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Nya kolumner- stAendespalter
I detta nummer introducerar vi nigra fasta spalter, som
vi hoppas skall kunna Aterkomma i varje nummer: Sven
Ove Hansson svarar for den internationella spalten och
Anna Schytt for pressnotiser.I kommande nummer hoppas
vi kunna utoka med en spalt av Gunnar Steineckfor kvacksalverifrAgor.
Vem vill du se som Arets folkbildare respektive Arets
f orvillare? Styrelsen for Vetenskup och Folkbildning
vdlkomnar alla forslag. Skriv till foreningen, adressenfinner
du pA annan plats pA denna sida. Eller ta kontakt med redaktionen eller styrelsendirekt. Men gor det fore den 10 december.
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Mats Fredmark
Sturegatan85 B
797 73 Falun
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]akthornsgatan 42
65470 Karlstad

Rdttelse
Korrekt adressoch tel till Per-Olof Hulth iir:
LandAvdgen16
13749 Nacka
hemtel 08-718 53 1,4
arbtel 08-16 46 33

Fdreningen
Vetenskap
och Folkbildning
bildades1982av mdnniskor
som oroades6ver att ockultismoch pseudovetenskap
sA ofta fAttstA
metoderdr sAdAligtk6nda.SA htlr
oemotsagda,
och att vetenskapens
formulerasvAr mAlsdttning
i stadgarna:
F6reningen
Vetenskap
och Folkbildning
har till uppgiftatt frimja folkbildningom vetenskapens
metoderoch resultat.
Sdrskilttar fdreningen
somsin uppgiftatt i en fri opinionsbildning
bekimpade felaktiga
f6restillningar
som forekommer
i frAgorsom kan avg6rasvetenskapligt.En viktigdel av den vetenskapliga
folkbildningen
dr att klargdra
vilkafrAgorsomkan respektive
intekan avgbrasmedvetenskapliga
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Populdrvetenskap
i d6dsryckningar?
Sven Ohman, professor i fonetik och
tillika tekn. dr., startade i augusti pA DNs
kultursida en debatt om populdrvetenskapen. Debatten beror i hog grad
foreningen Vetenskap och Fotkbildning,
som ju enligt sina stadgar skall "frimja
folkbildning om vetenskapens metoder
och resultat".
I sin inledande artikel hdvdar Ohman,
att for att forstA en vetenskaplig teori, sA
miste man forsti och vara trdnad i att
anvdnda den teknisk-begreppsligasprAkdrdkt som teorin sAatt sdgaiir kliidd i.
All oversdttning av det vetenskapliga
spriket till populdrt sprAk ar, menar
Ohman, "djupast sett principiellt omojligt.
...det iir lika omojligt att forstA vetenskapens teorier genom populirvetenskapliga
bocker som det dr omojligt att ldra sig gA pA
lina genom att titta mycket pA cirkus!"
NAgra beliigg ldmnar Ohman inte for
sitt pAstAendeom "det principiellt omojliga
i det populdrvetenskapligaprojektet - att
genom forenklingar oversitta vetenskapliga teorier till liittbegripligt sprAk".
Det dr naturligtvis fullt tdnkbart att
man kan finna kunskapsteoretisktstod for
Ohmans tes, och att det ddrfor i string
mening inte gAr att oversdttafrAn ett sprAk
till ett annat - utan att ndgot glr forlorat.
Men dven om det skulle forhAlla sig sA,
kan detta dndA inte anvdndas som argument mot populdrvetenskapensom sAdan.
Ingen vetenskapspopularisatorvdrd namnet skulle vidkdnnas nAgon annan ambition dn att formedla det aiisentliga i vetenskap och teknik pA ett for de flesta
mdnniskor begripligt sprAk. Och att pAstA
att nAgot sAdant skulle vara i princip
omojligt faller pA sin egen absurditet.
Sven Ohman tycks dessvdrreha grovt
missuppfattat populirvetenskapens och
folkbildningens id6 och syfte; en missuppFolkvett . 2/89

fattning som lett till att for Ohman det bdsta
blivit det godas fiende.
Efter att ha fastslagit att populirvetenskap sAledesdr omojlig overgAr sA Ohman
till sin andra angeldgenhet; spekul.ationer
kring populdrvetenskapens, enligt Ohman,
egentliga funktion och vilka behov den
egentligen fyller.
Hdr skall endast konstateras att stcirre
delen av det urval av "populirvetensk"p"
som Ohman vdljer att eiemplifiera slt
framstdllning med, milt sagt ldmnar mycket
ovrigt att onska: vulgariseringen av Marx
ldror under Stalin och av Darwins under
Hitler, Capras "Fysikens Tao", Castanedas
"Samtal med Don
]uan".
Om Ohmans teser och spekulationer
kring populdrvetenskapen huvudsakligen
vilar pA sAdan grund blir hans svepande
omdomen mer forklarligu, men samtidigt
betydligt mindre vdrda att ta pA allvar.

Det var som belunt Mark Twain somfiillde
de ofta citeradeorden: "Ryktet om min ddd
iir betydligt tiverdrioet".
3

