
Homeopatin - en pseudomedicin
fy l ler iamnt

Samtidigt med franska revolutionen
och Mozarts bortgAng firar vi just nu
tvAhundraArsminnet av Samuel Hahne-
manns upptdckt av homeopatins helande
kraft.

For att forstA hur en sA pass egendomlig
foreteelse som homeopatin kunnat uppste,
vinna framgAng och bli bestAende i 20b Ar,
dr det viktigt att erinra sig vissa medicin-
historiska omsteindigheter kring dess upp-
komst.

Sanningen att sdga befann sig den eta-
blerade invdrtesmedicinen, di homeopatin
framtrdddde vid "1,700-talets 

slut, i ett
eleindigt tillstAnd. Inte minst vittnar ddrom
talrika ldkarparodier i den ditida litteratur-
en: frAn Molibres och Holbergs ldkar-
parodier till Voltaires dictum: "Krigen och
ldkarna dro vAr tids storsta gisseln. Stora
framsteg inom det som skulle bli medicin-
ens grundvetenskaper hade gjorts under de
tre foregAende irhundradena. Men genom
ideologiska blockeringar hade de inte i
nigon stcirre utstrdckning fAtt genomslag
inom medicinen: upptdckterna stod out-
fyttjade vid sidan om praktiken . Det gdllde
de stora upptiickterna inom kemin pe 1700-
talet. Det giillde dven Fracastores teori frAn
1500-talet om sjukdomsspridning genom
mikrober, trots att man kunnat se bakterier
i Leuwenhoeks mikroskop under mer dn
ett sekel. I minga avseenden stod 1700-
talets praktiker (i bdsta fall) fortfarande kvar
pA Hippokrates antika nivi. Man baserade
sig ofta, medvetet eller omedvetet, pA den
humoralpatologiska ldran, dvs ldrln om
kroppsvdtskorna, dven den frAn antiken.

Om hur pass d j rpt  de ant ika
forestdl lningarna om sjukdomars upp-
komst var rotade vittnar forhAllandet, att
dnnu under 1800-talets forsta decennier den
store Wienpatologen Rokitanski, som und-
er sin levnad obducerade mer dn 60 000 lik,
var anhdngare av dem. Han menade, att de

organfori indringar (tumorer, f  orkalk-
ningar, tuberkler etc) han i rikt mAtt iakt-
tog hos de sjuka var verkningar vy, inte
orsaker till, den sjukdom patienten haft.
Den verkliga orsaken var alltid "vdtskor-
nas obalans", dyskrasi. En snarlik typ av ar-
gument anvdnds for ovrigt i in i dag
framgAngsrikt av olika patentmedicinski
ldror, dA man onskar framstdlla skolmedi-
cinen som inskrdnkt och ovetenskaplig,
endr den forbiser sjukdomarnas "andiigi"
ursPrung.

Decennierna kring 61 1800 var i minga
avseenden en overgAngs- och krisperiod i
medicinens historia. Vir del av vdrlden
hemsoktes dA av en rad forbluffande medi-
cinska system, monistiska sjukdomsldror
- som sokte en forklaring till alla sjuk-
domar - som gav upphov till monistiska
terapier .  Et t  exempel  var  Brunonian-
ismen, ett system skapat av engelsmannen
Brown. Han ansAg, att alla sjukdomar i
grunden orsakades av inflammationer i
magtarmkanalen.  Dessa "retn ingst i l l -

stAnd" ansAg han orsakades av "oveiskott
av livskraft". Universalmedlet mot detta
var AderlAtning.

I Frankrike anammades Browns liira
av Francois Broussais, Napoleontidens sto-
ra medicinska auktoritet. Dessvdrre lyck-
ades hans anhdngare ofta sA bra i sitt syfte
att skaffa bort "civerflodig livskraft" att bla-
ka tungor visste beriitta att kurerna
skordade lika mAnga offer som Franska
revolutionen och Napoleonkrigen tillsam-
mans.

