kostar för mycket. Då har de indirekt
satt ett pris på ett statistiskt liv.
NÄR DET GÄLLER

TRAFIKVERKET I SVERIGE,

och många av deras internationella motsvarigheter, har
försökt att beräkna värdet av ett förlorat statistiskt liv och värdet av att undvika en
svår eller lindrig personskada. Med svår personskada menas att det är nödvändigt
med inläggning på sjukhus (ibland under lång tid) och med lindrig personskada
att det räcker med öppenvårdsbehandling. De belopp man då kommer fram till,
enligt lite olika metoder, är av storleksordningen 20−30 miljoner kronor för ett
statistiskt liv, 3–5 miljoner kronor för svår personskada och 100 000−200 000
kronor för lindrig personskada. Dessa värden kan användas så att om en viss åtgärd
statistiskt sett räddar ett liv eller motsvarande, och den kostar mindre än det fastställda värdet, bör åtgärden vidtas.
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Några tycker kanske att det är oetiskt att på detta sätt värdera ett människoliv, men
motargumentet är att det skulle vara oetiskt att avstå från en värdering. Eftersom
man inte kan göra allt som är tekniskt möjligt bör de begränsade ekonomiska
resurserna fördelas så att de får störst effekt. För ett rationellt beslut måste man
ha information om kostnaden för de förväntade effekterna. Att inte göra sådana
överväganden kan innebära mer lidande och död totalt sett än vad som hade
blivit resultatet med en bättre analys. Frågeställningarna är svåra, och man kan
till exempel fundera över om det är rimligt att alla människors liv värderas lika.
Ska ett sparat statistiskt liv för ett skolbarn ha samma värde som för en pensionär?
GÖRAN GRIMVALL
UR ”TEKNIKENS METODER”, 2014
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A day in December
on Thursday morning, December 6, 1979, someone’s
dog, let loose, ran yelping down Embarcadero Road in Palo Alto, turned right on
Waverley, and dropped from fatigue and boredom near the intersection of Santa
Rita Avenue, having woken all sleepers within earshot. It was still dark. Lights
blinked on one by one along the animal’s path, people groped for robes and went
to the toilet, and another day began.
By half past seven University Avenue was filling with college students cycling
to their early classes. At the doorway of one of the large homes on Waverley near
University, a woman in her early forties, wearing a smart tweed suit, called out
to her husband, ”George, don’t forget the gardening book for Betty.” George, in
pinstripes, nodded and drove away to a Silicon Valley company.
A couple of hours later, in his rented house on Camino a Los Cerros, Alan Guth
got out of bed, had two hard-boiled eggs, and waved good-bye to his wife and son
(who the day before bad said, ”Daddy’s home,” for the first time). On his ten-speed,
which was kept in good repair with supplies from the Palo Alto Bike Shop, he rode
southeast to Sharon Road, turned right, flew past the shopping center, turned left
onto Sharon Park Drive, turned right on Sand Hill Road, and entered the grounds
of the Stanford Linear Accelerator Center. His office was on the northeast corner
of the third floor of Central Laboratory, in the theory group. Guth was a thirtytwo-year-old physicist.
By this time it was half past ten. Students and student-types were beginning to
bang around Printer’s Inc., a bookstore on California Avenue with a coffee bar and
classical music in the background. A well-fleshed man in corduroys was thumbing
through Diet for a Small Planet, wondering what to serve at his vegetarian dinner
party.
On the street outside, the day was fine, unseasonably fine.
The woman in the smart tweed suit, on her way to look at new wallpaper,
decided to go home and change into something cooler. The weatherman had
predicted rain. She hurried. Her old wallpaper of seven years, brimming with fiveinch burgundy squares caught within a thicket of yellow diagonal stripes, had to go.