Antroposofisk medicin
"Underde sistaArhundradena
Liikekonsten dr, vid sidan av Waldorfutvecklade
sigi vdr
pedagogiken, antroposofins mest frameuropeiska
befolkninggenomde tekniskaframstegAngsrikadel. Mest kdnda dr mistelpreparagenettindustriproletariat,
ochmeddettahardetutten mot cancer, men overhuvud taget har
bildatsenstormdngdras-ochstAndshat.
Dessa
sitantroposofernalyckats skapa en bild av att
teri mdnniskans
astralkropp
ochfArsittfysiskautde har nAgot viktigt att komplettera den
trycksomlungtuberkulos.
Dennakunskapdr ett
vanliga sjukvArden med.
resultatav ockultforskning."5
Vad iir det for syn pA sjukdomar och bot
Mekanismen var alltsA sAdan att "en
som ligger till grund for den antroposofiska md.nniskasom i ett liv har utvecklat ddliga
medicinen? For att fe svar pA den frAgan bojelseroch lidelser, fods i ndsta liv med en
m6.stevi som vanligt gA till antroposofins osund fysisk kropp,,En mdnniska, ddremot,
huvudk dlla, Rudolf Steinersskrifter.
som har en god hdlsa, som formAr stA emot
mycket, har i sitt forra liv utvecklat goda
egenskaper.En som stiindigt tenderar att fA
Sjukdomar och tidigare liv
sjukdomar, har arbetat in dAliga drifter i sig
Enligt Steiner berodde sjukdomar till
sjdlv."7Ddrfor ankommer det pA var och en
stor del pA mdnniskansbeteendeunder tidiatt "rensa bort sina dAliga bojelser och da
gare liv. Han uttryckte detta sA att "en svag
forbereda sig for en god, stark kropp for
organisation (av kroppen) kan karmiskt
AterforaspA ett egoistiskt handlande i ett ndsta liv."8
tidigare liv".1
"Vi kani sjiilvaverketsiiga:Vi begdrintevdra
misstag
frAnvdrafelviostraffat!
Vi biir stiimpeln
daremedosstill ndstareinkarnation...
SAinfogar
rentavsommdktigauppfostrare
sig sjukdomarna
i vArtliv."2

Malaria berodde pA alltfor stor
sjdlvcentrering i tidigare ii.rr och difteri pA
att man handlat alltfor mycket under affekt.3 Lunginflammation kunde Aterforas
pA en "sAdankaraktiir, som i sig har fallenhet och bojelse till sinnliga utsvdvningar som i sig sA att siiga hade ett behov att leva
sinnligt".4 MAnga sjukdomar hade sitt ursprung i logner:
"SAfinnsdet envissformav bacillersombdrare
av infektionssjukdomar,
somhdrstammar
frAn
mdnsklighetens
logner;de iir ingetannatenfysisktforkroppsligade
logndemoner."S
Den hoga forekomsten av tuberkulos
inom arbetarklassenberodde enligt Steiner
pA utbredda hatkdnslor inom denna samhAllsklass:
4
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Atminstone i en del falt kunde en sAdan
karaktdrsforbdttring ocksA forbdttra hiilsan
redan i det nuvarande livet. SA t ex gdtlde
detta mdssling€tr,som han ansAgbero pA en
alltfor inAtvdnd personlighet. Om en mdnniska bdttrade sig i tid, "skulle denna ddrigenom uppnAdda sjdlsstyrka ha fort dithdn
att mdsslingen hade kunnat utebli, genom
att det som i organismen redan var framkallat vid bildandet av denna organisation,
funnit sin utjimning genom de starkare
sjdlskrafter, som uppbAdats genom sjiilvfostran."9
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Men dven sjukdomar som man genomled hade enligt Steiner ett vdrde och en
mening:
"Mdngamdnniskor
klagart ex riveront och
smdrta,
menfrdnen hogresynpunktdr detallsinte
attklagadverdetta,ty ndrdeovervunberdttigat
nits,ochmandrbereddtill ettndstaforkroppsiigande,sAdr ontochsmdrtorkdllortill vishetochbesinningochoverblick
overtingen."l0
Han menar rentav att "mycken kroppslig skonhet som man finner hos mdnniskan, dr vunnen genom sjukdom i det
foregAendelivet".11Detta synsiitt stimmer
overensmed Steinersallmdnna tilltro till en
hogre ordning ddr allt har en mening. Han
betraktade tex forsta vdrldskriget som
"sjdlvfallet nodvdndigt"l2, och menadeatt
dess budskap till mdnniskornavar detsamma som andevetenskapens.Han talade om
"den store ldromdstaren,kriget, som pA
ett sA
blodigt sdtt, pA ett fruktansvdrtsdtt,sdgertill
mdnniskorna vad vi ocksAandligt sdger till
mdnniskorna".13
Antroposofiskalikemedel
Steiner var emellertid ocksA fast
overtygad om att sjukdomar kunde botas.
Botemedlen fanns i mineralriket, vdxtriket
och djurriket
frdmst i de tvA forstndmnda. Bakgrunden till deras verkan stod
att finna i naturens utvecklingshistoria,som
enligt honom var en helt annan dn den som
naturvetenskapenanger.
"Detre rikensomomgerossuppstod
sAsmdningom.Forstfannsbaramiinniskan.
Sedan
sdlladesigdjurriketdit, ddreftervdxtriket,ochforst
dlireftermineralriket.
Omvi skullegetilbakatill
urjorden,somdnnuintevar forenadmedsolen,sA
skullevi finnaen mdnniskahosvilkenalladenfysiskavdrldensdmnengickut ochin. DAfordrar
mdnniskan
sAatt sdgudnnuallt.SedanmAstehon
ldmnaifrAnsigdetsomavsattes
somdjur.Skulle
hon ha behe[it det, sAskullehon overhurmdtaget
Folkvett . 2/89

inteha kunnatutvecklas.
Hon mdstestotabort
djurriketochsenare
dvenvdxterna.
Vdxternadr
ingentingannatdn temperament,
egenskaper
hos
mdnniskorna
somde mdstegorasigav med.Och
ndrmdnniskan
bildadesinaben,stottehonbort
den mineraliska
vdrlden."14
For att ta reda pA vilka botemedel som
skulle anvdndas mot olika sjukdomar
mAsteman skaffa sig kunskap om denna utvecklingshistoria och om andra ockulta
samband.SAdankunskap hade funnits i det
forgAngna."PAden tid de de egyptiska invigda kunde skida tillbaka pA vdrldsutvecklingens hela forlopp, visste de exakt
vilka orter och vilka metaller som mAste
ingjutas hos den sjuke..."lSEftersom denna
kunskap hade gAtt forlorad, mAste den nu
Atervinnas genom andevetenskapen.Det
giillde alltsAatt tyda de hemliga tecknen om
vad som var ett botemedel mot vad.
"Vi kani natureninteblottgliidjas
overdet somvi
omedelbart
behagas
av;utanju djuparevi trdnger
in i detsomharfortdtatsigtill detyttremateriella
varat,destomerkommervi att finna:Dennanatur somfrojdarosshari sigtillika denmdktigahelarenfor allt somkan tilUorasmdnniskan
som
skada.
NAgonstans
ir helarenforborgad
i naturen.
Dethandlarom att intebaraforstAhelarens
sprAk
utanocksA
lyssnapAdenochutfbraden."15
Man bor siirskilt observera att Steiners
kunskapskdlla inte var folkmedicinsk eller
annan erfarenhet av olika substanserseffekt
pA sjuka mdnniskor. Andevetenskapen
sysslademed dolda, oversinnliga samband,
och var ddrfor lika oberoende av folkmedicinsk som av skolmedicinsk empiri.
Metallterapi
Steiner fdste stor vikt vid mineralers
och de friimst metallers terapeutiska verkan. Denna gick lAngt utover vad den naturvetenskapliga medicinen kunde faststdlla.