] Tyskland var utvecklingen annor-
lunda. Den tyska romantiken gav upphov
till ett av de mest fantastiska filosofiska
system vdrlden skAdat: Die Naturphiloso_
phie, diir Friedrich Wilhelm Schelling var
det stora namnet. Schellings naturfilosofi
betraktade vdrldsalltet som en enda le-
vande organism, ddr alla substanser, frAn
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den oorganiska materien till minniskan, i
stigande utstrdckning genomsyras av
samma livsprincip. Stod fick naturfiloso-
ferna skenbatl igen genom Galvanis
pAvisande av elektricitetens roll i nervsys-
temet.

De experiment som i Mary Shelleys
roman Frankensteins monster  genom-
fordes for att Aterfora livet till en dod
kropp, hade redan genomforts i praktiken,
och resultaten hade varit delvis upp-
muntrande: liken rorde sig faktiskt 

- 
dA

man sldppte pA strommen. En annan
frukt av denna tid var Mesmers ldra om
den animala magnetismen.

Det dr som en fortsdttning av och en
revolt mot dessa fantastiska system som
homeopatin bor ses. Vdsentligen dr
homeopatin en enda mans verk. Upphov-
smannen hette Samuel Hahnemann
(1755-1843). Han foddes som son till en
porsl insmAlare i  Meissen, uppvisade
ldshuvud, fick studera och avlade sA
smAningom medicine doktorsgraden i hu-
moralpatologisk anda i Erlangen 1,779.
Han var  en sk ick l ig  kemist  och
rdttsmedicinare och sdrskilt intresserad av
drogers verkningsmekanismer, det som
man i dag skulle kalla farmakodynamik. I
ett skede dA den animala cellen dnnu var
decennier frAn sin upptdckt, och de det
moderna receptorbegreppet lig mer dn ett
Arhundrade framAt i  t iden, var just
forhAllandet att ett ldkemedel kunde hitta
rdtt organ och bota ritt sjukdom ett dmne
vdl dgnat for spekulationer.

DA Hanhnemann 7790 holt pA att ex-
perimentera med Kinabark, ett medel som
revolutionerat behandlingen av frossan,
och som var ett av mAnga virdefulla ting
kolonisatorerna tagit med sig hem frAn
Nyu Vdrlden, gjorde han sin grund-
liiggande "upptdckt", pA vilken hela hans
system skulle komma att bygga. Han tyck-

te sig finna att han, dA han intog en mycket
lAg dos av ldkemedlet, drabbades av samma
effekter som de malariasjuka brukar beskri-
va: omtockning, frossa och skelettsmdrtorl.

Om det nu var sA att kinabark, som be-
visligen var effektivt mot malariafeber, pA
friska personer kunde framkalla samma
symptom som den botade hos sjuka, kunde
inte dA detta gdlla ocksA for andra substans-
er? Skulle man inte rentav systematiskt pA
samma sdtt testa alla orter, mineraler etc pi
friska personer och notera vilka effekter
som simulerades? For att si i ndsta steg i
liimpliga doser behandla sjuka med dessa
symptom med just den substans som visat
sig framkalla dem?

I denna form var Hanhnemanns tanke
hy, men han hade sdker haft hjalp med
grundtanken genom ett flitigt studium av
en man, vars skrifter kdnnetecknades av
lAngt storre fantasi och fantasteri (och geni-
alitet) dn Hahnemanns egna: Paracelus
(7493-1541). Denne hade i sina skrifter re-
dan 250 Ar tidigare framfort som en viktig
princip: Iika botas med lika, eller pi latin si-
mila similibus curantur. Detta i medveten
motsats till skolmedicinens (pa humoral-
patologin baserade) allopatiska (av grek. al-
lon = annan, annorlunda) ldra att ett liike-
medel utovar sin verkan genom att mot-
verka det som skadar kroppen.

Paracelsus hade kommit fram till sin
variant av homeopatin med hjalp av sin
ldra om arcanum - den fordolda ldkande
principen. Enligt denna ldra var sjukdomar
andliga vdsen som kunde overvinnas en-
dast med hjalp av liikemedel med astral,
andlig kraft. SAdana fanns, genom Guds
outgrundliga vishet och godhet, att tillgA i

1. Veterligen har detta fenomen inte kunnat reproduce-
ras av andra forskare. Sannolikt var Hahnemann helt en-
kelt overkinslig mot kinabad<.
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naturen omkring oss, och vi kunde kdnna
igen ldkemedlen pA deras utseende: natur-
en var sAledes sAviil medicinskAp som far-
makop6.

