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I. INDLEDNING

For 100 år siden opstillede den tyske fysiker Max Planck en formel til at forklare sammen-

hængen mellem temperaturen og de farver, man kan iagttage i lyset fra en varm lyskilde, fx

et stykke glødende jern. Formlen indvarslede en revolution i fysikken, fordi den viste at lys

ikke kun er et bølgefænomen som hidtil antaget, men at energien i lyset kommer i bestemte

mængder, eller kvanter. I 1913 byggede Niels Bohr sin atomteori p̊a, at elektronerne i

atomerne følger bestemte baner, hvis energier adskiller sig netop ved energien af et enkelt

lyskvantum, som atomerne kan udsende eller absorbere, s̊a den samlede energi i disse pro-

cesser er bevaret. I 1925 udbyggedes Bohrs beskrivelse til den endelige kvanteteori, som

bryder med forestillingen om, at elektroner følger baner ligesom månen kredser om jorden,

og som i stedet karakteriserer tilstanden af en fysisk partikel ved en matematisk funktion,

der tillægger partiklen flere positioner i rummet samtidigt. Kvanteteorien er en meget velde-

fineret matematisk teori, som med succes har været anvendt inden for alle delomr̊ader af den

mikroskopiske fysik. Man har aldrig fundet nogen uoverensstemmelse mellem kvanteteoriens

forudsigelser og eksperimentelle resultater! Kvantemekanikken er en af naturvidenskabens

mest fascinerende teorier. Den er p̊a samme tid en meget konkret ’manual’ til beskrivelsen

af fysiske processer og en stadig kilde til forundring, fordi den kvantefysiske beskrivelse er

meget langt fra vores dagligdags opfattelse af, hvordan naturen opfører sig.

Der har hersket store uoverensstemmelser mellem ledende teoretikere om, hvordan man

skal forst̊a formalismen, men lad os fortælle science fiction eventyret om kvantecomputeren
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først, og s̊a til slut vende tilbage til diskussionen af kvantemekanikkens verdensbillede.

II. DATALOGI OG KVANTEMEKANIK P̊a EN KUGLERAMME

En sædvanlig computer virker ved at foretage en række operationer p̊a nogle fysiske

størrelser, typisk elektriske spændinger i et kredsløb. Til en beregning indtastes en talværdi,

og en bestemt sekvens af operationer udføres p̊a computerens fysiske data-registre, idet elek-

triske strømme og spændinger p̊a kontrolleret vis giver anledning til nye elektriske strømme

og spændinger, og til sidst st̊ar facit i resultat-registeret. Det er for vores diskussion lettere

at forestille os, hvad der foreg̊ar i en simpel mekanisk kugleramme: P̊a en kugleramme er

talværdier repræsenterede ved kuglernes positioner p̊a de forskellige stænger, og brugeren

flytter efter et sindrigt udviklet system rundt p̊a de enkelte kugler afhængigt af de øvrige

kuglers placering. For den samme beregning med et nyt input indtastes nye talværdier og

de samme operationer gentages men nu med andre værdier for de elektriske strømme og

spændinger eller med andre positioner af kuglerne p̊a kuglerammen.

I det seneste årti er de eksperimentelle teknikker blevet s̊a raffinerede, at man kan

fastholde og studere enkelte atomare systemer. Det har ført til en række testforsøg med

henblik p̊a at checke kvanteteoriens mest ”mærkelige” forudsigelser, og senest har det ført

til etableringen af et nyt forskningsfelt, kvanteinformatik, hvor man forsøger at udnytte de

samme bemærkelsesværdige effekter teknologisk. Man har fundet ud af at kvantemekaniske

effekter kan f̊a særlige konsekvenser i informationsbehandling.
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FIGURES

FIG. 1. Kugleramme. Øverst: klassiske tilstande af kuglerammen, svarende til tallene 0 og 1;

nederst: kvantemekanisk superpositionstilstand af kuglerammen.

Vi kan illustrere grundprincipperne i kvanteteorien ved hjælp af en kugle p̊a en meget sim-

pel kugleramme. ”Kuglen er til venstre”, vil vi kalde tilstand 0, og ”kuglen er til højre”, vil

vi kalde tilstand 1. De to tilstande betegnes kort med de matematiske symboler |0〉 og |1〉, s̊a

vi ikke skal bruge den lange formulering ”tilstanden med kuglen til venstre/højre” (den kant-

ede ramme | 〉 kaldes en ”ket”, en notation indført til at betegne tilstande i kvantefysikken).

