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”livet är som att cykla. 
För att hålla balansen måste man hela tiden vara i rörelse.”

Albert einstein i ett brev till sin son eduArd den 5 februAri 1930.1
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Ett tacK

Huvudredaktören för Einsteins texter, Diana Kormos buchwald, har 
läst den här boken noggrant och gett mängder med kommentarer 

och rättelser till de många utkasten. Dessutom ordnade hon så att jag tidigt 
fick obegränsat tillträde till den stora mängd nya Einsteintexter som blev 
tillgängliga år 2006, och ledsagade mig genom dem. Hon var också en 
älskvärd och tillmötesgående värdinna vid mina resor till Einstein Papers 
Project vid caltech*. Hon sköter sina uppgifter med stor entusiasm och har 
ett sinne för humor som skulle ha roat hennes studieobjekt.

två av hennes medhjälpare var också till stor hjälp genom att guida mig 
genom de texter som nyligen blivit tillgängliga och genom att hjälpa mig 
hitta tidigare outnyttjade fynd i det äldre arkivmaterialet. tilman sauer, 
som också har kontrollerat fakta och kommenterat boken, granskade fram-
för allt de delar som handlar om Einsteins sökande efter ekvationer för den 
allmänna relativitetsteorin och hans strävan att finna en enhetlig fältteori. 
Ze’ev rosenkranz, Einsteintexternas historieredaktör, bidrog med insikter 
om hur Einstein förhöll sig till tyskland och sin judiska bakgrund. Han var 
tidigare intendent vid Hebrew universitys Einsteinarkiv i Jerusalem.

barbara Wolff, som nu arbetar i samma arkiv vid Hebrew university, 
gjorde en omsorgsfull faktakontroll av varenda sida i manuskriptet med 
minutiösa rättelser i stort och smått. Hon varnade mig för att hon har rykte 
om sig att vara en pedantisk felfinnare, men jag är mycket tacksam för varje 
litet fel hon hittade. Jag uppskattar vidare all den uppmuntran jag fick av 
arkivets intendent, roni grosz.

* california institute of technology i Pasadena. Hemsida för Einsteinprojektet är http://
www.einstein.caltech.edu/ (ö. a.).
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wA lter i s A Acson

brian greene, fysiker vid columbia university och författare till Ett 
utsökt universum, har varit en oumbärlig vän och redaktör. vid våra samtal 
vägledde han mig genom ett antal omarbetningar, finslipade de natur-
vetenskapliga formuleringarna och läste det färdiga manuskriptet. Han 
är suverän både vad beträffar naturvetenskap och språk. Förutom hans 
insatser inom strängteorin anordnar han och hans hustru, tracy Day, en 
årlig vetenskapsfestival i new York för att väcka entusiasm för fysikämnet, 
ett mål som märks tydligt i greenes böcker och övriga arbeten.

lawrence Krauss, professor i fysik vid case Western reserve och förfat-
tare till Hiding in the Mirror, har också läst mitt manuskript, granskat 
delarna om speciell relativitet, allmän relativitet och kosmologi, och erbjudit 
många goda förslag och rättelser. också han bär på en smittande entusiasm 
för fysikämnet.

Krauss hjälpte mig att värva en av hans egna skyddslingar från case, 
craig J. copi, som föreläser där i relativitet. Jag anställde honom för att 
göra en grundlig granskning av de naturvetenskapliga och matematiska 
inslagen och är tacksam för hans trägna redigering.

också Douglas stone, professor i fysik vid Yale, granskade naturveten-
skapen i boken. Han forskar i den kondenserade materiens fysik och håller 
på med vad som kommer att bli en viktig bok om Einsteins bidrag inom 
kvantmekaniken. Förutom att kontrollera de naturvetenskapliga delarna 
hjälpte han till att skriva kapitlen om ljuskvanta, kvantteori, bose–Einstein-
statistik och kinetisk teori.

murray gell-mann, 1969 års mottagare av nobelpriset i fysik, har varit 
en både förtjusande och passionerad vägvisare från projektets början till 
dess slut. Han hjälpte mig att bearbeta tidiga utkast, redigerade och rättade 
kapitlen om relativitet och kvantmekanik och hjälpte till med utkasten till 
de delar som handlar om Einsteins invändningar mot kvantosäkerhet. Hans 
kombination av lärdom och humor tillsammans med hans känsla för de 
ifrågavarande personligheterna förvandlade arbetet till rena nöjet.

arthur i. miller är professor emeritus i historia och vetenskapsfilosofi vid 
university college i london och författare till Einstein, Picasso och Empire 
of the Stars. Han läste, och läste om, olika versioner av mina naturveten-
skapliga kapitel och hjälpte till med ett antal omskrivningar, särskilt de som 
handlar om speciell relativitet (om vilket han själv skrivit en banbrytande 
bok), allmän relativitet och kvantteori.
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ETT TACK

sylvester James gates Jr, fysikprofessor vid university of maryland, 
gick med på att läsa mitt manuskript när han kom till aspen för att vara 
med på en konferens om Einstein. Han gjorde en omfattande redigering 
och bidrog med kloka kommentarer och omformuleringar av en del av de 
naturvetenskapliga delarna.

