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En ny medlem frigade mig:
-Hur
blir man aktiv medlem i den hlr
ftireningen och hur ofta har ni mciten?
Han talade entusiastiskt om kampen mot
pseudovetenskap i massmedia.
Det slog mig di vilken potential vi har i alla
v&ra medlemmar som vi i styrelsen inte riktigt har uppmuntrat. Vilken massa kraft och
intresse som ligger omobiliserad!
Vi har en skara medlemmar som skickar
oss artiklar, brev och insfi.ndare. Nigra bevakar ocksi sirskilda d"n-nen eller tidskrifter
och sld.r larm ibland ndr grodor hoppar
ur kvillstidningarnas
scindagsbilagor. Men
vetenskapen och folkbildningen beh6ver fler
aktiva! Och vi behiiver ftilja upp fler hindelser
och granska fler medier.
Vill Du vara med och arbeta med frigor som
Du tycker 6r viktiga? Hiir av dig till styrelsen!

AS

FOLKVETT.
Organ for Vetenskapoch
Folkbildning.

NYA MEDLEMMAR

Ansvarig utgivare:
SvenOve Hansson 08/25 22 40
Redaktiirer:
Pertti Poutiainen 08/58 69 92
Anna fthytt 08/10 53 03
fonas Soderstrom 08/74 24 97
Adress:
Vetenskap och Folkbildning,
Box 185,
1,01,
22 Stockholm.
Postgiro:63 591,- 2.
Prenumeration
ingdr i medlemsavgiften
7ffi-/ 6r.
Owiga: 75:Utkommer 4 ggr per rir.

Stefan Torneld
Nibblev. 4
L4600 Tullinge

Karl-Ivar
Gabrielson
Jdrnvfigsg. 25
281 31 Hissleholm

Hans Rehnvall
Storvretsv. 85
163 6O Spinga

ForeningenVetenskap och Folkbildningbildades 1-982 av mdnniskor som
oroades over att ockultism och pseudovetenskap s6 ofta f6tt std
oemotsagda, och att vetenskapens metoder 6r sd deligt kiinda. Sd h6r
formuleras vdr m6lsdttning i stadgarna:
Fdreningen
Vetenskapoch Folkbildning
har till uppgiftatt frdmjafolkbildning
o m v e tenskapens
metoderoch resul tat.S drski l ttar foreni ngen
som sin uppgift att i en fri opinionsbildning
bekdmpade felaktigaforestSllningar
som
forekommeri frdgorsom kan avgorasvetenskapligt.
En viktigdel av den vetenskapligafolkbildningen
dr att klargoravilkafrdgorsom kan respektiveinte kan
avgorasmed vetenskapliga
medel.
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Folkvett granskar
antroposofin
Antroposofin dr just nu mycket framgAngsriki Sverige.Antroposofernasskolor
(Waldorf-skolorna) rdknas av mAnga som
pedagogikensspjutspetsar.Derasodlingsmetoder (biodynamisk odling) giiller som
en forebild for ett miljoviinligt jordbruk.
DerassjukvArd stArsi hogt i kurs att de iir
ensammaom att fi injicera preparat som
saknar vetenskapligt dokumenterat effekt.
Antroposofernasldror stAr i allt
vdsentligt att finna i grundarens,Rudolf
Steiners,publiceradeskrifter och foredrag.
Steinersutsagor ifrdgasdttsi praktiken
aldrig av antroposoferna.
En utanforstiende om oppnar Steiners
skrifter mAstetro sig ha hamnat i en dromvdrld. Hdr umgis drkednglarnamed folksjiilar och tidsandar.Hdr ges detaljerade
besked om nedsjunkna planeter. Hdr fAr
man noggranna besked om reinkarnationens alla mysterier.
Men detta dr ingen sciencefictionviirld. Det dr inte heller, enligt antroposoferna,€h religion. Det ir, hdvdar de, en
vetenskap- andevetenskapen.Denna
vetenskapstir, heter det, over den gdngse
vetenskapen.Se t ex kan andevetenskapen
korrigera naturvetenskapenoch tala om for
den att bAde relativitetsteorinoch utvecklingsldran dr felaktiga.
Liksom andra ockulta riktningar har
antroposofin dels en esoterisk,dels en exoterisk del. Med en esoteriskliira avsesen
ldra som man helst vill hAlla inom den
inre kretsen.Den exoteriskaldran dr den
som framhAlls infor allmdnheten.
En av de viktigaste skillnaderna mellan
antroposofin och andra ockulta riktningar
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dr att dessexoteriskadel har varit osedvanligt framgAngsrik.Den har t ex varit foremAl
for ndrmast vordnadsfull uppmdrksamhet
frAn svenskariksmedier. Den esoteriskaantroposofin, som ju inte gor reklam for sig,
har diiremot ndstan inte alls
uppmdrksammats.
For en tid sedanbestdmdevi oss for att
gora ett temanummer om antroposofi. Vi
upptdckte snart att en granskning av antroposofin krdvde dnnu mer utrymme dn sA.
Det temanummer som du hAller i handen
kommer ddrfor att foljas av en serie artiklar
i foljande nummer, ddr vi fortsdtter att
granska antroposofin.Vi ska kritiskt granska
bAdedessexoteriskaoch dessesoteriskadelar, men ocksAforsoka forstA varfor den dr
sAframgAngsrik.

An pa cslcoPs konferens!
CSICOP,vdr amerikanska systerorganisation,ordnar
sin andra europeiskakonferensi Bad Tolz, ndra
Mrinchen,den 4 till 7 maj,7989.Bland talarnafinns
james Randi och andra skeptikerfrdn bdde USA och
Europa.Till konferensensviktigaste teman h6r:
l. "Alternativ" medicin
2. Pseudovetenskapoch filosofi
3. |ordstrdlning och slagrutor
4. Grafologi
Konferensavgifteniir 30 DM for studerande,arbetslosa
och pensionArer,75 DM for owiga. Den som anmdler sig
efter den 1 april fAr betala en hogre avgift (50 resp 10O
DM). Skicka anmdlan till:
Amardeo Sarma
GVYIJP
Postfach 1222
D-5101Rossdorf
Bundesrepublik D eutschland

Antroposofins
rrlenniskosyn
De flesta av oss har vdl hort talas om Waldorfskolan, om mistelterapi, Vidarkliniken
och inte minst biodynamisk odling av
gronsaker.
MAnga, men kanske inte alla, dr
underkunniga om att den gemensamma
nd.mnarebakom dessaforeteelser dr antroposofin - den rorelse som grundad.esav
Rudolf Steiner i borjan av seklet. An fdrre
skulle viil pi rak arm kunna sdga tjugofem
ord om vad antroposofin innebdr - betecknande nog dven en hel del av sAdanapersoner som €rnsersig ha sympatier for denna
riktning. For att bli medlem av en
antroposofisk grundforening rdcker det
ndmligen att vara ense om att antroposofin
iiger ett berdttigande. Antroposoferna bedriver ingen mission, och gir av princip aldrig
i polemik i frigor som ror den egna ldran.
Det fotjande avser att belysa frAgan,
huruvida detta inte dr en ovanligt fornuftig
hAllning.
Frln teosofl tlll minnlskovetenskap
Antroposofin har pA senaretid fAtt en hel
del utrymme i massmedia.I ett s k hdlsoprogram i TV 2 framffddde en myndig an-

LHraenligt
Waldorf
w2
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I I I - Om inte kdnslan och
viljan finns med spelar det ingen
roll hur mycket teoretisk kunskap ma'
Eleven kom'ner

troposofisk talesman frAn ]iirna och forklarade for en anddktig reporter, att rorelsens namn var sammansattav ordet antropos, som betyder mdnniska, och Sofia, som
var vishetens gudinna. SA dr det kanske inte
riktigt, men ordet betyder ju ungefiir mdnniskokunskap eller vetenskapenom mdnniskan.
Nu har vi ju redan en massavetenskaper om mdnniskan (antropologi, etnologi, psykologi, medicin, etc, etc) - men
antroposofin dr vetenskapenmed stort V
och innefattar alla dimensioner av dmnet.
For att forstA antroposofinsansprAkhdrvid
dr det viktigt att veta, att den utvecklades
som en del av den teosofiskarorelsen- ddr
har vi ju haft sA pass prominenta svenska
figurer som Selma Lagerliif och Kata Dahlstriim.
Vad menasdA med teosofi?Ett av dess
huvudsyften var att "foreta en systematisk
undersokning av livets och materiens mystiska potentialer eller vad som brukar kallas
"ockultism"'. Pi mystisk grund skulle
den
smdlta samman de stora vdrldsreligionerna.
Mer allmdnt kan man definiera teosofi som
varje systematisktansprAkpA att genom
spekulation eller uppenbarelseiga direkt
kunskap om det absoluta,Gudomens sanna
natur, och som ddrur hdrleder fenomenvdrlden. Iag menar att man kan se teosofi i
dess vidaste bemArkelse som mysticismens
teoretiska sida - eller mysticismen som teosofins praktiska sida.
Mycket av den moderna teosofins rotter
kommer frAn nyplatonismen via Paracelsus
och skomakarfilosofen jacob Biihmes arbeten, som i sin tur hade stor betydelse for
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Schelling och den tyska holistiska romantiska rorelsen som gick under namnet
Naturphilosophie,och som var en av
Goethes inspirationskdllor.
Denna stromning skulle i mitten av
1800-taletpi nytt befruktas av orientaliska
tankestromningar (den nyplatonska id6vdrlden inneholl redan frAn borjan viktiga
osterldndskaelement).
Att sAskeddeskylldes Helena Petrovna
Blavatsky, en rysk adelsdamsom genom
klokt giftermAl tidigt blev iinka och foretog
resor till Tibet, landstegmed Garibaldi i
Italien mm. Hon anldnde sA smAningom till
USA fylld av nya friska id6er, som hon