Ved beregninger p̊a en normal kugleramme er |0〉 og |1〉 de eneste lovlige tilstande. I kvante-

fysikken er det imidlertid ogs̊a meningsfyldt at opfatte det matematiske udtryk a|0〉+ b|1〉,

hvor a og b er tal, som en tilstand. Kuglen beskrives som fx ”0.6 til venstre og 0.8 til højre”,

og det betyder ikke at den sidder lidt til højre for midten af stangen, eller at den er flækket

til to stumper, og heller ikke at der pludseligt er komme to kugler. Hvis vi ser efter p̊a

kuglerammen, er der en hel kugle og den vil vælge at lade sig registrere til venstre med

en sandsynlighed p̊a a · a = 36% i taleksemplet, eller til højre med en sandsynlighed p̊a

b · b = 64%.

Vi vil nu betragte kuglerammen som en del af en regnemaskine, mere konkret som et

regneregister, som kan lagre talværdien 0 eller 1. Antag at regneoperationer udført p̊a

input-værdien 0 giver et resultat, som vi betegner med funktionsværdien f(0) og p̊a 1 giver

f(1), som selv er tal med værdien 0 eller 1, svarende til at kuglen efter beregningen (en

noget triviel operation) er enten til venstre eller til højre. Hvad sker der, hvis man starter
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beregningen med at sætte registeret i den kvantemekaniske tilstand a|0〉 + b|1〉 ? Ifølge

kvantemekanikkens love vil registeret (kuglerammen) blive udsat for de samme operationer,

s̊a det til sidst er i tilstanden a|f(0)〉 + b|f(1)〉, s̊a kuglen sidder ”0.6 p̊a f(0)-pladsen og

0.8 p̊a f(1)-pladsen”. S̊adan har fysikere beskrevet den mikroskopiske verden i de sidste 75

år! Den nye indsigt er potentialet for en kvantemekanisk computer: vi har kun brugt ét

input-register én enkelt gang, men vores resultat-register indeholder oplysninger om de to

forskellige funktionsværdier f(0) og f(1)!

I et n-bit register (fx en kugleramme med n stænger med kugler p̊a), kan vi vælge 2

forskellige værdier for hver bit, alts̊a ialt 2 · 2 · ...2 = 2n forskellig inputs x, som kan skrives

binært med n bits. Kuglerne kan anbringes b̊ade i tilstand |0〉 og |1〉, d.v.s., en vilk̊arlig

binær sekvens 01101...100 er repræsenteret af den første kugles |0〉-komponent, den anden

kugles |1〉-komponent o.s.v. Alle x værdier er s̊aledes repræsenteret, og hvis alle kuglerne

kan anbringes i kvantetilstanden a|0〉+ b|1〉, er alle x værdier repræsenterede samtidigt ! De

fysiske operationer, der beregner f(x) for ethvert givet x, vil nu producere en tilstand der

er en sum af alle tilstandene |f(x)〉: p̊a ét register og ved én gennemregning bestemmes 2n

(et astronomisk stort tal) funktionsværdier samtidigt!

Desværre må vi dog konstatere, at vi endnu ikke har f̊aet udlæst et brugbart resultat.

Det er nødvendigt at aflæse kuglernes positioner for at se resultatet, men som beskrevet ved

den simple kugleramme med blot en enkelt kugle vælger alle kuglerne s̊a mere eller mindre

tilfældigt at lade sig registrere enten som 0 eller 1. Man f̊ar alts̊a kun et enkelt resultat ud

- og det er ovenikøbet tilfældigt.

I 1994 viste Peter Shor, at det alligevel er teoretisk muligt at f̊a en kvantecomputer til

at løse en opgave, som er svær p̊a en klassisk computer, nemlig at finde primtals-faktorerne

i et stort tal N . Forsimplet ville man forsøge sig med at dividere 1, 2, 3, 4, ... op i N ,

indtil man fandt en faktor, der g̊ar op. Shors algoritme benytter kvantefysikkens samtidige

h̊andtering af mange tal til at finde faktoren meget hurtigere. I 1997 viste Lov Grover, at

der ogs̊a er en effektiv metode til at søge efter et bestemt element i en stor database, s̊a man

i
√

N forsøg finder det element, der opfylder en given betingelse, selvom der er N mulige

4



elementer i databasen (fx er 1.000 opslag nok i en database med 1.000.000 elementer). Begge

eksempler involverer klassisk set et stort antal tests, men facit er givet ved et enkelt tal og

er dermed ikke i konflikt med den endelige udlæsning af en sædvanlig klassisk konfiguration

af kuglerne p̊a kvantekuglerammen.