5

"Dervidkandetendasti ringagradhandlaomatt
somutforskas
ta siktepAde verkningsmojligheter
av denvanligakemin.I stiillethandlardetomatt
geakt pAde verkningar
somgesav de sammanhosen
hangsomdeninre kraftkonstitutionen
jorden
ur
med
krafter
strdlar
har
de
som
substans
ellerstrdlarin motden."l7
Dessa krafter var vdsentligen sAdana
som alkemister och astrologerhade postulerat. Steiner var overtygad att det fanns
ndra samband dels mellan sjukdomar och
planeter, dels mellan planeterna och de s k
planetmetallerna.lS
I alkemisk tradition sammankopplas
bly med Saturnus och kvicksilver med
Merkurius. BAda dessa metaller anvdnds
ocksAflitigt i den antroposofiskamedicin€h, till exempel mot hosnuva, hogt blodtryck, Aderforkalkning, allergier, oroninflammation, tvAngsneuroser,reumatism,
tuberkulos och tarmkatarr.l9

Lyckligtvis ges dessa metaller i
allmdnhet i homeopatiska utspiidningar.
Dock forekommer inom antroposofisk medicin siviil bly som kvicksilver i s k D3potens, vilket innebdr en halt om 0,1 Vo.Doseringen kommer hiir ldtt upp i giftiga
nivier. Den frdmste leverantoren, Weleda
(som ocksA tillverkar mistelpreparatetIscador) forutser i sin ldkemedelslista att
blyforgiftning kan uppstA. Som motgift rekommenderar man silver.20 (Den naturve_
tenskapliga medicinen har helt andra rekommendationervid blyforgiftning.)
Kvicksilver har tidigare spelat en roll i
den allmdnna ldkekonsten. Steiner hdnvisade ocksAtill detta:
"Ochvad giillerdennakvicksilvrets
inverkanvid
ju
man ocksA
ndmnaatt pd senare
tid
syfilismAste
kvicksilvret.
De
harmycketannatfAttersdtta
nyaremedlen,somdet ersattsav,har
beromda
redani dagerkdntshaenintehelt
emellertid
inviindningsfri
verkan,och mycketsnartkommer
medicinen
ocksdpAdettaomrddeatt haAtergdtt
a;'27
fullstdndigttill kvicksilverkurern
Ortmediciner
Ortmediciner dr, vid sidan av planetmet a l l e r n a , d e . . v i k t i g a s t e a n t r o p o s o fi s k a
ldkemedlen. Aven dessa mediciner ska enligt Steiner viiljas ut pA grundval av oversinnliga samband.
"Hosvixternaiir alltsAdet somtillhorsinnevdrldenblottdetytliga.Bakomdet somfram-trdder
for ogatochgenomvdxtenssmakochlukt finns
krafter."22
vixtensandligt-sjiilsliga
Orternasandligt-sjiilsligakaraktdr bestod
inte i att de enskilda exemplaren var
besjiilade.I stdllet fanns det sju olika "vd.xternas gruppsjd.lar",till vilka enskilda vdxter
forholl sig som delar till en helhet.23
Steiner angav foljande civersinnliga
sambandmellan ortdelar och kroppsdelar:
Folkvett . 2/89
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"rot - hjiirna
blad- lunga
blomma- njurar
fro - hjiirta
frukter- blodsvstem"24

vdxtarter som botemedel mot sjukdomar.
Det stAr dock helt klart att d.ven detta val
skulle avgoras med andevetenskapligamedel.
Mistelextrakt mot cancer (Iscador m fl)
dr de mest kdnda antroposofiska medicinerna. Det var Steiner sjdlv som &r 1927,tilsammans med Ita Wegman, gjorde de forsta forsoken med mistelterapi.26
Att han valde just misteln som cancermedicin hade uppenbarligen rent andevetenskapliga orsaker. NAgra naturvetenskapliga skdl fanns inte, och inte heller fanns
det nAgon folkmedicinsk eller annan tradition att bygga vidare pA.
Steiner har sAvitt bekant inte ndrmare
redovisat de andevetenskapligagrunderna
for mistelterapin. Det dr mojligt att han
d.venhir anknot till den gamla tron att lika
botas med lika. Mistelns vdxtsiitt kan
mojligen liknas vid en tumors.