John D. norton, professor vid university of Pittsburgh, har som spe-
cialområde att spåra Einsteins tankebanor då denne utvecklade först den 
speciella och sedan den allmänna relativitetsteorin. Han har läst de delar 
av min bok som handlar om detta, redigerat dem och erbjudit användbara 
kommentarer. Jag är också tacksam för den vägledning jag fick av två av 
hans kolleger med samma specialområde, nämligen hur Einstein utvecklade 
sina teorier: Jürgen renn från max Planck-institutet i berlin och michel 
Janssen vid university of minnesota.

george stranahan, en av grundarna av aspen center for Physics, gick 
också med på att läsa och kommentera manuskriptet. Han var till särskild 
hjälp i redigeringen av sektionerna om Einsteins uppsatser om ljuskvanta, 
brownsk rörelse och den speciella relativitetens vetenskap och historia.

robert rynasiewicz, vetenskapsfilosof vid Johns Hopkins, läste flera av 
de vetenskapliga kapitlen och kom med nyttiga uppslag angående sökandet 
efter allmän relativitet.

n. David mermin, professor i teoretisk fysik vid cornell och författare 
till It’s About Time: Understanding Einstein’s Relativity, redigerade och rät-
tade den slutgiltiga versionen av introduktionskapitlet och kapitlen 5 och 
6 om Einsteins uppsatser från 1905.

gerald Holton, professor i fysik vid Harvard, är en av Einsteinstudiets 
pionjärer och fortfarande en ledstjärna. Jag känner mig djupt smickrad av 
att han ville läsa min bok, kommentera den och storsint erbjuda sin upp-
muntran. Hans Harvardkollega Dudley Herschbach, som gjort så mycket 
för utbildningen inom vetenskaperna, har också gett sitt stöd. både Holton 
och Herschbach gav värdefulla kommentarer till mina utkast och ägnade 
en eftermiddag på Holtons kontor åt att tillsammans med mig gå igenom 
olika förslag och mejsla ut hur jag beskrev de historiska aktörerna.

ashton carter, professor i vetenskap och internationella studier vid Har-
vard, var vänlig nog att läsa och kontrollera ett tidigt utkast. Fritz stern vid 
columbia university, författaren till Einstein’s German World, erbjöd redan 
från början råd och uppmuntran. samma sak gäller robert schulmann, en 
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wA lter i s A Acson

av de ursprungliga redaktörerna vid Einstein Papers Project. och Jeremy 
bernstein, som har skrivit många goda böcker om Einstein, varnade mig 
tidigt för hur svåra avsnitten om de vetenskapliga aspekterna skulle visa sig 
vara. Han hade rätt och jag är likaså tacksam för detta.

vidare har jag bett två gymnasielärare i fysik att grundligt läsa min bok 
för att dels garantera att de vetenskapliga inslagen är riktiga, dels att de går 
att begripa för den som inte har läst någon fysik sedan sista fysiklektionen 
i gymnasiet. nancy stravinsky isaacson undervisade i fysik i new orleans 
tills orkanen Katrina tyvärr gav henne mer ledig tid. David Derbes under-
visar i fysik vid university of chicago lab school. Deras kommentarer har 
varit mycket vassa och tagit sikte på läsare utan utbildning i fysik.

Det finns en följdsats till osäkerhetsprincipen som säger att oavsett hur 
många gånger en bok granskas kommer den fortfarande att innehålla en 
del misstag. De är då mina fel.

Jag har också varit hjälpt av en del icke-vetenskapliga läsare, som har 
kommit med mycket användbara förslag från ett lekmannaperspektiv, gäl-
lande delar eller hela manuskriptet. bland dem återfinns William mayer, 
orville Wright, Daniel okrent, steve Weisman och strobe talbott.

i tjugofem år har jag haft alice mayhew på simon & schuster som 
redaktör och amanda urban från icm som min litterära agent. Jag kan 
inte föreställa mig några bättre medarbetare och de har ännu en gång visat 
sig entusiastiska och hjälpsamma i sina kommentarer till boken. Jag har 
också uppskattat all hjälp från carolyn reidy, David rosenthal, roger 
labrie, victoria meyer, Elizabeth Hayes, serena Jones, mara lurie, Judith 
Hoover, Jackie seow och Dana sloan på simon & schuster. Jag är också 
tacksam över de oräkneliga stödinsatser som Elliot ravetz och Patricia 
Zindulka bistått med genom åren.

natasha Hoffmeyer och James Hoppes översatte Einsteins tyska brev och 
texter åt mig, särskilt gäller det nytt material som inte översatts tidigare, 
och jag uppskattar deras ihärdighet. Jay colton, som var bildredaktör för 
Times specialutgåva ”århundradets person”, spårade bilderna till boken, en 
arbetsinsats som krävde särskild kreativitet.