Ideen i kvantecomputing er alts̊a at udnytte at enkelte registre samtidigt kan h̊andtere

flere værdier, man behøver ikke flere parallelle registre, og man behøver ikke at foretage

flere beregninger efter hinanden. Men opgaven skal være af en s̊adan karakter, at de mange

parallelle resultater skal forenes og et endeligt resultat skal kunne udtrykkes som et enkelt

eller ganske f̊a tal.

Pudsigt nok skrev Piet Hein i et Gruk, ’Om at vandre’:

Den eneste fejl ved at vandre en tur

er at vejene altid forgrenes,

og alle de skæbner, der ligger p̊a lur

umuligt vil kunne forenes.

S̊a g̊ar man en tur

bør man splitte i to

s̊a ofte ens vejbane kløftes

og senere mødes et sted, hvor i ro

ens splittede skæbner kan drøftes.

Dette gruk beskriver p̊a fortrinlig vis kvantecomputerens virkemåde.

Shors og Grovers algoritmer er s̊a interessante byggestene for videre anvendelser, at man

nu har iværksat store internationale projekter for at bygge kvantecomputere. Det bliver

ikke let: vi har kun lige lært at h̊andtere enkelte mikroskopiske systemer i eksperimenter,

s̊a vi kan observere deres specielle kvantefysiske egenskaber, og nu er kravet at fastholde

et antal s̊adanne systemer (svarende til antallet af bits i vores computer), udføre et større

antal elementære operationer p̊a dem præcist og hurtigt nok til at de ikke er forsvundet eller

blevet væsentligt forstyrret af uønskede mekanismer, og til sidst skal vi kunne udlæse deres
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tilstand tilstrækkeligt præcist til at f̊a det ønskede resultat.

III. EN KVANTECOMPUTER I LABORATORIET

Der er en række konkurrerende forslag fra forskellige omr̊ader af fysikken og kemien til,

hvordan en kvantecomputer skal konstrueres. Nogle er nemme at implementere allerede i

dag, men kan ikke udvides til mere end ganske f̊a bits, andre tager chancen og ekstrapolerer

videnskabelige fremskridt inden for bestemte forskningsfelter og foresl̊ar, at man om f̊a år

vil kunne bygge en computer med mange bits med teknikker, hvor selv en enkelt bit ikke

kan h̊andteres i dag.

UDC

 UEnd

(NIST)

URF

0.2mm

FIG. 2. En ionfælde best̊aende af fire elektroder i et vakuumkammer, som kan fastholde ladede

partikler. Billedet af ionerne er taget med et kamera igennem et mikrosop.

En kandidat til en kvantecomputer er ion-fælden, skitseret p̊a figuren. De viste elek-

troder holder et antal atomare ioner fanget som perler p̊a en snor med en indbyrdes afstand

omkring 50 mikrometer. De lysende prikker er enkelte atomare ioner, fotograferet i QUAN-

TOPs ionfælde-laboratorium i Århus. Ionerne har elektroner, der kan være i flere forskellige

tilstande, og hver ion er derfor en bit. Tilstandene med lavest og næst-lavest energi i ionerne

vælges som tilstandene |0〉 og |1〉, og med laserlys, rettet p̊a de enkelte ioner, drives elektro-
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nen fra den ene tilstand til den anden, og man kan b̊ade preparere og operere p̊a tilstandene

af formen a|0〉+b|1〉. Ligesom i den konventionelle computer kan vilk̊arlige regneoperationer

sammesættes af logiske gates, som tager par af bits og producerer et resultat, der afhænger

af dem begge. Fx. kunne vi tænke os at erstatte tilstanden af den fjerde ion med resultatet

af en logisk AND (OG) operation p̊a den tredie og den fjerde ion, s̊a de begge skal være i

tilstand |1〉, for at nummer 4 skal antage tilstand |1〉, ellers sættes den i tilstand |0〉. Da

de begge oprindeligt kan være i b̊ade tilstand |0〉 og |1〉 p̊a samme tid, skal den fjerde ions

tilstand b̊ade fastholdes og ændres af laserfeltet. Det er ikke alene svært at overskue, det er

ogs̊a rigtigt svært at udføre i praksis.