Andevetenskap och naturvetenskap
Under senare Ar har antroposofiska
likare i nAgot okad utstrdckning argumenterat for sina terapier med naturvetenskapliga
argument.SAt ex har Atskilligt sagtsom mistelns biokemiska sammansittning.
En sAdan argumentering ir naturligtvis
viilkommen, och bor granskas enligt samma
kriterier (varken stringare eller mildare)
som de konventionella liikedemedelsBotemedelskulle sokasenligt detta sche- foretagens pAstAendenom sina produkter.
ma. "Den som vi vill hjiilpa med avseende Men det gAr inte att forstA den antroposofispA hans andningssystem,hans lungsystem, ka medicinen och dess strivanden utifrAn
honom gor vi gott i att rekommendera att
dessafAtaliga naturvetenskapliga argument.
dta sA mycket som mojligt av blad." Pe samSjiilva drivkraften vid valet av terapier
ma sitt "innehAller vdxtrotter mAnga he- dr ndmligen radikalt annorlunda in inom
lande krafter for nervsystemet",osy.25
den naturvetenskapliga medicinen. Att t ex
bly,
kvicksilver och mistelextrakt ir antroSteiner har sAvitt bekant inte gett nAgra
posofiska ldkemedel beror varken pA nAgon
ndrmare forklaringar om valet mellan olika
Folkvett . 2/ 89
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naturvetenskapligt formulerad verkansmekanism eller pA kontrollerade kliniska
provnin gar. I flertalet fall finns inte heller
nAgon folkmedicinsk erfarenhetsgrund. De
olika medlen har valts ut ddrfor att antroposoferna, och frdmst Steiner, har sett kosmiska samband enligt vilka dessa medel ska
vara verksamma.
Den antroposofiska medicinen vilar
alltsA pA samma kunskapskiilla som fick
Steiner att forkasta relativitetsteorin och utvecklingsldran, att forklara malaria med
sjdlvcentrering i tidigare liv och att rdkna indianer som en "degenererad mdnniskoras".
For att ta stdllning till den antroposofiska medicinen rd cker det inte att granska enskilda terapier och ldkemedel. Man mAste ta
stdllning till helheten. I grunden handlar det
dA om att ta stillning till antroposofins medicinska kunskapssyn, dvs till dess syn pA
sjukdomars orsak och pA hur man bor soka
och utprova botemedel. Valet mellan antroposofi och naturvetenskap borde inte
vara svArt.
Sven Ove Hansson

Noter
1 Rudolf Steiner,Die Offenbarungendes Karma
(odateradstencilutgdvaav foredrag 1910), s 3:14.
2 Die Offenbarunsendes Karma. s 4:8.
3 Die Offenbarunsendes Karma. s 4:5-6.
4 Die Offenbarungendes Karma. s 4:8-9.
3

Rudolf Steiner,Die Theosophiedes Rosenkreuzers
(stencilutgdva1929av foredrag 7907),s 45.

6 Die Theosophiedes Rosenkreuzers.s 37.
7 Die Theosophiedes Rosenkreuzers.s 42.
8 Die Theosophiedes Rosenkreuzers.s 42
9 Die Offenbarunsendes Karma.s 5:8.
1 0 Die Theosophiedes Rosenkreuzers.s 43.
1 1 Die Theosophiedes Rosenkreuzers.
s 43.
t 2 Rudolf Steiner,Zeitbetrachtungen(stencilutgdva
1919av foredrag 1914-191,5),
s 2:18.
1 3 Zeitbetrachtungen.
s 2:11.
14 Rudolf Steiner
(odateradstencilutgdvaav foredrag 1908),s 11:8.

1 5 AgyptischeMythen und Mysterien.s 11:8.
7 6Die Offenbarungendes Karma s 10:11.
1 7 Rudolf Steineroch Ita Wegman,Grundlegendesftir
eine Erwiterung der Heilkunst. Dornach 1925,s 77.

18 Crundlegendesfiir eine Erwiterung der Heilkunst.
bl a s 123.

1 9FranzStratmann,Zum Einflussder Ant
in der Medizin. Mtinchen 1988,ss35, 47-42.

20 Franz Stratmann,ss 36-37,4242.
21,Citerat av Stratmann,ss 38-39.
22 Rudolf Steiner,Die Welt ders Sinne und die Welt
des Geistes(odateradstencilutgAvaav foredrag
frln'1,9'/-.2),
s6:7.

23 Die Welt ders Sinneund die Welt des Geistes.s 5:8.
24 Die Welt ders Sinneund die Welt des Geistes.s 5:7.
25 Die Welt ders Sinne und die Welt des Geistes.s 6:6.
26 Stratmannenligt not 19,s 44.
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Kaosforskningen, som sdkert d.nnu
bara befinner sig i sin linda, har visat att
forhAllandet mellan ordning och oordning
dr mycket mer sammansatt dn vi tidigare
anat: det ena verkar inte alls utesluta det
andra pi det sdtt vi tidigare forestdllt oss.
A ena sidan visar det sig att de matematiskt forhillandevis vlilklinda domdnerna
av tillvaron, som beskrivs av den klassiska
mekanikens ekvationer. innehAller ett
som vi skulle
sdga slumpartat drag. Detta
trots att utvecklingen enligt
d e s sa
ekvationer dr deterministisk. Detta slumpartade
drag hdnger
samman med
att det ofta
finns kdnsliga
p u nk ter, d iir
mycket
smA
fordnd-ringar
efter en tid ger
upphov
till
mycket stora
effekter. DA talar man om
kaos, eller hellre om kaotisk
dyramik.

Denna kdnslighet dr den omtalade
fjiirilseffekten:tanken att en fjiiril som slAr
med sina vingar i dag i Peking kan orsaka
stormar ndsta mAnad i New York, for att
nu citera JamesGleick i bestsellernKaosVetenskappd nya acigar.
Detta dr ett fenomen av en typ som
man - ndr man vil uppmdrksammatspA
kinner igen pA ett viildigt stort
det
omrAde av tillvaron. Gleick ger i sin bok
Folkvett . 2/89

dynarnik
en rad sAdana exempel. De dr ofta mycket vil
beskrivna och stimulerande att ldsa om. Dit
hor frAgor som har med vidret att gora, ekologiska systems utveckling over tiden och
kanske hjiirtats funktion.
Inom mekaniken finns ett antal system
som uppvisar just en sAdan kaotisk dynamik.
Ett exempel iir en fritt rorlig pendel, vars
upphdngningspunkt vibrerar. Det dr ett mekaniskt system som Aterfinns i mAnga sam-

manhang. Ett annat exempel dr en
vdtska som dr innesluten i ett cirkuliirt ror och ddr
roret stAr upp som
hjulet pA en cykel.
DA handlar det om
vdtskans uppforande (stromning), ndr roret
vdrms i undre
halvan.
Dessa system
dr relativt enkla
och viilstuderade,
iven om mAnga
djupa frAgor AterstAr att penetrera
d.ven for dessa.
SAdanasystem har
en yttre parameter
(eller flera). For
pendeln iir det
storleken (amplituden) och frekvensen pA vibrationen. Fcir viitskan i det cirkuldra roret dr
det temperaturskillnaden mellan nedre och
ovre halvan av roret som ir den relevanta
parametern.
Systemens uppforande beror pA dessa
yttre parametrar. For vissa parameterviirden
ir situationen den stabila vi dr vana vid och
tdnkt oss vara typisk for mekaniska system.
Den gamla beprovade modellen av ett meka-