Delvis hade Paracelsus tagit sin inpira-
tion av folkmedicinens signaturldra. For
denna var det sedan ldnge sjdlvklart att Or-
kid6ns testikelliknande rot (grek. orchis -
lat. testiculum) skulle verka sexuellt stim-
ulerande, och att kamomillens livmod-
erliknande frohus skulle verka lugnande
genom att ddmpa hysteri (grek. hyster =
livmoder). Det senare dr det ju mAnga som
tror iin i dug.

Efter nAgra Ars trdgna forsok publicer-
ade sA Hahnemann 1796 i Hufelands lour-
nal sina ron under rubriken: "Forsok att
finna en ny princip for ldkemedlens
ldkande kraft jdmte nAgra blickar pA de hit-
ti l lsvarande". Hdr presenterade Hahne-
mann sin nygamla terapiprincip similia si-
milibus curentur. ]dmfort med Paracelsus
hade modus indikativ bytts ut mot kon-
junktiv, dvs "lika mA botas med lika". Det
skulle emellertid droja d.nda till 1807 innan
han dopte sin ldra till homeopati.

Innan 1700-talet var ti l l inda hade
Hahnemann systematiskt provat nittio oli-
ka organiska och oorganiska substanser en-
Iigt sitt system, och omsatt sina ron, vilka
sjiilvfallet tycktes bekrdfta hans grundtes, i
en lonande praktik.

Hahnemanns liira var ursprung-ligen
mycket medvetet polemisk mot de fantas-
tiska medicinska systemen och forenade sig
med folkmedicinen ddri att den huvudsak-
ligen var en ldra om den rdtta terapin med
ett minimum av sjukdomsldra.

I homeopatins bibel, Organon der ra-
tionellen Heilkunde (1810), fastslAr Hanh-
nemann:

Erkdnnande meningslOsheten i  metafysiska
grubblerier, som ej lAter sig erfarenhetsmdssigt
bevisas, kan ej den skarpsinnigaste och mest

6

f6rsdomsfrie betraktare av nAgon sjukdom med
sina fem sinnen faststdlla annat in iakttagbara
f6ri indringar i kroppens och sjdlens ti l lstAnd
(sjukdomstecken, hdndelser, symptom), alltsA
avvikelser frAn det tidigare friska tillstAndet hos
den sjuke, vilka
1. denne sji lv kdnner
2. hans omgivning ltigger mdrke till
3. likaren iakttager hos honom
Alla dessa iakttagbara tecken representerar sjuk-
domen i hela dess omfAng, dvs bildar t i l tsam-
mans den sanna och enda tinkbara sjukdoms-
gestalten.

Det dr varken tdnkbart eller genom erfarenheten
bevisat att nAgot annat dn hdlsan AterstAr eller
kan AterstA, sedan alla sjukdomssymptom och
alla iakttagbara yttringar av sjukdomen forsvunnit.
Den inre sjukliga forindringen kan ej kvarstA out-
rotad.

Dvs, vad gor det om en mdnniska har
all vdrldens sjukdomar, si ldnge de inte
ger nAgra symptom! Eller, sjukdomen dr
lika med sina symptom. Detta ir en be-
stickande men i grunden djupt och bevis-
ligen felaktig uppfattning, som dr fast for-
knippad med Hahnemanns ursprungliga
version av homeopatin. Den dr felaktig,
ef tersom det faktiskt finns minga flera
sjukdomar dn det finns symptom. Olika
sjukdomar kan ha samma symptom, och
samma sjukdom uppvisa olika sjukdoms-
bilder. Om sA icke vore fallet, skulle, man
inom medicinen slippa alla modosamma
utredningar innefattande rontgen, skopier
och provtagningar, vilka ju syftar till att
genom diagnostik sdrskilja fall med fler-
tydiga sjukdomsbilder.

