
Mellan Oftedal och Apollo

Om vidskepelse i
vetenskaplig for-
kladnad

New Age dr ett typiskt uttryck for
det andl iga kl imatet i  dagens
Sverige. Det iir en samlingsbeteck-
ning for en rad fdreteelser med okla-
ra konturer men med fast och klart
urskiljbar kf,rna. Det iir en tanke-
stromning som frtimst tillhdr religi-
onens omride. Problemet zir dock
att fdretreidare for New Age med
f6rkiirlek flberopar vetenskap som
stdd for sin tro och giirna uttrycker
sina tankar i ett sprik som heimtats
frfln vetenskapen. Som vanlig vid-
skepelse skiljer sig inte New Age
frin annan 6vertro, men den blir
foniidisk genom sin pretentiosa hlin-
visning till moderna forskningsre-
sultat. De bakomliggande orsaker-
na diskuteras i denna artikel, som dr
en utvidgad version av ett Obs-in-
slag frin i mars 1997.

Trots namnet innehfiller New Age
en rad gamla tankar som iter har ffltt
liv under de senaste tjugo iren. Or-
sakerna till detta kan vara flera. Fdrst
kanske man bor pipeka att intresset
statistiskt sett lir oj Zimnt fdrdelat over
landet och samhiillsklasserna. New
Age rir ett storstadsfenomen som
attraherar vissa grupper av v[lutbil-
dade. Eftersom dessa har stort in-
flytande over medierna och debat-
ten kan intresset te sig storre 6n vad
det zir. Olav Hammer heivdar dock i
sin nyligen utgivna bok Pfl spaning
efter helheten. New Age - en ny
folktro? (recenseras pfl annan plats
i detta nummer av Folkvett) att den-
na tankestromning numera kan be-
traktas som vflr st6rsta religion. Vad
rir det som gor den sfl lockande?
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Teknik och romantik
New Age framtrrider som en bojelse
fdr det ockulta i olika skepnader och
tycks i detta avseende vara en ro-
mantisk reaktion pi fornuftstron
under 1960- och 7O-talen. Det dr
mdjligt att historien foljer en pen-
delrorelse, dven om den inte kan
beskrivas med begreppen tes och
antites som overgflr i en syntes.
Hegel har beskyllts for att omfatta
denna forestiillning men han avvi-
sar den som "ett livlost schema".
Der rir zindfl mojligt att en tid blir si
prliglad av vissa forestrillningar att
nrista skede uppvisar en reaktion.
Den starka tron pi teknisk och soci-
al ingenjorskonst med rationella
fortecken skulle dfl ha slagit over i
en romantisk period med k[nslan
som dominerande sjiilsfdrmdgen-
het.

En svag tendens i den riktningen
kan sedan forstuirkas av mediernas
intresse. Inom medierna har det fun-
nits hanforda och okritiska megafo-
ner fdr New Age-id6erna. Pfl: detta
omride har speglandet alltid gfltt
fdre granskandet. Det kan finnas
flera skAl dll detta. Journalister kan
lockas av det spektakukira. Uri Gel-
ler fick en ging stort utrymme i
public service-televisionen. Mflnga
j ournalister har en allmrint samhllls-
inriktad utbildning. Den kan vara
pr[glad av positivistiska metoder.
Nrir dessa bdrjade ifrflgasf,ttas un-
der 1970-talet blev det liitt att kana
6ver i motsatta diket och avsdga sig
alla krav pfl sans och fornuft i be-
domningen av vetenskapliga meto-
der och forskningsresultat.

Kommersiella krafter har ocksi
forstiirkt tendenserna for att kunna
utnytda dem. Det finns alltid fram-
synta foretagare som vill sli mynt
av ett mode. Vattumannens bok-
handel siiljer siirskild New Age-lit-

av Christer Hedin
teratur. Anhiingarna samlas pi egna
caf6er. Dyrbara kurser kir ut shama-
nens teknik och vzigen till det inre
jaget. Lonsamheten visar sig ocksfl
i att New Age har ansetts vara veirt
en mf,ssa - eller flera. Pi sfldana
utstrillningar samlas allt vad bran-
schen kan erbjuda av overtro och
undermedel. Medierna lever i sym-
bios med dessa kommersiella kraf-
ter. De ger hiixor och shamaner ex-
tra reklam fdr att sjiilva gora fdr-
tj[nst.

Det sunda fornuftet iir mf,nnis-
kans absolut bzista vapen i kampen
for tillvaron. Det har hj[lpt oss att
underlzitta fdrsdrj ningen, min ska li -
dandet och ffl bukt med dddliga
sjukdomar. Utan stdd av det sunda
f6rnuftets omddme och slutled-
ningsfdrmflga rir mzinskligheten
hjiilplds mot alla de makter som
hotar livet och utvecklingen mot en
driigligare existens for fattiga och
pligade. Hur kan det komma sig att
de som har fitt stora ekonomiska
fdrmflner genom sunt f6rnuft och
rationellt trinkande sedan frivilligt
vf,nder sig till vidskepelse och for-
virrade fantasier? Hurkan det osun-
da ofdrnuftet som New Age repre-
senterar viicka sfr stort intresse? Det
kan bero pfl att miinniskan inte nojer
sig med att leva av fornuftet allena
och att en alltfdr fdrnuftig tillvaro
skapar nya behov.