niskt system som ett urverk dr en vdldigt
bra bild for sAdanaparameteromrAden.Det
betyder ett helt pAlitligt uppforande.TrAkigt
kanske, men synnerligen vdrdefullt, nir vi
till exempel anvdnder det mekaniska systemet som maskin: klocka, bilmotor eller
respirator, for att nu ndmna nAgra
anvdndningar.
I andra parameteromrAdenvisar sig
uppforandet vara ett helt annat. Ytligt sett
ser uppforandet
faktiskt
helt
slumpmdssigt
ut. Det ser ut
som godtyckliga
tdrningskast.
Men ser man
nd.rmare, sA
finns det ett
samband mellan
tillstAndet vid
en tidpunkt och
niistfoljande tidpunkt. Detta dr
kaotisk dynamik. Trots att
den ser helt
slumpmdssig ut,
rymmer den i
mycket
sig
struktur. Trots
att den styrs av
deterministiska
ekvationer, iir
den iindA i praktiken oforutsdgbar over ett
liingre tidsintervall.
Detta betyder bland annat att det dr
vdldigt visentligt i frAga om viktiga tekniska system att kdnna till vilka parameteromrAden som ger kaotisk dynamik och
vilka som ger en dynamik efter den gamla
urverksmodellen. I de allra flesta fall vill
man ju att en maskin, ett komplext tekniskt system uppfor sig urverksmiissigtsta-
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bilt. Tink pA exempel som bilmotorn eller
respiratorn.
Diirmed nalkas vi den andra sidan av
dmnet kaos. Som jag ndmnde visar denna
kaotiska, skenbart slumpartade dynamik rpp
mycket av struktur, ordning av ett slag vi
inte tidigare kdnt till. Det verkar sannolikt att
en del av de fenomen vi vant oss vid att kalla slumpartade i sjiilva verket dr kaotiskt dynamiska i den mening kaos-teorin talar om.
Det skulle i sA fall
innebdra att det
vi kallar slump
ibland har en inneboende struktur som vi inte
tidigare kdnt till.
Ndr det giiller
denna sida av
den kaotiska dynamiken, tycker
jug inte Gleicks
bok dr lika bra.
Det dr tydligt att
Gleick
en
mycket kunnig
och engagerad
vetenskapsjourna
list
inte dr
fackman
pA
omrAdet. Ddrfor
kommer
inte
strukturen i kaos
fram tillrickligt tydligt. Det dr synd, for det
ger ldtt intrycket att kaos (eller hellre kaotisk
dynamik) handlar om brist pA struktur, om
upplosning, eller i virsta fall skulle representera nAgot av vetenskapenssammanbrott.
Denna obalans i presentationen tycker
jag ocksAhar prdglat diskussionernai svenska tidningar. Det ir vdsentligt att detta andra
drag - struktur i kaos - blir tydliggjort.
En person som givit rnycket vdsentliga
bidrag till klargorandet av den kaotiska dynaFolkvett . 2/ 89

miken dr Mitchell Feigenbaum.Det han
har upptdckt dr en lAngtgiende universalitet i ndrheten av omslaget mellan ickekaotisk och kaotisk dynamik. I stor
utstrdckning dr det en estetisk tanke, som
har med likformighet att gora. Figuren pe
foregAendesida sdgervad det handlar om.
LAt oss i forstone inte bry oss om vad
figuren forestdller,utan bara leta oss fram
frAn vdnster till hoger i monstret, diir ogla
efter ogla upptrdder. Vi ser att oglorna blir
mindre och mindre och att varje ogla liknar den foregAende.ForhAllandetmellan
storlekenpe tvA sAdanasuccessivaoglor iir
just Feigenbaumsuniversella tal. Det finns
tvA sAdana tal, ett for horisontella och ett
for vertikala ledden i diagrammet.
Mera precist, pA den horisontellaaxeln
dr den yttre parameternjag talade om tidigare. I omrAdet med oglorna har vi en dynamik av urverksmodell, men gradvis mer
komplicerad ju fler oglorna blir. Den kaotiska dynamiken intrdffar vid grdnsen for
oaindligtmAngaoglor. Det syns ganskatydligt i figuren.
Figuren hdr dr en mycket enkel modell
av ett synnerligen komplext matematiskt
skeende.Men Feigenbaumhar gjort troligt
att denna dndA fAngar det vdsentligai vad
som sker i mAnga system kring omslaget
mellan "urverksdvnamik" och kaotisk dvnamik.
Efter Feigenbaum har det blivit klart,
att det sdkert finns flera olika typer av
grdnslinjer mellan de tvA slagen dynamik,
och dirmed olika typer av omslag mellan
dem. Men Feigenbaumsupptiickt dr likafullt en ytterligt vdsentlig sAdan,sdkert en
av de viktigaste inom 1900-taletsfysik.
Tydligen iir forhAllandet mellan ordning och oordning ett annat in det vi trott.
Men i motsats till vad sA mAngahdvdat
iir detta sanerligen inte vetenskapenssamFolkvett . 2/ 89

manbrott och flummets frisliippande. Det dr
precis tvdrtom. Det visar pA en ny skonhet i
naturen, €r skonhet av matematisk karaktdr. Och det bekrdftar det vetenskapliga
perspektivetsgiltighet.
Verkligheten syns dg^ mer av en
sdregenmatematisk skonhet dn vi anat.
Lars Soderholm

DU!
som har forslag till Arets svenska
folkbildare eller forvillare/ glom
inte att skicka in ditt / dina forslag
till foreningen fiire den L0 december! Adressenfinner du pA sidanz.
Eller ta kontakt direkt med redaktionen eller styrelsen.
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Rapportfrin den internationella
skeptikerkonferensen
i Bad Tolz
Den 5-7 maj i Ar deltog jag i CSICOPs andra europeiska konferens om paranormala
fenomen. Konferensen, som arrangerades i
samarbete med vAr vdsttyska motsvarighet
GWUP (Gesellschaft zur Wissenschaftligen