I dag, med betydande mojligheter att
bota el ler forldnga l ivet pA invdrtes-
medicinskt sjuka, skulle homeopatin, om
den konsekvent levt efter denna ldra,
skorda minga offer. Pa Hahnemanns tid
var den terapeutiska arsenalen ytterligt
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begrdnsad, och hans grundliiggande miss-
tag fick sannolikt inga stcirre konsekvens-
er for patienternas overlevnad.

UtifrAn denna grundsyn dr det liitt att
forstA, att homeopatins sjukdomsliira blir
kortfattad som en esperantistisk gramma-
tik. Medan en vanlig medicinstuderande
bor konsumera nAgon hyllmeter i dmnet,
omfattar Organons sjukdomsldra blott
fem sidor! Mer behovs inte for att a la
Hahnemann behandla samtliga akuta och
kroniska sjukdomar hos mdnniskan.

Hahnemann urskiljer tre olika kro-
niska sjukdomar: syfilis, sykora (Gonorr6
+ genitala vArtor) samt psora. Den senare,
vars uppteickt var Hahnemanns stolthet,
omfattade i gengdld ndstan alla ovriga
symptomgrupp€r, sAsom nervsvaghet,
hyster i ,  raser i ,  fa l landesot ,  benrota,
migrdn, hemmoroider, starr, impotens
etc. Enligt Hahnemann berodde psora pA
ett smittdmne som passerat genom nAgra
hundra generationer mdnniskor, och som
ddrigenom uppnAtt en oerhord virulens.

Men inte ens Hahnemann kunde i
ldngden klara sig utan en teori om sjuk-
domarnas orsaker. Sannolikt inspirerades
han av den store paracelsianen van Hel-
mont (7577-7644), vars l ivsprincip
tdnktes integrera alla kroppens funktion-
er och Aterstiilla de rubbningar som kan
uppstA genom "livsfientliga sjukdoms-
bringande inflytelser". Dessa sjukdoms-
bringande agens dr "dynamiska" - ett be-
grepp lika centralt for Hahnemann som
det senare blev for den antroposofiskt
orienterade bio-astrologin. Enl igt en
begrppsanalyt isk studie, som f akt iskt
foretagits over Hahnemanns anvdnd-
ning av begreppet, tycks termen for hon-
om vara synonym med "f6r mig okdnd
eller ej iakttagbar".

Alt sjukdom innebiir for homeopatin
i grunden ett och detsamma, ndmligen en

"forstdmning av livsprincipen" hos den
sjuke. Hahnemann erkdnner visserligen att
vissa yttre faktorer kan spela roll for in-
sjuknandet, som t ex utsvdvningar, for-
kylning, civeranstrdngning, viderlek, inver-
kan frAn himlakroppar, "miasmer", epide-
mier, akuta infektioner, samt inte minst be-
handling av allopatiska ldkare. Men den
vdsentliga orsaken var altid "forstdmning

av l ivsssprincipen". Eftersom "I ivsprin-

cipen" dr en dynamisk process kan den end-
ast Aterstdmmas, och patienten fa hdlsan
Ater, om ett homeopatiskt ldkemedels dyna-
miska kraft fAr verka pa den. (Imfr Paracel-
sus ldra om arcana.)

Homeopatin skiljer sig sAledes frin na-
tur- och folkmedicinen i flera viktiga av-
seenden. For det forsta i sin princip "lika bo-
tar lika". Men framfor allt genom sin unika
teori att ett liikemedel blir alltmer potent ju
mera det spddes ut. Hur gAr detta till?

Genom utspddningen frigor homeopa-
ten de "dynamiska" krafter som finns hos
den ldkande substansen. Han kan hdri-
genom utvinna likande krafter ocksA ur
dmnen som i normala koncentrationer be-
traktas som helt verkningslosa, t ex ur
mjolksocker el ler ur natr ium muriat icum,
eller som vi skulle sdga, koksalt.

Genom en metod som han utvecklade
under  1800- ta le ts  f  o rs ta  decenn ier ,
framstaillde Hahnemann ldkemedel som
var till den grad utspiidd och ddrfor si
potenta - att han endast med bdvan vAgade
ge dem till svaga individer. Det forfarande
han anvdnde kallade han "dynamisering".