Guth started work with coffee. His colleagues on the third floor shared a
community coffeepot for $3 a month per person. Around noon, after placing an
anxious phone call about a possible job for the coming year, Guth went with two
SHORTLY BEFORE SIX O CLOCK
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FOTO: WIKICOMMONS
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friends to lunch at the New Leaf. Afterward, back in his office, he wrote some
correspondence – he did all his writing with a Radiograph pen, with its bold, neat
lines – and later discussed magnetic monopoles and cosmology with a colleague.
At six o’clock Guth pedaled home. Cedar, Camino de Los Robles, Monterey,
Manzanita, Camino a Los Cerros. He knew the side streets on his route. In fifteen
minutes he was home, had a broiled steak, medium rare, and after dinner he and
his wife did laundry. He was out of underwear.
The man in corduroys with the dinner party outdid himself. At evening’s end,
he slumped exhausted on his sofa, leaving the dirty plates and enameled soufflé
pans in stacks around the kitchen. Half an hour of television before bed would
smooth him out. Click. A floor wax commercial.
Outside, above Palo Alto, the deep blue sky was blackening. Higher still,
uncounted stars cut silently into the night. Sometime between eleven and twelve
o’clock, sitting at his study desk with only pen and paper, Guth discovered mathematical evidence that, contrary to previous theories, the infant universe ten billion
years ago underwent a fantastically rapid expansion, just after which the matter
that was to form atoms and galaxies and people came into being.
ALAN LIGHTMAN
UR ”DANCE FOR TWO”, 1996
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FOTO: TT NYHETSBYRÅN
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Mareld
är vad astronomerna gör. Det är utan tvekan en av våra specialiteter. Trots det kan det gå snett, för våra drömmar och förhoppningar kan lätt spela
oss spratt.
När den amerikanske astronomen Percival Lowell i slutet på 1800-talet rapporterade att han hade sett hundratals canali på Mars yta i sitt teleskop, sa det mer om
honom själv än om den planet han observerade.
Han i sin tur hade inspirerats av den italienske astronomen Giovanni Schiaparelli
som några decennier tidigare påstod sig ha sett linjer kors och tvärs över planeten.
Han kallade dem för canali, ett ord som kom att översättas till kanaler – canals på
engelska – vilket onekligen kittlade fantasin hos dem som ville tolka dem som artificiella byggnadsverk, och en av dem var just den rike amerikanen Percival Lowell.
Han var som besatt av tanken på marsianer, och det var den främsta anledningen
till att han byggde ett eget observatorium, som inte helt oväntat fick namnet
Lowellobservatoriet.
Kanalerna kom att tolkas som bevattningskanaler grävda av en intelligent
civilisation på Mars. Nu vet vi att dessa canali inte existerar, varken då eller nu.
Vi vet också att det inte var något fel vare sig på Schiaparellis eller på Lowells
ögon. Det vi däremot vet, är att de levde i en tid då kanaler var på modet, vilket
troligen också kan ha påverkat vad de trodde sig se. Suezkanalen hade öppnats
1869 och planerna för Panamakanalen var redan i full gång.
Tidsandan, i kombination med en önskan att få se vattenfyllda grävda kanaler,
plus att bilden av Mars aldrig var riktigt skarp beroende på atmosfärens turbulens, allt bidrog till att invagga Lowell i tron att han såg ett regelbundet nätverk.
Nu vet vi att linjerna breder ut sig helt slumpartat på mars yta. Allt detta, samt
en stor portion livlig fantasi – även fransmannen Camille Flammarion gjorde sitt
till genom sina framgångsrika populärvetenskapliga skrifter – bidrog till att de
påstådda intelligenta marsianerna hamnade i rampljuset. Men dessa canali var
inget annat än ett önskeseende.
TOLKAR LJUS. DET