Helena Petrovna Blavatsky
(183L-18e1_)

hdmtat i Indien, framfor allt om sjdlavandring, karma och om hemlig visdom som
under Arhundradenavidareforts av s k mahatmor, med vilka hon ansig sig stAi
kommunikation.
I USA stod intressetfor spiritismen i sitt
flor i monddna salonget,och madame Blavatsky gjorde stor succ6.Det teosofiskasdllskapet bildades 1875av henne och en civerste Olcott. Deras ambitioner var globalaoch
innefattadebl a studiet av det ockulta.
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Steiner, utbrytaren
Med de nya kommunikationsmedlen stod
det inte pi forrdn ocksAEuropa fAtt sina
Teosofiskasiillskap.
Antroposofins store liirofader, Rudolf
kom i kontakt med
Steiner,(1861-1925),
rorelsenpA 1890-talet,di han for GoetheSchillerinstituteti Weimar redigerade
Goethesnaturvetenskapligaarbeten.Dessa
skrifter stod under ett betydande inflytande
sivdl frAn Spinozas panteism som frdn
Schelling, och Steiner skulle snart komma
att Aterfinna viktiga inslag av teosofi ddri.
Sjalv hade Steiner bakom sig relativt omfattande studier i sAvdl naturvetenskapoch
filosofi - vilket fort honom i kontakt med
den nyare materialistiskt inriktade biologin.
Han stod i ett skede den materialistiske
naturvetaren Ernst Haeckel ndra.
DA den tyska avdelningen av Teosofiska
sdllskapetbildades 1902kalladesSteinertill
dess ordforandeskap.Han skulle inom ramen for den teosofiskarorelsen - som
prdgladesav synkretism och stora inre
skillnader - utveckla en egen, relativt
sammanhillen Lara,och 1913brot sig en stor
del av den tyska organisationenlosJ frAn
vdrldsrorelsenshuvudfAra. Med Steiner
som ledare bildades den antroposofiska
rorelsen med centrum i Dornach i Schweiz
- dn idag nAgot av ett vdrldscentrum for
antroposofin.
Det skulle fora for lAngt att hiir gA in pA
skiljelinjerna mellan antroposofin och d-en
teosofiskamoderrorelsen,men forutom de
obligatoriska personmotsdttningarnarorde
d9t sig forvisso frdmst om olika instiillning
till modern vetenskap, till kristendoh, men
ocksAtill spiritismen, dnnu vid tiden for
forsta vdrldskriget en ganskautbredd
foreteelse.

I

Den inre kunskapsvigen
Steiner kallar sin ldra "andevetenskap"eller
"ockult vetenskap"
och uttrycker ddrmed
sin vilja till syntes (pA andlig grundval) av
ockultism och modern vetenskap.Han betraktar medeltidens ockulta rorelser som
andliga hojdpunkter, frAn vilka utvecklingen under den nyare tidens vetenskap-

"Antroposofin ir en forskningfs.
metod som syftar till f6rdjupad
medvetenhet om Yad
minniskan iir".
(ur foreningenNytiinkarnas hostprogram 1988)

liga uppsving snarastrepresenteradeett steg
tillbaka, €r insndvning av den mdnskliga
kunskap€rr,en sjdlvstympni^g. I hegelsk
anda betraktar han emellertid denna tillbakagAngsom logiskt nodvdndig, och nutidens materialistiskaoch empiricistiskainskrdnkthet sAsomen nodvdndig ansatsinfor det stora spring framit som antroposofins syntes innebdr.
Steinerforeger i sina skrifter den storsta
respekt for den empiriska kunskapsvdgen,
vilken dock mAstesyfta till att klarldgga
varats andliga vdsen.Den insikt han Adagaliigger i sina verk baserasemellertid framfor
allt pi ett annat slags erfarenhet av verkligheten bakom fenomenen- ett speciellt slags
"imaginativt" tdnkande diir de andliga objekten omedelbart framstir for hans AskAdning. Steiner menar att denna alternativa
kunskapsvdgstAr oppen for var och en som
systematisktdr beredd att trdna upp sitt
tanke-, viljo- och kdnsloliv. Inom den antroposofiska rorelsen synes det emellertid
inte som om nAgon av Steinersefterfoljare

Rudolf Steiner (1861,-L925), 6stemikisk
skriftstdllare och td.nkare.

pA denna kunskapsvdgtillndrmelsevisnAtt
samma omfattandeoch djupa resultat som
han sjiilv. Ddrfor ir den moderna antroposofin, vad gdller utsagor och insikter om
tingen bortom fenomenen,fortfarande i allt
vdsentligt beroende av en enda mans auktoritet. Rudolf Steiner Atnjuter inom den
antroposofiskarorelsen en oomstridd stdllning, och hans portritt forekommer overallt, ddr antroposoferdr forsamlade.
Det sdgersig sjdlvt, att det for oss,som
blott har tillgA^g till vAra fem sinnen och en
begrdnsadtid (och dito intresse) att sitta oss
in i den antroposofiskal6ran, dr en viildig,
och i grunden kanske hopplos uppgift att pA
nigra fi rader sammanfattaden. Tre principer framstir emellertid som tdmligen centrala i antroposofiskt tdnkande:
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1. Varats grund tir andlig. De andliga
objekten for en sjdlvstdndig existensoch a,
tillgaingliga for direkt askedning for de in_
vigda. Hdrav dragesfoljdsatserrorande
sjdlens ododlighet, sjiilavandringsldramm.
2. Alla substanserir i hogre eller ldgre
grad besjdladeoch stir i ett inbordessam_
band.Endast de ldgsta substansernadr
underkastade naturlagarna, som vi kdnner
dem, och dessalagar har endastlokal
giltighet. Via kosmiska krafter stAr vi i forbindelse med och paverkasav viirldsalltet
och astralsfd.ren.
Mdnniskan, som dr ett andligt vdsen,dr
endastvad gdller en aspekt,den s k fysiska
kroppen, underkastad naturlagarna.
3. Allting dr statt i utaeckling.A ena
sidan utvecklas jorden och universum genom upprepade reinkarnationer, varav den
senastetog sin borjan med mysteriet pA
Golgata. Mdnniskosjiilen utvecklas hkaledes
genom stdndiga reinkarnationer.Ocksi den
enskilda individen genomgAren intressant
utveckling genom upprepade metamorfoser. Eftersom just denna senareinsikt ligger till grund for Waldorf-pedagogiken skiil
vi forst ta upp antroposofinsldra om individens utveckli^g. I ndsta nummer av
Folkvett kommer vi att berora antroposofins syn pA biodynamik och medicin.
Tink med tinderna
,Denempiriska vetenskapenhar aldrig nAtt
ldngre dn till att betrakta mdnniskans
lysiskakropp, varav det sjilsliga blott betiiktas
som ytfenomen.
Men mdnniskan iiger ocksAen eterkropp av formativa livskrafter, liksom f o
djur och vdxter. Hon dger ddrtill en astralkropp (liksom djuren) vilken domineras av
kiinslokrafter. Astralkroppen dr inte bunden
av naturlagarna. Vid insomnandet ror sig
astralkroppen fritt i tid och rum, vilket vi
upplever som drommar. VAr fjdrde kropp
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dr-den viktigaste, sjrilerzeller ,,jaget,, som
enligt antroposofernadr ododligt och forst
nigra timmar efter doden ldmnar kroppen i
avvaktan pa sin Aterfodelse.
Vi fods inte med alla dessafyra kroppar,
eller arisensled,fullt utvecklade. Det

