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ForeningenVetenskap och Folkbildningbildades 1982 av mdnniskor som
oroades over att ockultism och pseudovetenskap s6 ofta f6tt std
oemotsagda, och att vetenskapens metoder 6r s6 daligt kdnda. Sd h6r
formuleras v6r mdlsdttning i stadgarna:
har till uppgiftatt frdmjafolkbildning
Vetenskapoch Folkbildning
Foreningen
om vetenskapensmetoderoch resultat.S6rskilttar foreningensom sin uppgift
som
bek6mpade felaktigaforestdllningar
att i en fri opinionsbildning
En viktigdel av den vetenforekommeri frdgorsom kan avgorasvetenskapligt.
6r att klargoravilka frAgorsom kan respektiveinte kan
skapligafolkbildningen
medel.
avgorasmed vetenskapliga
6r
anslutersig till den politiskademokratinsprinciper.Foreningen
Foreningen
partipolitisktneutraloch neutrali religiosatrosfrAgor.
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Alternativ medicin r
finare ord fiir kvacksalveri
rdet kvacksalveri anvdnds knappast
ldngre. Det upplevs som provokativt.
I stillet kallas verksamhet utanfor samhdllets sjukvArd "alternativ medicin", ett
ord med positiv klang. Ett ord med negativ
dr i
vdrdeladdning
skolmedicin
stdllet reserverat for den akademiskt forankrade medicinen.
Kanske illustrerar forskjutningarna i
sprAkbruket hur det som forr kallades
kvacksalveri vuxit sig starkt ekonomiskt
och politiskt. Det tycks i alla fall vara sA att
moderna former av kvacksalveri ordentligt
etablerat sig i samhdllet.
Riksdagen har nyligen beslutat att kiropraktorer med utbildning frAn speciella
skolor i USA skall ges viss status av sam-

hdllet. Beslutet ronte inte stor uppmdrksamhet, och fA kritiska kommentarer hordes.
En kiropraktor manipulerar med ryggen
for att lindra smdrta. TvA foga uppmdrksammade fall av varaktig forlamning
efter kiropraktisk manipulation finns dokumenterade i Sverige. Det iir mojligt att
uppmdrksamheten hade blivit en annan, om
Socialstyrelseni stdllet hade godkdnt ett
smdrtstillande likemedel som i vissa fall
kunde ge forlamning.
Kiropraktiken upplevs som en "alternativ" medicin, och det tycks som om den
verksamheten i stort sett gAr fri frAn kritisk
granskning av media
en kritisk granskning som vi pA Folkvett tycker dr nodviindig.

h

PRESSGRANNAR
llt

Vidskepelse?

t
For ndgra dr sedanvar det
mAnga som avfdrdade antroposofernas id6er som vidskepelse.Fortfarande fnyser en del foraktfullt dt
ldror om biodynamisk odling, naturliga metoder i jordbruk och
hdlsovdrd och naturligare livsstil
i tron att det ror sig om mystik. Det
dr sd bekvdmt att slA sig till ro i en
enkel forestdllningsvdrld,bli lAst
i fordomar och okunskap om andra
kulturer och livvstilar. Det iir job-'
bigare att st6ndigt forsoka vidga
sin kunskap och sitt medvetande.
Men det ger garanterat ett rikare
liv.
VAr vdsterldndskakultur dr
hdrt priiglad av industrialismens
och kapitalismens produktionsformer och av teknologinskrav
med en mdnniskosyn och forestdllningsviirld som dr mycket begriinsad. Det mesta utgAr frAn materialistiska bedomningar, mAnniskan
betraktas frdmst som produktions-
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faktor och konsument.Aven den
progressiva-politiska kampen har
mest syftat till materiell vdlfdrd.
Exploatering och tillvdxt dr
vdrden utan grd'nseroch hdnsyn.
Men i detta kulturklimat
finns oar, sammanslutningar av
minniskor som tinker annorlunda
och utvecklar andra kunskaper.
Antrcposo fernas mi ni samhiille
utanfor Sodertiiljedr en sAno. Tiden verkar for dem. Alltfler borjar
inse att det som fon kallades mysticism i sjdlva verket dr realism.
Pd kort sikt dr det kanske inte lika
effektivt och lonsamt att bruka
jorden pi dessegna villkor, utan
hogteknologiskaoch hogkemikaliska metoder. Men iorden forstors
inte och produkterna blir inte giftiga och forstor inte miinniskor och
djur och luft och vatten. SAi det
lAnga loppet ir naturmetoderna
bdde effektivare och lonsammare.
Antroposoferna forsoker sprida sina kunskaper och experimen-

terar ocks{ vidare for att vidga
dem. De forsoker ocksA tilltimpa
dem bAde i Sverigeoch andra
liinder, till exempel Osteuropa.
Antroposoferna anser att
kropp, sjiil och ande ir en samverkande helhet av minsklig formdga
som mdste verka i harmonisk samklang med naturens oforstorda
krafter. Att mdnniskor har en andlig dimension dr inte vidskepelse
for det sdgsav andra dn prdster och
prelater. Hela kulturhistorien visar att det finns andliga krafter.
MAnga av antroposofernas
ideologiska vdrderingar iir desamma eller besliiktade med de socialistiska grundvdrderingarna. Det
dr spdnnandeatt se var
ideerna tan *ols:
f l

t,

Gunilla Wettergren,
chefredaktor for
Kommunalarbetaren,
i ett ledarsticki nr 11189.
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Antroposoflskt fordbruk och medicin:

Fladdasorkar och
nedgrivda urinblisor

I forra numret av Folkvett granskadevi antroposofins syn pA md.nniskansutveckling
och dess pedagogik. Rudolf Steinerutvecklade dven en speciell syn pA mdnniskans
forhAllande till miljon utifrAn den antroposofiska forestdllningenom det andliga
forhAllandet mellan minniskan, naturen
och universum.
I En lantbrukskurs,en skrift som likt
mAnga av Steinersskrifter dr sammansattav
en serie foredrag, denna gAng hAllna infor
antroposofiska jordbrukare i Koberwitz 1924,
utvecklar han grunderna for vad som i vAra
dagar kallas biodynamisk odling.
Steiners huvudkritik mot det moderna
jordbruket var att mdnniskan forlorat
kdnslan for den andliga karaktdren hos naturen.
For antroposofin dr jorden en levande,
besjiiladorganism med speciella(biodynamiska) eterkrafter som spirar UPPi vixterna
och ddrvid moter de kosmiska krafterna
frAn ovan.
Natur$6dsel
forden skall inte utnyttjas av minniskan for
hennes egen vinning eller bekvdmlighet.
Tvirtom Aligger det oss att vArda och
Aterstdllajordens krafter. Bdst sker detta om
de mineralier som tillsdttes jorden tillfors i
organisk form - naturgodsel eller kompost.

Hirigenom vitaliseras vdxterna, och
desseteriskaformkrafter kan forbdttra
mdnniskanstiinkande, ty detta styrs ju (se
forra avsnittet) just av samma eteriska
formkrafter, verksamma i hennes eterkropp. Genom biodynamisk odling utvecklas
vdxten egna vitala krafter.
Vid antroposofisktjordbruk dr
jdmviktsbegreppetvdsentligt, harmoni
mellan sAdd och skord, mellan jordiska och
kosmiska krafter och himlakropparnas
stdllning.I synnerhetmAsteman betrakta
saturnuskrafterna,samt krafterna frAn I.tpiter och Mars. Saturnuskrafternablockeras
vid kall vdderlek, men nAr fram och kan
inverka pA jordens vitalitet vid varm
vdderlek.
FIA en sork?
Sjiilvfatlet kan det vid biodynamisk odling
inte bli aktuellt med artificiella
godningsdmneneller bekdmpningsmedel.I
stdllet anvdnder man sig av alternativa
metoder, som t ex den Steiner (A.a.) rekommenderar for att bekdmPaAkersorkar:Man
flAr nAgraunga sorkar dA Venus stAr i Skorpionen och brdnner skinnen.
I det som har forintats i elden har man,
enligt Steiner,den negativa kraft som svarar mot sorkarnasfortplantningsformAga.
Om man sA tager askan och sprider den
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over Akrarna uppnAr man onskat resultat,
dvs minskad tillvdxt av sorkarna.
Moderna svenska antroposofermenar
(t ex Berit Lofstrom, redaktor for Biodynamisk Tidskrift) att alla Rudolf Steinersmetoder kanske inte dr tilliimpliga i Sverige
idag, eftersom vi lever i en annan klimatzon, men att de i forskningens intresse
iindA mAsteprovas (intervju i Arbetaren

le/u).