(…)
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Det är inte bara himmelskt ljus som måste tolkas. Med ögon känsliga för stjärnor
är det alltför lätt att tolka jordiskt ljus som himmelskt, att se stjärnor där de inte
finns. Även det säger mer om mig än om det jag ser.
Kvällen är mörk och ljum, med andra ord så där angenäm och behaglig som
bara augustikvällar kan vara. Sådana kvällar tar jag mer än gärna ett dopp i havet,
i ljuset från alla stjärnor. Men inte bara det. När jag drar med händerna i vattnet
glimmar det som en ljuskrans av stjärnor runt dem.
Man skulle kunna inbilla sig att det är stjärnorna ovanför huvudet som speglar
sig i vattnet. Nu vet jag bättre. Det handlar om millimeterstora mareldsflagellater
som, när de blir störda av mina rörelser i havet, ger ifrån sig kortvariga ljusblixtar
som resulterar i dessa glittrande ljusstänk.
millimetersmå djur, på några decimeters avstånd, blir för mitt öga
jämförbart med ljuset från miljoner kilometer stora stjärnor på åtskilliga ljusårs avstånd, för ögat kan varken avgöra storlek eller avstånd. Visserligen fanns marelden
där vid morgondoppet, men det är först i kvällsmörkret som mina havsstjärnor ger
sig till känna, på liknande sätt som också himlens stjärnor framträder först när det
blir mörkt.
Där, i augustimörkret under himmelsstjärnorna, tänker jag på de där 100 000
galaxerna, fastän jag inte kan se dem med blotta ögat. Det finns bara en jag kan se
denna ljumma höstkväll. Andromedagalaxen.
Den ser kanske inte mycket ut för världen, inte förrän jag vet. Inte förrän jag
vet att den bjuder mig på en ljusshow som är äldre än människan som art. Inte
förrän jag vet att denna lilla suddiga ljusfläck är det samlade ljuset från hundratals
miljarder stjärnor, vilkas ljus startade sin resa från denna galax för nära tre miljoner
år sedan, för att precis denna kväll komma fram till mina ögon.
Men trots att jag vet allt detta, är detta lilla ljussvaga töcken i mina ögon minst
lika vackert som vår tids imponerande närbilder av Andromedagalaxen – hur
spektakulära de än må vara – just därför att jag vet.
Finns det någon som tittar tillbaka?
Om eventuella invånare på en planet runt någon stjärna i Andromedagalaxen
har samma förutsättningar som vi – ögon plus en genomskinlig atmosfär – borde
de kunna se mig, eller rättare sagt, det skulle de inte alls. De skulle bara se galaxen
Vintergatan som den såg ut för nästan tre miljoner år sedan, när vi som art först
började kravla på denna planet.
SÅ LJUSET FRÅN