"Waldorfpedagogiken
har en
mycket speciell och genom.
tinkt syn pi barnets
utveckling."
(Presentationav tv-program om waldorfskoror,
DN 7/721988)

nyfodda barnet dr i allt vdsentligt en fysisk
individ, underkastad omgivningens naturkrafter. Det dr eterkrafterna som driver fram
trinderna,framkallar tandcimsningen
och
utvecklar trinkandet.I tdnderna hfger just
den kraft som sjiilsligt tar sig uttryil i iantande. Denna processdomineru, de sju forsta
dren av virt liv.
Sedan mdnniskan i sjuArsAldernfAtt
sina tdnder frigor sig ndmnda eterkrafter
frAn sina tandalstrandeuppgifter och
hjeilper ddrefter till att utuectta det fria tiinkandet, inte ldngre som en fysisk kraft, utan

ffivV
som en rent eterisk kraft. Av denna anled_
ning anser antroposofin att tandsprickning
och tandsjukdomar stir i ett intimt och
betydelsefullt sambandmed barnets sjiilsliga

Wffi
utveckli.g - att barnet i viss bemdrkelse
tdnker med sina tdnder. Tdndernablir ocksA
viktiga hjiilpmedel for att utveckla tiinkan-

WVM
det efter sjuArsAldern,bl a genom att mojliggora uttalet av t och d. Dessakonsonanter
dr ju vad som inom fonetiken kallas dentaler och ingAr ofta i ord som betecknar
"det", "that",
tingen i omvdrlden - t ex
"das", ryskans "tot" osv. Det iir dock oklart,
huruvida Steiner egentligen menar att det
utan hjalp av dessakonsonanterskulle vara
skulle vara omojligt att peka ut foremAl i
omgivningen.
Mellan sju och fjorton Ars Alder utvecklar eterkroppen kdnslolivet. Till att borja
med dr detta intimt knutet till den fysiska
kroppen. Alla kiinslor hos barnet har tdta
korrelat i inre sekretion, andning, cirkulation. Denna utveckling kulminerar med
konsmognaden kring fjortonArsildern. Da
uppnir kdnslolivet sin sjdlvstiindigheti
forhAllandetill det rent fysiska.Sa tiil den
grad avskiljer sig nu eterkroppen frin den
fysiska kroppen, att ynglingens eterkropp
vid fjortonArsAlderniger kvinnliga former,
medan flickans har manliga.
Astralkroppen och liPParna
Samtidigt utvecklas emellertid nu en tredje
kropp - eller ett tredje vdsensled- asffal-

kroppen. Denna dr nAgot mer sjiilslig iin
eterkroppen. Den utgor mdnniskans andra
oversinnliga vdsensled.Vid fjorton-femtonArsAldernavskiljes astralkroppen och
blir ocksAden sjdlvstiindig gentemot den fysiska kroppen.
Lripparnautgor ett yttre centrum
fcir manifestationernaav denna process.PA
en sjuAringror sig liipparna som ett utslag
av rent organisk aktivitet - blodcirkulationen gAr ut i ldpparna och sitter dem i
rorelse.Vid trettonirsAldern rycker kdnslolivets sjiilsliga aktivitet in och ror liipparna
som genom individens fria val.
Liksom det tankemrissiga
i sprAkettog
sig uttryck i dentalerna f och d blir det nu
\
\
\\'
\
\
-'--

\ltr;..--

\-.*--.=-__-

_.2

_/
\

Lf,ppar (fritt

efter Salvador Dali).

utvecklingen av labialerna, leppljuden b
och p (som i "puss" eller "baccio")som bete_cknarldpparnas overgAngfrAn organisk
till sjiilslig verksamhet.
Den foljande sjuArsperiodenfram till
vuxenblivandet vid 2l-ArsAldern kdnnetecknas bl a av viljelivets utvecklirg. Fram
till det tjugonde och tjugoforsta levnadsaret
iir viljan beroende av hur andningen civerfores i blodcirkulationen och hur denna i
sin tur, genom den inre eld som alstrasddri,
begagnarrorelseapparaten,armar och ben,
dA minniskan ror sig och visar
viljeyttringar.
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Fram till denna ilder dr mtnniskan
vdsentligen underkastad tyngdkraften, och
diirfor inget sjdlvstdndigtvdsen.Annu dominerar hos blodet blodkropparnastyn gd, ty
dessainnehiller jdrn och dragesnedAt
genom gravitationen.
Nu vid tjugoettArsAldern
erhiller individen liksom en stcit underifrAn varigenom
en uppdrift dger rum i blodet. Ddrfor sdtter
mdnniskan fotterna i marken annorlunda
efter tjugoirsAldern dn fore. Hon blir ett i sig
slutet vdsen,som paralyserarde neditstrommande gravitationskrafternagenom
uppAtstrommandekrafter. Tidigare har alla
hennes tillvdxt- och utvecklingskrafter
strommat frAn huvudet och nedAt.
Viljans riktningar
Dessaforskjutningar i kraftforhAllandena
har en fundamental betydelsefor individens utveckling, och ddrmed for hela uppfostringsvdsendet.Ty all vilja verkar nedifrAn och uppAt, allt tiinkande uppifrin och
nedAt - frAn himlen mot jorden gAr tdnkandets riktning, frAn jorden mot himlen
gir viljans riktni^g. I den for uppfostran
centrala perioden mellan sju och fjorton Ar
mAstei synnerhetdessariktningar sdttasi
relation till varandra.
Om man vill komma i kontakt med
mdnniskan utifrdn tiinkandet mAsteman ta
vdgen via det konstndrliga.Om man vill
ndrma sig rndnniskanutifrAn det andliga
mAsteman gA tillviiga i en religios stArnning. Uppfostran mellarr det sjunde och
fjortonde Aretkan dHrforendastbli sant
mdnsklig om den i et ndrmasteforvandlas
till en religios kulthandling. Pedagogiken
mAsteberikas med konst och religion.
Det var utifrin denna grundsyn Steiner
utvecklade sitt pedagogiskaprogram, som
han tilliimpade pA enstakaelever ur forndma hem i Wien i slutet av 1800-talet.Det
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var ocksAutifrAn denna syn han gick till
verket , de han av direktoren for cigarrettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart 7979,
Emil Molt, ombads organiseraundervis-

"lnga direktiv frin stat,
kommun eller fack fir vara
Yagledande,utan endast de
lagbundenheter som rider i
barnets utvecklin$."
(Presentationav tv-program om Waldorfskolor,
DN 7/121988)

ningen for de anstdlldasbarn. Waldorfpedagogikenhar ddrefter blivit en internationell rorelse med over 300 skolor pi otika
nivAer vdrlden over. I Sverige finns forutom Kristofferskolan i Stockholm med 600
elever,waldorfskolor i Goteborg,Orebro,
Lund, Delsbo,UmeA, Norrkoping. Man utbildar sina ldrare vid Rudolf Steiner-seminariet i Ytterstj;irna,ddr irligen 180 elever
antas utan formella krav pA forkunskaper.
Vid seminariet finns en jordbrukslinje, en
eurytmilinje, en konstniirlig linje och en
l;ikepedagogisklinje.

Waldorfskolorna finansierasmed
terminsavgifter (som 1984pi Kristofferskolan uppgick till 3 150kronor per barn
och liisAr), genom fordldrainsatseri form av
frivilligt arbetesamt sedannAgra Ar, efter
riksdagsbeslut,genom statsbidrag.
Rudolf Steiner utvecklade dven en speciell syn pA mdnniskans forhAllande till
miljon samt pA liikekonsten.Dessaskall vi
ta upp i ndsta avsnitt av denna artikel, i
ndsta nummer av Folkvett.
Hans Isaksson
fir lfikare verksam vid SoArtikelftirfattaren
och medlem i Vetenskap och
dersjukhuset
Folkbildning.
Detta 6r den fiirsta av tvd artiklar som bygger pi ett {6redrag som han presenterade vid
fiireningens medlemsmcite den 26:e november
1987.
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Antroposofisk potatis:

Minen giir
ingen skillnad
Till skillnad frin mAnga andra ockulta ldror
drar antroposoferna praktiska konsekvenser
av sina ldror, bl a inom jordbruk.
I den antroposofiska jordbruksteorin
biodynamisk odling bestims plantering/
sAdd,rensning och skord av mAnensldge,
angivna i en av antroposofernautrdknad
"S6.kalender".
Teorin ir intressant, eftersom den (om
den dr korrekt) kan ge en svdltande virld
storre skordar, utan ekonomiska insatser.
Den dr ocksAtestbar, och Ultuna Lantbrukshogskola har gjort nAgra forsok ddr
konventionell odling jdmforts med
biodynamisk (Iosef Dlouhy, Lantbrukhogskolans meddelanden A 272, Dn).
Han fann att biodynamiskt odlad potatis hade bittre smak, bdttre kokningskvalitet, bdttre lagringsduglighet, men ldgre
skord, och det forekom mer ogrds iin vid
konventionell potatisodling.
]ag var intresseradav att jdmfora biodynamiskt odlad potatis med giftfrit odlad
potatis, utan hdnsyn till SAkalendern.Iag
kunde inte finna att nAgon sAdanjiimforelse hade gjorts, varpA jag forsokte sjiilv. ]ag
vill pApekaatt mina forsok enbart var avsedda for mig sjiilv, mina vdnner och
bekanta.
]ag genomforde en tioArsserie,ddr jag
omvdxlande odlade enbart giftfritt (GF), enbart biodynamiskt (BD), och (nAgraAr)
bAda jdmsides.
Fiirsiiken:
Odlingarna dr beldgna pA RAdmansci,och
bestArav tvA styckenlotter e 55 m2']orden
dr svartmylla och mycket bordig med stort
mikroliv, och har inte pA 20 Ar (enligt obekrdftade rykten: aldrig) haft konventionell
Folkvett . 4/8

odling (dvs med konstgodseleller gifter.)
]ag anvdnder vdxelbruk (gronsaker drtor, som grongodsel - potatis) och naturgodsel (komposterattrddgArdsavfallmed
bl a kogodsel).pH-vdrdet dr c:a 7.
BD-potatisensattes,kupades, rensadesoch skordades enligt SAkalendern.Arbetet med GF-potatisenskedde de dagar di
Sikalendern avridde frAn arbete med
potatisen. BAdaodlingarna fick lika stor omsorg.
Potatissorternavar desammafor bAde
BD och GF:
Art-S
tidig sort: Ulster Chieftain
sen sort: Bintje
Arg
tidig sort Early Puritan
sen sort Bintje
Ar tO
tidig sort Early Puritan
sen sort: Grata
Potatisenbedomdes med femgradig skala:
I = mycket dilig
2 = dAlig
3 = nOrlnal
4 =bra
5 = utmiirkt
Som jdmforelsemed handelns potatis,
bedomer jag den som smak: 2 och hAllbarhet 1 (i undantagsfall:2).
For att forekomma antroposofisk kritik
av kategorin "dina vibrationer var inte de
rdtta, dina tankar dr negativa" etc, vill jag
pApeka att jag tdnkte sAvackra tankar jag iir
mdktig och sokte kinna mina bdsta vibra11

tioner komma fram, dA jag behandlade mina
biodynamiska odlingar.
Resultaten framgAr av nedanstAende
tabell:

_
Ar

Odlingsmodell

Skordestorlek

CF

4

5

4

BD

4

5

4

CF

2

5

4

BD

5

5

4

HAllbarhet

Smak

CF

2

BD

2

CF

4

5

4

BD

2

5

4

skordeutfalletlika for GF och BD (Aren3, 4,5
och 10).LikasAdr "dAliga"Ar (Ar 8) lika dAliga
for BD och GF.
Intressantdr skillnaderna samma Ar,
ddr Ar 7 BD ger markant storre skord och Ar 9
GF ger storre skord. ]ag kan inte ge nAgon
god forklaring till detta.
]osef Dlouhy fann mer ogrds i BD dn i
konventionellt odlad potatis. ]ag fann ingen
skillnad mellan BD och GF; ogrds-mdngden
var i bAda fallen ringa. Inga insekts- eller andra angrepp kunde iakttagas.
HAllbarhet och smak dr identiska.
Slutsats:
Biodynamiskodling och giftfri odling dr
likvdrdiga. Ddrav foljer att SAkalenderns
planterings-,rensings-/kupning- och
skordedagardr utan betydelse.
Ren€ Palmqwist

1 0

Kommentar:
Ar 1:sdAliga hillbarhet berodde pe fel i lagerutrymmet.
Ar 8:s dAliga siffror beroddepa regn,
stcirredelen av skorden regnade bort.
Som vintat skiljer sig siffrorna - speciellt skordesiffrorna- mellan de olika Aren.
Vddret dr som bekant olika Ar frAn Ar, och
nAgon jdmforelse Ar frAn Ar iir vansklig att
gora.
Dock kan man se att "goda" Ar dr

t2
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Antroposofins rasldra
Antroposofin
innefattar en esoterisk lfira,
dvs fiirdolda sanningar som de invigda kan fd
tillgdng tiil. Sedan kunskap sfigs finnas frfimst
i Rudolf Steiners skrifter.
Antroposofins esoteriska liiror handlar om
andevf,sen och om den materiella v{rldens
dolda andliga egenskaper. Rudolf Steiners utsagor om sidana ting ifrigasiitts i praktiken
aldrig inom antroposofin.
Den frf,msta kunskapskdllan
our den esoteriska antroposofin fir Steiners s k ftiredragscykler, en mdktig samling texter som handlar
om de mest skiftande 6mnen. Antroposoferna
anser inte att oftirberedda mfinniskor kan ftirstd dessa skrifter. De 96r diirftir inga anstrf,ngningar att sprida dern. Tidigare htills rndnga
av dessa texter ocksd strfingt hemliga.
Jag har emellertid tagit mig f?ire att studera Steiners ftirdragscykler och andra Steinerskrifter.
Den ftirsta rapporten till Folkvetts
ldsare ska handla orn Steiners raslfira.

Varftir iir negrer svarta?
Rudolf Steiner Aterkom gring pri g{ng till
frdgan om de olika minniskorasernas
uppkomst och egenskaper. Detta ir inget bitema i
hans skrifter, utan en viktig del av hans stora
historieskrivning
om mdnsklighetens utveckling och skickelse.
De fysiska kf,nnetecknen pd att tillhdra en
viss t'rast' ftirmedlas som bekant genom arv.
Men enligt Steiner (som inte trodde pd den biologiska utvecklingsldran) var det I6rst under
senare tid som raskd.nnetecknen blivit drftliga.
Hans andevetenskap hade nlmligen visat att tti
det f,iirgdngna frambringades raskiinnetecknen
av den plats diir minniskor ftiddes".1

som si att sdga fdr de bestfimmande krafterna
ur marken vid denna punkt.
Det som vi
kallar den svarta rasen f,r visentligen betingat
av dessa egenskaper".3 Svarta miinniskor var
alltsri, enligt Steiner, barnsliga.
I ett annat sammanhang beskrev han de
svarta som "de sista resterna av den minniskogrupp hos vilka ndringssystemet 6r ftirhf;rdat",4 och i ytterligare ett sammanhang skrev
han:
"Men de mdnniskor
som alltftir svagt
utvecklat sitt jag-vfisen, sorn var alltf6r
utsatta ftir solens inverkan, de var sorn
v6.xter: de avsatte under sin hud alltfcir
mycket kolartade bestdndsdelar - och blev
svarta. Ddrftir ilr negrarna svarta.,t5

De asiatiska folken
De gulhyade minniskorna
i Asien f,r enligt Steiner betingade av en punkt pri jordytan sorn f,brser dem med "mS.nniskans senare
ungdomskdnneteckent'.6 Dessa minniskor ir,
menade han, ftirsedda med en alltftir indtvind
folkkaraktdr:
"Se pi dessa fHrger,
med b6rjan hos
negern och fram till den gula befolkning
som std.r att finna i Asien. Ddrav har ni
ddr kroppar, som Aterigen 5r fodral till de
mest olika sjdlar, med b6rjan i den helt

ttden helt passiva
negersj6.len"

Han gav ocksd ganska detaljerade besked
om hur raskinnetecknen hade uppkommit.
I
negerns fall hirstammade de frin krafter som
utgick frdn "en punkt som ligger i Afrikas
inre.
Frrin denna punkt verkar sri att sdga
alla de krafter utstrdlande frdn jorden, som
sfirskilt ingriper pd mfinniskan under hennes
fiirsta barndomstid".2 Denna punkt pdverkar
ddrigenom " de rndnniskor som genom hela
sitt liv 6r helt beroende av dessa krafter,
sA att denna punkt fortvarigt
prdglar dem
med de ftirsta barndomskf,nnetecknen.
Detta
fir ungeffirligen
en karaktdristik
av alla de
mdnniskor - vad gdller deras raskaraktir
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passiva negersjrilen, som iir fullstdndigt
hdngiven omgivningen, den yttre physis,
till den passiva sjdlens andra nivd i Asiens
olika delar.ttT

"en degenererad
mdnniskoras"

Steiner tvekade inte heller att d6ma ut olika
enskilda asiatiska folkslag. Hunnerna beskrev
han t ex som t'de sista resterna av gamla atlantiska folk. De stir i djup dekadans, som
yttrar sig i en ftirruttnelse av deras astraloch eterkroppar".8 Vidare fanns det ttsidana
minniskor,
som ddrigenom 6r degenererade,
att nervsystemet ftirhf;rdades pd alltfor tidigt
stadium och inte ftirblev mjukt tillrfickligt
lf,nge - de sista resterna av dem 6r den malayiska rasen".e Ett annat slags ftirhdrdning gav upphov till de mongoliska "ldgre folkklasserna".l0