Visserligenldr det inte finnas nAgra
analysersom visar, att biodynamisktodlade
produkter innehAllersignifikant ldgre
giftmdngder dn andra, konventionellt
framstAllda.Detta beroendepe aft merparten av dessagifter kommer frAn luft- och
vattenfciroreningarav PCB, tungmetaller
mm som fororenar livsmedlen oavsett
odlingsmetod.
Detta kan emellertid endast uppfattas
som en invindning mot den antroposofiska jordbruksldran om man bortser frAn de
speciellabiodynamiska kvalit6er som
vidlAter de biodynamiskaprodukterna
genom att de framstdllts i harmoni med de
eterkrafter och de kosmiska krafter som
Rudolf Steiner pA intuitiv v?iguppdagat.
Berllrade iven medlclllell...
Rudolf Steinerhade aldrig studerat medicin. men han menade, att hans metod gav
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honom mojlighet att trdnga igenom den
synliga vdrlden in i den osynliga. Han betraktade sin insikter i andevdrlden som lika
exakta och vetenskapligasom t ex den experimentella fysikens och matematikens.
DA han sAlundahade en esoterisk
kunskap om allt, frAn det minsta till det
storsta,var det bara naturligt att han ocksA
utvecklade en medicinsk teori, i skriften
Hur antroposofin berikar liikekonsten.
I grunden for den antroposofiskamedicinen ligger den i forra numret av Folkvett
behandladeldran om mdnniskans "fyra
kroppar" eller "fyra vdsensl€d",som berikas med impulser frAn osterldndsk traditionell medicin, folkmedicin, paracelsism,homeopati och galensk humoralpatologi.
Fyra visensled
SAlundaser man hur balansenmellan
mdnniskans fyra vdsensled- den fysiska
kroppen, eterkroppen, astralkroppen och
"sjdlen"- hela livet
pAverkas av tvA poldra
krafter: anabolismoch katabolism, uppbyggande respektivenedbrytande krafter.
Mdnniskan dr, sAsomandligt viisen par
excellence,endast delvis underkastad de lagar som den vanliga naturvetenskapenstipulerar.
Antroposofin skiljer diirtill mellan
trenne delsystemhos individen. Det s k
5

ovre systemet dr centrum for de katabola,
nedbrytande krafterna och utgores av det ja"undre sysgiskt-astrala medvetandet. Det
temet" (vdsentligen matsmdltningsorganen)
dr ddremot centrum for de anabola, uppbyggande krafterna.
Mellansystemet, som medlar dem emellan, utgores av hjdrtat och lungorna. Hdr
dominerar astralkroppen, som uppAt verkar

pA jaget, nedAtpA eterkroppen.

Jagets 6verutvecklin$ och
stltliEla horn..,
I den antroposofiskaanatomin-fysiologin
utgor varje organ ett hologram, sAtillvida
som alla tre system finns representeradei
varje organ, men endast ett av dem dominerar i varje organ.
Sjukdomar uppstAr till foljd av rubbningar av balansenmellan dessatre krafter och
kan foljaktligen vara generella- drabba
kroppen som helhet - eller lokaliseradetill
nAgot enstakaorgan. SAlundabetraktar antroposofin mAngamoderna sjukdomar, t ex
cancer,som ett uttryck for att jagetsoch
astralkroppensmedvetenhetskraftertill
foljd av overutveckling i vAr intellektualistiska tid trdnger over sina brdddar och in pA
det undre systemets,t ex matsmdltningens
omrAde.
Antroposofin har en mycket utvecklad
terapeutisk arsenal,innefattande dietforeskrifter, eurytmik och konstndrlig aktivitet
sAsommedel att Aterstiilladen balansrubbning mellan vdsensledensom man anser
gett upphov till sjukdomstillstAnden.
I synnerhet har man blivit kiind for sina
olika ortmediciner, varvid man ofta utnyttjar en s k antroposofiskprincip hos drogerna, icke helt olik homeopatins ldkeprincip.
Liksom homeopaternaanser man att den
likande kraften frigores dA dmnet spddes
nAgra miljoner miljoner gAnger. Man
hivdar, att den "antroposofiskaprincipen"
visserligen inte kan forstAseller pAvisas

utifrAn gdngse fysikaliska konceptioner,
emedan den iir andlig, men att den samtidigt dr fysisk sA till vida att den inte passerar
genom sterilfilter.
Likt fallet dr hos homeopatin dr ldkemedlens beredningsprocess oerhort viktig
for behandlingsresultatet.
Likeorterna mAste exempelvis sAs och
skordas vid bestimda stjdrnkonstellationer,
och vid centrifugering mAste man tillse att
blandarens axel har samma lutning som jordaxeln.
Vid beredning av ett kdnt rollekapreparat anvdnder man en metod som innebdr att blommor av rolleka, som skordats
vid en bestdmd tidpunkt, ldgges i urinblisa
frAn hjort, varefter urinblAsan omvd.xlande
nedgrdves i marken och fAr hdnga i solen
(Biodynamisk Tidskrift 6 / 83). Hdrigenom
skall hjortens stora vitalitet (varom de
stAtliga hornen vdl fAr anses vittna)
overforas pA patienten.

Mistelpreparat
Framfor allt har emellertid i dessadagar
den antroposofiskamedicinen blivit kiind
for sin marknadsforingav mistelpreparatet
Iscador.
Misteln (Viscum Album) har redan av
de keltiska druiderna anvdntsfor sina
ldkandeegenskaper.Redan dessaforntida
medicinmdn iakttog - liksom antroposoferna - strikta foreskrifter vad gdller ceremoniel vid skorden av denna halvparasitiska
vdxt. Genom tiderna har den anvdnts som
bot for mAngaolikartade sjukdomar sAsom
fallandesot,andtdppaoch lungsot.
I den antroposofiskaliikekonsten
anvdndesforutom hela vdxtens saft ocksA
roten ddrav under namnet Senkervid cancerbehandling.Den anvdnds ofta i en
spddningav 1:1deciljon(1/1030)varvid
dmnets fria molekyler avldgsnatsfrAn preparatet och dessldkande kraft till fullo frigjorts.
Folkvett . 1/ 89

marna i LAOM (Ldkare for Antroposofiskt
Orienterad Medicin) infor Alternativmedicinkommitt6n forsdkrat, att behandlingen
ger goda resultat, och ddrvid hdnvisat till
positiva effekter i enskilda fall. Uppgift stAr
sAledesmot uppgift.
Det finns dock ingen anledning att anta
att mistelpreparat som Iscador, Helixor eller
Senker i nAgot avseendedr mindre verkningsfulla dn de ovriga antroposofiska
ldkemedel och behandlingsmetodersom
hdr ovan berorts.