Vi har en ide til at gøre det som benytter at ionerne kan ligge og svinge frem og tilbage

i fælden, og p̊a grund af de elektriske kræfter mellem dem, vil disse svingninger forplante

sig fra ion til ion. En lyspuls p̊a den tredie ion vil kunne absorberes, hvis ionen er i den

rette tilstand, og ionen vil b̊ade kunne skifte tilstand og bevare sin oprindelige tilstand. Da

lyset giver et puf til ionen betyder det, at den b̊ade er sat i bevægelse og forbliver i hvile, og

det betyder at alle ionerne b̊ade bliver sat i bevægelse og forbliver i hvile. Den fjerde ion,

som nu b̊ade er i bevægelse og i hvile, belyses med en laser, som kun flytter dens elektron,

hvis ionen er i bevægelse, d.v.s., den f̊ar b̊ade ikke skiftet og skiftet sin tilstand. Læs den

sætning en gang til, jeg venter ... .

Det lyder måske meget spekulativt, men det virker. For et år siden fandt vi p̊a en effektiv

metode til at f̊a adskillige ioners elektroner til at g̊a i takt p̊a denne måde, og kort efter fik

en amerikansk gruppe det til at virke i praksis p̊a fire ioner samtidigt.

IV. KVANTEINFORMATIK - EN REALITET ?

Der er god grund til optimisme, hvad ang̊ar konstruktionen af kvantecomputere med

ganske f̊a bits. Hvor store computere, man kan lave, og hvilke nye problemer, man vil kunne

løse med en kvantecomputer, er det svært at gætte p̊a i øjeblikket. B̊ade i USA og i Europa

er der store samarbejdsprogrammer mellem universiteter for at bygge kvantecomputere med
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ionfælder eller med andre fysiske systemer. Forskningen i Århus foreg̊ar i kontakt med dansk

erhvervsliv og med støtte fra EU, Grundforskningsfonden og Thomas B. Thriges Fond. Store

internationale virksomheder som IBM, Hewlett-Packard, Bell og Microsoft har afdelinger for

kvantecomputing, s̊a noget kommer der helt sikkert ud af det. Efterretningstjenesterne er

ogs̊a åbenlyst interesserede i kvantecomputere idet Shor’s faktoriseringsalgoritme med et

slag bryder standardkrypteringsværktøjerne for datatransmission p̊a internettet, men de

fortæller nok ikke, n̊ar de har bygget én.

Perspektiverne for en ny kvantemekanisk baseret informationsvidenskab er kolossale,

men det samme er de tekniske udfordringer, og det er endnu ikke afklaret om der vil være

tilstrækkeligt mange praktiske problemer der vil profitere af de ovennævnte ideer til at

begrunde og motivere de investeringer, der skal til. Som teoretisk fysiker kan jeg begejstret

p̊apege mulighederne i et computersystem med 400-500 kvante-bits, men det er nødvendigt

at bygge systemet for kun i den mikroskopiske kvantemekaniske verden opfører naturen sig,

som vi skal udnytte det i beregningen.

For matematikere, fysikere og dataloger er kvanteinformatik et fantastisk forskningsemne,

som giver os ny fundamental grundvidenskabelig indsigt, men for eksperimentalfysikeren er

springet udover et system med ganske f̊a bits mere besværligt end egentligt interessant, s̊a her

skal projektet overg̊a til en egentlig industriel produktudvikling. Det er jo desværre s̊adan at

en lille kvantecomputer ikke vil være bedre end de eksisterende klassiske computere, s̊a vi kan

ikke benytte den samme finansieringsmodel som computerindustrien hidtil har benyttet sig

af, hvor de første generationer af PC’er var store komercielle successer, som indtjente penge

nok til at udvikle de næste overlegne versioner frem til den hurtigste chip p̊a markedet i dag.

Kvantecomputeren f̊ar ikke s̊adan en blød start: den skal være stor nok til at sl̊a eksisterende

klassisk teknologi, før den giver kasse.