De utdiiende indianerna
Men den minniskoras som fick minst ndd i
Steiners 6gon var indianerna. A.r".t dessa var
forknippade med en sii,rskild 6lder i minniskolivet, nfirmare bestfimt med oode krafter som
har mycket att giira med minniskans
utd6ende".ll Han beskrev dem som "en degenererad mdnniskorast',12 och detta var ocksi skfilet till att de hade dukat under i sd stor utstrdckning:
ttDet 6r inte pd grund av europdernas nycker som den indianska befolkningen

har

ddtt ut, utan pd grund av att den indianska befolkningen
m6,ste fbrvf;rva de
krafter som ledde till att den dog ut."13
Medan Afrikas svarta led av abnormt svag
jagkinsla, hade indianerna det motsatta problemet.
Detta var ocksd orsaken till deras
hudfdrg.
"Och de har utvecklat detta Jag sd starkt
att det gdtt 6nda in i deras hudfdrg: de
blev kopparndda. De har utvecklats till
dekadenr.r:14
D en

vi ta

rasen

Den ras som Steiner beskrev i de mest uppskattande ordalagen var - ftig. 6verraskande
- den vita.
I en uppriikning
av olika raser
berdttade han hur de var drabbade av "fiirhirdning"
av olika organ. Upprdkningen avslutades med de mf,nniskor som "inte ftirblev
vid ndgon Ibrhfirdningsform iiverhuvudtaget."
De Aterfanns i otde trakter som bildas av dagens Europa och Asietr.rt 15
I ett annat sammanhang angav han att ttde
mognaste kdnnetecknen ftirses mdnniskorna
med av den motsvarande punkten i det europeiska omrddet.
Det fir helt enkelt en
lagbundenhet.tt 16

t'l6gre folkklasser"
1,4

Ndr utomeuropeiska folk visade sig framgingsrika ftirklarade Steiner detta rned att de
lfirt sig av europder.
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"Man

hinvisar idag ofta till att japanerna genomgdr en betydelsefull utveckling utifrdn
sina karaktdrsegenskaper
det ir en illusion. Det ir ingen utveckling som de genomltir utifrdn sina egenskaper. Niir de i det senaste kriget segrade med de av de europeiska folken uppfunna krigsfartygen och kanonerna, sd har
de betjiinat sig av en frdmmande kultur.
nfir ett folk
Det 5r ingen vidareutveckling
har antagit s6dant som sprungit ut ur
ett friimmat'tde folks visen, utan ftir detta
miste det utveckla sig ur sitt eget visen.
Det 5r detta det gf,llert"rT
Steiner predikade en sjfilavandringslfira.
Enligt denna kunde en och samma sjil anta olika
raser i olika inkarnationer.
Vilken ras det
blev berodde pd dess beteende i det niirmast
fiiregiende livet.
" En sjf,l kan vara inkarnerad i en ras som
ftirfaller, men om denna sjdl inte sjf;lv gcir
sig ond, beh6ver den inte iter inkarneras
i en neditsjunkande
ras, den inkarneras
Ater i en uppritstigande ras."18
Det gf,ller med andra ord att vara en god
mfinniska.
Annars kan man bli svart eller
japan i niista liv!

t'inkarneras

i en

nedetsjunkande
ras"

Raslira i svensk antroposofi
Allt detta skulle enbart ha varit kulturhistoria om de nutida antroposoferna klart hade
tagit avstdnd frin Steiners raslfira. Men si ir
inte fallet. Tvii,rtom iterspeglas den i skrifter
och uttalanden frrin fiven svensk antroposofi av
idag.
Ar L979 gav f,6reningen ftir antroposofisk
,tt en skrift med titeln
lfikekonst (FALK)
"Ndgra riktlinjer ftir spdd- och smdbarnskosten." Dir beskrivs de olika miinniskoraserna
pd ett sdtt som starkt anknyter till Steiners
idder.
fndianerna beskrivs som "en typiskt
rnelankolisk ras, prfiglad av planeten Saturnust'. Om svarta mfinniskor heter det:
"De afrikanska folkstammarna
5.r till sitt
6vervdgande sangviniska.
temperament
Afrikanen 16r sig gf,rna och tar livlig del
i allt som hdnder och sker.tt le

ttde mognaste

kennetecknentt
Folkvett . 4/ffi

Vidare:
"f motsats till indianerna har negrerna i
USA klarat den vite mannens civilisation
och anpassat sig till den."2o
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"klarat den vite
rnannens civilisationt?

Aven de asiatiska folken beskrivs i full enlighet med Steiners lfira:
"Den 6stliga kulturen iir pd visst siitt flegmatisk.
Den har skiina dygder i likhet
med det kontemplativa betraktandet med
sin stegring i meditationen, men den saknar den aktivitet,
som fordras ftir att
kunna utveckla det vistliga medvetandet."21
Om de nordiska folkslagen fick man veta att
det 'obodde en oerhdrd dddkraft i Nordens
unga folk'.22
I en artikel i den antroposofiska tidskriften
Falk-bladet 61 1981 heter det att "6sterns
mdnniska" f,r "indtvii.nd, jordfif,rran
och ldtt
i lemmarna.
Huden 6r porslinsartad, ndstan
genomskinligo och blicken talar om uthdllighet,
tdlamod och ett rofyllt inre liv."23
f en skrift utgiven av FALK ir 1985 heter
det:
"De iisterldndska folken, sfirskilt de indiska, gdr mycket ldngsamt igenom medvetenhetsutvecklingen.
I Grekland grundades en helt ny form av tdnkande som
har utbrett sig i vfisterlandet, men i den
gamla 6stern, ocksd i Kina, har denna
utveckling ftir linga tider stannat upp."24

76

I en skrift av en antroposof med det svenskklingande narnnet Kerstin
Olsson, frdn ir
1985, heter det:
"Riset understcidjer det flegmatiska temperamentet och en in6.tvri,nd, kontemplativ livshillning.
Till utbildandet av det
vfistliga medvetandet f,iirmedlar inte riset
samma underlag som v6,ra egna sf,desslag
..
.r r<
gor." -"

Rasism?
A" dA detta rasism?
Med rasism brukar
man i regel mena uppfattningen att mfinniskor
av olika "rastt ska behandlas olika.
Detta
verkar inte att vara antroposofernas uppfattning. Antroposofen Mats Wilz6n har t ex i en
tidningsartikel
framhrillit
att antroposoferna
visserligen anser att miirrniskoraserrra har olika
egenskaper, men att det inte dfirav fiiljer att
de skulle ha olika vd.rde:
t'Vi kan intressera oss ftir det italienska folkkynnet
likavf,l som ftir det svenska. Vffrderingar
nedliter
vi oss fortfarande inte till. Rasist ir inte den som
6r uppmdrksam pd minskliga olikheter,
det rasistiska ligger i att virdera den ena
rasen mot den andra."26
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1. R Steiner, Die Mission einzelnerVolksseelen,
1 9 1 0s. 4 : 6 .
2 . D : o ,s 4 : 8 .
3 . D : o .s 4 : 8 .
4. R Steiner,Welt,Erdeund Mensch,1908,s 6:16
5. R Steiner. Geisteswissenschaftliche
Menschenkunde, 1908-1909,
s 5:9.

6 .D i e M i s s i o n . . . . s 4 : 8 .
. ., s 5:10-11.
7 . Geisteswissenschaftliche.

8 . R Steiner, Die Theosophie des Rosenkreuzers,

"saknar den aktivitet,

sorn fordras fcir att
kunna utveckla det
vd.stliga medvet and ett'

1 9 0 7 s, 3 7 .

9 . W e l t , E r d e . . . ,s 6 : 1 6 .
1 0 .R Steiner, Vor dem Tore der Theosophie,1906,
s 37. S amt: W el t, E rde.. . , s 6:16.
1 1 .D i e M i s s i o n . . . s, 4 : 9 .
1 2 .W e l t ,E r d e . . . ,s 6 : 1 6 .
1 3 .D i e M i s s i o n .. , s 4 : 9 .
14. " Gei stesw i ssenschaftl i che.
. ." , s 5:14. Se 6ven
s5:9.
1 5 ." W e l t , B r d e . . . " , s 6 : 1 7 .
1 6 ." D i e M i s s i o n . . . " s, 4 : 9 .
1 7 ." W e l t , E r d e .. . " , s 1 0 : 1 3 - 1 4 .

Men detta hindrar inte att antroposofernas skildring av de olika rasernas egenskaper
stfimmer f,iirbluffande vil 6verens med de gfii vit rasism. Det borde
ngse uppfattningarna
kunna stii.mma till eftertanke.