Alternativmedicinkommitt6n, som dr
det offentliga organ som haft till uppdrag att
med Asidosittande av tillgiinglig medicinsk
sakkunskap bereda vdgen for bl a denna typ
av behandling av cancersjuka,har helt korrekt konstaterat att det foreligger diverge'
rande Asikter om mistelterapins effektivitet.
A ena sidan har ett betydande antal kliniska prcivningar foretagits genom Aren,i
antroposofisk regi eller utanfor. Enligt de
sammanfattningar som foreligger har man
hittills icke kunnat pAvisa nAgon effekt av
Viscum Album vid elakartade sjukdomar,
med mindre dn man - som ocksAskett forfarit pA mycket okonventionellt sdtt vid
insamlandet och bearbetandetav data (se
t ex Lrikartidningen1985sid 4325).
A andra sidan har de c:a fem medlemFolkvett .'/../89

Efterord
Artikeln om antroposofin dr en i lAnga
stycken ndstan ordagrann rekapitulation av
Rudolf Steinersldra sAsomden utvecklas i
de skrifter av honom som finns tillgiingliga
pA StockholmsStadsbibliotek.Katalogen
upptar ddr ett femtiotal titlar av de sammanlagt femhundra som lir skola existera.Den
litteraturforteckning som nedan presenterats upptar det fAtal tyska titlar, som inte var
utlAnade.Samtliga svenska titlar var
utlAnade och viintekon var lAng.
Detta dr dgnat at att vicka eftertanke,liksom forhAllandet, att det i Sverige idag troligen finns fler mdnniskor som arbetar for
Rudolf Steinersideal dn for den socialistiska
revolutionens.
Trots att jag sA lAngt som mojligt forsokt
vara korrekt i min Atergivning av Rudolf
Steinersoch antroposofinsldra ror det sig pA
intet sdtt om en opartisk presentation.Den
skulle aldrig godkdnnasav en antroposof.
SAlAngt mojligt har jag sokt undvika att
raljera, ty jag har ansett att mitt syfte med
presentationenbist skulle fyllas om jag lAter
antroposofin tala for sig sjiilv.
Den invdndningen kan riktas mot min
framstdllning, att den i sA ringa grad drojer
vid antroposofinspraktik, och de resultat
som man uppges uppnA inom t ex waldorfpedagogik,biodynamisk odling eller antro7

posofisk medicin.
PA detta vill jag bara genmdla, att
a) syftet med min artikel har varit att
presenterahuvudsakligen ldrans esoteriska
delar som dr mindre kiinda for allmiinheten
dn antroposofins olika praktiker.
b) De resultat av antroposofinspraktiska
verksamhet som pA ett nAgorlunda sitt lAter
sig kontrolleras med vetenskaplig metodik,
enkannerligen inom lAkekonsten,av allt att
doma iir obefintliga.
c) Det mot bakgrund av ovanstAende
presentation av antroposofins teoretiska
grundvalar finns goda skiil att anta, att de resultat som eventuellt kan redovisast ex
inom pedagogik eller rehabilitering mindre
torde ha kommit till stAnd genom en i strikt
mening antroposofisk praktik dn genom
uppoffrande personliga insatserfrAn
troende individer, av vilka det existerar
mAnga sAvdl inom som utom antroposofin.
]ag har inte heller ansett det mojligt att
polemisera mot antroposofin, ty personer
som verkligen kdnner till och dndA omfattar
de ldror som hdr presenteratstorde sannerligen vara bortom all fornuftsargumentation.
Mojligen kan jag hoppas att med artikeln viicka en och annan ldsare som till
dventyrs hyser vaga sympatier for antroposofin men saknar information om dess ldra.
Om han eller hon inte skulle kopa min
framstdllning som den stAr,kan bifogade litteraturlista mAhdnda vara till hjalp.
Hans Isaksson

8

Fiir ovanstlende presentation har anvlints:
Die Welt der Sinne und die Welt der Geistes(Dornach 1933)
(Dornach 1929)
Pfade der Seelenerlebnisse
Vom Menxhenriitsel (Berlin 1929)
Mitt liv (Sthlm 1947)
Den bibliske skabelsehistorieshemmeligheter
(Kopenhamn-Oslo1936)
Ilkleykursen del 1 (StNm okiint tryckort och-dr)
Initiations-Erkentnis (Dornach 7927)
Samtliga ovanstAendeskrifter utgor foredrag av
Steiner som av hans efterfoljare sammanstdlltsi bokform. Om antroposofiskmedicin kan med fordel ldsa
hos: FrantsStaugArd:Den folkliga medicinen (Sthlm
1979).En rapsodisk oversikt over den antroposofiska
rorelseni Sverigefinns i Arbetaren 18/84, Ahto Uisks
artikel om den svenskaantroposofin.
For kdnnedommeddelasnamnen pd ndgra av de antroposofiskafiireningar och grupper, som verkar i
Sverige:Antroposofiska Sdllskapeti Sverige,Eurytmiforeningen,FALK (Foreningen for antroposofisk
ldkekonst),LAOM (Ldkare for Antroposofiskt Orienterad Medicin), LdkepedagogiskaInstituts Forbund,
Riksforeningenfor Waldorfpedagosk, Rudolf Steinerseminariet,Stiftelsen Skillebyholm, Svenska
BiodynamiskaForeningen.
Tidskrif ter med antroposofi sk inrik bring : An tropos,
Balder, Biodynamisk Tidskrift, Nordisk Tidskrift
for AntroposofiskMedicin, PA Viig - tidskrift for waldorfpedagogik.
Ovrig litteratur: (Forliiggesoch distribuerasvia AntroposofiskaSdllskapetsBokhandel och Forlag pd
RAdmansgatani Stockholm):Rudolf Steiner:Goethe
als Vater ein neuen Aesthetik (1888),Die Philosophie der Freiheit (1894),CoethesWeltanschauung
(1897),Theosophie(1904),Wie erlagt man Erkentnisseder hohern Welten (1909),Die kernpunkteder
sozialenFrage (1919),mm.
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Vetenskapen ir in$en
svart Hda!
T Tyskland finns en person vid namn
I Erich Schulte-Bergesom de senasteAren
pA eget forlag gett ut Atminstone29 tryckta
hdften.
Dessabehandlar frAgor om allt frAn atomernas uppkomst och tyngdkraftens orsak
till istider och forna gudars (astronauters)
symboler fcir kdrnreaktioner. Pa varje sida i
hans skrifter finns korta stycken som borjar
med ett pAstAendeeller en frAga,varpA
foljer hans Asikt i frAgan;man kan inte kalla det en forklaring. Det hela pAminner om
katekesens"Du skall inte .... Vad dr det?"
Vanligen dr han sdker pA sin sak, men
ibland medger han att det dr en hypotes
eller att han tdnker sA.
NAgra exempel pA hans "forklaringar"
kan belysa hans tankegAngar.Materiens
minsta bestAndsdelardr
"magneta" (sing.
"magnetum") vilka dr
vAgor.Dessadr i stdndig
rorelseoch liksom gasmolekyler ror de sig
frimst mot omrAden
med ldgre tdthet eller
mot vakuum.
Tyngdkraften definierar han som en
tendens att jdmna ut
materiens tdthet, vilket
ju "magneta"gor.
Solen och jorden dras
mot varandra for att de
har olika tdthet. Om
jorden stortadein i solen, sA skulle tdthetsskillnaden utjdmnas.
Drar man ut konsekvensernaav denna
tankegAng,sAborde det
inte finnas nAgon
tyngdkraft mellan
Folkvett.'/.,/89