Foruden kvantecomputing, kan man ogs̊a udnytte kvantemekaniske fænomener ved data-

transmission, bl.a. dense coding, som tillader transmission af mere end èn bit pr. kvantebit,

og kvantekryptering, som tillader 100 % fortrolig udveksling af data. Kvantekryptering er
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demonstreret bla. ved Aarhus Universitet, hvor vi har udviklet et komplet system, der kan

tilvejebringe sikker kommunikation over op til 20 kilometer optisk fiber. Forskellige former

for avancerede fysiske målinger spiller en stadig større teknologisk rolle, fx. er atomar spek-

troskopi grundpillen i atomure, som benyttes til præcis tidsangivelse, satelitnavigation mm,

og her har grundprincipperne fra kvantecomputing vist sig at kunne benyttes til at lave mere

præcise målinger.

V. ... DA VILLE VI ALLIGEVEL HAVE LæRT NOGET.

Niels Bohr sagde engang om kvantemekanikken, at skulle vi en dag v̊agne op og kon-

statere, at det hele blot havde været en drøm uden hold i virkeligheden, da ville vi alligevel

have lært noget. Det kan vi allerede sige om kvanteinformatik p̊a nuværende tidspunkt. Vi

omtalte i starten, hvordan store personligheder har brudt deres hjerner med at forst̊a, hvad

kvantemekanikken betyder. Da kvantecomputing gør praktisk brug af nogle af de mest sæl-

somme fænomener, har de sidste års forskning betydet en øget fortrolighed med begreberne

og paradoxale tankeeksperimenter er i mange tilfælde blevet udført i praksis.

Det er ikke i sig selv svært at acceptere at partikler ikke er vellokaliserede; lydbølger,

vandbølger og lys er alle fænomener, som i den klassiske beskrivelse er delokaliserede og

udstrakte i rummet . Derimod faldt det tilfældige princip, der r̊ader ved målinger p̊a sys-

temerne, især Albert Einstein for brystet (’Gud spiller ikke med terninger’), og fik ham til

at foresl̊a at teorien ikke er komplet, men kan tænkes suppleret med oplysningen om ’hvor

kuglen virkeligt er’ i kuglerammetilstanden 0.6|0〉 + 0.8|1〉. Uden denne viden er udfaldet

tilsyneladende tilfældigt. I det kvantemekaniske tilfælde sker der ved målingen af kuglen til

venstre en ændring af tilstanden fra 0.6|0〉+0.8|1〉 til |0〉 (fremtidige målinger vil med 100 %

sikkerhed give samme udfald, hvis systemet ikke forstyrres yderligere). Men denne tilegnede

viden kan jo opn̊as p̊a en meget indirekte måde, hvorved der ikke skulle finde nogen fysisk

p̊avirkning af systemet sted, hvordan kan tilstanden s̊a skifte s̊a abrupt karakter ?

Niels Bohr skrev i 1935 om målinger: ” Selvfølgelig er der ... ikke tale om en mekanisk
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forstyrrelse af det undersøgte system p̊a det sidste kritiske stadium af målingerne. Men

netop p̊a dette stadium er der tale om en indflydelse p̊a selve de betingelser, der definerer

de mulige typer af forudsigelser vedrørende systemets fremtidige opførsel”.

Bohr’s forklaring af det tilfældige element ved målinger og af hvordan tilstanden af en

partikel ændres under målinger er radikal: i kvanteteorien er en tilstand udelukkkende en

repræsentation af vores viden om et system, ikke en egenskab ved systemet selv. Tilstanden

a|0〉 + b|1〉 er ikke systemets tilstand, men den viden jeg har om systemet, som sætter mig

i stand til at forudsige med hvilke sandsynligheder mine klassiske måleapparater vil give

forskellige resultater. Under målinger af selv den mest subtile karakter ændres min viden,

og dermed tilstanden.

a)

b)

FIG. 3. Skitse af Mandel’s forsøg. Den nederste figur antyder to muligheder, hvor den grønne

lysstr̊ale fra den øverste kasse enten udbreder sig for sig selv eller parallelt med str̊alen fra den

nederste kasse, se teksten.