18. R Steiner,"Vor dem Tore der Theosophie",1906,
s42.
19. -22. FALK, "Nigra riktlinjer fcir spid- och sm6barnskosten",1979.

hriller pri att skaffa sig en
Antroposoferna
alltmer etablerad stdllning i samhdllet. I takt
med att de lyckas med detta 6kar risken att
deras raslii.ra kan anvfindas som nAgot slags
legitimering
for att rnan visst kan fe tycka att raserna har olika psykiska egenskaper.
Dirftir lir denna frdga allvarlig, trots att antroposoferna veterligen inte iir skyldiga till nigon
rasftirftiljelse.

2 3 . F A l K - b a l d e t n r 3 , 1 9 8 1 ,s 9 .
24. Uno Renzenbrink,"Nd,ringensandliga bakgrund
- de sj u sddessl agen"FA
, LK 1985,s 11.
"Barnets
25. Kerstin Olsson,
nd,ringunder de

forsta

6ren",FALK 1985.
26. FolkbladetOstgoten3 juni 1985.

Det bfista vore om antroposoferna kunde
friirmds att iiverge denna del av sin ldra. Men
mitt studium av Steiners skrifter har giort mig
pessimistisk pi den punkten.
Si mycket av
den 6vriga antroposofin dr sammanvdvt med
raslfiran, att det i sA fall miste bli en ganska ornfattande lfirorevision.
Och en sddan
vore, verkar det, frf,mmande ftir antroposofins
natur.
Sven Ove Hansson
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Hans Rehnvall fiireliste

Saida Anderssonsfiirutsigelser

Pri medlemsmotet den 5/ 12 var det dntligen dags att
lyssna till Hans Rehnvall, chef for Vetenskapsredaktionen vid Kanal 1 och mottagare av forra AretsFolkbildar-utmdrkelse. Av olika skiil hade det inte gdtt
att ordna Hans foreldsning tidigare.
Hans Rehnvall talade om populdrvetenskupi
massmediaoch pekade sdrskilt ut tvd forsvdrande
faktorer:
For det forsta t6'nkerjournalisten i termer av
hdndelser,sddant som sker momentant.Det dr en
grundliiggande skillnad jdmfort med vetenskapsmdnnenssdtt att tdnka.
For det andra dr det mycket fd journalister som
har naturvetenskapligbakgrund. Det behover inte
vara sd allvarligt, men gor det svdrarefor dem att
genomskiidaen del galenskaper.fournalisternakan
latt bli lurade att skriva om fullstiindigt nonsenssom
om det vore ndgot att ta under overvdgande,for eller
emot - t ex slagrutor eller pyramidkraft.
Hans Rehnvalls visade sedan ett par exempel pd
olika populiirvetenskapligatv-program.
Vetenskapsredaktionensiinder idag 45 minuter
program per vecka. Tittarsiffrorna har mdtts tvii
gdnger,och legat mellan 1 och 3 procent tittare. Hans
Rehnvall trodde att man nu kommit upp over 5 procent.Vetenskapsredaktionens
program ligger mot
RapportiW 2, som har 35 procenttittare - mestav
alla reguljdra prorgam.
Vetenskapsredaktionenskall dven forsorja Aktuellt med vetenskapligainslag. Vi har giort avsevdrda anstrdngningar,men det borde skett dnnu oftare, menade Hans Rehnvall. Finns det vetenskapliga iimnen som nyhetsreportrarnanappar iit sig
sjiilva?frdgade niigon. "fa", svaradeHans Rehnvall:
"Ett fall ndr det
ansesatt man inte behover niigon
kunskap i dmnet iir ju t ex pniserande strdlning."

SierskanSaida Andersson fick stor uppmdrksamhet
under decemberfor pdstddda forutsdgelserom utredningen av mordet pd Olof Palme. Forutsdgelserna,som
skall ha gprts under vAren, finns inte dokumenterade,
utan dr bara redovisadei andra hand. Senarehar Anderssonkommit med nya, tdmligen detaljeradeforutsdgelseri tidningsintervjuer.
Vetenskapoch Folkbildning avser att noggrant
granskadels de forutsiigelserhon pdstdsha gjort forra
vdren,dels folja upp de nya dokumenterade
forutsdgelsersom hon gjort nyligen.

-IS

Randi hit i vAr
JamesRandis besoki Sverigei hostasblev ju tyviirr
instdllt. Nu ser det ut som om Randi skulle komma till
Sverigei vdr i stdllet,prelimindrt under april-maj. I
borjan av maj skall han tala vid CSICOPseuropeiska
konferensi Viisttyskland (se ledarsidan).Vi
dterkommer ndr vi vet exakt besked.

Nista europakonferelrs - i Sverige?
CSICOPavser f.o. attt hAlla en europeisk konferens
dven niista 4r,1990.Alla CSICOPssysterorganisationer i Europa, dven Vetenskapoch Folkbildning,
kan ansokaom att fd ordna konferensen.
Vad siigsom en konferensi Sverige?

Ny adress
Styrelsemedlemmen Svante Janson har bytt adress.

$Ya adressen:
Asgriind 3
752 35 Uppsala
Telefon: 018/ 69 58 77

OKAY wHo's THe
FUNNY

Ny medlemsavglift
Medlemsmotetden 5/12 faststdllde(som ni kan ldsai
redaktionsrutan) drsavgiften till 100 kronor och prenumerationsavgiftenfor Folkvett for icke medlemmar
till 75 kronor. Detta var en store hojning dn styrelsen
hade foreslagit.
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Det At
annu Yarre
Folkvett nr 3/88 noterar att AB publicerat tre sidor om
irisdiagnostik. Folkvetts liisare kanske inte kiinner
till det senaste i sd att sdga ogonvdgen, ndmligen den
nya irisdiagnostiken. Monstret pd iris berdttar
ndmligen hela vdrt livs historia, barndomstrauman,
gliidjeiimnen, fcirhdllandet till foriildrarna/ karaktdren, talanger, svagheter med mera. I hdlsolevandets
hdxeribransch anvdnds denna nya galenskap pd hiilsohemmet Strandgirden i Falun (3 sidor i novembernumret av Mi Bra).
En jonisafor hdngande om halsen ger negativa
joner och hdller damm, pollen och andra allergener
borta. Man ger garanti for att allergi, luftrorsbesvdr,
migrdn, hjiirt- och somnbesvdr forsvinner. Detta dr
naturligtvis vetenskapligt bevisat (annons i Hilsa

7-8/ 8U.
En hdxericentral iir Cafe Pan i Stockholm, Nordens storsta helhetscenter, som har mag pd programmet, till exempel medialt formedlad kunskap i sjdlvkdnnedom.
Vet ni vad en rEulsator dr? jo, ett glaskdrl med
regnvatten och koppar och zink i. Med denna blir
skorden storre och man slipper miljoforstorande
godning. Eldndet salufors av Institutet fiir ekologisk
teknik i Linkoping. En av forskarna som dgnar sig dt
ekologisk teknik dr ingenjor Olof Alexandersson, medarbetare i Hiilsa.
En spokskola dr Axelsons Gymnastiska Institut
(ocksd i Stockholm), som har annonser i hiilsotidningarna. I en kan man finna 33 kurser i cranio sacral
terapi, heal with your hands, irisdiagnostik for att ta
ndgra exempel.
Sida efter sida i hiilsotidskrifterna dr fyllda av
idiotier, som jag tagit ndgra exempel pd. Men dit jag
vill komma dr foljande:
"Crdsuggefilosofi
I recensionen av min bok
och
hiilsohysteri" (Folkvett nr 2/8$ stdr det bland annat:
"Att
piivisa hiilsobluffar dr ett angeldget dmne, som
alltfor fd forfattare och journalister (och alltfor fd
ldkare och andra sjukvdrdsutbildade) gett sig in pd."
Ar inte orsaken att omrddet dr sd okdnt for de
flesta? Lds igenom ndgra Argdngar Hdlsa och MA Bra
och skriv! Det dr ndst intill omojligt for en okiind landsortsskribent att fd in ndgot i en rikstidning med stor
ldsekrets. Helst bor man ocksd ha en fortroendeingivande titel. Skriv artiklar, ni som dr vetenskapligt utbildade, och ndmn organet for Vetenskap och
Folkbildning, Folkvett. Hdlsolevandets hdxeri har
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fdtt som foljd att man sprider ockultism med resultat
att det nu finns sekter som Livets Ord, scientology,
Hare Krishna och sd vidare. Fundamentalismen brcder
ut sig, demonutdrivning blir allt vanligare, svaga
miinniskor faller (och mister sina pengar). Och dct
finns nu utbildade suggestologer. Vi stdr infor cn avgrund av vidskepelse.
Karl-Ivar Gabrielson
Hdssleholm