Neptunus och lJranus, for dessahar unge.
fdr samma tdthet. Emellertid upptdcktes
Neptunus genom att den med sin tyngdkraft pAverkadeUranus' bana. DA skillnaden i tithet mellan jorden och vdrldsrymden ir mycket stor, sAborde jorden
explodera i "magneta"som floge ut i rymden for att utjdmna skillnaden.
Syndaf loderna
Han pAstArdven att jorden under mer dn
99 Voav den geologiskatiden varit holjd i
ett c:a sex kilometer tjockt molntdcke.Vid
vissa tillfillen har detta regnat ned. Nederborden har dA varit c:a nittio meter eller
90 000 hffi, vilket lett till syndafloder.
Den senasteintrdffade Ar 10 468 f. Kr.
Om och i sA fall hur han motiverar detta

vet jag inte, di jag iirte haft tillgAng till hans
hdfte "Die Sintflut" eller "The deluge in
104688.C."
PA andra stillen i sina skrifter ndmner
han att havsytan sjunkit 150-250meter ndr
vatten inte avdunstat for att Aterbilda
molntdcket efter en syndaflod. Han ndmner
dven att luften i molntdcket inneholl 3 Vo
vatten och att hdlften av detta regnadened
under en syndaflod. Det hdr ger en regnskur
pA 70-80mm men ingalunda 90 000 mm.
Hur mycket vatten det fanns i molntiicket tycks vara oklart men trycket pA jordytan under molntiicket bor ha varit mellan 20
och 26 atmosfdrer.
Hans sinne for siffror dokumenteras
dven av hans pAstAendeatt om jordytan
vore helt sliit sA att oceanentdckte hela jordytan, sA skulle havsdjupetvara 256 meter.
Det rdtta vdrdet dr tio gAngerstorre,nAgot
som han borde ha insett, de oceanernasmedeldjup dr 3 795 meter.
Erotlsk fuslon
Egendomlig dr ocksAhans tolknin g av forntida bilder - naturligtvis ndmner han inte
var dessafinns. Han pAstAratt en fallosbild
betecknaren vdteatom som kan trdnga in i
en annan atom, vilken symboliserasav en
vagina. Tillsammansbetyder de en atomfusion. Det hiir visar en lAngt utvecklad
atomfysik hos forntidens folk.
Med tanke pA mdnniskornasfantasi dr
det inte forvAnandeatt dylika ogrundade
Asikterframfors och vare det mig fjdrran att
fordra censur for dylikt.
Dd.remotiir det mdrkligt att dylika id6er
fAr stor publicitet och mAnga anhdngare.
Schulte-Bergehar kanske inte nAgon storre
fan club men t ex Velikovsky och von Dliniken har ju fAtt mAngatroende. En orsak dr
att somliga journalister hellre publicerar
sensationerin fakta och vettiga men mindre
glamorosa id6er och diirigenom underblAser
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de tron pA allehandafantastiskaoch
civernaturliga saker.
Mer om resultat
Tyvdrr har dven vissa vetenskapligapopulisatoreren viss skuld. Det finns sAdanasom
skiver mera om vetenskapensmdrkliga resultat dn om hur man kommit fram till dessa. Det hdr leder till att mAnga lekmdn inte
ldr sig att friga efter motiveringarna for ett
pAstAendeutan svdljer vad som helst, speciellt dA de tror att en lekman inte kan forstA
ett vetenskapligtresonemang.
Ddrfor ser de inte nigon skillnad mellan
myten om Atlantis som sjonk ned i havets
djrp och platt-tektonikensom sdgeratt kontinenterna glidit tusentalskilometer ldngs
jordytan. De forstArinte varfor Bermudatriangeln inte kan dra ner fartyg och flygmaskinerndr svarta hAl kan dra till sig allting, t.o.m. Ijuset,eller varfor astrologin
kallas pseudovetenskapmedan astronomin
dr en vetenskap,dA ju baggedr ytligt sett lika
matematiska- horoskop kan ju stiillas med
datorer.
Det dr illa om en popularisatorgor
vetenskapentill en svart IAda som ger ut
mdrkliga men obegripligaresulta| han
borde i stiillet forsokage en inblick i det
spdnnandedvetyr forskningendr, ddr de
overraskanderesultatendr foljder av ett
detektivarbete.
Nils Edelman
Killor:
Erich Schulte-Berge:
The Common Causeof Gravitation and CentrifugalForce.1 uppl. 1984,2uppl. 7987.
Calaxiesand Geology.1987.
Starsand Strata.7987.
Cratersand the Pre-ChristianCross.1988.
The Old and New Skics.1988.
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Om nyttan av det enkla
Den femte
artlke].n
l vAr artlkelsenle
om vetenskapsfllosofl
pA
hand]-ar
om enl<elhetekravet
vetenskap].lga
teorler..
pA f6nhe1Det gtsngse syns6ttet
]-andet me1Ian
teorl
och emplnl
bru!<ar uttryekas
med ordet
hypotespn6vnlng.
Med detta
avses att
man sttrlIer:
upp hypoteael- och sedan utfdn
obsenvatlo(venlfl.ener som kan bekrtrfta
( f a].slf l.ena)
na) e]-]-er. motssga
dessa hypoteser.
Va].et
me].lan
teorler
Glvet
en observatl-on
e]-].er samIl.ng av obsenvatloner
kan det
flnnas
hur mAnga teorien
som
h e ] - s t s om s t H rn me n me d 1 a l < t t a gelserna.
Hur ska vl
dg kunna
vE].Ja ut en av dessa teorler?
Man lran I ll<na denna s l tuatl.on med uppglften
att
flnna
en regeJ. bakom en talserle.
Antag att
du fdr- t111 uppglft
att
sEga efter
vl]"}<en negel
f61J ande ta].serle
5r uppstdI]-d:
2,

ll,

6,

Det flnns
otrndllgt
mAn$a regl-er som sku]-]-e kunna ge en ta]-serle
som b6nJade pA detta
strtt.
NAgna exempel:
(1) Det n:te
ta.Iet 1
serlen
trr }lka
med 2n.
(2) Det n:te
ta]-et trn
2 n5
L? n z + ? l l n - L ? .
( 3 ) Det n: te talet
Hr.
nr
6nz + L3n
6.
De flesta
skulle
spontant
vd]-Ja rege]- (1).
Egent].lgen
flnns
ilet
lnget
skH.t at t denna negel
sku].le
vara
sanno]-lkare
6n nAgon av de andra,
men det verkar rlm].let
pr6va
att
f6nst
en
enkel
regel
lnnan
man prdvan
en annan och lrnAng.]'lgare.
FnAn denna hypotes
f6lJ en
slutsataen
att
nH.sta, ta1 b6ra
vara
8. An nH,sta. tal
8, f6rst6rks
pA hypotegen,
v&r tro
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men helt
s5kra
har vl
lnte
b].lvlt.
An n5sta
ta.t lnte
8,
tvlngas
vl
byta
hypotes.
Antag
att
vl
fAr
veta
ta}
eften
tal
1 serlen.
Om vl dA
he]-a tlden
mAste byta
hypotes,
med en ny hypotes
ef ter
var^J e
tal,
verkar
det
lnte
som om v1
vanl-t
framgAngsrlka.
Det vore
lnte
sErskllt
fdrnuftlgt
att
dA avbnyta
eften
t ex det
LO:e
ta].et
och f6nklare'
att
den ht/potes vl
Just de har (ocn som
trn annor1unda
5n den vl
hade
ef ter
det 9: e talet )- mAste
vara
den rlktlga.
Innan
vl
sIAn oss t1ll
ro med en hypotes v111 vl ha eett
att
den
hel].er.
f 6r et t nlgon1unda
antal
nya ta1 som vl
fgtt
efter
att
v1 formu]-enat
hypotesen.
Den htsn ]-lknelsen
pA
vlsar
pnlnclper
tvA grund].Eggande
fdn va]. av teorler
oeh hypoteser,
n6m]-lgen dels
enl<elhets(vl
kravet
valde
alternatlv
1
pnlncipen
ovan),
dels
att
en
hypotes
b].1r trovH.rdlg
fnH,mst
genom de pndvnlngsn
den bestAr
efter
att
den han uppsttr].lts.
pe enkelLAt oss se nBrmare
hetskra.vet.
Enkelt
men lnte
begnlp].lgt?
Enkelhetskravet
brukar
hlstorl-skt
anknytas
t111 Wl].Ilana
Oeeam ( d. 1349 ) , Eiom bidrog
v6senIlst
t111 dess formu]'erl.ng.
Det ka].]-as ofta
f6n
f fO c c a m g r a k k n l v n ,
och dess
k].asslska
form
trn sentenc en
frMan b6n lnte
l onddan
mAngfa].(Oet evArdlga
entlteter.na.rf
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frentltetfr
betyordet
Oversatta
r
r
v
E
g
e
nden , men
den n6rmas t
fnl-are
htrr ]-tsmpllgen
dvenstrtts
med f?begrepptt. )
pS enkelhet
har,
Knavet
av denna l<].asslska
som fnamgAr
med begrlplnte
formulerlng,
gdra.
Det Er lnget
llghet
att
slta va.ra
at t hypoteser
knav
Enkelhet
bety].tsttbegnlp]-1ga.
av
avsaknad
der htrn 1 sttrlIet:
teoretlska
element.
on6dlga
Man skulIe
exemBel:
Ett
teov61 l<unna ers6tta
ml/cket
med
rln
om gnavltatlonsl<raften
tvA
flnns
en teorl
dtrr det
och
l<nafter,
€h attnahenande