MARIE RÅDBO
UR ”ÖGON KÄNSLIGA FÖR STJÄRNOR”, 2008
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Arbetare utför målningsarbeten på Eiffeltornet
i Paris 1924.
FOTO: AGENCE MEURISSE

Katherine Stinson (1891–1977) var den fjärde kvinnan att ta flygcertifikat i USA.
Hon byggde sitt eget plan, flög som brevbärare och stuntkvinna och satte långdistansrekord med
en flygning mellan San Diego och San Fransisco 1917. Hon nekades att bli pilot under Första världskriget.
FOTO: MISSOURI HISTORY MUSEUM

Fermis paradox
All right, kid, here’s the deal. At any given time there are approximately
1 500 aliens on the planet, most of them right here in Manhattan. And most
of them are decent enough, they’re just trying to make a living.
JAY: Cab drivers?
KAY: Not as many as you’d think.
Kay:

I filmen Men in Black (1997) arbetar agenterna Kay (Tommy Lee Jones) och Jay
(Will Smith) med att övervaka de utomjordingar som förklädda till människor
lever på jorden. Filmen kan sägas vara ett försök att förklara den så kallade Fermis
paradox. Den italiensk-amerikanske fysikern och nobelpristagaren Enrico
Fermi lär 1950 ha ställt sig frågan: ”Så var är de?”. Med tanke på universums storlek och ålder borde andra civilisationer högst sannolikt ha utvecklats och
besökt oss för länge sedan, menade han. Ändå har vi inte sett några tecken
på intelligent utomjordiskt liv.
Många har försökt förklara Fermis paradox. Svaret i Men in Black är helt
enkelt: Utomjordingarna är redan här.
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Om en solstråle
DEN LILLA SOLSTRÅLEN,

som helt förnöjd hade avverkat 150 000 000 km från solen
till jorden på tiden 8 min 20 sek, varav 5 km i en delvis molnig atmosfär, befann
sig nu med sin vågfront endast någon millimeter ovanför ytan till en regndroppe,
som ansamlats på ett kaprifolblad. Denna punkt kallar vi P1. Det närmaste förloppet är givet. Om 0,000 000 000 008 sek befinner sig vågfronten i punkten P2,
någon millimeter innanför vattenkroppens avgränsning. Strålen träffar gränsytan
i punkten P0 och bildar vinkeln α med gränsytans normal i P0. Den ändrar riktning vid passagen genom P0, så att den fortsättningsvis ligger i samma plan som
vinkeln α, men bildar vinkeln ß med normalen. Den går vidare genom vattnet till
P2 med 25 % reducerad hastighet.
För ljusets brytning gäller att
____
  sin α  = __
  v1  
sin ß v2

där v1 och v2 är ljushastigheten i de olika media. Denna lag kan lätt härledas ur
en geometrisk betraktelse av vågfronternas vinklar med gränsytan.
Den lilla solstrålen som nyss kommit till punkten P1 blev plötsligt betänksam.
Var verkligen vägen P1P0P2 den snabbaste möjliga vägen från P1 till P2? Ljuset går
nämligen alltid den snabbaste vägen; detta tillhör ljusets natur. Av alla närbelägna
banor mellan två punkter väljer en ljusstråle alltid, med ett sällsamt förutseende,
just den väg som är snabbast (FERMATS princip).
Om nu P1P0P2 icke vore den snabbaste vägen, så skulle detta innebära en spricka
i världsordningen. Denna spricka skulle ofrånkomligt vidgas därhän att hela
världsordningen störtade samman, ty ur motstridande premisser kan vilken som
helst sats härledas. Godtycket skulle triumfera bland ruiner, regnblöta gudar gråta
i taklösa tempel, hånskrattande demoner virvla mellan doriska kolonner som icke
längre uppbar någonting. Världsordningen är skör; den tål icke en spricka.
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Vilken som är den snabbaste vägen mellan P1 och P2 kan man naturligtvis räkna
ut. Man tänker sig en godtycklig punkt P någonstans på gränsytan, man beräknar
tiden för passagen P1PP2 och man undersöker för vilket läge av P som denna funktion har ett minimum. Denna kalkyl måste jag omedelbart utföra, beslöt den lilla
solstrålen; tiden är knapp.
Jag väljer ett rätvinkligt koordinatsystem där z-axeln är normalen i P0. xy-planet
må vara tangentplanet till gränsytan i P0. yz-planet är planet för banan P1P0P2.
De relevanta punkterna får härmed koordinaterna P1(0,y1,z1), P(x,y,z), P2(0,y2,z2).
Ekvationen för ljusets brytning vid en gränsyta
– sin a ____
sin ß
______
 