Man ta r  sA ledes  en  "u r t ink tu r "

bestAende av t ex ett gram koksalt pA 99
gram vatten. (Hahnemann anvdnde till en
borjan mest alkohol i sina tinkturer.) Ur
denna losning, som sAledes ir 1 Vo-ig, utvin-
ner man sA frirsta potensen genom att ta 1
ml ddrav och tillsdtta 99 ml vatten. Man po-
tenserar sA denna nya 0,01 Vo-iga losning
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genom att slA flaskan mot nAgot hArt ett
foreskrivet antal gAnger for att "frigora de
ldkande krafterna". DdrpA utvinner man
pA samma sdtt andra potensen genom att
ta 1 ml av av den nya losningen, tillsdtta
99 ml vatten och slA flaskan i bordet osv.

Om denna procedur upprepas upp till
100 gAnger, vilket ofta skedde hos Hahne-
mann och de sA kallade "hogpotensarna"

inom homeopatin, erhAller man den
hundrade centesimalpotensen (C100), dvs
en l0 -200 

Vo-ig losning. Med stigande po-
tens blir liikemedlen starkare, men ocksA
mera specifika och svArare att hantera och
ddrmed mera prestigefyllda. Ofta nojde
man sig med ldgre potenser, t ex C30 eller
anvdnde andra spddningsproportioner, si
kallade D- eller LM-potenser, ddr man vid
varje steg spiider 10 respektive 50 000
gAnger. Det sistndmnda forfarandet upp-
fanns pA 1830-talet, dA efterfrigan okad-e,
som en snabbmetod av Hahnemanns an-
dra hustru. Dessa olika typer av potenser
(D-, C- och LM-potenser) dr pA grund av
det olika antalet dunkningar, potensier-
ing, emellertid inte likviirdiga.

Till forhAllandet att homeopatin al-
drig integrerades med skolmedicinen bi-
drog utan tvivel att Hahnemanns liira
vd.xte fram samtidigt med den nya
atomliiran, som ju visade att materien
faktiskt inte lAter sig delas (eller utspiidas)
i det odndliga. Den forekommer i odelba-
ra "paket" som atomer eller molekyler.
Amadeo Avogadro i Torino visade vid
1800-talets borjan att en mol av ett dmne,
t ex 58 gram koksalt, alltid innehAller un-
gefdr 6X1,023 molekyler. Hahnemanns ur-
tinktur ovan kunde alltsA inte innehAlla
mer dn ungefiir '1,022 

molekyler koksalt
(eller dubbelt sA mAnga joner). Detta re-
spektingivande antal molekyler, som vid
procedurens borjan "trdngdes" i 0,1 liter
vatten, skul le ef ter 100 centesimal-

spddningar behova disponera 19196 kubik-
meter. Varje molekyl koksalt skul le
sAledes simma omkring i 1917a kubikme-
ter, av vilka de 100 ml ldkemedel av
utspiidningen C100 utgor en jdmstiilld del.
Detta d.r en avsevdrd volym. Den motsvar-
ar det teoretiskt iakttagbara universums
(med en radie pe 14 miljarder ljusAr) vo-
ly^ multiplicerad med ett tal besiAende av
80 siffror.

Om den homeopatiska medicinen
skulle verka genom sin substans, vore
alltsA detta den volym som den stackars
patienten skulle behova konsumera for att
fA i sig en enda molekyl av ldkemedlet.

Hahnemann var, i minst lika hog grad
som nutidens utovande homeopater,
inforstAdd med dessa forhAllanden. De teo-
ri om sjukdomars uppkomst som ovan
skisserats utgor ju ett forsok att komma
runt detta hinder. Men han kunde ocksA,
likosm sentida efterfoljare, ibland kosta pi
sig att slA ut med hiinderna och kapitulera
infor det mysterium som den underbara
ldkande kriften hos den homeopatiska
medicinen utgjorde:

Jag krdver inte att man skall sitta tilltro till detta
och begiir inte att nAgon skall begripa det. Inte
heller jag forstAr det: det rdcker med att sdga att
det dr ett faktum och ingenting annat. Endast er_
larenheten soger det, och jag tror mer pA den dn
pA min insikt (Organon).