" lr{aturen
b e h a g aas u d e t e n k l a ,
ej au de (iuerflodiga
o r s a k e r n as t d t . "
I s a a cN e w t o n , P r i n c i p a ,b o k 3 .
en repe]-]-erande.
Det 6n lnte
ge en sAdan teorl
evArt
att
en
sAdan matematl-sk
utfonmnlng
att
den fUrutstrger
exakt
samma
emp1nlska
observatloner
som
den g6ngse
teorln.
Men en sAdan teorl
eku].le
lnte
anaea motlvena,d
om det l.nte elek
att
l eo].ena de bAda lcnaf terna
f nAn
vanandra
och vlsa
att
de
fff 1nn6 tr oberoende
av varandrra.
pA sAdana
I avvaktan
observa.t loner
kommer tvAl<naf ts teonln
at t f 6rkae t e,s dtrnf 6n at t den
lnnehAl].er
f]-en teonet1ska
begrepp
tsn vad som behUvs.
SA lltet
teonl
som m6JI1gt
Enke]-hetekravet
lcan ocke& fonmulerac
sA att
m&n eftenstntrvar
att
med sA 1ltet
teori
som
m6J 11et
fdnklara
eA mycket
emplrl
som mUJ]-1gt. En vlktls
gradel
av styrkan
hos Newtons
vl-tatlonsteorl
var
att
den
mlnskade
det anta]. teoretlska
grundbegrepp
som beh6vdee
f6n
att
f6rk].a,ra
kroppans
rdrelse.
Fdne Newton hade det
funnlts
dels
vlsea
ndne]-eelagar
f6n
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l<noppar vld
J ondytan
esta
mekanlken ) , dels

( den tenna.ndra

hlm]-akropParf6r
r6re].se]-agar
na ( den eeles ta mek,anllten ) .
skapa en
Newton 1yckades
f6n dessa ttfl
teonl
enhet]-lg
av 16former
o].lka
helt
synes
f6nk1aMer emplnl- kunde
re].se.
grundteoretlska
raa med ftsrre
begrepp.
har
Helsenberg
Fyslkern
f fE n d a s t
som
en Person
sagt:
trndra sA l1tet
f6ns6l<er. att
kan b]-l
som mdJ llet
t f teonlnl
g6n
tV dtrnlgenom
f rramgAngsrll<,
vad fakta
uppenbart
han det
f r^am. fr
tvlng;ar
har ett
Enl<elhetslcnavet
vetenatt
samband med kravet
ska Ee lntersubJel<tl-v,
skapen
gemens ann !<unskaP . Teoret l. ska
med
som lnte
antaganden
fram
tvlngas
ord
Helsenbergs
kan vtrlJas
PA o]-l.ka
av fakta
Den
av o1l-ka Personer.
e6tt
gev5gen t111 ett
rl-m].lgaste
va1
eltt 1vt
mensaJtlt . lntersubJ
Sr
antaganden
av teonetlska
g6ra mlnlmala
antaendast
att
ganden,
som lnte
d€ antaganden
kan undvl}<as.
Enke]-hetsknavet
H'n en
forsknlng6strategl,
lnte
ett
postu]-at
om verklleheten.
Det
fir
lnte
to].kas
sA att
vl
ska
utgA fnAn att
verkllgheten
mAste vara
enkel.
En sAdan f6rutsEt tnlng
sakna,n vl
undenlag
f6n.
pA
Det flnns
mAnga exempel
att
vetenska.pens
utveckllng
har lett
t111 mer komp]-lcerade
1 st6]-let
f6n tlII
enk].are
teogasers
rler.
Boy]-es ]-ag fdr
tr:yck,
temperatur
och vol}rm
(PV = RT) ersattes
av en annan
som var mer komplJ.eerad
((P*a/Y')(v-o)
= RT ).
gnavlta.tlonsteonl
Elnstelns
6n
mer kompllcerad
6n Newtons,
etc.
Det hand].ar
h6n om kompl1katloner
som tvlngats
fram
av observa.tloner,
och att
1nf6ra sAdana kompllkatloner
stnlden lnte
aI]'s mot enkelhetsknavet.
Sven Ove Hansson
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Arsm iitet
Den 23 apr i I hdl I fdreni ngen Vetenskap och fol kbi I dni ng Arsmdte pA
Tom Tits 6xper irnent i
Sddertil je.
Fdre Arsmbtesfdrhandl ir,garna
uisade Arets folkbildare,
Klas Fresk,
experimentuerkstaden fdr
ftjreningens
medlernrnar, Klas Fresk fick sedan motta diplomet
fdr
geneArets Fol kbi I dare,
v i l ket tjuerlHmnades au Er land Ri ngborg,
ral di rektdr i Skoliiverstyrelsen,
I det t a nummar av Fokvet t
en verksamhetsberHttelse
protokol 1 frAn Arsmdtet,
TomTits.

Fdrst med
rapporterar ui frAn Arsmdtet,
f iir Ar 1988 och pA ef t er f 61j ande s i dor
bokslut samt en I iten betraktelse
kring

Verks amhet sb eret t else
fcir Vetenskap och Fotkbildning 1988

Al 1n5nt
L}Eir:

?44 .

jar', 1988 i,s! neClensar'taiet
I januar-i 198e
liade antastieit tiii
?72.
l

Styrslsens
s a n m a n s 5 t t n i .i g
rit srn fcljer:

har

\ra-

Per-3l.cf !'{u1th, o ordf
Suen Gve !'lanssonr .o vice ordf,
ocii ansvarig utgivare
fEr
Fcl k,,ret
Barbrc Asnan, s sekr
Kenstin J.3!-i-And, c ka"ssdr
Suant e Janscn, c
Gur',nar St e i neck, cJ
Jcnas Sciderst rcim, o redakt cln
f 5: FcI k,;et t
Perturi Pcuti.ai.nen, s nedaktL;r
f Cr Fci kr:et t
Anna Schyt t , s neCakt cr ftsr
F c 1k u e t t
Beri'lCt Brehmer, s
c-crCi nar ie
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s-suppleant