Jag hade två och en halv läsare till som har betytt mest av alla. Den 
förste var min far, irwin isaacson, ingenjören som ingöt i mig en kärlek 
till vetenskapen och som är den klokaste lärare jag någonsin haft. För det 
universum han och min framlidna mor skapade åt mig är jag tacksam,  
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ETT TACK

liksom jag är ett stort tack skyldig min briljanta och kloka styvmor, 
Julanne.

Den andra verkligt värdefulla läsaren är min fru, cathy, som har läst 
varje sida med karakteristisk klokhet, förnuft och nyfikenhet. och den 
värdefulla halva läsaren är min dotter, betsy, som precis som vanligt läst 
valda delar av min bok. Den tvärsäkerhet med vilken hon levererat sina 
utlåtanden har kompenserat för det slumpmässiga urvalet i läsningen. Jag 
älskar dem båda innerligt.
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HuvuDPErsonEr

michele Angelo besso (1873–1955). Einsteins närmaste vän. Denne 
intagande men osorterade ingenjör träffade Einstein i Zürich och gjorde 
honom sedan sällskap till patentverket i bern. Han tjänade som boll-
plank när artikeln om speciell relativitet skrevs år 1905. gifte sig med 
anna Winteler, syster till Einsteins första flickvän.

niels bohr (1885–1962). Dansk pionjär inom kvantteorin. vid sol- 
vaykonferenserna och därpå följande intellektuella sammankomster 
parerade han Einsteins entusiastiska utfall mot Köpenhamnstolkningen 
av kvantmekaniken.

mAx born (1882–1970). tysk fysiker och matematiker. under fyrtio års 
tid skrev han och Einstein innerliga och lysande brev till varandra. För-
sökte övertyga Einstein om att denne inte behövde känna sig obekväm 
med kvantmekaniken; hans fru, Hedwig, angrep Einstein i personliga 
frågor.

helen duKAs (1896–1982). Einsteins trogna sekreterare, grindvakt med 
drag av Kerberos, som bodde i samma hus som Einstein från 1928 till 
hans död och därefter vakade över hans eftermäle och kvarlämnade 
texter.

Arthur stAnley eddington (1882–1944). brittisk astrofysiker och 
relativitetens förkämpe, vars observationer i samband med solförmör-
kelsen år 1919 på ett dramatiskt sätt bekräftade Einsteins förutsägelser 
om hur gravitation böjer ljusstrålar.
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wA lter i s A Acson

pAul ehrenfest (1880–1933). Fysiker, född i Österrike, intensiv och 
osäker till sin läggning. Han förenades med Einstein i samband med ett 
Pragbesök år 1912 och blev sedermera professor i leiden, där han ofta 
tog emot Einstein som gäst.

eduArd einstein (1910–1965). mariĆs och Einsteins andra son. smart 
och konstnärligt lagd, han var besatt av Freud, ville själv bli psykiater, 
men föll i tjugoårsåldern offer för sina egna schizofrena demoner och 
institutionaliserades i schweiz för merparten av återstoden av hans liv.

elsA einstein (1876–1936). Einsteins kusin och andra hustru. mor till 
margot och ilse Einstein i sitt första äktenskap med textilhandlaren max 
löwenthal. Efter skilsmässan år 1908 återtog hon och döttrarna moderns 
flicknamn. gifte sig med Einstein år 1919. Hon var intelligentare än vad 
hon låtsades vara och visste hur hon skulle ta Einstein.

hAns Albert einstein (1904–1973). mileva mariĆs och Einsteins förste 
son, en svår roll som han hanterade med stil. ingenjörsstudier vid Poly-
tekniska högskolan i Zürich. gifte sig med Frieda Knecht (1895–1958) år 
1927. De fick två söner, bernard (1930–) och Klaus (1932–1938), och adop-
terade en dotter, Evelyn (1941–). år 1938 flyttade de till usa och Hans 
albert blev småningom professor i hydraulik vid berkeley. Efter Friedas 
död gifte han sig år 1959 med Elizabeth roboz (1904–1995). bernard har 
fem barn, de är albert Einsteins enda kända barnbarnsbarn.

hermAnn einstein (1847–1902). Einsteins far, kom från en judisk 
familj på den schwabiska* landsorten. Han drev utan större framgång 
en elfirma tillsammans med sin bror Jakob, först i münchen och senare 
i italien.

ilse einstein (1897–1934). Elsa Einsteins dotter från första äktenskapet. 
Hade en kurtis med den äventyrslystne fysikern georg nicolai och gifte 
sig år 1924 med litteraturskribenten rudolf Kayser, som senare kom att 
skriva en bok om Einstein under pseudonymen anton reiser.