Ldngtan efter livsnjutning
Den tyske filosofen Friedrich Nietz-
sche (1844 - 1900) hiivdade i sin
bok om den antika tragedin, som
utgavs pfl tyska IB72 och forelig i
svensk 6versdttning med titeln Tra-
gedins fodelse ltr 1902, att den gre-
kiska tragedins uppstod genom att
tvfl element smiilte samman. Dessa
element kallar han det apolliniska
och det dionvsiska. Tvfl eudar stir
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som symboler for dessa drifter hos
m[nniskan. Arvet frin Apollo prAg-
las av fornuft och klarhet, sans och
klok bedomning. Det dionysiska [r
den extatiska livsnjutningen som
driver miinniskan till orgiastisk
driftsutlevelse.

Detta utvecklades till en allmein
forestiillning om mrinniskans livs-
hflllning. Det goda livet borde prag-
las av en balans mellan det apolli-
niska och det dionysiska, alltsfl
mellan den besinningsfulla klarsy-
nen och den besinningsldsa livs-
njutningen. Utvecklingen i Vrister-
landet har spflrat ur, menade Nietz-
sche. Herakleitos var enligt honom
den sista "balanserade" mdnniskan.
Hans liv priiglades av en sund ba-
lans mellan det "sunda fornuftet"
och den "osunda hiimningsldshe-
ten". Sedan gick det utfor genom
smflsinta besinningsprofeter som
Sokrates och Platon. Alla har blivit
si kloka och behzirskade i Vlster-
landet att vi forlorat f6rmflgan att
leva. Apollo har besegrat Dionysos
och ddrmed berovat oss ett fullOdigt
och harmoniskt liv.

Dessa begrepp har sedan anvdnts
av andra fdr att beskriva tendenser i
olika kulturer. Den amerikanska
kulturantropologen Ruth Benedict
(1887 - 1948) gjorde en itskillnad
mellan olika kulturmdnster, som
betecknades med Nietzsches termer.
Hennes bok Kulturmdnster utgavs
1934 och forelflg i svensk oversdtt-
ning tr 1949. Ett apollinskt kultur-
monster har som frlmsta kinne-
tecken en striing kontroll av kdnslo-
livet. I det dionysiska fir kdnslorna
dziremot komma till utlopp i mer
eller mindre extatiska eruptioner.
Ruth Benedict beskriver i forsta
hand hela samheillen men menar att
individerna alltid priiglas av det
kulturmdnster som utmf,rker sam-
hZillet. Ocksi hon menar att det vtis-
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terltindska samhiillet priiglas av
apollinska vdrderingar.

Stiimmer detta i dagens Sverige?
Ar det dionysiska numera under-
ordnat eller utplinat i virt land? Pi
den frigan kan man svara bide ja
och nej. Det finns kvar en kingtan
efter upplevelser av det kiinslostar-
ka och hiimningslOsa, men respek-
ten for fdrnuftet lir sfl stor att man
inte alltid vill erkdnna den och kan
nrimna den vid sitt reitta namn. Man
vigar inte oppet visa bort fornuftet
utan miste ge sken av vetenskap-
lighet ocksi flt orgierna i extatisk
h[nryckning. Si kan New Age-r6-
relsernas popularitet forklaras.

New Age-rorelser utnyttjar be-
hovet av kiinsloupplevelser pi ett
sdtt somskall kunna accepteras ock-
s& inom apollinska kretsar. Minga
anhtingare har akademisk utbild-
ning. Vetenskapen flberopas som
stod eller stundom som upphov till
id6erna. For att det hela skall gi
ihop miste vetenskapsbegreppet
definieras pe deras egna villkor.
Det leder till missforstind och oklara
griinsdragningar. Den form av ve-
tenskap som New Age kan stddja
sig pi iir inte grundad pi sunt for-
nuft. Detta framtr[der pfl olika siitt
inom den krirna av tankegods som
fcirenar olika New Age-rorelser.

Allt hr en dndamAlsenlig
helhet
New Age dr en rdrelse med oklara
grrinser men det utesluter inte att
den priiglas av vissa centrala tan-
kar. Den fdrsta kan man kalla ho-
lism. Allt existerande dr en enhet.
Friedrich von Schelling (Ill5
1854) uttryckte sin romantiska hel-
hetssyn pi tillvaron med orden "na-

turen dr omedveten ande och anden
medveten natur". SAdana forrnule-
ringar kan New Age-anh[ngare i

regel entusiastiskt instrimma i. Det
finns ingen d6d materia. Hela verk-
ligheten utgdr en levande organism.
James Lovelocks Gaia-hypotes [r
sannolikt inte skapad for att till-
fredsstiilla New Age-intressen men
kan iindi tjiina dem. Lovelocks bok
heter i svensk civers[ttning Gaia i
Planeten Jorden och utkom 199 1 .