De:
2? -ars
i988 hade fdreni.nge.
3.:^sm$te pS Flrsikur,l i
Stsck!-lc1rr.
Kcrt'are
anfS?anCen hdlls
a\i SC
H a r i s s e n , G S t e i n e ' c k . o c h S , T a i sf c n .
D,$rpAfc1;de en all.nAn Ciskussisn
oa
f,5neni nger, sch dsss
uerksanhet .
I
bbr j an alj hSst en ut l yst es
et t
r'eClernsmdte sam tyuArr fick
inst Hi I as "
.-Ianes Fandi ,
f rSn s.i*rs)'stererganisat ion CSICOP i
USA,
skul1e gHsta f$reni nger: sch i:411a
filreCrag.
Randi
blerr dlrck =jurk
cch fick instSlla
si.n Eurcparesa.
FCrhcppni ngv is kcrnmer Far,di i.lnCer
i ; A r e n e 1 I e r f S r s c ! : i i i r n a r E nl ? 8 9 ,
D e n 5 d e c e r , b e r h 5 1 1 s r n e dI e n r s i r , . i ei t,
DA talaCe fdr-:-a Arets foikbilCare
l - ' l a n sR e h n u a l I o l l p o p u l . A r u e t e n s k a p
i TLI.

Islbyet !
Under

i : e r k s a m h e ts S r e t

har

f yra
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nummer av t i dni ngen Fol kuet t kommit
ut.
R a d a k ti o n e n h a r u t O k a t s
med en person,
Anna Sehytt, Suen
Oue Hansson har
var i t
ansvar i g
utg i uare,
man Suen fungerat som
redakt 6r ,
I nummer 4 lBA pAbi5rj ades en grans kn i ng au ant roposofi n,
of t t ema som Fot kuet t At erk o m m e r t i 1 1 i k o m m a n d en u m m e r ,

Arele felhbrldece seh Acelg fsc=
sr!!ece
Fdreni ngen del ar
sedan L?97 ut
tuA utm5rkelser i slutet au Aret,
Arets fol kbi I dare och Arets
f6rvillare.
Ti11
Arets
fotkbildare
lggg
ut sAgs KI as Fres k som Er
i d€givaren och entusiasten bakom Tom
Tits experiment i SddertAlje,
Ti11 Arets ftjrvillare
utsAgs AmeI i a Adamo i d€gi uaren och entus i ast en bakom Aft onbI adet s sat sn i ng pA ,spAkonst er och medi c i ns k
humbug,

medlemsavgiften ska htjjas till
lOO kr och prenumerat i onsavgi ft en
tilt
75 kr f o m 1?89,

J.nfQcgerbseubelgAce!!?E?
Styrelsen
vill
framhAlla
tuA
u e r k s a m h e te r i n o m f i j r e n i n g a n s o m
5r
v i kt i ga i nf6r framt i den,
Det
ena Ar att u5rva flar
medlammar
och prenumerant er och at t f6rt At a
k o n t a k t n 5 t e t m eI I a n m e dI e m m a rn a ,
Detta Ar en uppgift
f6r
alla
fijren i ngens rnedI emmar,
D e n a n d r a h u u u d u p p gi f t e n S r a t t
ytterligare
utveckla
vAr tids kr i ft FoI kuet t ,
Auen hAr behdus
dat i d6er och ar bet s i nsat ser frAn
m A n g a f d r e n i n g s m e d le m m a r,
Stockholm 17 april

l?99

Styrelsen

E t t p r e s s m e d d e la n d e o m u t n A n n i n g arna
skickades
ut dagarna f6re
jul'

Ehonoui
Fdrani ngen fick under Arat
ett
publ icer i ngsbi drag
fr$n
Naturvet enskapl i ga
f o r s k n i n g sr A d e t ,
avsett fdr tryckning au Folkvett,
B i d r a g e t E r p A 3 0 O O Ok r o c h f 6 r valtas av NFR, Hittills
har bidraget
anuAnt s f 6r en t rycker i -rAkning pA ca 5 3OO kr,
M e dI e m s a u gi f t e n u n d e r
l?gg
har
var i t 75 kr oeh prenumerat i onsaugiften
50 kr,
KassabehAllningen
uar
uid uerksamhetsArets ingAng
?5 8OO kr och uid Arets utgAng Zs
lOO kr ,
Vid
1,4

hdstmiitet

faststAlldes

att
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P rotokoll
Protokoll

frrin 6rsm6te i vetenskap

och Fotkbildning

den 2z april 1gg9.

$

I

\/al av rnijtesfunktionirer.

[j

2

Godkinnande av kallelsefcjrfararr- Trots att kallelse till irsnr6tet skickats ut fcir sent besliit
det.
rncitet at t godkiinna kallsefcirfarandet.

5

3

$

,la

Fzrststdllandeav fijredraguingslis- Beslijts at t faststdll a fciredragn i n gsl istan.
t.an.
St1'rc.lsens
irsberdttelse fcjr lgEB.
Nlcjtet godkande styrelsens Arsber6ttelse.

$

4b

Bokslut1988.

Kerstin Jon-And

$

5u

Revisoreruasberi"ttelsefcjr lgE8.

Enligt revisorerna var bokforingerr skcitt utan annrirkning

$

5b

F a s t s t d l l a n d ea v b o k s l u t 1 g 8 8 .

Boksl utet faststdl ldes.

$

6

Frdgan om ansvarsfrihetfor stl.rel-

St1'relsenbeviljades ansvarsfrihet.

\jaldes Ciurrnar Steineck till ordf<irarrde, Barbro Asnran
till sekrcterare och Arrna Schy'tt och Kerstin Jon-And till
j u s t e r i n g sJ r e r s o l t L ' r .

berlttade om bokslutet.

sell.

$

i

\,'al av ordftirande.

Per Olof IIulth raldes till ordfcirande.

$

8

\jal av kasxjr.

Kerstin Jorr-And valdes till k:r^sscir.

$

I

\/al

$

l0

av civriga ordinarie

styrelse-

ledaniciter.

Till ordinarie stl,relseledarnoter valdes Svarrte Janson, Sven
Ove llansson, Gunnar Steineck och Jonas Sciderstriirn.

\Ial av suppleanter till styrelsen.

Till

suppleanter

Lenlart

till stvrelsen valdes Berndt Brehmer,
Johansson, Anna Schl'tt, Barbro As.r,an.

$

11

F'<irslag att irsmcjtet detta ir utser
foreningens vice ordfiirande.

I\{<itet beslut,ade i enlighet med fcirslaget och uts6g Svenove Ilansson till vice ordfiirantle.

5

12

Val av revisorer
pleanter.

och till

och revisorssup-

Till revisorer valdcs Lars-Olof Pettersson och pelle palrn
revisorssuppleanter valdes I\[argareta Blonrberg

och Jan Arrr,.n.
$

l3

\/al av valberedning.

Till valberedning valdes l)ertti Poutiainen, Ulf Ivarsson och
UlI Lindstriinr.

$

14

Diskussion om hur vi ska tngagera fler medlemrnar i fcireningens
l o p a n d e v e r k s a m h e t . V i l k e n t - r - pa v
nredlennaktiviteter behciver vi nrer
av?

O l i k a i d t l e r d i s k u t e ' r a d e s , b l a n d a n n a t k o n - re t t f c i r s l a g u p p
orlr att nran skulle publicera en bok orn kvasivetenskap.

\

llr

( )r rtg;r lt';rg,11".

lnga iivriga friigor togs uJ)l).

ij

l(;

Nlot,'t;n'slrrtatlt's.

Vid protokollet

'-',$r,- /v,-

.