* Dagens sydvästra tyskland (ö. a.).
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HUVUDPERSONER

lieserl einstein (1902–?). Einsteins och mileva mariĆs föräktenskap-
liga dotter. antagligen såg Einstein aldrig henne. lämnades troligen 
till adoption i novi sad, moderns serbiska hemstad, och dog möjligen i 
scharlakansfeber i slutet av 1903.

mArgot einstein (1899–1986). Elsa Einsteins dotter från dennas första 
äktenskap. En blyg skulptris. gifte sig år 1930 med ryssen Dmitrij maria-
noff; inga barn. Han skrev sedermera en bok om Einstein. Hon skilde sig 
från honom år 1937 och flyttade till Princeton tillsammans med Einstein, 
där hon blev kvar på 112 mercer street fram till sin död.

mAriA ”mAjA” einstein (1881–1951). Einsteins enda syskon och en av 
hans närmaste förtrogna. gifte sig med Paul Winteler, de fick inga barn 
och år 1938 flyttade hon utan maken från italien till Princeton för att bo 
tillsammans med sin bror.

pAuline Koch einstein (1858–1920). Einsteins styvnackade och prak-
tiskt lagda mor. Dotter till en förmögen judisk spannmålshandlare från 
Württemberg. gifte sig med Hermann Einstein år 1876.

AbrAhAm flexner (1866–1959). amerikansk nydanare inom utbild-
ningsväsendet. grundade institutet för högre studier vid Princeton till 
vilket han rekryterade Einstein.

philipp frAnK (1884–1966). Österrikisk fysiker. Efterträdde vännen 
Einstein vid tyska universitetet i Prag och skrev sedermera en bok om 
honom.

mArcel grossmAnn (1878–1936). Flitig klasskamrat vid Polytekniska 
högskolan i Zürich som gav sina matematikanteckningar till Einstein 
och senare hjälpte honom att få en tjänst vid patentverket. som professor 
i deskriptiv geometri vid Polytekniska styrde han Einstein i riktning mot 
den matematik denne behövde för den allmänna relativiteten.

fritz hAber (1868–1934). tysk kemist och banbrytare inom stridsgastek-
nik. Han hjälpte till att rekrytera Einstein till berlin och medlade mellan 
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honom och mariĆ. En jude som konverterade till kristendomen i sin 
strävan att bli en god tysk; predikade värdet av assimilering för Einstein 
tills nazisterna kom till makten.

conrAd hAbicht (1876–1958). matematiker och amatöruppfinnare, 
medlem av ”olympiaakademien”, diskussionstrion i bern, och adres-
saten för två berömda brev från Einstein år 1905 i vilka denne flaggar för 
kommande uppsatser.

werner heisenberg (1901–1976). tysk fysiker. Pionjär inom kvant-
mekaniken, han formulerade osäkerhetsprincipen som Einstein ägnade 
åratal åt att bekämpa.

dAvid hilbert (1862–1943). tysk matematiker som år 1915 tävlade med 
Einstein om vem som först skulle upptäcka de matematiska ekvationerna 
för allmän relativitet.

bAnesh hoffmAnn (1906–1986). matematiker och fysiker som sam-
arbetade med Einstein vid Princeton och som senare skrev en bok om 
honom.

philipp lenArd (1862–1947). ungersk-tysk fysiker vars experimentella 
observationer av den fotoelektriska effekten Einstein förklarade med sin 
ljuskvantaartikel från 1905. Kom att bli antisemit, nazist och Einstein-
hatare.

hendriK Antoon lorentz (1853–1928). genial och klok holländsk 
fysiker vars teorier banade väg för speciell relativitet. blev Einsteins 
fadersfigur.

milevA mAriĆ (1875–1948). serbisk fysikstudent vid Polytekniska hög-
skolan i Zürich som blev Einsteins första hustru. mor till Hans albert, 
Eduard och lieserl. Passionerad och ambitiös, men också en grubblare 
och med tiden allt oftare nedstämd. Hon övervann många, men inte 
alla, av de hinder som vid den tiden stod i vägen för en kvinnlig blivande 
fysiker. separerade från Einstein år 1914 och skilde sig år 1919.
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robert Andrews milliKAn (1868–1953). amerikansk experimental-
fysiker som bekräftade Einsteins lag för den fotoelektriska effekten och 
också rekryterade honom till caltech som gästforskare.

hermAnn minKowsKi (1864–1909). undervisade Einstein i matematik 
vid Polytekniska högskolan i Zürich och kallade honom för ”lathund”. 
Konstruerade en matematisk formulering av den speciella relativiteten 
formulerad i termer av fyrdimensionell rumtid.

georg friedrich nicolAi, född lewinstein (1874–1964). Fysiker, 
pacifist, karismatisk äventyrare och kvinnokarl. Elsa Einsteins vän och 
läkare och sannolikt dottern ilses älskare. år 1915 skrev han en pacifistisk 
traktat tillsammans med Einstein.