Eller, mera koncist formulerat: Home-
opatins liikande kraft manifesterar sig blott
pA ett sitt: sAsom ldkande. patienterni blev
friska, och detta var ju det slutgiltiga bevi-
set for de dynamiska krafternas-realitet.

Allt hdngde sAledes, som sig bor , pA
frAgan om metodens effektivitet. Frhn
1800-talets borjan fanns ocksA medlen for
att ayggra huruvida en metod verkligen
var effektiv eller inte: den medicinska sta-
tistiken, utvecklad av den franske klinik-
ern Louis. Med den nya modellen med

8
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parallella patientkontrollgrupper hade
statistikerna snart vetenskapligt krossat
Broussais-skolans AderlAtningsterapi gen-
om att visa att t ex patienter med lungin-
flammation, som enligt den tidens mode
blev AderlAtna, avled tre gAnger sA ofta
som de som overliimnades et naturens
egna liikande krafter. Det borde sAledes
inte ha varit svArt for homeopatin att i
sidan konkurrens framstA som revolutio-
nerande. Si skedde ocksd, kliniska studier
forutan.

For det forsta innebar homeopatin
ovedersdgligen en liittnad for de stackars
pat ienter  som t id igare p lAgats av
krdkmedel och kalomel (en kvicksilver-
forening).

For det andra kriivde Hahnemann
alltid, for att garantera verkan av sina
ldkemedel, att man avholl sig frAn andra
mediciner och dessutom avstod frAn to-
bak, alkohol och utsvdvningar, vilka alla
skulle kunna stora de dynamiska krafter-
na hos de homeopatiska preparaten. Detta
mAste, med hdnsyn till tidens seder bland
de samhiillsskikt som hade rid att konsul-
tera honom, innebdra en oerhord ldttnad
for deras stackars organismer.

For det  t redje innebar sdkert
homeopatens detaljerade utfrAgning, diir
patienten noggrant fick redogora for alla
sina symptom, ett ur psykologisk syn-
punk t  go t t  omhdnder tagande av
patienten, vilket mAste ha inneburit
och innebdr - en god placeboeffekt.

Men strikt kontrollerade kliniska
studier stdllde Hahnemann sig mycket
tveksam till. Hans krav "Gcir likadant,
men gor exakt likadant" innebar betyd-
ande kappar i hjulet for alla forsok till iab-
oratoriemdssigt standardiserade tester.
Bland annat innebar ju homeopatins
uppfattning om sjukdomens absolut indi-
viduella gestalt hos varje patient - och

ddrav foljande individuella utformning
av terapin i varje enskilt f all att
jdmforelser mellan individer kunde till-
bakavisas.

Hans syn pn substansers dynamiska
kraft iven hos kemiskt inerta dmnen, och
iven i mikroskopiska koncentrationer (i
synnerhet de!) innebar ju vidare att nAgot
sAdant som en blindtablett (placebo) for
jiimforelser mellan eller inom individer
egentligen inte kunde accepteras av en ho-
meopat.

Med borjan i 1830-talets Paris (Andral)
har emellertid av homeopater godkiinda,
kontrollerade studier av homeopatmedi-
cin upprepade gAnger genomforts vid skil-
da sjukdomar. En del av dessa studier re-
dovisades kort av mig i Folkvett 3-4 1990,
och deras resultat har med mycket fA un-
dantag varit nedslAende ur homeopatins
synpunkt. Andi dr det ett av homeopater
Aberopat faktum att det i flera ldnder, t ex
Tyskland och Frankrike, bedrivs homeo-
patmedicin ocksA av ldkare med gdngse,
na turve tenskap l ig  kompetens .  Med
kiinnedom om de starka kommersiella in-
slagen i den medicinska praktiken i dessa
ldnder, och med tanke pA vilka bisarra te-
rapier som i ovrigt forekommer, sdger det-
ta forhAllande nog bara att det i dessa
ldnder ocksA finns en efterfrAgan pA home-
opatmedicin, och att privatsjukvArden ddr
av lagstiftningen ir oforhindrad att gora
sig en hacka diirp6.