  +    = 0
v1

v2

ger
y2
y1
___________
  _______
  + __________
  _______
 =
v1 √ y12 + z12  v2 √y22 + z22 

0

∂z ∂z
Därutöver har jag ___
    = ___
   = 0 i P0, eftersom xy-planet tangerar gränsytan i P0.
∂x ∂y
Tiden för passagen P1PP2 är
___________________

___________________

2
√  
x2 + (y – y1)2 + (z – z1)2  √x  
+ (y – y2)2 + (z – z2)2 
____________________
t = ____________________
  
 
  
 
+
  
 
  
v1
v2  

Funktionen har endast två oberoende variabler eftersom P ligger på gränsytan.
För utrönande av ett minimum betraktar jag de partiella derivatorna.
∂z
∂z
___
___
   
   
x
+
(z
–
z
)
x
+
(z
–
z
)
∂t ______________________
___
1 ∂x
2 ∂x
    =   
   
  ___________________
  + ______________________
  
   
  ___________________
 
2
2
2
2
2
2
∂x v  x  
+
(y
–
y
)
+
(z
–
z
)
 
v

  
x
+
(y
–
y
)
+
(z
–
z
)
 
√
√
1
1
1
2
2
2
∂z
∂z
___
___
   
   
y
–
y
+
(z
–
z
)
y
–
y
+
(z
–
z
)
∂t
1
1 ∂y
2
2 ∂y
___
______________________
  
   
    = ______________________
     
  ___________________
 
___________________  +   
2
2
2
2
2
∂y v  x  
+ (y – y ) + (z – z )   v  x  
+ (y – y ) + (z – z )2 
1
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2

∂t ∂t
Det framgår att ___
    = ___
   = 0 för x = y = 0. Funktionen t (x,y) har därmed ett
∂x ∂y
minimum i P0. Vilket skulle bevisas! utropade den lilla solstrålen helt upprymd
över formlernas skönhet. 0,000 000 000 008 sekunder senare befann den sig lyckligt i P2. Eller snarare området kring P2. Lycklig och upplöst. Spjälkt efter våglängd
i infrarött, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett, ultraviolett. Jag håller
visst på att förlora min identitet, tänkte den lilla solstrålen, men jag är vacker.
Regndroppen glimrade silvrig i solskenet skimrande flyktigt i regnbågens färger
dallrande på kaprifolens blad. Vinden vaggade rankan, droppen satte sig i rörelse,
rullade längs bladet och nedför stjälken. Tåget satte sig i rörelse, rullade norrut
från Viborg. Där fanns en sänglampa vid britsens huvudgärd. Denna lyx gjorde
mig rusig av glädje. De två okända farbröderna sov på de nedre britsarna; den ene
var gammal, den andre var en snäll student från Lahdenpohja, han hade språkat
vänligt med mig kvällen före.
I sänglampans luxösa sken tog jag fram mitt lilla 75-pennishäfte. Där hade jag
antecknat deklinationer och konjugationer i grammatiken till det nya världsspråk
som jag höll på och uppfann. Detta (numera förlorade) språk var i icke ringa mån
påverkat av latinet, naturligt nog eftersom svenska, finska och latin var de enda
tungomål om vilka jag ägde någon mera påvisbar kännedom. I rök och ånga
stånkade tåget fram mot gryningen. Skenskarvarna dunkade. Jag var på väg hem.
Hem till mamma och pappa. Jag var lycklig.
WILLY KYRKLUND
UR OM GODHETEN, 1988
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What Local People
Vi påpekar alla kalhyggen
men ni vänder oss ryggen.
För varje by ni dränker
skänker ni en slant,
en ointressant engångssumma
för att utåt sett inte försumma.
Tror ni vi är dumma?
Svenska staten
tar maten när det passar
men tassar bort när det blåser upp,
tuppar sig sen när samen gör något kulturellt
men skriker gällt
och upprört när vi tydligen stört ekosystemet.
Bara för att ingen annan tar tag i rovdjursproblemet.
Och trots att det gått över tvåhundra år
är det samma lapp-hat som igår
och ni förstår inte att ni lär oss att hata er
när ni skiter i våra marker,
jag rimmar och det värker i käften
efter allt diplomat prat tjatigt i längden
så jag höjer rösten,
och hoppas trösten
når Alla som står på våran sida,
vi som är emot att ni som gräver får skrida
till verket. Det är vi som är What Local People.
Och jag undrar om ni ligger bekvämt i era sängar.
På madrasser stoppade med blodspengar
tjänade på marker stulna av renägare och drängar ni
kängat ner,
ser inte helheten, alla helveten
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ni skapar när era maskiner spyr och rapar
ut i attacker i en värld som varit så otroligt vacker
tills Ni släppte lös er skit.
Och snön som en gång lyst vit
är nu smutsgrå eller svart när ni vart där
på varje plats vi håller kär
och även om vi är fler som hatar er,
så är det många som ratat oss,
vi som slåss för vårat arv
för att statens lathet och slarv
kommer tillåta en gruva som ruvar på så mycket död
att ingen jävla GreenPeaceglöd
kommer hjälpa oss i efterhand,
när resten av Sverige lider nöd utan bröd,
rent vatten eller kött
för att allt annat är dött.
Och folk hötter med näven,
när vi sitter i reservat,
äter skräpmat för att allt annat är borta och blotta
Tanken på rendrift är skrattretande,
och mer likt en runskrift än faktiskt vetande
men det är Vi som är What Local People.
Och dom här pengarna går inte ens till oss förstås,
dom jävla anti-fittorna trollar
bort cashen till britterna eller nått,
så länge inte lappen fått en krona
vägrar dom skona
sista minnesmärket
när dom sätter sin plan i verket
och snart växer inget mer!