AbrAhAm pAis (1918–2000). teoretisk fysiker född i Holland som blev 
Einsteins kollega vid Princeton och skrev en vetenskaplig biografi över 
honom.

mAx plAncK (1858–1947). Preussisk teoretisk fysiker som tidigt blev Ein-
steins gynnare och som hjälpte till att rekrytera honom till berlin. Hans 
konservativa läggning, både i livet och inom fysiken, ställde honom 
i kontrast till Einstein, men de förblev varma och lojala kolleger tills 
nazisterna kom till makten.

erwin schrödinger (1887–1961). Österrikisk teoretisk fysiker, en av 
pionjärerna inom kvantmekaniken, som ändå förenade sig med Einstein 
i att uttrycka olust inför den osäkerhet och de rena sannolikheter som 
utgjorde dess kärna.

mAurice solovine (1875–1958). rumänsk filosofistudent i bern, tillsam-
mans med Einstein och Habicht var han ”olympiaakademiens” grun- 
dare. blev sedan Einsteins förläggare i Frankrike och livslånga brev-
vän.

leó szilárd (1898–1964). ungernfödd fysiker, charmig och excentrisk, 
som träffade Einstein i berlin; tillsammans tog de patent på ett kylskåp. 
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insåg möjligheten av en kedjereaktion och skrev tillsammans med Ein-
stein det brev som år 1939 skickades till president Franklin D. roosevelt, 
i vilket presidenten uppmanades att uppmärksamma möjligheten av att 
bygga en atombomb.

chAim weizmAnn (1874–1952). ryskfödd kemist som emigrerade till 
England och blev ordförande för World Zionist organization. år 1921 
tog han för första gången Einstein till amerika, där han kom att använ-
das som publikdragare på en turné för att dra in pengar. blev israels 
förste president, en befattning som erbjöds Einstein efter Weizmanns 
död.

fAmiljen winteler. Einstein var inneboende hos familjen Winteler 
när han studerade i schweiziska aarau. Jost Winteler var hans lärare 
i historia och grekiska; dennes hustru, rosa, fungerade som Einsteins 
surrogatmoder. bland de sju barnen blev marie Einsteins första flickvän, 
anna gifte sig med Einsteins bäste vän michele besso och Paul gifte sig 
med Einsteins syster maja.

heinrich zAngger (1874–1957). Fysiologiprofessor vid universitetet i 
Zürich. blev god vän till Einstein och mariĆ och medlade vid deras gräl 
och skilsmässa.
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att cYKla brEDviD En lJusstr ålE

 ”Jag lovar dig fyra uppsatser”, skrev den unge patentgranskaren till sin 
vän. Det skulle visa sig att brevet innehöll några av vetenskapshistoriens 

viktigaste utfästelser, även om det monumentala innehållet skymdes av en 
okynnig ton som var typisk för brevskrivaren. raderna innan hade han 
kallat sin vän för ”din förfrysta val” och bett om ursäkt för att han skrev 
ett brev som bestod av ”pladder utan konsekvenser”. Det var bara när han 
kom sig för att beskriva uppsatserna, som han hade producerat på sin fritid, 
som han antydde att han anade något av deras betydelse.1

”Den första handlar om strålning och ljusets energiegenskaper och är 
mycket revolutionerande”, förklarade han. och ja, den var verkligen revo-
lutionerande. Den argumenterade för att ljus kunde betraktas inte bara som 
en våg utan också som ett flöde av små partiklar som kallades för kvanta. De 
implikationer som småningom skulle följa av den teorin – ett kosmos utan 
strikt kausalitet eller visshet – skulle hemsöka honom resten av hans liv.

”Den andra uppsatsen bestämmer atomernas verkliga storlek.” Det var 
denna uppsats som var mest rakt på sak och den fick därför bli hans nästa 
försök till doktorsavhandling, trots att atomernas själva existens fortfarande 
diskuterades. Han var mitt uppe i att vända upp och ner på hela fysiken, 
ändå hade hans strävan efter en akademisk tjänst eller åtminstone en dok-
torsgrad, som han hoppades skulle befordra honom från tredje till andra 
klassens granskare vid patentverket, gång på gång gått i stöpet.

Den tredje uppsatsen förklarade den darrande rörelse som kan märkas 
hos mikroskopiska partiklar i vätska, med hjälp av statistisk analys av 
slumpmässiga kollisioner. På kuppen slog den fast att atomer och molekyler 
faktiskt existerar.

”Den fjärde uppsatsen är än så länge inte mer än ett grovt utkast, den 
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består i en elektrodynamisk teori för kroppar i rörelse som använder sig 
av en modifiering av teorin för tid och rum.” nå, detta var onekligen mer 
än bara pladder utan några konsekvenser. Helt och hållet med hjälp av 
tankeexperiment – utförda i huvudet snarare än i labbet – hade han beslutat 
sig för att avfärda newtons föreställningar om absolut rum och tid. Den 
skulle komma att bli känd som den speciella relativitetsteorin.