Inom veteriniirmedicinen har ocksA
homeopatmedic inen kommit  t i l l  an-
vdndning, t ex i Frankrike. Det iir ju gynn-
samt med en medicinering som, trots stark
dynamisk verkan, inte ldmnar nAgra gif-
trester hos t ex slaktdjur. Nigot argument
mot att homeopatins effekt vdsentligen dr
en placeboeffekt utgor inte de positiva re-
sultat som rapporteras, ty djurdgaren, som
dr den som i det sjuka kreaturets stdlle
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bedomer effekten , ar inte skyddad frAn
placeboverkan. NAgra hAllbara veteri-
ndrmedicinska studier som visar for ho-
meopatin gynnsamma resultat finns vet-
erligen inte.

Homeopatin dr naturligtvis en ur
vetenskaplig synpunkt helt omojlig kon-
struktion. Trots mAnga forsok har dess
foregivna resultat yterst sdllan kunnat re-
produceras under kontrollerbara betin-
gelser. Homeopatin hade oturen att redan
frAn borjan drabbas i sin teoretiska grund
av atomldran och i praktiken av den
medicinska statistiken. BAdadera hade
folkmedicinen och merparten av den ur-
sprungliga skolmedicinen undsluppit.

I Sverige har sedan ldnge homeopat-
medel i speidningar D8 och uppAt fitt
sdljas fritt, dA de (trots Hahnemanns var-
ningar) av Socialstyrelsen ansetts som
harmlosa.

I USA, ddr liran stod stark fram till
1930-talet, for den dock numera en tyn-
ande tillvaro. I Tyskland, hemlandet for
denna och mAnga andra egendomlig-
heter i naturfilosofins sliiptAg, finns det
mer dn 7 000 homeopater, varav mAnga
utbildade liikare. Homeopatin finns i fler-
talet av vdrldens ldnder med undantag av
det svarta Afrika, Kina och |apan, alla
ldnder med stark folkmedicinsk tradition.

I  Sver ige och Skandinavien dr
homeopatin en relativt svag rorelse med
dAligt vetenskapligt anseende. Homeopat
dr en oskyddad beteckning, som vem som
helst fAr ta i ansprAk. For att bli sA kallad
homeopraktiker mAste man emellertid ha
genomgAtt Svenska Homeopraktikers
Riksforbunds (SHR) korrespondenskurs
med interfolierade foreliisningar och
ovningar. Examination sker i Goteborg. I
utbildningen ingAr studiematerial frAn
konventionell medicin, enligt SHRs upp-
gift upp till ungefdr sjukskoterskenivA.
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Pdbyggnadskurser i irisdiagnostik (uppfun-
nen pA 1800-talet av en svensk kyrko-
herde) och ortterapi kan erhAllas. NAgra
som helst forkunskaper behovs inte. Vid
1970-talets slut hade 140 personer betalt 24
000 kr var for att gA kursen, och ingen hade
ditti l ls kuggats i examen. SHR har ett
forlag, Arcanum AB, och sdl jer sina
liikemedel via AB Drogcentralen.

Homeopraktiken visar, lika litet som
annan alternativ medicin, nAgra tecken pi
att do ut. Detta beror forstAs delvis pA den
konventionella medicinens begrdnsning-
ar och pi okunskap, men ocksA pA att lid-
andet aldrig ser till vetenskaplig halt hos
behandlingen, utan till dess resultat. Hdri
overensstdmmer det helt med folkmedi-
cinen och med homeopatin. Eftersom re-
sultatet i mAnga fall dndi mAste bli det-
samma, foredrar man naturligt nog en
snabb, smdrtfri behandling framfor en
lAngsam, smdrtfylld och kanske riskabel.
SA stAr ju i praktiken valet ofta vid minga
fall av kroniska, funktionella stornin gdt,
diir en rejiil placeboeffekt kanske dr den
enda mojliga lindring som stAr att fA.

Hans Isaksson
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