Enligt denna iirjorden och alla de
livsyttringar som forekommer diir
en superorganism med sjiilvregle-
rande formflga. Gaia utgor ett sys-
tem som genom Jordens historia har
reglerat temperaturen genom att le-
vande organismer pflverkat atmos-
fdren sfl att temperaturen blivit den
for systemet biista. Lovelocks teori
6r inte accepterad i storre utstrdck-
ning bland forskare av facket men
kan ge stimulerande impulser till
den som redan bestrimt sig for en
holistisk syn pi tillvaron. Di spelar
dess hypotetiska karaktrir en under-
ordnad roll.

Hzir ser man ocksi hur tacksamt
det iir att anknyta till indiska tradi-
tioner. Diir har djur och vdxter alltid
vdrderats hdgt eftersom de [r bzirare
av det biologiska livet. Jainismens
ahimsa-ideal, som inspirerade Gand-
hi till en kamp utan vflld, har gjort
det till en meningsfull livsuppgift
fdr munkar att undvika allt dodan-
de. Det forverkligas genom att de
sopar vrigen framfdr sig och silar
andningsluften, allt fdr att inte ddda
osynliga varelser. En sfldan respekt
for mikroskopiska varelser kan vis-
serligen verka imponerande, men
ocksi skymma det ofrinkomliga
ansvaret fdr mf,nniskor som samti-
digt lider av sjukdomar och ddr av
svllt.

Frin Indien hiimtade ocksfl Her-
man Hesse inspiration till sin roman
Siddharta. Den utkom redan 1922
men har sedan inspirerat mflnga l[-
sare till liingtan efter upplevelser av



existensens helhet. Huvudpersonen
soker livets mening i olika ltiror och
finner den i upplevelsen av enhets-
tanken. Allt [r ett och forenas ge-
nom en andlig "insida" som kan
kallas brahman eller viirldssjiilen.
Det eir tankar som presenterades i
Europa vid slutet av 1700-talet och
fick starkt gensvar frfln romantiska
filosofer under 1800-talet. Bide
Schelling och Schopenhauer rojer
ett inflytande frfln indiska tankar.

Livets ofdrst6rbarhet
Frin denna helhetssyn kan man hiir-
leda andra drag med indisk anknyt-
ning. Livets enhet uppfattas unge-
feir som energins oforstorbarhet. Liv
kan inte utplfinas, bara rindra ge-
stalt. Av det fdljer tron pi reinkar-
nation som inom New Age innebiir
att mdnniskor flterfdds till allt mer
upplysta varelser. Liiran om flterfo-
delsen har inte den vedergiillnings-
funktion som i de indiska religio-
nerna. Den liknar mer en "pedago-

gisk" reinkarnationsliira som fdre-
kommit i Medelhavsomrfldet under
antiken inom olika former av gnos-
ticism. Gnostikerna delade in mf,n-
niskorna i grupper efter deras andli-
ga potential. Nigra var "materialis-

ter", andra "sjeilsliga" och slutligen
fanns det en hogsta grupp som kal-
lades pneumatiker eller andliga.

M[nniskan skulle fdrverk]iga den
utveckling hon var mziktig men for
de bida forsta grupperna satte den
naturliga utrustningen ett tak. Deras
beldning var att i niista liv stiga till
en hdgre grupp. Pi detta sdtt fanns
det inslag av kastvdsendet ocksi i
gnosticismen. Genom detta sYstem
kunde man f6rklara att vissa var
oemottagliga for gnostikernas for-
kunnelse. Andra ville uppleva extas
men lyckades inte. Det iir ett hirt
slag for den som anser att k[nslo-
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mrissiga upplevelser dr garantin for
ldrans sanning och individens and-
liga mognad. Reinkarnationsldran
garanterar beloning i ntlsta liv till
trogna men mindre framgingsrika
anhdngare.

Denna form av reinkarnationsl[-
ra omfattade ocksfl kyrkofadern
Origenes (som dog ir 250) under en
del av sitt liv. Nutida anhiingare av
lziran har diirfor hiivdat att reinkar-
nationen ingick i kristendomens ur-
sprungliga forkunnelse men senare
fdrkviivdes av kyrkan. Det tir ett
missvisande pflstiende eftersom
Origenes redan under sin levnad
representerade endast en utveck-
lingslinje i den kristna traditionen.
Detta tir ett exempel pfl de anstrf,ng-
ningar som gdrs for att forena bib-
lisk och indisk religion. Det finns
minga som anser att Jesus under sin
ungdom (de okiinda flren mellan
tolv och trettio irs ilder) miste ha
besokt Indien. Andra hrivdar till och
med att han overlevde korsftistelsen
och begav sig till Kashmir dlir han
dog vid hog ilder. Graven kan be-
skfrdas i Kashmir. Denna teori fick
dock en kntick di en japan ansflg sig
ha funnit Jesu grav i Japan, drir han
levt till han blev I20 ar,, allt enligt
inskriptionen pi gravstenen.