vad han inte berättade för sin vän, av det enkla skälet att det ännu inte 
föresvävade honom, var att han skulle producera en femte uppsats det året, 
ett kort tillägg till den fjärde, som förutsatte ett samband mellan energi 
och massa. ur den skulle följa den mest välkända fysikekvationen av dem 
alla: E = mc 2

när man ser tillbaka på ett sekel som kommer att bli ihågkommet för 
sin benägenhet att bryta upp klassiska samband och blickar framåt mot en 
era som försöker underblåsa den kreativitet som vetenskapliga nyskapelser 
fordrar, då är det särskilt en person som står ut som en tidens ikon: den 
vänlige flyktingen undan förtryck, vars ostyriga gloria av hår, glimt i ögat, 
intagande personlighet och enastående briljans gjorde att hans ansikte blev 
liktydigt med geniets. albert Einstein var en låssmed välsignad med fantasi, 
vägledd av tron på det harmoniska i naturens hantverk. Hans fascinerande 
livsöde vittnar om sambandet mellan kreativitet och frihet och speglar den 
moderna erans triumf och tumult.

nu när hans fullständiga arkiv har gjorts tillgängligt har det blivit möjligt 
att utforska Einsteins privata sida – hans icke-konformistiska personlighet, 
hans rebelliska instinkter, hans nyfikenhet, hans lidelser och det han stod 
likgiltig inför – sammanvävd med hans politiska och vetenskapliga sidor. 
att känna människan hjälper oss att förstå hans vetenskaps källåder, och 
vice versa. Personligheten och föreställningsförmågan och det kreativa 
geniet var alla sammanvävda, som delar av någon sorts enhetligt fält.

trots att han hade rykte om sig att vara disträ, var han i själva verket 
lidelsefull i sina strävanden både när det gällde personliga och vetenskapliga 
mål. På högskolan blev han vanvettigt förälskad i den enda kvinnan i hans 
fysikklass, en mörk och intensiv serbiska vid namn mileva mariĆ. De fick 
en dotter innan de gifte sig och fick sedan två söner. Hon fungerade som 
bollplank för hans vetenskapliga idéer och kontrollerade matematiken i 
hans uppsatser, men småningom föll deras relation i bitar. Einstein erbjöd 
henne en uppgörelse. Han påstod att han en dag skulle tilldelas nobelpriset; 
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om hon gick med på skilsmässa skulle han ge henne prispengarna. Hon 
funderade på saken i en vecka, sedan accepterade hon. Eftersom hans teorier 
var så radikala dröjde det sjutton år innan det mirakulösa utflödet från 
hans kontor på patentverket belönades med priset och hon kunde bärga 
hem pengarna.

Einsteins liv och verk återspeglade hur sociala självklarheter och det 
moraliskt absoluta skakades av det tidiga 1900-talets modernistiska stäm-
ningar. Fantasifulla avvikelser låg i luften: Picasso, Joyce, Freud, stravinsky, 
schönberg med flera sprängde konventionens bojor. atmosfären laddades 
av en syn på universum enligt vilken tid och rum och partiklars egenskaper 
grundades på observationernas konturlöshet.

Einstein var dock inte en sann relativist, även om han tolkades på det 
viset av många och bland dem några vilkas förakt färgades av antisemi-
tism. under alla hans teorier, inklusive relativiteten, låg en strävan efter 
oföränderlighet, visshet och det absoluta. Det fanns, anade Einstein, en 
harmonisk verklighet som låg till grund för universums lagar och det var 
vetenskapens mål att upptäcka den.

Hans sökande började år 1895, när han som sextonåring föreställde sig 
hur det skulle vara att cykla jämsides med en ljusstråle. Ett decennium 
senare infann sig hans mirakulösa år, som beskrivits i brevet ovan och som 
lade grunderna till 1900-talets två stora framsteg inom fysiken: relativiteten 
och kvantteorin.

Ytterligare ett decennium senare, år 1915, avkrävde han från naturen 
sin ärorika kröning, en av all vetenskaps vackraste teorier, den allmänna 
relativitetsteorin. Precis som med den speciella relativitetsteorin utvecklades 
hans tankegång genom tankeexperiment. i ett av dem föreställde han sig 
hur det skulle vara att befinna sig i en hiss som accelererade uppåt genom 
rummet. Den erfarenheten skulle inte gå att skilja från hur det känns att 
påverkas av gravitation.

Han tänkte sig att gravitation var en förvrängning av tid och rum och 
hittade på ekvationerna som beskriver hur dynamiken för en sådan krök-
ning uppstår i ett samspel mellan materia, rörelse och energi. Det kan 
beskrivas genom ett annat tankeexperiment. Föreställ dig att du rullar ut 
ett bowlingklot på en tvådimensionell studsmatta. rulla därefter ut några 
biljardbollar. De kommer att rulla i riktning mot bowlingklotet, inte på 
grund av att bowlingklotet utstrålar något slags mystisk dragningskraft, 
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utan på grund av hur det förvränger studsmattan. Föreställ dig nu att 
samma sak händer med den väv som utgör den fyrdimensionella rumtiden. 
För all del, det är inte alldeles enkelt, men det är också anledningen till att 
han var Einstein och inte du.