), '1--

Barbro Asman

Justeras:

/d"Dd-ffue'{
Kerstin Jon-And
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fu6,ry
Anna Schytt
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Bokslut
Bokslut ftir
Fiireningen Vetenskap och folkbildning
Ar 1988,/89
Behillning vid irets biirjan
Bankbok. PK 3603 28 27321
Postgiro,
6 35 91 - 2
Progek,
konto 212
Kontant kassa

6.824:60
1.896.41
16.864:15
186:20
25.?71:36

25.771:36

Inkomster
Medlemsavgifter
Prenumerationsavgifter
Diverse konton

18.9?0:00
4.305:00
1.824:90

25.099:90

Litgifter
Tryckning Folkvett
Distributioq
Kontorsmateriel
Progeks tjdnster
Diverse konton

14.214:00
5.383:95
46:40
5.535:5?0:40

Fiirdndring

25.749:75

-649:85

-649:85

Behillning vid irets slut
Barrkbok,PK 3603 ZB 2732i,
Postgiro,
6 35 91 - 2
Progek,
konto 212
Kontant kassa

7.180:50
3.261:01
14.605:30
74:70
25.121:51

25.1,27:57

*
Ytterligare

en utgift fiir tryckning om 6253:- har betalats frin ett NFR
pi 30000:- som fiireningen har tillging till med NFR som
fiirvaltare.
kontrakt

Stockholm 890405

/C,^rt,he,,*,/
Kerstin Jon-And
Kassiir
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Arsmdte pA Tom Tits
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e x p e r i m e n tu e r k s t a d e n
t i v t a g a r e n Kl a s Fr e s k ,
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se Tom Tits
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Styrelsen
Efter Arsmdtet 1989ser styrelsen ut si hdr. I kolumnen for uppdrag betyder "o" ordinarie
ledamot och "s" suppleant. Fet stil betyder att uppdraget Ar tillsatt av Arsmdtet,ovriga
uppdrag iir fdrdelade vid styrelsenskonstituerande sammantrdde.
Namn

Tel

Uppdrag

Berndt Brehmer
Psykologiska institutionen
Box227
751,M Uppsala

hem018/146589
arb 018/155400

s

SvenOve Hansson
Sulitelmavdgen15
15133 Bromma

B/25 2240

o vice ordforande,
ansvarig utgivare
for Folkvett

Per-Olof Hulth
Olshammarsgatan64
12448 Stockholm

hem 08/99 7223
arb W/1,64633

o ordfiirande

Svantejansson
Skolgatan20A,3 tr
75332 Uppsala

hem 018/107052
arb 018/183188

o

Kerstin jon-And
Onnemoviigen 25
14500 Tullinge

hem 08/7781755
arb U/16 46M

o kassiir

Lennart fohansson
Kanelgrdnd 10
13535 Tyreso

hem08/742M6
arb 8/66315 00

s redaktor
for Folkvett

Anna Schytt
c/o Mannerfelt
Bragevdgen5, nb
1,1,4
26 Stockholm

hem 08/10 63 03
arb ffi/7%%17

s redaktor
for Folkvett

Cunnar Steineck
Vassvigen 8A
16153 Bromma

hem 08/87 60 6
arb U/729 20 00

o ansvarig for
kvacksalverifrdgor

fonas Sbderstrom
Ornbacken 8
12651 Hdgersten

hemC8/7M2491,

o redaktor
for Folkvett

Barbro Asman
Tullingebergsvdgen27
14500 Tullinge

hem 08/778 1887
arb ffi/1,64644

s sekreterare
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(dven dagtid)
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Lat oss inse vAr
be$tensning!
Det forefaller som om Goran Eriksson,
Svalov omfattar vetenskapen med samma
dogmatiska trosvisshet som en religios fanatiker ndr han menar, att medvetandet och
viljan kan forklaras vetenskapligt. Skulle vi
kunna det, skulle vi bli Guds jdmlike, bli
allsmdktiga.
Han skriver: "Vem kdnner naturens
nycker sA vdl att han for all framtid kan definiera en vetenskaplig metod som inte behover korrigeras ndr vi trdnger ner i underliggande kunskapsskikt?"
for ndr
Det dr ett nonsensresonemahg,
vi trdngt ner i ett underliggande skikt reser
sig en rad frAgor, och da tvingas vi ner i
dnnu ett, och dnnu ett - i all odndlighet.
Infor varje svar reser sig nya gAtor.
Om vi skulle komma sA djupt ner att vi
kan forklara vad medvetande och vilja ar,
dA har vi nAtt sA djupt vi kan komma.
DA skulle vi kunna tolka atomernasprocesser och orsakerna till partiklarnas och
kvarkarnas upptrddande; men ocksA kunna
pAverkadem, behdrskaderas processer.Ja,vi
skulle kunna skapa evigt liv.
Och Herrens ord frAn Forsta Mosebok
skulle bli verklighet: "....hdrefterskall intet
bliva dem omojligt, vad de dn besluta att
gora." Dock satte han en kdpp i hjulet; han
forbistrade deras tungomAl. For Goran Eriksson tycks det inte finnas nAgon kapp som riskerar vetenskapensframsteg.
Och Bfg Bang, "den moderna skapelseberdttelsen" som den kallas i rubriken i
Folkvett nr 2 / 88, hur dr det med den?
NAgonstansifrAn mAste den koncentrerade
klumpen ha kommit. Ska vetenskapen en
gAngge svaret?
Kdnslan borde ocksAkunna forklaras. I
H C Andersens saga "Snogubben" tittar
Folkvett . 1/ 89

denne in i rummet: "Snogubben blev underlig till mods; han erfor en kdnsla, som
han ej sjiilv kunde gora sig reda for; det kom
over honom nAgot, som han inte forstod,
men som alla mdnniskor kdnna, om de ej
dro snogubbar."
Om man skulle kunna forklara atomers
och partiklars lek i hjdrnan, skulle det vara
en forklaring? Naturligtvis inte, det dr bara
naturens sdtt att ge uttryck for en kdnsla,
som nAr virt medvetande; men vad ligger
bakom?
Och den konstgjorda ndktergalen, som
sjong sA vackert att alla foll i hdnryckning,
men de som hade hort den verkliga sa: "Det
klingar nog vackert men det fattas nAgot,
vad vet jug inte." Detta som fattas borde
ocksA vara nAgot for vetenskapen att forklara.
Vetenskapenkan bara kartliigga men aldrig forklara aarfiir.LAt oss inse vAr begrdnsning.
]ag mAstekomma med ett litet PS. Vad
tusan har New Age och holism i sammanhanget att gora?
Kail-Iaar Gabrielson
Hcissleholm
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En deckare

fiir skeptiker
Sommarenir rdtt tid for deckare.Josephine
Teys klassiker En gammal skandal finns nu
utgiven som "En bok for alla" och kostar
bara 18 kronor.
Det dr en trevlig liten bok om kriminalkommissarien vid Scotland Yard som blivit
tillfiilligt forlamad efter en olycka. PA sjukhuset beslutar han sig for att utreda en kriminalgAtaddr hans sdngldgeinte har nAgonbetydelse:mordade Rikard III verkligen sina
tvA brorsbarn, prinsarna i Towern?
Det blir alltsA mer historiskt forskningsarbete iin pangpang. Finessenir att det visar
bAde hur spiinnande forskning kan vara, och
hur det verkligen gAr till: att studera samtida
kdllskrifter och inte lita till senareuppgifter.
Shakespeareframstdllde ju Rikard III
som ett monster, en drkesskurk, men det var
hundra Ar senare.
Bokens verkliga sensmoral iir att det
inte gAr att lita pA vad "alla vet". Om man
verkligen skall vara sdker mAsteman kontrollera sjiilv. Kommissarie Grant fAr flera
tillfillen att cyniskt kommentera sAvdl vanliga mdnniskors som historikers godtrogenhet:
"Han, Alan Grant, hade varit bekant
med Stora Andar sA till den grad okritiska,
att de trodde pA amsagor som kunnat fA en
bondfAngare att rodna av skam. Han hade
kdnt en vetenskapsman som var civertygad
om att en bit muslimstyg var hans faster Sofia, bara ddrfor att ett illiterat medium frAn
Plymouths bakgator sa att det var sA.Han
hade kdnt en stor auktoritet pA mdnniskans
hjdrna och dess utveckling som hade blivit
lurad pA allt han iigde av en obotlig skurk,
'domde med egna ogon och
ddrfor att han
inte litade pA polishistorier'. Vad pA honom,
Alan Grant, ankom fanns det ingenting som
var se okriiskt eller genomfjolligt som en
stor Ande.
22