Inga fler barn kommer få skåda
vare sig en skog
eller i hagen för dagen
D närmar sig med stora steg
och alla som teg
kommer att gråta sina kinder våta.
Och då ska inte vi förlåta.
Dom ska skämmas, stämmas,
för varje damm som skulle dämmas,
för varje träd du vill fälla
och från varje plats du vill spränga
kommer det tränga
fram Tusen röster,
från oss som är What Local People.

Vi som älskar och önskar
att våran grönska
ska få vara kvar där den är
utan att ni skär den, tär den,
för faktum är att ni stryper en minoritet.
Och vi vet att vi står med ena foten i graven
men roten går för djupt för att slita loss.
Det kommer aldrig att bita på oss
för vi går inte att muta, så sluta,
det går inte att bräcka,
ni kommer aldrig att kunna knäcka
Us Local People.
TIMIMIE MÄRAK

”När det pratas om den här texten, och när den läses upp, vill jag att icke-samer ska säga
”L-ordet” och inte ”lapp”. Ordet ”lapp” är ett rasistiskt uttryck som infördes av kolonisatören.
Det rätta namnet är samer. Diskussionen om hur L-ordet kan användas är en inbördes fråga
bara för samer.”

Titeln ”What local people” syftar på ett uttalande som fälldes under en internationell
gruvkonferens i Stockholm. Där redogjorde representanter för ett gruvföretag för sina
planer på brytning av järnmalm i ett stort dagbrott vid Gállokjávrre (kallat Kallak) fem
mil väster om Jokkmokk. På en fråga om vad lokalbefolkningen tyckte om gruvplanerna
visade styrelseordföranden upp en bild av ett kalhygge och sa: ”What local people?”.
Denna text framfördes i samband med en stödkonsert för ett gruvfritt Gàllok
(Kallak) den 2 augusti 2013.
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Laddning och urladdning
FÖR ATT FÖRKLARA Sovjetunionens avancerade kunskaper om elektromagnetisk
strålning menar somliga att ryssarna efter andra världskriget hade utnyttjat den
serbiske forskaren och visionären Nikola Teslas efterlämnade ritningar och anteckningar. Trots Teslas framgångar till exempel med högfrekventa elektriska växelströmmar togs många av hans senare och mer spektakulära idéer aldrig på allvar
i USA.
Tesla trodde att han skulle kunna påverka både klimat och seismisk aktivitet
med sina uppfinningar. 1898 lyckades han skapa ett mindre jordskalv i New York.
Han hade monterat en elektromekanisk oscillator på en järnpelare i sitt laboratorium. Då oscillatorn uppnådde inventariernas egenfrekvens kom byggnaden i
självsvängning och började skaka våldsamt. Vibrationerna spred sig ut på Manhattan, byggnader skakade och fönsterrutor krossades. Polis och ambulans var snart
på plats och Tesla deklarerade inför folksamlingen att hans upptäckter kunde klyva
planeten i två delar, ”så som en pojke klyver ett äpple – och för evigt sätta stopp
för människans bana”.
Efter Teslas död, 1943, tog FBI hand om hans vetenskapliga kvarlåtenskap och
granskade materialet. Därefter magasinerades det av Office of Alien Property fram
till 1952 då det skickades till dåvarande Jugoslavien där det arkiverades på Teslamuseet. Man förmodar att det var här de sovjetiska forskarna fann sin guldgruva.
Aum-sektens vetenskapsmän var besatta av Tesla-teknologi. Man kontaktade
enträget internationella Tesla-sällskapet i USA och bad om information om Teslas
uppfinningar, patent och skrifter. På dörren till kontoret på ett av sektens bulvanföretag i Tokyo – World Unification Company – fanns en skylt med texten ”Japans
hemliga Nikoratesura-sällskap”. Nikoratesura är en transkribering av Nikola Tesla.
Aum trodde att en jordbävning i Beijing 1977 var de sovjetiska militärernas
verk. Jordbävningen skulle ha skapats med hjälp av ett seismiskt vapen gjort efter
Tesla-ritningar. När sedan Kobe drabbades av en våldsam jordbävning, 1995,
inspirerade den enorma förstörelsen en Aum-delegation till ett antal resor till Teslamuseet i Belgrad. Delegationen letade efter uppgifter om seismologi och elektromagnetism. För Shoko Asahara hägrade tanken om en jordbävningsmaskin byggd
efter Teslas idéer.
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Nikola Tesla, 1856–1943
FOTO: IBL BILDBYRÅ

Nikola Teslas liv har, främst genom biografen och medarbetaren John J. O’Neill,
antagit mytiska dimensioner. Hans liv och gärning framstår som så märkliga att
Tesla lika gärna skulle kunna vara en fiktiv skapelse.
Tesla, som tillhörde den serbiska minoriteten i Kroatien, utvandrade till USA
1884. Han blev av med pengarna på vägen, kom till Amerika utfattig. Det enda
han hade med sig var några dikter och artiklar han skrivit, ett rekommendationsbrev som han ämnade visa för Edison, samt en skiss över en flygmaskin.
Som nyanländ immigrant gav han sig genast ut på New Yorks gator. Han
passerade en affär vars ägare förbannade en trasig maskin. Tesla erbjöd sig att laga
den och när han var klar fick han tjugo dollar för besväret. Med liknande episoder
beskrivs Teslas bana från utfattig immigrant till forskare med världsrykte. Tio
år efter ankomsten till New York höll Tesla hov på Waldorf Astoria. Han var
en dandy av rang och ansågs som en av New Yorks mest välklädda män. ”Hans
handskar var gjorda i vitt silke, istället för linne, hans kravatter var sobra, och hans
kragar styva. Han slängde alla accessoarer, även handskar, efter att bara ha använt
dem några få gånger.”
en tid i det nya hemlandet etablerat ett eget laboratorium finansierat av Amerikas största telegrafbolag. Han hade framgångar med sina motorkonstruktioner för flerfasväxelström och sina lösningar av belysningstekniska problem.
I början av sin karriär hade han arbetat hos Edison men snart kom de två
forskarna att bli antagonister. Edison propagerade för likströmmen som dominerande elsystem, medan Tesla var lika övertygad om växelströmmens överlägsenhet.
Edison kände sig så hotad av Teslas framgångar att han inledde ett propagandakrig mot växelströmmen. Edison arrangerade föreställningar där herrelösa hundar
och katter avrättades med växelström varefter han riktade den retoriska frågan till
publiken: ”Är det här den uppfinning som ni vill att er lilla hustru ska använda
till matlagningen?” Ändå drog sig inte Edisons medarbetare för att själva samtidigt
licensera tre av Teslas växelströmspatent i syfte att konstruera den första prototypen
till den elektriska stolen. Konstruktionen köptes till New Yorks statsfängelse för att
avrätta mördaren William Kemler. Då strömstyrkan visade sig vara för svag misslyckades avrättningen. Med en halvdöd Kemler i stolen fick proceduren upprepas
gång på gång. En reporter beskrev det hela som ”ett fruktansvärt spektakel, mycket
värre än hängning”.
Utifrån sina experiment kom Tesla att forma en vision och en världsbild där
energin var allestädes närvarande. Människan behövde bara uppfinna de rätta verktygen för att kanalisera och utnyttja den. Han hade en storslagen vision om att lysa
TESLA HADE EFTER
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FOTO: IBL BILDBYRÅ