Ar medvetandet
fysiskt?
Som medlem skulle iag vilja stAlla en frdga som bdr
utredas, ndmligen vilken status begreppet medvctandc
har for ndrvarande inom naturvetenskapen (fysiken).
]ag hiinvisar till ett citat frAn sista sidan i forra numret av Folkvett:
"...de
stora problemen iir uiil att ftirklara aad
'oilia'
'medaetande'
egentligen iir. Och dd lir i
och
(som SOH ocksdsiiger) Idngt bortom fysiken."
Menar Staffan Soderhjelm att medvetandet dr ett
konstaterat fenomen som dr utanfor vetenskapens (dcn
nuvarande vetenskapliga metodens) rdckvidd ?
I sd fall uppfyller det definitionen pd ctt konstaterat paranonnalt fenomen och skulle alltsd bcrrittiga
till Randis beloning pa 10.000 dollar!
Varfor rdkna med ndgonting utanfor vetetrskapcn?
Varfor pd forhand bestdmma sig for att vissa saker
kommer vi aldrig att fd veta? kan man vara sdker pd
att griinsdragningen mellan fysik och metafysik dr sd
kvalificerad och definitiv? Vem kdnner naturens nycker sii viil att han for all framtid kan dc'finiera en
vetenskaplig metod som inte behover korrigeras ndr vi
triinger ner i underliggande kunskapsskikt? (Kom ihdg
relativitetsteorins inverkan pd filosofin!)
Forutom dogmatiserin gsfaran ino m ve t enskapen
"helhctsvill jag varna for New Age-infektering frdn
syn"-snubbar som pAstAratt det kan uppstd grundldggande nya fenomen i ett system bara pd grund av
komplexitet. Detta dr absurt och det verkliga grundskottet mot vetenskapen. For finns det ndgot mer
grundliiggande for vetenskapen dn att saker kan
forklaras utifrdn sina forklaringsgrunder? Vad skullc
de annars forklaras utifrdn?
Till kamp mot holismen! Holisterna kdnncr man
"helhet".
Ndr detta
igen pd deras missbruk av ordet
ord hors dr det skdl att vara pd sin vakt!
Giiran Eriksson
Svalov
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Alternativt frisk
frAn cancer

nAgon visad effekt mot brostcancer.
Efter fyra Ar kdnner hon en ny knol i
brostet. Provtagning visar att knolen borde
"Det hdr dr bra.
reagerapA hormonbehandling. PA en klinik
Underbart. Vilken feber! Du
i Mexico, ddr forfattarinnan bl a tar injekdr vacker med den hdr febern."
tioner av extrakt frAn aprikoskdrnor, overPenny Brohn, forfattarinna till boken
"Mina goda jittar.
talas hon att dven dta Tamoxifen, ett verkFrisk genom alternativ
samt hormonpreparat. Da boken skrivs har
medicin - en kvinnas kamp mot sin briisttumorerna i brostet mjuknat och forfattarcancer"(W&W), befinner sig pA Ringerberginnan fortsdtter med en rad olika "alternakliniken i Tyskland. Hon har hoppat over
tiva" terapier forutom hormonbehandfrukosten for den varje vecka Aterkomlingen.
mande intravenosa injektionen av coliBoken dr ostrukturerad,ndgot svArldst
bakterier.
och sprAketdr slarvigt. Den dr troligen
Det dr den Atfoljande febern som komskriven och oversattunder tidspress.Trots
menterasav doktor Issel, chef pA kliniken.
det tror jag boken kan vara av vdrde for de
Patientensdger sig vara nAgot tveksam till
som intresserarsig for vad som brukar kalbehandlingen,hon undrar om inte hjdrnan
"holl pi att
las "alternativ medicin".
smdlta". "Nej, nej," siiger dr IsUndermedlen,och den forestdllningssel, "cancercellerna,de tycker inte om hetvArd som vidhdnger dem, dr desammafrAn
tan, de dor fore Dig."
land till land. Penny Brohn injicerar bl a
Till rutinerna hor dven kaffelavemang.
"Varje dag",
"hd.mIscador,ett mistelpreparat som dven s;iljs i
skriver forfattarinnan,
tade jag kannan med den Angandebrygden". Sverige,och kostrAdenkdnns igen frAn en
del svenska hdlsohem. Forfattarinnan har
Att dricka kaffe iir forbjudet enligt de flesta
"holistiska
startat ett "CancerHelp Centre", invigt av
cancerregimer",medan ddremot
prins Charles, som fAtt uppmdrksamheti
intagande motsatta vdgen iir viktigt. Kaffet
absorberasvia tjocktarmen och fAr gallblAsan svensk press.
Penny Brohn tycks till stora delar sakna
att sldppa ut gifter vilket dr viktigt for att
distans till sig sjiilv och de terapier hon bestirka levern. I ovrigt ingAr en kall avrivskriver. Boken erbjuder ddrfor ett bra
ning varje morgon, vitamin- och mineralrAmaterialfor den som vill forsoka forstA
tillskott samt homeopatiskamedel i terapivarfor en individ avstArfrAn verksam bearsenalen.
handling (med god chans till livslA^g
Penny Brohn ir sparsam med meditumcirfrihet),for att istdllet med utsdtta sig
cinska data i sin bok, men tolkar jag hennes
for ibland mycket besvdrliga "alternativa'i
sjukhistoria rdtt sA har en cancerknoldiagbehandlingar. Den illustrerar dven hur
nosticeratsi ena brostet.Ett forsok gors att
foreteelsenkan skildras massmedialt; "Frisk
enbart avldgsnatumoren och spara brostet,
(min kursivering) genom alternativ medimen all tumorvdvnad kan inte tas bort i det
begrdnsadeingreppet. Forfattarinnanerbjuds cin" dr undertiteln pA bokens framsida.
- Gunnar Steineck
operativt avldgsnandeav hela brostet foljt
av strilbehandling. Hon avbojer och dgnar
Cunnar Steineckdr underliikarevid Radiumhemmeti
istiillet en stor del av de foljande sex Aren
Stockholm
och ledamot av Vetenskapoch Folkbild(fram till dessatt boken skrivs) At att besoka
nings styrelse.
olika institutioner utanfor samhdllets sjukvArd och genomgAterapier som inte har
20
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BYTE I ROPSTEN?

GAMLA NYHETER:

HOMEOPATI:

Frdn tefat
tilt t-bana

Rysk New Ag"
redan sjuttio dr

Fortunning i
arbetsmiljon

Annu en bekrdftelse pd att "New
Age" bara dr sopor frdn historiens
skriiphog som Marx sa (eller var
det Lenin?). Den new age-inriktade
foreningen Nytiinkarna erbjuder i
sitt hostprogram 1988en resa till
"Ryssland".
Inte sdrskilt nytdnkt,
med tanke pii att staten Ryssland
gpphorde att existerafor omkring
70 6r sedan.
-IS
(Mdjligen iir denna notis oriittais.
AIIa lun gdra fel. lag lun t ex staoa
fel tiil Schweiz,som i ftirra numret.lS)

I SvenskaDagbladetl7 /7 1988
foreslog homoepaten Birger Dal6n att homeopatins metoder ska
inforas i foretagshdlsovdrden.pA
detta sdtt, trodde han, skulle den
hoga sjukfriinvaron bringas ned.
NAgra dagar senare(22/7y
gick professor David Ingvar till
svaromAl,och pdtalade att ndgra
som helst bevis hittills inte frahkommit for att homeopatin skulle
ha-ndgoneffekt. Samtidigt uttryckte han sin oro over alternativmedicinutredningen, som han
menade vara "befolkad av en del
parlamentariker som ej har
forstAtt vad rationellt tinkande er,
dn mindre forstdr att viirdera eller
se vdrdet i vetenskapligaresonemang."
-SOH

Tefatsmiinnenstuderar oss jordlingar, brukar det heta. Men vad
skulle vi kunna ldra dem? Vi har en
ny teori: kosmos saknar uppenbarligen kollektivtrafik.
I tidskriften UFO-information
nr 4/1987 berdttadesom ett sensationellt fenomen i Stockholmstunnelbana. Ddr "kan det enligt
vithresuppgifter finnas ett okdnt
folkslag. De k'iinnetecknasfrdmst
genom sin bleka hy, som dr mer
grd iin vit. Dessutom talar de ett
spriik som pdminner om 'LINUS
PA LINIEN'. Enligt sdkra vittnesuppgifter bdr de morka kldder
och hatt."
Tidskriften dterger en rapport
friin ett vittne som mcitt dessaherrar den 14 oktober 1987pd T-banan
mellan Cdrdet och T-centralen.
Herrarna sAggrdaktiga ut i ansiktet. Sd hdr berdttade vittnet:
"Jagblev
ordentligt rddd och
ville genast ldmna vagnen. Men
just dd startade ekipaget, och jag
blev inte mindre riidd- dii en av
herrarna plotsligt ramlade river
mig. Han verkade vara ovan att
utsdttas for hastiga gravitationsfordndringar i sidled."
Detta hdnde vid tiotiden pri
formiddagen. Men det var inte slut
pd miirkliga upplevelser.
"Senare
pd kvdllen, vid 17.10tiden, sig iag en ovanligt stark,
stjdrnliknande ljuspunkt som till
en borjan stod helt stilla pd himlen,
men som senarerorde sig over
Gdr-det helt ljudlost frdn-vdsttill
6st."
Tid skriften UFO-Informa tion
tog dessauppgifter mycket seriost
och meddelade sina ldsare att man
var intresseradeav fler uppgifter
om dessa fenomen. "Om ndgon
har sett mer som stdmmer in pri
detta, sd hor av er till oss med gott
fcirtro-ende."
Om niigon kan forklara hur ufologgrna lyckas ta dessauppgifter
pd fullt allvar, sd hor av er med gott
fortroende till Folkvett.
_ SOH
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INGA GENVAGAR:

Den som sover/
Iar sig inte
t

t t

.