I dag eirltiran omreinkarnationen
accepterad av stora grupper som
piverkats av New Age. De talar ofta
orn karmas lag och mdnniskans an-
svar fdr sina handlingar. Men de ser
i forsta hand flterfodelsen som en
mdjlighet till andlig utveckling och
fdriidling. I det avseendet anknyter
de till gnosticismen och den teosofi
som forkunnades i Europa av Ma-
dame Blavatsky och andra "ambas-

sadorer" fdr indiska lziror under slu-
tet av forra irhundradet. Det fore-
kommer att skfidespelare och artis-
ter inom populiirmusiken framtrei-
der i veckopressen och berrittar om

sin tro pfl reinkarnation. Andra be-
skriver upplevelser i foregiende liv.
Det Zir dock alltid miinskliga liv de
har levt och mdnskliga liv de ser
fram emot. Argumenten fdr denna
tro dr vanligen att "livet inte kan
utplinas" och att "mdnniskan inte
hinner mogna under ett enda liv".
Pfl sfl s[tt eir det en v[sterldndsk,
pedagogisk reinkarnationslf,ra, av-
passad fdr vir kingtan efter fortsatt
existens respekt och avkliidd alla
skrrimmande vedergiillning saspekt-
er.

Holismen innebtir att universum
uppfattas som en organism diir allt
;ir levande och besjiilat. Naturen
tolkas efter biologiska forebilder. I
biolo gin anvdnds ofta iindamilsf6r-
klaringar. Vi kan sriga att mdnnis-
kan har galla for att bryta ned fettet
i fodan. Det fdrutsdtter att naturen
dr genomtlinkt och viljestyrd. Allt
som sker har ett syfte. Det finns en
djupare vishet i tillvaron som vi
miste upptAcka och dra slutsatser
av. Detta leder till att slumpen och
verkande orsaker, som ligger fore i
tiden, avvisas. Allt som sker miste
vara bra for nflgot. Vet vi det inte
kan vi spekulera. Om en viixt har
njurformade blad kan det bero pi att
den hjiilper mot njursjukdomar.
Blomman har inte gul fdrg utan or-
sak. Kanske hjiilper den mot gulsot.
Denna typ av homeopatiska associ-
ationer hiimtar ntiring frin foresffill-
ningen om naturen som ett levande
vdsen. Miinniskan handlar med av-
sikt, for att uppnfl vissa syften. Uni-
versum har pi samma sdtt en avsikt
med allt.

Fdrment vetenskapl ighet
Detta h[nger samman med det an-
dra draget i New Age: Den ytterst
spekulativa synen pe sanning och
verklighet. Vetenskapen iberopas
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stiindigt men sannin gskraven ligger
ljusir ifrin vad som tilliimpas inom
den vanliga vetenskapen. I stort sett
kan man siiga att allt som ?ir onsk-
vlrt och tilltalande ocksi mflste vara
sant. Universum dr en besjiilad och
fulliindad organism dzir allt iir ord-
nat till det biista. Vad som iir bra
mflste diirfor ocksfl vara verkligt. I
ett av de medeltida gudsbevisen
hlivdades att Gud miste existera,
eftersom Gud iir fullkomlig och det
mflste vara brittre att existera dn att
inte gora det. Detta zir en modern
variant av samma tankegflng. Om
allt i universum f,r fullkomligt mfls-
te det dnskveirdavara verkligt. Vill
nigon ifrflgas[tta detta ligger bevis-
bordan hos tvivlaren.

Pi sfl suitt har vi kommit lingt
frin Descartes princip att tvivla pfl
allt som inte med szikerhet kan bevi-
sas vara sant. Vetandet mflste enligt
honom vila pi fast grund. Om vi
utgflr frin osdkra fdrutsrittningar
vilar kunskapens byggnad pi ett
ostadigt och opfllitligt fundament.
Detta bekymrar inte foretrzidare fbr
New Age. Deras upplevelse av uni-
versums fullkomlighet ger en beru-
sande lyckokrinsla, som inte har
mycket med sunt fdrnuft att gdra.
De talar gdrna om sanning men di
med en egen innebdrd. Ldsryckta
citat frfln en tlnkare som Kierke-
gaard kan iberopas till stdd. Hans
yttrande om subjektiviteten som
sanningen tycks legitimera pist6-
enden som sanna utan att de kan
forenas med andra sanningar eller
bekriiftas genom andra i akttagelser.