Untersuchung von
Parawissenschaften
), holls i Kurhaus i
den lilla bayerska
kurorten Bad ToIz,
och borgmdstaren
i
sade
sitt
hdlsningstalatt han
hoppades att vi
skulle finna att stadens kurer med
jodkiillor och gyttjebad vilade pA vetenskapliggrund.
CSICOP, Vetenskap och Folkbildnings amerikanska forebild,
ordnar
Arligen
sAdanakonferenser
i USA. Dessutom har de alltsA ordnat tvA
sAdanakonferenseri Europa. Den forsta var i
London 1985.
De flesta av de europeiska grupperna dr
smA,och ett av syftena med dessakonferenser dr att stodja dem i deras verksamhetoch
att forbdttra det internationella samarbetet.
En av dagarna holls ocksAen diskussion om
vad CSICOPkan gora i Europa. Deltagarnavisade stor entusiasm men det var ont om
konkreta handlingsforslag.
Konferensens kdrna var ett tjugotal
foredrag under rubrikerna:
- Paramedicin
- Pseudovetenskapensfilosofi
- New Age
- Kreationism
- jordstrAlar och slagrutor
- Grafologi
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Nigra exempel pi ftiredrag
Rolf Manne frAn Bergen talade om den
norska anvdndningen av slagrutor for att
soka lavinoffer, och om det forsok (med
negativt resultat)
som han fick
norska arm6n att
genomfora. Detta
beskrevs
utforligt i Folkvett 3 / 88.
Den
holldndske
Idkaren
Paul
Knipschild talade om kliniska
undersokningar
av alternativmedi cin. Han
hade bland annat studerat 58
publicerade undersokningar
om akupunktur.

Av dessavisade 26 att akupunktur gav resultat, medan de ovri ga 32 inte fann nigot.
Men dessutom bedomde han ocksA undersokningarnaskvalitet, och dA visade det
sig att de noggrannasteundersokningarna
gav sdmst resultat; dvs feirreav dem visade
pA nAgon effekt av akupunktur. Han sade
dock att detta gdller dven undersokningar
av normala, medicinska terapier.
Han hade ocksAundersokt ldkares attityder till alternativa behandlingar och funnit att mAnga dr tveksamma och ganska ldtt
kan pAverkas av nAgra fe vdlgjorda undersokningar. Att overtyga dem som redan
har en bestiimd Asikt dr mycket svArare.
Men han beriittade ocksA om en undersokning av iridologi (att diagnosticera
allehanda sjukdomar genom att titta i
ogonen) som han hade gjort. Fem ledande
Folkvett . 2/ 89

iridologer misslyckadeshelt i sina diagnoser,
och en av dem tog resultatet pA allv ar, gav
upp iridologin - och kopte en dator for att i
stdlletdgna sig At medicinskastrologi!
Den osttyske rdttsmedicinarenAndreas
Gertler talade om okonventionell medicin i
Osttyskland. Eftersom lagen inte tillAter
nAgon att oppna privatmottagning, praktiseras den inte sd mycket. Men mAngapatienter
efterfrAgar okonventionella metoder, och en
del ldkare anvdnder till exempel akupunktur. Cancerpatienterkan ibland fa mistelpreparat och ortteer vid sidan av vanlig behandling. Homeopatin har aldrig varif helt
bortglohd, och har fAtt ett visst uppsving pe
senareir.

soner frAn ett stort antal europeiska ldnder.
Jag hade bland annat mycket kontakt med
de norska och finliindska deltagarna och vi
talade om mojligheterna till nordiska
trdffar.
Efter konferensenfor jag till prag A arbetets vdgnar. Ndr jug ddr beriittade om
konferensen fick jag bland annat hora att
bAde naturmedel och slagrutor dr mycket
populiira i Tjeckoslovakien och att myndigheterna, som tidigare forsokt stoppa
dem, nu verkar accepteradem.
Svante janson

Michael Howgate frin London talade
om urfAgeln Archeopteryx, och att fossilendr
dkta, trots att Hoyle pAstArmotsatsen.
Claude Benski frAn Frankrike talade om
tre risker vid hypotesprovning;de tvA traditionella (att forkastaen hypotes som dr sann
respektive att accepterue^ hypotes som dr
falsk) och sA en tredje, ndmligen risken for
medvetet fusk.
Armadeo Sarma frAn Viisttyskland talade om det pAgAendestatligt stodda
jordstrAle-projektet i Mtinchen. Han var
mycket kritisk och menade att projektet dr
dAligt planerat och genomfort, och att det
anvdnder 400 000 DM for att studera nAgot
som inte finns.
Astronomen Curt Roslund frAn
Goteborg talade om de (vetenskaplig")kurser om astrologi som han har givit vid
Goteborgsuniversitet.
Flera personer ur CSICOPsledning deltog ocksA.CSICOPsdirektor, Mark plummer,
talade om grafologi och ]ames Randi talade
om jordstrAlar och slagrutor, forutom att de
talade vid banketten och konferenslunchen
(med insamling till CSICOP).
Sammanlagt deltog ett hundratal perFolkvett . 2/89
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Kritisk UFO-rapport
En av de svenska
ufo-organisationerna,
AFU (arkivet for ufoforskning) har gett ut
en rapport betitlad
"Domstensfallet. En
svensk ndrkontakt
1 9 5 8 " . F o r fa t t a r e d r
Anders Liljegren och
Clas Svahn.
Det hela handlar om tvA unga mdns
berdttelseom vad de upplevde i en skogsgliinta i Hogandstrakten en natt i december
1958.De hade sett ett mdrkligt ljussken och
strax ddrefter blivit anfallna av blygrA varelser
som var ca 130 centimeterhoga och formade
som limpor. Deras berdttelse fick stor uppmdrksamhet i pressen,och en ldkare som undersokte dem under hypnos, framtrddde med
uttalandet att "Det dr stdllt utom allt tvivel att
de rAkat in i ett kraftfelt av oerhord styrka".
Det blev mAnga offentliga framtrddanden
for de bAda ogonvittnena. Domstensfallet
blev ocksA ett av de mest uppmdrksammade
svenska ufo-fallen, beskrivet som oforklarligt
i en uppsjo av bocker och tidskriftsartiklar.
Liljegren och Svahn har lagt ner stor
moda pA att spAra alla som kan ha upplysningar att ldmna om hdndelsen. BAda Domstensmdnnendr nu doda, men en avgorande
upplysning ldmnades av den enes bror. Han
berdttade att brodern strax fore sin dod 1960
hade erkdnt att hela hdndelsenvar ett pAhitt.
Detta blir ocksA rapportforfattarnas slutsats.Men de stannar inte ddr utan gAr ett steg
liingre och soker efter de inspirationskiillor
som de bAda "ogonvittnena"kan ha haft. Detta bidrar starkt till att gora rapporten till en
mycket intressant liisni^g. Det framgAr klart
av deras undersokning att Domstensfallet
hade sin bakgrund i en ganska uppskruvad
debatt om ufo som forekom under slutet av
1950-talet.
BAda Domstensmdnnen fick, enligt rap1,4