Et virkelig sjovt forsøg kan laves med fotoner (lyskvanter) og halvgennemsigtige spejle,

som vist i figuren. En foton, der kommer ind fra venstre i, vil b̊ade blive reflekteret og

transmitteret af det skr̊atstillede spejl, hvorefter den vil være beskrevet ved en kvantetilstand

som kuglen p̊a kuglerammen. Hvis man ikke ser efter, vil de to komponenter vist p̊a del
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a) i figur kunne mødes p̊a et senere halvgennemsigtigt spejl, hvor de vil interferere med

hinanden, og med sikkerhed komme vandret ud af den eksperimentelle opstilling. Hvis man

derimod ser efter fotonen undervejs vil den enten give sig til kende i den øvre eller den nedre

str̊alekomponent, og hvis den derefter n̊ar hen til det halvgennemsigtige spejl vil den ikke

udvise interferens men i stedet med 50 % chance komme ud vandret og med 50 % chance

komme ud lodret. Hvordan skulle man kunne se efter fotonen ? Len Mandel i Rochester

lavede i 1992 et forsøg, hvor begge str̊alegange gik igennem en lille krystal, hvori fotonen

under passagen udsender en ’sladrehanksfoton’. Denne situation er skitseret i figurens del

b), hvor ’sladrehanken’ er skitseret som en stiplet grøn linie. Ser man sladrehanken fra den

øverste str̊alekomponent ved man at fotonen tog denne og ikke den anden vej, og man har

ødelagt interferensen. Bemærk at dette er tilfældet b̊ade uanset om sladrehanken findes i

den øvre eller i den nedre str̊ale, og det er derfor nok i princippet at kunne se den. Mandel

sparede derfor detektorerne for sladrehanken, og s̊a at interferensen var ødelagt blot han

indsatte krystallerne. Nu kommer trick’et: Hvis man drejer den øverste krystal, som antydet

p̊a figuren, s̊adan at en sladrehank herfra vil bevæge sig lige igennem den nederste krystal,

s̊a man, selv hvis man havde detektorer, ikke kunne afgøre om den kom fra den øvre eller

den nedre krystal, s̊a vil sladrehanken ikke give os nogen viden (hvis vi ser efter den), og

den oprindelige (røde) foton vil alts̊a stadig kunne interferere. I forsøget, hvor Mandel

alts̊a drejede retningen af en foton, som ikke skulle detekteres eller vekselvirke i øvrigt med

resten af apparatet, vendte interferenssignalet tilbage for den oprindelige foton. Stikker man

til sidst h̊anden ind og afbryder sladrehankens passage mellem de to krystaller forsvinder

interferensen igen: nu ville en detektion, hvis der havde været en detektor jo kunne fortælle

os at fotonen gik igennem den nedre krystal.

Mandel sparede købet af detektoren, men bare det, at han ved at dreje p̊a en krystal

skabte eller fjernede muligheden for at tilegne sig viden, er med Bohr’s ord en del af de ’

... betingelser, der definerer de mulige typer af forudsigelser vedrørende systemets fremtidige

opførsel’.

Eksperimentet siger ogs̊a noget om, hvor djævelsk omhyggelig man skal være med
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at bygge sin kvantecomputer: man skal ikke alene sikre den imod at blive forstyret af

p̊avirkninger udefra, man skal ogs̊a sikre sig at der ikke undslipper den mindste viden om

dens tilstand til omgivelserne før de sidste afgørende målinger.

Ækvivalensen mellem et objekt og vores beskrivelse af det er et oldgammelt spørgsmål,

stillet af ethvert barn, og behandlet velsagtens af alle filosoffer fra Platon og Aristoteles

over Kant til moderne dekonstruktionsfilosoffer. Det er interessant, at kvantemekanikken

giver et konkret eksempel, der understøtter den mest abstrakte version af denne diskus-

sion, og det p̊a en aldeles ikke-filosofisk måde, beskrevet ved en nøgtern formalisme og

understøttet ved fysiske eksperimenter. Det er ikke klart, at den indsigt skulle have kon-

sekvenser udenfor beskrivelsen af den mikroskopiske fysik, men historien om dens tilblivelse

er et imponerende vidnesbyrd om menneskelig tankevirksomhed og abstraktionsevne. Og

måske et varsel om, at et kvanteinformationssamfund vil kunne blive et samfund med en

ekstremt veludviklet filosofisk abstraktionsevne - eller et samfund med en endnu større tek-

nologisk fremmedgørelse.
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