Inom New Age lanseras halsbry-
tande hypoteser om kropp och sjtil,
hiilsa och sjukdom, himlakroppar-
na och universum. Alla gapar hln-
fort infdr det fantasieggande i teo-
rierna. De giiller som sanna si liinge
ingen med fullkomlig siikerhet kan
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bevisa motsatsen. Empirisk ve-
tenskap nir aldrig liingre iin till
sannolikhet och riven om den rir
klar och entydig kan tvivlaren
alltid kriiva dnnu stdrre sdkerhet.
Det spelrum som iterstflr ger an-
heingaren av en orimlig teori moj -
lighet att hfllla fast vid sin tes tills
nigon har bevisat motsatsen och
eftersom bindande bevis inte
existerar si kommer Onskedrom-
marna aldrig attbehova overges.
New Age lever av medvetna el-
ler omedvetna "livsl6gner", och
om doktor Relling i Ibsens dra-
ma Vildanden har rritt lir livslog-
nen ett livsvillkor. I frflga om
New Age tycks doktor Rellings
pistiende inte sakna beriittigan-
de.

Frigan om amalgamets far-
lighet erbjuder ett typiskt exem-
pel. Anhdngare av New Age bru-
kar vara motstindare till vissa
behandlingsmetoder som anses
vara onaturliga. Till dessa hor i
forsta hand neuroleptika. Det eir
ett arv frfln viinstervflgen som
hiivdade att neuroleptika eir ett
siitt att sova ned den flngest som
kapitalismen skapade och sam-
tidigt gdra pillerfabrikanten for-
mdgen. Amalgam iir kvicksilver
och eftersom det [r farligt for
miinniskan s[ kan det vara far-
ligt att anvrinda i tiinderna. Hzir
giiller det att samla och studera
data, for att ni den st6rsta sanno-
likheten. Om man bara hzivdar
att amalgam miste anses vera
farli gt tills amal gamanhringarna
med fullst[ndig visshet har be-
visat motsatsen kan man inte f[
annat iin riitt. Det gflr inte att
bevisa nigot sidant. Skulle man
kunna visa att det inte har skadat
nigon hittills (annat iin de man
vet dr klinsliga och alla andra

som sunda fornuftet siiger att man inte
skall anvdnda det pfl) si kan man lndfl
hiivda att man inte bivat nflgot om fram-
tiden. Och det gir inte.

Eget vete n skapsbeg repp
Detta motiveras stundom genom en
missvi sande beskrivning av vetenskap-
ligt arbete. New Age-anhiingare kan
hzinvisa till Karl Popper och hans tan-
kar om det subjektiva inslaget i forska-
rens hypotesbildning. Men detta giiller
inte prdvningen av hypoteserna. Forsk-
ning blir framgflngsrik om hypotes-
bildningen dr fri och fantasifull medan
provningen av hypoteserna dr hird och
noggrann. Dessa betingar varandra.
Forskaren kan eller bdr vara obunden i
sina spekulationer niir hypoteserna ska-
pas. Sedan skall prdvningen av dem
vara desto mer hdnsynslos. Fantasin
garanterar att alla mojligheter beaktas.
Det mest ovdntade kan vara det rdtta,
men det behdver inte vara riktigare iin
det niirmast vdntade.

I New Age uir det tvd.rtom. Man har
ett mycket begrZinsat antal teorier om
verkligheten. De bygger pfl grundtan-
karna om tillvarons enhet och einda-
mfllsenlighet. Det gdr att man g[rna
hiivdar psykiska orsaker till fysiska
sj ukdomar. S idana teorierbekrfiftar det
djupa sambandet mellan tillvarons de-
lar. Niir man prcivar dem stiiller man
inga krav alls. Di giiller tesen att det
b[sta dr sant tills nigon har bevisat
motsatsen. Som f6rsvar f6r denna in-
stiillning kan man heinvisa till tidigare
misstag i vetenskapens historia. Man
kan ocksi forkasta hypotesprdvning
som utslag av "positivism" och uttala
sin anslutning till andra vetenskapliga
ideal, grirna sammanfattade under be-
teckningar som "hermeneutiska meto-
der". Bakom sidana deklarationer d6l-
jer sig ofta en fullst[ndig okunnighet
om bida dessa begrepp och en Onskan
att slippa krav pi klarsynt kontroll.



New Age uppriitthiller tron pi
sin samstiimmighet med vetenska-
pen genom medvetna eller omed-
vetna feltolkningar av svirtolkade
och svflrfdrstieliga teorier i modern
naturvetenskap. Einsteins relativi-
tetsteori, kvantfysikens modeller,
Bohrs komplementaritetsteori och
den moderna kaosforskningen kan
alla missuppfattas och New Age har
inte forsuttit nflgra tillfillen. S[r-
skilt populZirt har det varit att htinvi-
sa till Bohrs komplementaritetsteo-
ri. TV gjorde redan under 7O-talet
program med kiinda personer som
intresserat sig for den moderna fysi-
ken. De medverkade hlnvisade till
Bohr och Heisenberg for att legiti-
mera en oppenhet mot det ockulta.
Bohr ansigs ha visat att det inte
finns nigon sziker kunskap efter-
som motsatsen alltid iir lika sann.
Ett drdml[ge fdr den som vill ifrfl-
gasiitta det sunda fornuftet. Heisen-
bergs oslkerhetsrelation tolkades
som ett pflstiende om allmrin osi-
kerhet i fysikaliska forskningsre-
sultat.