upp jorden nattetid. Idén var att sända högfrekventa strömmar i atmosfärens lägre
skikt som skulle fungera som en gigantiskt lysrör. På så vis skulle hela städer, flygplatser och hamnar kunna ljussättas. Ljuskällorna skulle i framtiden vara trådlösa
och drivas av ”obunden energi”, menade Tesla.
Inför vänner och forskare höll Tesla föreställningar där han uppträdde med
tända lysrör i händerna, aktiverade av en dold så kallad teslaspole. Teslaspolen var
en konstruktion som kunde producera strömmar med oerhörda spänningar och
frekvenser. De största versionerna kunde producera flera miljoner volt. Teslaspolen
användes i laboratorier, för kroppsterapi på sjukhusen (för djupverkande uppvärmning av muskulaturen) och kom senare an användas för att generera röntgenstrålning och i TV-apparater och bildskärmar.
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Experiment med Teslas
transformator som
producerar ljus med hjälp
av elektricitet (1895).

Teslas karriär och ekonomi kom aldrig in i någon stabil fas, utan åkte ständigt
berg- och dalbana. Många av hans visioner kunde inte omsättas i praktiken eftersom dåtidens material och teknik ofta inte var i fas med hans teoretiska lösningar.
Tesla drog, under vissa perioder, på sig stora skulder och hamnade vid flera tillfällen i kläm mellan sina finansiärers olika intressen.
Av en jurist, som varit inblandad i ”strömmarnas krig”, fick han 1899 finansiella
medel för att starta ett forskningsprojekt som skulle undersöka möjligheten till
överföring av trådlös energi i större skala. I bergen i Colorado lät Tesla bygga ett
mytomspunnet laboratorium, som bland annat hyste en jättelik teslaspole med en
ytterdiameter på femton meter. Här ägnade sig Tesla åt en rad kryptiska experiment. Vid ett experiment slog gnistor upp ur marken runt laboratoriet, vid en
annat tillfälle slog han ut hela strömförsörjningen i Colorado Springs och staden
mörklades. Teslaspolen gav ifrån sig gnistor och urladdningar som var trettio meter
långa. Natthimlen klövs av dessa blixtar och dånet hördes miltals bort.
När Tesla analyserade meteorologiska fenomen, fick han in rytmiska signaler i
mottagaren. Han var övertygad om att han fått kontakt med en utomjordisk
civilisation som sände meddelanden till jorden.
Efter ett år i laboratoriet i Colorado Springs gav Tesla sig in i en nytt storstilat
(och dyrbart) projekt – finansierat av bankmannen J.P. Morgan. På Long Island
började han hösten 1901 bygga ett femtiosex meter högt torn. Tornet skulle fungera som en jättelik sändare och vara motorn i hans så kallade ”World System”.
Projektet kapsejsade då J.P. Morgan 1903 ströp sina utbetalningar. Tesla hade
dessutom obetalda räkningar från Colorado Springs. Han blev ställd inför rätta
och bötfälld.
Trots att bygget på Long Island stod stilla var hans visioner obrutna och lika
storslagna som alltid. 1904 presenterade han i en broschyr sitt ”World System”,
som framstår som en profetia över dagens teknologier för globalt informationsutbyte. I en rad punkter redogör Tesla för sina idéer inte bara om trådlös energiöverföring utan dessutom för överföring och distribution av bilder, texter, musik,
kodade meddelanden, nyheter, börsinformation och handel, information och
kontroll av den världsomspännande sjötrafiken.
FREDRIK EKMAN OCH MAGNUS BRÄNTÅS
UR ORIENTERARSJUKAN OCH ANDRA BERÄTTELSER, 2001
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Tunnelbanetåg i Pyongyang, Nordkorea. Solfilmen i fönstren gör att passagerarna ser ut som skräckfigurer.
Tågen köptes in från Östberlin på 1990-talet och målades om. Bilder på Nordkoreas ledare sattes in i vagnarna.
FOTO: URBAN ANDERSSON, 2012

Den 9 april 2015. Föräldrarna
till en döende pojke talar med
medier efter att ha gått med på
att sätta upp sonens organ på
en transplantationslista. Troligen
den första organdonationen i
Heilongjiangprovinsen i Kina.
FOTO: TAO ZHANG

”Maison tournante aérienne”
(Roterande lufthus), 1883.
En vision av hur vardagslivet
skulle kunna se ut på 1900-talet.
Författaren och illustratören
Albert Robida (1848–1926)
spekulerade också i den
kommande uppfinningen
”Le Téléphonoscope”, en platt
skärm som skulle kunna sända
både bild och ljud i realtid.
ILLUSTRATION: ALBERT ROBIDA