porten, en tragisk dod,
diir spriten spelade en
huvudroll. Rupportforfattarna menar att
vdgen utfor forvdrrades av ufo-spektaklet.
"Det borjade med ett
plotsligt infall som fick
alldeles for stora proportioner. Bubblan vdxte snabbt med hjalp
av vdlvilliga reportrar och ufo-forskare.Till
sist fanns det ingen utvdg. Lognen om tefaten blev tvA unga mdns d6d."
I forordet till rapporten framhAller de
bAda forfattarna att man inte utifrin detta
exempel kan dra slutsatsen att alla andra
svenska ufo-fall ocksA dr bluff . En av
forfattarna (Liljegren) framtrdder ocksAi en
intervju i tidningen Sokaren, nr 6 7989.Ddr
sdger han att erfarenheten gjort honom
mera kritiskt stimd:
"Iag har viil blivit mera skeptisk.
MAnga av de myter man gick pa i
borjan av 7}-talet har spruckit".
Om Vetenskap och Folkbildning sdger
han:
"Deras instillning dr vdrdefull och nyttig men den bor paras med att man ger
sig i kast med egna undersokningar och
verkligen forsoker visa i svart pA vitt
att de svenska ufo-fenomenen kan ges
naturliga forklaringar. Det jag ogillar dr
vdl litet den hdr attityden att bara racka
ner pA ett fenomen utan att ha undersokt det."
Domstensfallet iir nr 1 i en planerad
rapportserie. Det forsta numret bAdar gott.
Sven Ove Hansson
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vdrt att vetafallt
Den 11 maj fdlldes radioprogrammet
Viirt att aeta i radiond.mnden for partiskhet. Ndmndens kommunik6 lod:
"I programmet"Vert
att veta",siinti P 1 den 20
november 1988,forekomett foredragom transcendentalmeditation(TM) hAlletav en distriktsldkare.Foredragshdllaren
redogjordeingdende
for en rad olika positivaeffektersomTM hade
pd ut-ovarnaoch det omgivandesamhdllet.
En anmdlareansdgatt inslagetutgjordereklam
for TM.
Radiondmnden
konstaterade
vid sitt sammantrddeatt inslagetframstodsomsynnerligenensidigt.Programledarens
uttalandenforstdrkte
snarastforedragshdllarens
budskap.Vid en samlad be-domningfann radiondmnden
att inslaget
stredmot kravetpAopartiskhet
i radiolagen.
Beslutetvar enhilligt."

K un s k a p
Oumbdrlig populdrvetenskapligkunskup kan vi fA om vi ldser Illustrerad Vet'1,0,
enskap (t ex
7989):
"En genomsnittligt utbildad
engelsman har ett ordforrAd pA 43 gAngerdet antal ord han kan som borjar med o".

Ga pa glddandekol
- Vem som helst kan gA pA glodande
kol utan att brdnna sig.
Det sdger Hans-Uno Bengtsson,professor i fysik i Uppsala, till Sydsvenska
Dagbladet.
- Det krdvs inga under eller mirakel
for detta, forklarar han. Inte heller nAgon
meditation
eller
annan mental
forberedelseinfor promenaden. Det handlar bara om att forstA ett par viktiga principer inom fysiken.
Folkvett . 2/89

Det hela bevisadesinfor publik utanfor
Fysikum i Lund, ndr Bengtson med raska
steg gick barfota over en tre meter glodande
kolbiidd. Utan en blAsaefterAt.
- I grunden handlar det om att skilja mellan temperatur och vdrme.

"Man fAr cancer nar sjdlen inte

kansiunef
a"

I Aftonbladets sondagsbilagaden 8 okto.
ber fAr vi det tvivelaktiga nojet att mota tvi
ldkare frAn antroposofernas sjukhus, Vidarkliniken i |irna.
Brostcancerdrabbar kvinnor "som har
en viss ambivalens till sin kvinnobild", enligt liikarna. Man dr mer eller mindre mottaglig for sjukdomar beroende pA vilken
samhdllsklass man tillhor. Den typiske
brostcancerpatientendr "en stackars sociald e m o kr a t , s o m d r o v e r a n p a s s a d t i l l
samhdllet",enligt ldkaren Christian Osika.
- Man fAr brostcancerndr sjdlen inte
kan sjunga.

p--erflltls,.-,-,---4.
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- Den soln hat en
pcritiu rppgift i liyet

;

\

)

fer inte brtistcancer, /
"
(rts|l(a,
silger Christian
nnsuilt
Gika,

Ndr man vdl har fAtt cancer ska patienten fA en sAdanbehandling pA Vidarkliniken
att hon sjiilv ordnar upp sitt liv.
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- Vi anser inte att strAlning och cellgifter hjiilper. Det tar bort tumoren men botar inte det som driver sjukdomen.
I artikeln intervjuas ocksA en nojd patient och sdgeratt:
- Iag tycker att cellgifter tar bort sA
mycket kraft.
Hon har sjiilv bytt ut smdrtstillande
medel mot doftande oljor, rollekeavkok och
konstndrliga terapier. Cancern hinner under Arensprida sig i henneskropp.