Kaos och kosmos
Kaosforskningen gav ny niiring flt
spekulationer om omojligheten att
fdrutsiiga framtida hiindelser i natu-
ren.

Under 1980-talet borjade fysiker
intressera sig fdr sldana f6rlopp som
var sv6.ra att bed6ma eftersom myck-
et smi avvikelser i ett ursprungs-
skede for ooverblickbara konse-
kvenseri slutfasen av den studerade
processen. Detta kallades oegent-
Iigt "kaos", men det var inte frflga
om nigot kaos i naturen, bara i vAr
fdrmiga till beriikningar av natu-
rens skeenden. Den amerikanske ve-
tenskapsjournalisten J. Gleick ut-
gav ir 1988 en standardbok i zimnet
som pfl svenska bar titeln Kaos:
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Vetenskap pe nya vaigar. Den togs
till intiikt for pistienden om natu-
rens oordning. Allt kan hiinda. Inget
kan forutses. Avg6rande blir natu-
rens egen vilja.

Universum kunde diirigenom
beskrivas som en organism med
sjiilvstiindig och oberiiknelig vilja.
Humanister och samhiillsvetare tog
detta till intiikt for pflstflenden om
en allmzin indeterminism. Inget zir
forutbestuimt eller forutsligbart. I
Uppsala anordnades en s[rskild
"Kaosfestival" som skulle bli det
symboliska uttrycket fdr segern over
tillvarons lagbundenhet. Det speg-
lar ett komplex och en rridsla for
naturvetenskapens metoder. Fdrst
hade man med termer som "herme-

neutisk metod" hiivdat att samhiills-
vetarna inte skall hdrma naturvetar-
nas sokande efter miitbarhet. Sedan
skulle man lindi trycka till naturve-
tarna genom att avfeirda all lagbun-
denhet genom hiinvisningar till na-
turens "kaos".

Under denna tid framtrlidde ock-
si en rad fdrfattare med bocker som
forenade den nya fysiken med reli-
gi6s mystik. Titeln pfl Fritjov Ca-
pras Fysikens Tao (1975) vittnar
om detta. Gary Zukav skrev en bok
som utkom pi svenska 1981 med
titeln De dansande Wu Li-mdstar-
na. En oversikt 6ver den moderna
fysiken. Texten pi baksidan fram-
hflller den Oppenhet mot det overna-
turliga som kisarna formodligen
mest attraherades av. Drir sti.r det
bland annat att "vert irhundrades
fysiker har i allt h6gre grad borjat
inse att de konfronterar det outsiig-
bara". Paul Davies, professor i teo-
retisk fysik i England bidrog med
Gud och den nya fysiken (svensk
dversdttning 1987).

Mflnga journalister blev gripna
av de nya signalerna och fysiker
som David Bohm och Paul Davies
fdrekom flitigt i svenska medier.
Men det var inte vetenskapsjourna-
listerna som lanserade dem, utan
medarbetare pi kultursidor eller
nyhetsredaktioner. S venska Dagbla-
det intog en srirstzillning genom I
dag-sidan, som hade till uppgift att
spegla moderna livsiskidningar.
H[nvisningarna till modern fysik
itergavs dlr viilvilligt och okritiskt.

Egoistisk upplevelsemoral
Det tredje draget i New Age dr den
ogenerade sjiilvupptagenheten. De
gamla religionerna vill inspirera sina
anhringare att leva ett hederligt och
klirleksfullt till medmzinniskans
diinst. Det uir ett socialt ideal som
kreiver osj iilviskhet och forsakelse.
Inom New Age iir milet begriinsat
till individens egna upplevelser. Det
tir ett asocialt ideal som forhiirligar
den navel skfldande nj utningen. F6rr
hette det "Alska din ndsta". Inom
New Age gZiller regeln "Alska dig
sjrilv". Livet skall berikas genom
framging i aff[rer eller angenf,ma
upplevelser, de mi sedan kallas for-
sjunkande i j aget eller extatiska sj [ls-
fiirder. Den riktige shamanen hos
samer och indianer levde ett pflfres-
tande och uppoffrande liv i stam-
mens tj[nst. Den moderna shama-
nen dr en egotrippad extatiker.

Pi denna punkt bdr man kanske
lindi infoga en reservation. Fr&n
foretriidare f6rNew Age brukarman
hiivda att det ocksfl finns ett socialt
drag i verksamheten. Minga trott-
nar pi att bara vrinta pfl sina extatis-
ka lyckostunder och borjar intresse-
ra sig for andra. Det forekommer
ocksA en oppenhet mot samhiillet.
Anhiingare av Transcendental Med-
itation ordnar sina meditationsga-
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lor i Globen med syfte att skapa fred
pfl jorden. Aven om metoden inte
haft framgflng iir iindi syftet vzillov-
ligt socialt.