(--) Det dr egendomligt, men ndr man
berdttar sanningen om en myt for nAgon sA
blir han inte arg pA mytskapare utan pA en
sjiilv. Folk vill inte ha sina forestdllningar
ruckade. Det vdcker en dunkel osiikerhet
hos dem, tror jag, och det tycker de inte om.
SAslAr de bort det och nekar att tdnka pA det.
Om de bara vore likgiltiga skulle det vara
naturligt och forstAeligt. Men det dr mycket
starkaredn sA,mycket mera positivt. De blir
forargade.
Viildigt konstigt, eller hur?"

-ls

Den karismatiske
L Ron Hubbard
Under tvA veckors semesteri Bergslagen,
inte lAngt frAn den s.k. "sexsektens"tillhell,
liste jag den engelskejournalisten Russel
Millers biografi over scientologinsgrundare
L Ron Hubbard: Bare-facedMessiah (Sphere
Books).
RusselMillers bok dr inte en granskning
av scientologikyrkansorganisation, finanser
eller arbetssdtt.Den koncentrerarsig helt pA
Hubbards person (Avenom en hel del om
kyrkan naturligtvis foljer med).
Vad gor mdnniskor till gurus? Hur kan
de fA andra att ge sig hiin At de mest bisarra
och forvirrade tankesystemoch handlingar?
Miller bok iir ett fascinerandepsykologiskt portriitt av en man med oerhord karisma och ett enormt behov att alltid stA i centrum. En mytoman, som spred en vAldsamt
overdriven bild av sig sjdlv som sjohjdlte,
flygaress,upptdcktsresande,toppstudent,
med mera - och som sA smAningomtappade
greppet om alla sina logner och faktiskt skapade sin egen dromda verklighet.
Boken dr mycket vdldokumenterad.
Den innehAller talrika intervjuer med avhoppade scientologer,dven frAn de forsta
Aren.

-IS
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Ill

Handbok
i milj6vird

NYA BOCKER

Kanske dr den bdsta popullirvetenskapen
den som inte bara vill ge kunskaper for
kunskapernasegen skull, utan som ocksA
vill fordndra, som uppmanar till handling.
En sAdanbok dr Handla miljiivlinligt av
Bo Thunberg och Fredrik Holm, utgiven av
Svenska Naturskyddsforeningen.
Nyligen har vi ju alla drabbatsav "Det
naturliga steget".SNFs bok, vars forsta upplaga kom ut ett halvAr tidigare, dr av ett
annat slag.
I den finns inga stora ord, inga svulstiga
fiirgteckningar.Den har ocksAett mindre format: bokstavligen en handbok, som man
kan hAlla i handen och stoppa i fickan.
Man fAr en hel del kunskap om miljoforstoringen i boken, men framfor allt fAr
man konkreta tips pA hur man sjdlv bor
handla for att minska den. Boken dr indelad
i avsnitt som "Disk", "Tvdtt", "Fdrger och
lacker", "BilvArd", "Skriv- och kontorspapp€r", och sA vidare.
Forfattarna har en sympatisk ickefanatisk instdllning till det personligaansvaret: "LAt oss sdgasom det dr: Vi har forsokt
fylla den hdr boken med tips och rAd som vi
anser vara vettiga, men dn sA ltinge foljer vi
nog sjdlvabara en del av dem...Men att leva
och handla miljoviinligt dr ingenting som
man borjar med i en handvdndning. Oftast
blir det sAatt man tar en sak i taget..."
Resultatetiir en bok som inte skrdmmer
bort eller fAr miljovArd att verka svAraredn
det dr.
I slutet av boken finns ett antal fdrdiga
vykort att skicka till politiker eller lokala
affdrsidkare,med olika krav. Ett vykort kan
skickastill adressregisterforetagen
for att
stoppa flodet av direktreklam.

Annastina Vrethammar: Tank dig ett bittre liv. Om
affirmation och positivt tlinkande. En bok av "en av
skaparnaav New Age-rorelseni Sverige,kdnd frdn
TVs SkonaSondag..."Bara tdnk, sd ordnar Tankens
Kraft alltihopa. (Trevi).
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Lynn Andrews: Sjunde minens flykt. Ny bok av
"kvinnan
som Ar en bland^i^g mellan Carlos Castaneda och Shirley Maclaine" med mer urdldrig visdom
frAn indianska medicinkvinnan Agnes Whistling Elk.
(Norstedts)
"Kaos"
|ames Gleick Kaos. Vetenskap pe nya vigar.
"den
har blivit ett sdnt ddr inneord jdmforbart med
nya fysiken"; det anvdnds som metafor sdvdl inom
parapsykologi som politik. Kanske den hdr populdrvetenskapligaboken reder ut vad det egentligenhandlar om? (Bonniers)
Carlos Castaneda:Den inre elden. Dennabok kunde ha
hetat "Castanedaupptiickeratt hjiirnhalaoriir inne".
Plotsligt erinrar sig CC att trollkarlen Don Juan d,ven
undervisat honom i andra hjiirnhalvan.Vi vAntar
otAligt pd "Don ]uan och den nya fysiken". (A&W)
David Eisenberg:Qi - miite med kinesisk likekonsL
Amerikansk student som studerattraditionell medicin
i Kina. "Qi gong" dr den pdstddda"livsener$" so^
teamet frdn CSICOPundersokte vid sitt Kina-besok
1988- med nedsldenderesultat.(BonnierFakta)
Harvey Diamond: Fit for life - hlilsoboken.Den lika
framgdngsrika som forvirrade bantningsmetodenf rAn
1,986har blivit en hel Holistisk Hdlsofilosofi. Bli inte
bara smal; forbdttra dven ditt immunforsvar, med
mera. (Bonnier Fakta)
Linda Goodman:Love signs.Klirlekens astrologi.
"Bdttre
sexliv med astrologi" dr en boktrend! Denna
bok iir en av de storsta, pA over 800 sidor! (Bernces)
Carl Sagan:Kontakt. CslcoP-medlemmen forsta
roman kom visst ut forsta gAngenfor ett par dr sedan.
Nu finns den i pockegjag nappadedt mig den i PressbyrAn pd en jdrnviigsstation.
Den resanblev inte rolig. Boken dr trdigare dn en
siick hyvelspdn, med en personteckning pd en nivd
strax under Min Hdst eller Starlet. Fackmiin, skriv
fackbocker!(Forlag - eh, det har jag glomt).
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PA I(JONSBERGSALLEHANDAS REDAKTION
rrAR TILL DESS STORA SORC LOCKOUTEN^I,VVARJDES.
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Chri stensm-Kjbn sberg: - Vad skall man nu ta till i sommarvirmen, nu nir lockout.hetsandet inte kan fortsit'
det blir vil att ta fram den stora sjiiormen i gen.

l0 oRE.

N:o30.
'ur Karbasen,
Teckninge'nlt iimtud
.socialistisk skiim'tt,idnirtgfr ri'n s eklets biirj u'n,

24

Folkvett . 1/ 89