Hans karriärs exakta mittpunkt inträffade ytterligare ett decennium 
senare, år 1925, och den utgjorde också en vändpunkt. Kvantrevolutionen 
som han varit med om att starta höll på att omvandlas till en ny mekanik 
som grundade sig på osäkerheter och sannolikheter. Det året gav han sina 
sista stora bidrag till kvantmekaniken samtidigt som han också började 
bekämpa den. Han kom att ägna de följande tre decennierna, som slutade 
1955 på hans dödsbädd med några nedklottrade ekvationer, åt envis kritik 
av vad han uppfattade som kvantmekanikens ofullständighet.

både under sina trettio år som revolutionär och de därpå följande trettio 
åren som motståndsman, förblev Einstein ständigt tillfreds med att vara 
en tankfull, road enstöring som fann det nöjsamt att inte ansluta sig till 
de andra. Han var självständig i sitt tänkande och drevs av en föreställ-
ningsförmåga som bröt igenom det konventionella vetandets barriärer. Han 
var av en udda art, en vördnadsfull rebell, som vägleddes av tron på en 
gud som inte kunde tänka sig att spela tärning genom att tillåta saker att 
hända slumpmässigt, och han bar denna övertygelse lätt och med glimten 
i ögat.

Einsteins icke-konformistiska drag syntes också i hans personlighet och 
politiska tänkande. Även om han skrev under på de socialistiska idealen 
var han alltför mycket en individualist för att känna sig väl till mods med 
överdriven statlig kontroll eller centraliserade myndigheter. Hans trotsiga 
instinkter, som hade tjänat honom så väl som ung vetenskapsman, gjorde 
honom allergisk mot nationalism, militarism och allt annat som hade 
minsta drag av hjordmentalitet. och ända tills Hitler tvingade honom att 
revidera sina geopolitiska ekvationer var han också en instinktiv pacifist 
som hyllade allt krigsmotstånd.

sagan om Einstein utspelar sig över hela den moderna vetenskapens 
väldiga område, från det oändligt lilla till det oändliga, från fotonernas 
utstrålning till kosmos utvidgning. Ännu ett sekel efter hans stora triumfer 
lever vi fortfarande i Einsteins universum, definierat på makronivå av hans 
relativitetsteori och på mikronivå av en kvantmekanik som visat sig vara 
hållfast om än den fortsätter att skapa oro.
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Hans fingeravtryck finns överallt inom dagens olika tekniska lösningar. 
Fotoelektriska celler och laser, kärnkraft och fiberoptik, rymdfärder och till 
och med halvledare kan spåras till hans teorier. Han undertecknade det brev 
till Franklin D. roosevelt som varnade för att det kunde vara möjligt att 
bygga en atombomb och bokstäverna i hans mest berömda ekvation svävar 
i vårt medvetande när vi tänker på det svampliknande moln som följde.

Einsteins plötsliga berömmelse, som uppstod när mätningar i samband 
med en solförmörkelse år 1919 bekräftade hans förutsägelser om i vilken grad 
gravitationen kröker ljus, sammanföll med och bidrog till uppkomsten av 
en ny kändisepok. Han blev till en vetenskaplig supernova och humanistisk 
ikon, ett av jordens mest kända ansikten. människor ansträngde sig på 
allvar för att förstå hans teorier, upphöjde honom till en geniernas kultstatus 
och kanoniserade honom som ett sekulärt helgon.

om han inte hade haft sin elektrifierade gloria av hår och den där genom-
trängande blicken, skulle han fortfarande ha blivit vetenskapens främsta 
affischnamn? anta, som i ett tankeexperiment, att han hade sett ut som 
max Planck eller niels bohr. skulle han då ha fastnat i deras omloppsbanor, 
med rykte om sig att vara blott ännu ett vetenskapligt geni? Eller skulle 
han fortfarande ha tagit språnget till det panteon där aristoteles, galileo 
och newton bor?2

Jag tror att det senare skulle ha varit fallet. Hans arbete bär en mycket 
personlig stämpel, ett särdrag som gör att man känner igen det som hans, 
på samma sätt som man känner igen en Picasso. Han tog fantasifulla språng 
och urskilde mäktiga principer med hjälp av tankeexperiment snarare än 
genom metodiska slutledningar baserade på experimentella data. teorierna 
som följde var ibland förbluffande, mystiska och stred mot intuitionen, 
ändå innehöll de föreställningar som förmådde att gripa tag i folks fantasi: 
tidens och rummets relativitet, E = mc 2, ljusstrålar som kröks och rummet 
som förvrängs.