Man kan ocksfl hiir anknyta till
den indiska traditionen. Upanisha-
dernas liira om atman och brahman,
om mf,nniskans jag och dess delak-
tighet i viirldssjdlen, har ocksi haft
sociala konsekvenser. Genom tan-
ken pi atman som mrinniskans in-
nersta verklighet fdrenas hon med
alla andra mdnskliga varelser. Grdn-
sen mellan min person och de an-
dras blir mindre viktig. Denna ge-
menskap har bidragit till en solida-
ritet som enligt indologer inte fanns
under tidigare skeden i Indiens his-
toria.

Det rir ocksi omojligt att dra en
skarp grrins mot traditionell religi-
on pi denna punkt. Det finns i alla
religioner drag av egoistisk frlils-
ningsldngtan. Den framtrzider oppet
di man fdrsoker locka till sig an-
hringare genom att lova ett liv i
paradis eller tusenlrsrike. Som
motbild till detta kan man mflla upp
lidandet i helvetets pligor som ett
hot mot de otrogna. Det finns mer
sofistikerade former. Kanske lovar
man de troende "frid i sjdlen" eller"mening i livet". Kanske lovar man
en trygg gemenskap med Gud och
andra utvalda.

FrAn kdnsla t i l l  samhdllsin-
SAtS

Allt detta bekriiftar vad Feuerbach
en ging hiivdade om religionen som
en projektion av mdnskligt 6nske-
trinkande. Det finns naturligtvis
mycket i religionen som inte iir ons-
ketrinkande men srikert kan m[nnis-
kor lockas dven till etablerade reli-
gioner av egoistiska motiv, till ex-
empel kingtan efter gudsgemenskap,
frid, mening med livet eller starka
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kiin sloupplevel ser. Onsketiinkandet
innebrir inte heller att det utlovade
iir bluff. Ett glas vatten framfdr mig
forblir ett glas vatten 6ven om jag lii
tdrstig, men det bor viicka min mis-
stdnksamhet. Det kan vara en hiig-
ring. En livsldgn skulle doktor Rel-
ling kalla det, kanske med pragma-
tisk forstielse.

Det ;ir srikert en allmrin regel att
den upplevelseinriktade trottnar pi
att iilta sina kiinslor efter hand och
vdnder sig utit. De pietistiska viick-
elserdrelserna under 1700-talet ger
exempel. Enligt dem var den verk-
ligt kristne en kiinslomiissigt enga-
gerad, initvant kulturfienrlig bi-
belliisare somtagit avstind frin veirl-
den efter en hiiftig botkamp mellan
Gud och djiivulen om den arma
miinniskans sjll. Dessa introverta
eller "teoverta" pietister utforde
iindi storverk pi det sociala omri-
det. De startade skolor och sjukhus,
fattigvird och barnhem. Mycket
gjordes viil for att gliidja Gud och
inte bara medmzinniskan, men hon
fick iindi hjalp och det krisrna bud-
skapet kunde pi si siitt av omv6rl-
den uppfattas som nigot annat rin ett
erbjudande om biljetter till himlen.

Fdr nigra ir sedan lyckades fore-
triidare for Transcendental Medita-
tion, eller TM-rdrelsen som den ib-
land kallar sig, dvertyga Jiirfllla
kommun om att de anstrillda arbeta-
de biittre om de fick meditera pi
arbetstid nigon halvtimme i veck-
an. Pi samma slitt har det hlivdats att
man har nytta av mdbleringar efter
kinesiskaprinciper fdr man blir mer
harmonisk och kan arbeta effekti-
vare. Allt detta iir fdrsdk att motive-
ra New Age-inslag pe ett nyttobeto-
nat siltt som pflverkar utovaren. Om
man ser till att szingen inte stflr pfl ett
currykryss kan man undvika can-
cer. Problemet hiir iir inte egoismen.
Det iirju viillovligr atr vilja hilla sig

frisk och att arbeta effektivare. Hiir
eir det snarare kontrollen av dessa
forutsiigelser som kan diskuteras,
men som vanligt Zir det rimligt att
riikna mgd placeboeffekter som gor
att anspriken inte kan avfrirdas full-
stiindigt. Det sorn inte iir motbevisat
eir sant enligt New Age och kan vara
en nyttig livslogn enligt doktor Rel-
l ing.