Anatomisk illustration från
iransk läkarbok, tidigt 1100-tal,
skriven av den berömde läkaren
Ism ‘ l ibn Hasan Jurj n
(cirka 1042–1136). ”Zakh rah-i
Khv razm’Sh h ” i tio delar var
det första medicinska verket
skrivet på persiska och översattes senare till hebreiska,
urdu och turkiska.
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Den skotske paleontologen
och geologen Dougal Dixon
(född 1947) har skissat
på hur djur och växter kan
komma att utvecklas efter
att människan dött ut.
Fenomenet kallas ibland för
spekulativ evolution.
ILLUSTRATION: DOUGAL DIXON,
UR BOKEN ”EFTER OSS” (”AFTER MAN:
A ZOOLOGY OF THE FUTURE, 1981)

Skyddsdräkt för läkare
som behandlade pestsmittade under 1600-talet.
Materialet var läder, ögonen
täcktes av glas och den
näbbliknande andningsmasken fylldes med
aromatiska doftsubstanser.
BESKRIVNING AV JEAN JACQUES
MANGET, ”TRAITÉ DE LA PESTE”, 1721
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Skönhetssalong i Miami, Florida, 1939. Under 1930-talet blev tekniken för att permanenta hår (permanent-ondulering) allmänt spridd.
FOTO: WILLIAM ARTHUR FISHBAUGH

Ungdomsgård i Malmberget,
1965.
FOTO: TORE JOHNSON
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Den 9 juni 1933 boxades
Johann ”Gipsy” Trollmann om
den tyska mästartiteln och
utklassade motståndaren.
Det nazistiskt övertygade
boxningsförbundet dömde
oavgjort och ändrade sig först
när publiken gjorde uppror och
hotade att slå sönder hallen.
Men när tidningen ”Boxsport”
skrev att Trollmann boxats
”artfrämmande”, ”teatraliskt”
och med ”zigensk oberäknelighet” förlorade han titeln åtta
dagar senare. År 1942 sattes
han i koncentrationsläger där
lägervakter roade sig med
att boxas mot den svältande
Trollman. Efter att en av dem
förlorat slog han ihjäl Trollman
med en spade.
FOTO FRÅN 1928
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”The Swedish nation in word
and picture” (Sverige i ord
och bild) gavs ut på engelska
1921 och beskrevs som en
jubileumsbok. En av författarna
var Herman Lundborg, som ett
år senare grundade Statens
institut för rasbiologi. De ”nordiska
rastyperna” avbildades vanligen
som välutbildad medelklass
medan de ”rasblandade”
beskrevs som av låg social
status.

Löpande band med
porslinskoppar.
Rörstrand, 1959.
FOTO: STEN BELLANDER

Den franske läkaren
Guillaume-Benjamin-Amand
Duchenne (1806–1875)
undersöker hur elektriska
impulser styr ansiktets
muskulatur. Cirka 1860.

Kvinna i syrgasmask diskar i kök, 1944.
Hemmens forskningsinstitut (HFI) hade som
syfte att rationalisera hem- och hushållsarbete. Hushållslärare, kemister, näringsforskare, sociologer, arkitekter och ingenjörer
intog människors hem för att forska,
ta tid, undersöka och mäta. Efter många
omorganisationer blev HFI till Konsumentverket år 1976.
FOTO: ATELJÉ HERNRIED, NORDISKA MUSEET

Borr och stavmixer (prototyper). Industridesignern Karin Ehrnberger har undersökt hur det
uppfattas när en traditionellt kvinnlig och en traditionellt manlig produkt byter formspråk.
UR ”MATERIALIZING GENDER”, 2007

Sanzhi UFO houses (även kallat Sanzhi Pod City) började byggas år 1978 utanför Taipei i Taiwan och
var tänkt att bli en futuristisk semesterort för rika stadsbor. Projektet övergavs redan 1980 av oklara skäl
och på internetforum spekuleras det om såväl ekonomiska problem som att platsen skulle vara hemsökt
av onda andar. Under vattnet syns spåren av en kollapsad vattenrutschbana. Husen revs år 2010.
FOTO: CARRIE KELLENBERGER

”Monomania”. (Monomani –
överdrivet intresse för något,
eller mer allmänt – galenskap).
Den tyske medicinprofessorn
Karl Heinrich Baumgärtner
(1798–1886) lärde sina studenter att de kunde ställa diagnos
utifrån bland annat patientens
ansiktsuttryck och ansiktsfärg.
ILLUSTRATION: KARL SANDHAAS
UR BAUMGÄRTNERS PORTRÄTTATLAS
”PHYSIOGNOMICE PATHOLOGICA
– KRANKENPHYSIOGNOMIK”, 1859

