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Jag har läst Hans Lidgrens arbete och studerat såväl hans teoretiska som experimentella resultat (som i stora drag
redovisades i LUM 6-95 red.anm.). Vad teorin beträffar är den rent mög - inte för att dess antaganden strider mot några
heliga trossatser inom fysiken, utan för att dess antaganden, där de kan kontrolleras och inte döljs i luddiga
formuleringar, strider mot experimentellt välbelagda observationer.
Vad det i artikeln skildrade och i arbetet redovisade experimentet beträffar, där pendelkulan rör sig mot den punkt som
belysts, kan resultatet nog förstås utan att man tillgriper några nya fenomen. En vanlig glödlampa utstrålar huvuddelen
av sin energi i det infraröda området, vilket man lätt övertygar sig om: glödlampor blir varma. Glas är väsentligen
ogenomskinligt för infrarött ljus (det är ett av skälen till att vi använder glas i våra fönsterrutor; husvärmen strålar inte
ut till omgivningen kalla dagar), så att belysningen av pendelhuset resulterar i att glasplattan där värms upp. Detta
leder i sin tur till att luften i pendelhuset närmast glasplattan värms upp, vilket ger upphov till en strömning i luften.
Trycket kommer därvid att bli mindre på denna sida om kulan, varför kulan börjar röra sig mot det belysta stället. Man
kan jämföra med vad som händer när man blåser mellan två äpplen som hängts upp i trådar på ett litet avstånd från
varandra: de rör sig mot varandra när man blåser. En enkel beräkning visar, att det krävs en strömningshastighet om
futtiga 1 cm/s för att ge det rapporterade utslaget för pendelkulan; den låga hastigheten hos luftströmmen gör att kulan
börjat röra sig innan strömningen kommit igång i hela pendelhuset. Ett yttre blyklot med högre temperatur än
omgivningen kommer också det att värma upp glasplattan och därmed orsaka luftströmningar; detta förklarar en annan
av Lidgrens observationer: att pendelkulan tycks attraheras kraftigare av ett yttre blyklot som värmts än av ett yttre
blyklot med samma temperatur som resten av apparaten. Jag betonar, att den här redovisade förklaringen inte bara ger
en effekt som går åt rätt håll, utan också en effekt som är av observerad storlek. Förklaringen kan också prövas,
exempelvis genom att man upprepar försöket i vakuum, där luftströmmar är obefintliga.
Slutligen bör det kanske understrykas, att det här är fråga om ytterst känsliga experiment, där alla möjliga felkällor
noga måste beaktas. Det räcker att erinra om den så kallade Fishbane-effekten i slutet av 1980-talet, där man vid till
synes vederhäftiga tyngdkraftsmätningar först trodde sig ha funnit en femte kraft och därefter en sjätte, varefter såväl
den sjätte som den femte kraften försvann in i det dunkla experimentella töcken varifrån de tycktes ha uppstått.
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