Religion och vetenskap
Inget av det som New Age erbjuder
och fdrkunnar behover vara skad-
ligt i sig, men det sorgliga iir att
budskapet inte kan beskrivas kor-
rekt. Varfdr skall forkunnelsen fram-
stiillas som vetenskapligt legitime-
rad? Vad zir det for fel pi ett iirligt
och hzimningsldst flummande? Var-
fdr skulle man inte ffl frossa i ockul-
ta upplevelser for att sedan iterge
dem med innehillslosa och odefini-
erade kiinslouttryck? Varfor kan
man inte bara ge sig hiin [t sina
smetiga och dunkla riter och ut-
svdvningarna i poetiska ramsor som
skall beskriva den extatiska hiin-
ryckningens djup och hdjder? Var-
for miste detta motiveras med pre-
tentids kvasivetenskap? New Age
zir en fantasifull flykt in i drommen
om livets evighet och mitt vrisens
o[ndliga mojligheter. I ett land med
religionsfrihet skall ingen hindras
frin att ge sig hiin it detta. Men
intellektuell hederlighet krf,ver att
alla ansprik pi vetenskaplighet av-
visas. De bottnar i samhlillets okri-
tiska respekt for allt som kallas ve-
tenskap och avser att ge New Age
en fullst[ndigt ogrundad legitimi-
tet.

Nietzsches fltskillnad mellan det
apollinska och det dionysiska kan
sannolikt kasta ljus 6ver frigan. Det
apollinska eir erkiint och aktat i vir
kultur. Det dionvsiska har szikert



alltid levt kvar men haft ett liigre
anseende. Vilken foretagsledare,
politiker eller fackfdreningsboss
skulle deklarera att resan eller kon-
ferensen bara iir till for att "vi skall
fi kroka loss" eller "sldppa alla hiim-
ningar under nflgra dagar" ? Det finns
en allmzin fdresteillning om att man
skall vara sansad och nyttig. Det
man gdr skall vara genomtdnkt och
anvdndbart.

Religionen har med denna moti-
vering marginaliserats sedan 1700-
talet. Den har fdrsokt hiivda sitt ex-
istensberiittigande lingt in i vflr tid
genom att siga sig viirna moralen.
Men ingen tror numera att religion
zlr en fdrutszittning for moral. Det
finns tillriickligt mflnga exempel pi
att hogtstiende moral har utformats
pfl rationell grund. Ingen tror heller
pfl att religiosa zir mer moraliska 6n
andra. Minga exempel falsifierar
detta. Dessutom blir den religion
som skall vlrna moralen sfl torftig
och fordomande att endast de mest
bigotta kan uthzirda dess sjiilvbeli-
tenhet.

Trots det har religionen overlevt
som en nisch for efterliingtade keins-
loupplevelser, men ofta under be-
skjutning frin de intellektuella som
har svirt att tflla de inslag som stri-
der mot fdrnuft och rationalitet. I
dag stflr det en strid inom Svenska
kyrkan om forhillandet till New
Age. I diskussionen kan det ndstan
Iflta som om kyrkan stod f6r den
"apolliniska", sunda och sansade,
religionen medan New Age repre-
senterar vidskepel se och hiimnings-
lcishet. I ett debattinlagg om Ma
Oftedal s avstrin gning frin pr[stlim-
betet jiimfordes kyrkan och New
Age med skolmedicin och homeo-
patisk naturmedicin. Kyrkan blev
en form av "vetenskaplig religion".
Hiir ligger sannolikt ocksi forkla-
ringen till kyrkans bristande fdrmi-
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ga att locka folk. Den har blivit si
klok och fornuftig, sansad och nyt-
tig att den inte kan tillfredsstlilla
behoven av mystik och kiinsloupp-
levelser. Undantag finns. T atz€-ro-
relsen, som samlar ungdomar i ett
kloster till stillsam sing och starka
upplevelser av gemenskap, har kvar
sin lockelse. De gamla kyrkofiider-
na rir attraktiv liisning. Biskopar 96r
dkenvandringar for att ffl del av den
karga milj6 som gav upphov till
deras andliga klarsyn.

New Age lockar till sig miinnis-
kor genom att viidja till deras liing-
tan efter upplevelser. Samtidigt gar-
derar den sig mot anklagelsen for
ofornuftighet genom att hiinvisa till
vetenskapen. Diirigenom blir det
tillfltet f6r en upplevelsetdrstande
nutidsm[nniska att med bibehflllen
apollinisk sjiilvaktning leva ut sina
dionysiska bdjelser genom trumre-
sor, shamanistiska seanser, kontakt
med djurandar, s6kande efter cur-
rykryss, meditation och extatiska
upplevelser av jagets fdrening med
de kosmiska urkrafterna. Denna
falskhet som gdr New Age fonii-
disk. Det ovetenskapliga forhill-
ningssiittet rir ett villkor fdr att ve-
tenskapen skall kunna fdrenas med
forkunnelsen. Det dionysiska har
inte fordrivits frfln V[sterlandet men
det upptrzider under Apollos tiick-
mantel. Obalansen kanske inte [r si
stor som Nietzsche ansig. Det iir
inte problemet. Det rir i st[llet att
griinsen mellan fdrnuft och flum-
mighet suddas ut n6r inte de bflda
sidorna av livet kan tillgodoses un-
der former som tilliter en hederlig
varudeklaration.

Christer Hedin cir docent i livsd-
skddningsvetenskap och universi-
tetslektor i religionshistoria vid
Lcirarhogskolan i Stockholm och
Uppsala Universitet.
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