.

USAs arm6 tillsatte{or ett par dr sedanen grupp bestriendeav fjorton av
landets frimsta psykologef for att studera d k bkotrrrettionella metoder
att forbdttra den psykiska funktionsformdgan. Gruppens uppgift var helt
"
enkelt att svara pii frdgarr: vilka av dessainetoder irir.tge.aiz
De metoder som fungerade,enligt kommitt6n, v-ars k biofeedback.
Ndgra timmars
rec$r for att man ska ldra sig att niigot oka hudtgmperatu_reni .{3d."S
hdnderna. Med ndgra dagars triinin[ kan m"anocksA ldra
fls at-tre*u pylryl. Ndgon praktiik anvdndning arr"dessaforviirvade
formdgor har dock inte redovisats.
Inldrning under somn fungerade betydligt sdmre. Visserligen kan
... ..,
tglso.ksper^ryngrldra sig en del fihn b.andsfetai6 som giir pd natten, men
det sker pA bekosbrad1v somnen! Detta har konstateratsgenom att man
tyr tagi! EEG pA forsokspersonerna.Ju mer man ldr sig und"ernatten, desto mindre verklig somn fiir man.
Ovriga meloder som kommitt6n studerade forkastades.Detta
gdller ocksii paranormala metoder.
_ SOH
(KAlIa: Scientific Ameican, augusti 1985.)
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ALTERNATIV MEDICIN:

ALTERNATIV MEDICIN:

Mdnga skadas

Dyratc, men
inte bdttre

SvenskaLdkaresillskapet har
genomfort den forsta svenska undersokningen av skadeverkningar
av behandling med sk alternativ
medicin. Resultatenvisar pd ett
overraskandestort och allvarligt
skadepanorama,sdger Ldkaresiillskapets ordforande Harry
Bostriim i en internjr i Ldkartidningen 43/8.
Undersokningen bygger pd
en enkd,ttill et stort antal klinikchefer inom invdrtesmedicin, reumatologi, onkologi neurologi och
pediatrik.
Enkdten uppdagade omkring
150fall av skador, komplikationer
och biverkningar efter olika gper
av "alternativ" behandling. Bland
fallen finns svdra njurskador, forlamingar och till och med dodsfall.
Komplikationer efter misslyckad
kiropraktorbehandling och efter
olika dieter dr tvd typiska omrdden.
Det finns nAgra rapporter om
alternativ behandling av smdbarn.
Enligt kvacksalverilagenfiir endast
legitimerade ldkare behandla barn
under dtta iir. Ett par fall av felbehandling av barneksem,som lett
till svdrt lidande, finns med i rap
porter, liksom forsok att ersHLtta
insulin till barn med diabetesmed
vegankost.
-Sddan terapi kan jdmstdllas
med ren och skdr misshandel,
sdger Harry Bostrom.
Bostrom piipekar ocksd att
patienter som felbehandlasav
"alternativa"
terapeuter sdllan
skyddas av patienfforsdkringen.
Det finns heller ingen ansvarsndmnd eller annan kontrollinstans
att anmdla skadeverkningartill.
Undersokningen kommer att
foreldggas alternativmedicinkommitt6n.

22 procent av barn med svdra
allergier eller astna sdger att de
provat alternativa behandlingsmetoder. Det visar en undersokning
'1.4'I.,
av
barn med sAdanasjukdomar i Vdrmland.
DrySt hiilften var nojda med
behandlingery och ansdg resultatet
vara "ganskagott" eller "mycket
gott". Drygt 80 procent av barnen
tycker att den konventionella behandlingen gav sarrunaeffekt.
Hdlsokostpreparatvar den
vanligastetypen av behandling.
Homeopatmediciner var ndstan
lika vanliga.
Resultatenvar i stort sett desanuna for de olika behandlingarna. Ndgot fler var missnoila med
homeopatmedicinerna.
Knappt hdlften av barnen
hade fdtt betala mellan etthundra
och femhundra kronor for behandlingen. Lika mdnga mer iin 500
kronor. De som fiitt betala mest for
behandlingenvar mest nojda. A
andra sidan har miinga uppgett att
de slutat med den alternativa behandlingen ddrfor att den var for
dyr.
De barn som provat alternativa behandlingar har inte haft vdrre
problem dn de som nojt sig med
vanlig behandling.
Sjutton barn var yngre dn dtta
iir niir de behandlades.Detta dr
olagligt.

(Kalla:Liikartidningen
$i3

-IS
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A great many open
minds should be
closedfo, repairs.
Toledo Blade
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SrMr/
For ndgon tid sedan sarrunantrdffade jag i ett mindre siillskap med en pensionerad
biskop. Aven om biskopar vanligtvis inte hor till mitt normala
umgdnge, var denne emellertid
en gemytlig priistman, kdnd for
sin socialistiskaoch over huvud
taget kritiska instdllning till
sdviil ky.ku som samhdlle.
Bland annat berdttade han en
liten historia om tvd av sina meningsfrdnder, den ene biskop i
Sverige,den andre i Finland.
Den svenskabiskopen var
inbjuden till sin finska kollega,
for att pA dennes lantstiille tillbringa ndgra dagar. En stilla solig dag var programmet att ro
ut pd en ndraliggande sjo till en
liten holme och ddr fortdra en
medhavd mdltid.
Ndr de ndrmar sig holmen
fAr vdr svenskebiskop, som satt
vid drorna, plotsligt se hur hans
broder kliver ur bdten - och
borjar gd pA vattnet mot stranden. Han kunde inte nog
fcirvdnasover denna bedrift,
men menade att kan han sd
kan naturligtvis ocksri jag,
varpd han kliver over relingen,
stdller sig pA vattnet - och
sjunker ner iinda till priistkragen.
Ndr han sent omsider
kommer fram till stranden,
siger hans vordnadsvArde
broder:
'Jo det dr viktigt att
veta, var stenarnaligger."
Uppenbarligen finns det
ibland naturliga forklaringar
ocksdtillskmirakler.
Gunnar Weinberg
Stockholm
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Arets Folkbildare och
Arets Forvillare utsedda
o

Styrelsenhar utsett Klas Fresk till Aretsfolkbildare
och Amelia Adamo till drets forvillare.
Motiveringen till att Klas Fresk blivit Arets folkbildare 1988lyder:
'Tom Tits Experiment (i
SirrCertiilje)iir en plats
ddr barn fdr gora egna upptiickter. Allt iir upplagt
for att stimulera nyfikenhet och kritiskt tiinkand-e.
Initiativtagaren Klas Fresk har gdtt i spetsenfor
en folkbildande insats som borde ledatill efterfoljd i andra delar av landet. Barn mdste fi
chansenatt ldra genom att ifrdgasattaoch understika."

Detta dr andra gdngen som vi delar ut de bdda
utmdrkels€rna. Hans Rehnvall utndmndes till drets
folkbildare'1,987for sina populiirvetenskapliga TVprogram. Dag Sttlsjii utndmndes till drets fbrvillare
1,987for sina okritiska W-program om bl a evighetsmaskiner,slagrutor och fornsvensk historia.
Intresset och engagemanget for utmiirkelserna
dr stort i foreninge.. I t kom det in sammanlagt15
nomineringar frdn medlemmarna. Det var gott om
goda kandidatgr, och styrelsendgnade ett lEngt och
intensivt styrelsemotedt beslutet.

fiffJ,il.ftrt'"#t::iil*#
s
s
s
aren
et
Arb
/

Motiveringen for att Amelia Adamo blivit Arets
forvillare 1988lyder:
"Aftonbladets
sondags-och hiilsobilagor har betydligt mindre gemensamtmed modern undersokande journalistik iin med gammaldagsmarknadsskoj med humbugmediciner. principen
tycks vara att det som siiljer inte ska ifrdgasdttas,
allra minst med vetenskapligaargument] Amelia
Adamo stdr i ledningen for denna nvelskdderiets
och det okritiska tdnkandetsjournalistik."
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