Hans mänsklighet bidrog ytterligare till hans karisma. Hans inre säkerhet 
balanserades av den ödmjukhet som kommer av att man känner vördnad 
inför naturen. Han kunde framstå som frånvarande och disträ i förhållande 
till sina nära, men när det gällde mänskligheten i allmänhet utstrålade han 
äkta välvilja och varsam medkänsla.

och ändå, trots all hans popularitet och synbara tillgänglighet, kom 
Einstein också att stå som symbolen för uppfattningen att den moderna 
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fysiken bestod i något som vanliga lekmän inte kunde begripa, ”de präst-
lika experternas provins”, för att tala med Harvardprofessorn Dudley 
Herschbach.3 Det har inte alltid varit på det viset. galileo och newton var 
båda stora genier, men deras mekanistiska orsak-och-verkan-förklaring av 
världen var något som de flesta eftertänksamma människor kunde förstå. 
En välutbildad person kunde känna viss förtrogenhet med vetenskapen och 
till och med ägna sig åt egen amatörforskning under benjamin Franklins 
sjuttonhundratal och Thomas Edisons artonhundratal.

om möjligt bör vi återskapa denna populära känsla för vetenskapens 
ansträngningar, med tanke på det tjugoförsta århundradets behov. Det 
innebär inte att varenda litteraturvetare bör läsa en urvattnad fysikkurs eller 
att affärsjurister måste hålla sig à jour med kvantmekaniken. Det betyder 
snarare att det är en värdefull, medborgerlig egenskap att ha viss förståelse 
för den vetenskapliga metoden. Det vetenskapen lär oss, och som är av 
yttersta vikt, är att det finns ett samband mellan bevisbara fakta och all-
männa teorier, något som också illustrerades tydligt i Einsteins eget liv.

Dessutom är det ett glädjande karaktärsdrag hos det goda samhället att 
kunna känna uppskattning inför vetenskapens triumfer. Det hjälper oss att 
hålla kvar den barnsliga förmåga att förundras som kännetecknade Einstein 
och andra stora teoretiska fysiker, inför sådana vanliga ting som hissar som 
rör sig och äpplen som faller.4

Det är därför som det kan vara mödan värt att studera Einstein. veten-
skapen är ädel och skänker inspiration och dess strävanden utgör ett för-
tjusande värv, något dess hjältesagor påminner oss om. mot slutet av sitt 
liv fick Einstein frågan av staten new Yorks utbildningsdepartement var 
skolor borde lägga tyngdpunkten. ”när man lär ut historia”, svarade han, 
”bör man tala mycket om de personligheter som tjänade mänskligheten 
genom sin självständighet ifråga om karaktär och omdömen.”5 Einstein 
passar själv in i den kategorin.

i dessa tider, när man på grund av den globala konkurrensen på nytt lägger 
vikt vid utbildning i naturvetenskap och matematik, kan det vara värt att 
också notera resten av Einsteins svar. ”studenter med kritiska kommentarer 
bör bemötas i vänlig anda”, sade han. ”att samla på sig kunskap får inte 
kväva studentens självständighet.” Ett samhälles konkurrensfördelar består 
inte i hur effektivt dess skolor lär ut multiplikationstabellen och periodiska 
systemet, utan i hur väl de förmår stimulera fantasin och kreativiteten.
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Häri tror jag vi finner nyckeln till Einsteins briljans och levnadsvisdom. 
som ung student klarade han sig aldrig särskilt bra när det handlade om 
rutinmässig inlärning. och senare, som teoretiker, vann han aldrig sina 
framgångar tack vare mental råstyrka och beräkningskapacitet, utan på 
grund av fantasi och kreativitet. Han var förmögen att formulera komplexa 
ekvationer, men viktigare var att han också insåg att matematik är det 
språk naturen använder för att formulera sina under. Därför kunde han 
visualisera hur ekvationerna återspeglades i verkliga situationer – exempelvis 
hur James clerk maxwells elektromagnetiska fältekvationer manifesterades 
av en pojke som cyklade jämsides med en ljusstråle. som han själv en gång 
hävdade: ”Föreställningsförmåga är viktigare än kunskap.”6

Den inställningen krävde att han kunde uppskatta sin egen särprägel. 
”länge leve fräckheten!”, utbrast han till älskarinnan som senare skulle bli 
hans hustru. ”Den är min skyddsängel i den här världen.” många år senare, 
när en del människor trodde att hans motvilja att acceptera kvantmekani-
ken var ett tecken på att han hade tappat stinget, beklagade han sig: ”som 
straff för mitt auktoritetsförakt gjorde ödet mig själv till en auktoritet.”7

Hans framgångar kom sig av att han ifrågasatte konventionell kunskap, 
utmanade auktoriteter och förundrades inför mysterier som andra uppfat-
tade som banala. Det ledde till att han kom att omfamna en moral och 
politik som grundade sig i respekt för dem som tänkte fritt och levde fritt 
som fria individer. tyranni var honom motbjudande, och han uppfattade 
tolerans inte bara som en god dygd utan som ett nödvändigt villkor för ett 
kreativt samhälle. ”Det är viktigt att främja individualitet”, sade han, ”för 
bara individer kan producera nya idéer.”8

Denna attityd formade Einstein till en rebell med vördnad för naturens 
harmoni, med just den rätta blandningen av fantasi och klokhet för att 
förändra vår förståelse av universum. De egenskaperna är precis lika viktiga 
i detta globaliseringens nya århundrade, där våra framgångar kommer att 
bero på vår förmåga till kreativitet, som de var i början av det tjugonde 
århundradet, då Einstein hjälpte till att öppna för den moderna eran.
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