Runt i cirklar
Cirklarna i sddesfdltenvar sommarens
stora mysterium i Storbritannien i somras.
Hittils har ingen kunnat forklara hur de 165
helt cirkelrunda ytorna av tillplattat grds
uppstAtt. Cirklarna har forsokt forklaras
med virvelvindar, svampangrepp,skojfriska bonder eller flygande tefat.
Det brittiska ufo-forbundet avf drdar
dock den senareforklaringen. Det betraktar
sig sjdlvt som seriost och anser att tefatsforklaringen inte hAller.
Det tror ddremot Colin Andrews,
amatorforskare och tefatsskribent. Han har
"vetenskapligakollegtillsammans med 11
er" satsat motsvarande 500 000 kronor av
egna pengar for att forsoka losa mysteriet.
Anstrdngningarna har bland annat resulterat i en bok, Circular eaidence,som kom ut
i somras.
Margaret Thatcher har nu kopplat in
bAde forsvars- och jordbruksdepartementet
pA fallet.

svaghetdr
Vetenskapens
ocksAdess styrka!
I en artikel i Forskning och Framsteg
(nr 6, 7989)gAr geologenAke fohanssontill
angrepp mot den bokstavstrognaskapelsetron. ]ohansson ger hdr en fin karakteristik
av vetenskapen:
"Vetenskapen
kanliknasvid ett stdndigtpdgdende
husbygge
ddr ett myllerav forskaredr verksamma.
att
pi att kontrollera
I kdllarenhdllergeologerna
kontdr stabila....Kemisterna
grundforhdllandena
rolleraratt murbrukethar den rdtta sammansdttningen,medanfysikernaplockar sonder
i allt mindre bestdndsdelar.
byggnadsmaterielen
uppriggattorn utfor astroFrdnett provisoriskt
ochute i trddgdrden
nomerna
sinaobservationer,
kunskapens
trdd, undersoker
vdrdarbiologerna
forsokerfd olika
och
sldktskap
blomvdxternas
balansmeden for dndamdlet
grodori ekologisk
ko.
inforskaffad
till muren av
Allt somoftastliiggsenny tegelsten
mensomligtvisarsig bli snettochvint,
kunskap,
och dA och dA mAsterentaven hel mursektion
gArbyggetframAt,menndgot
rivasner.Visserligen
hus
fdrdigdatum
gArinte att utlova.Vetenskapens
blir aldrigfdrdigt,menetthussomaldrigblir fiirdigt
dr dess
Dennasvaghet
blir helleraldrigforAldrat.
styrka."

Kiilla: Expressen18 juli 1989,The Guardian 13 augusti
1989och The Sunday Times 9 juli 1989.
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H e l b r d g d a g d r a r n assk r d c k
Don Henvick dr de amerikanska
helbriigdagorarnasskrdck. I olika forklddnader har han latit sig botas mot allehanda
sjukdomar som han inte har. Siirskilt pinsamma har hans avslojanden varit for de
Iedande fundamentalistpastorersom pA
sina helbrdgdamoten har intygat att hans
livmodercancerdr botad. Vad kan man inte
istadkomma med en forkleidnad?
I BASIS (Bay Area SkepticsInformation
Sheet),nr 6 7989berdttar Henvick om sitt senaste avslojande.
Det handlar om pastorsparetCharles
och FrancesHunter frdn Texas.De har uppfunnit en ny form av helbrrdgdagorelse.
Innan de upptrdder infor en mAngtusenhovdad publik utbildar de en stor del av
publiken till medhjiilpare. Medhjiilparna
skall gA runt i publiken och utfora nAgraolika former av handpAliiggning.Enligt paret
Hunter kan endast verkligt troende som genomgAtt deras utbildning framkalla Guds
makt for att hela mdnniskor. Men Henvick
har en alternativ hypotes.
"Lat oss anta att
helbriigdagorelsernadr
resultat av placebo-effekten.LAt oss anta
att vi kan fA icke-troendemdnniskor att
delta i Hunters program och att dessa
mdnniskor liigger hdnderna pA de trogna, som i sin tur spontant sdgeratt de
har blivit helade.LAt oss anta att vAra
pAstAttkristna med blott ett fingers
beroring kunde orsaka mdnniskor att
falla ned, "slagnaav anden",alldeles
som de "dkta" helbriigdagorarnakan.
LAt oss anta, att om vi kunde gora detta,
sA skulle vi visa att nAgotannat dn
Guds makt kan forklara vad som
hdnder dessamdnniskor. LAt oss sluta
att anta det! LAt oss gora det!"
Don Henvick
Don
Henvick tog sig in pA Hunters kurs
for medhjiilpare. Det var en kurs pA 30 timmar, ddr han deltog tillsammans med ett
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tiotal andra pesoner. Han lyckades ocksA
komma <iver ett hyggligt antal av de
mdrken som medhjdlparna skulle bdra den
stora kviillen. Sedangav han en grupp icketroende en entimmeskurs, som sammanfattade de 30 timmarna, varefter alla begav
sig till det stora helbrdgdamotetmed omkring 5 000deltagare.
Skeptikerna var lika framgAngsrika
som de andra medhjiilparna, och fick
etskilliga vittnesbord om att ha formedlat
mirakel.

TM i Indien

VAra indiska kolleger, som ger ut Indian Skeptic,behandlade i juninumret 1,989
pAstAendenaatt TM (TranscendentalMeditation) ger formAga att levitera, dvs svdva i
luften i strid mot tyngdkraften. Sektensledare, Maharishi Mahesh Yogi, har viigrat att
demonstrera levitation infor publik. Indian
Skeptic undrar hur det kan komma sig att
Mahesh Yogi dr iigare till mer dn ett halvdussin helikoptrar, om han nu verkligen
kan flyg".

Fdngslandepredikan
Dagens Nyheter berdttar den 6 oktober
1,989att den amerikanske TV-predikanten
]im Bakker fAtt ett 25-Arigt fdngelsestrafffor
forskingring och bedrdgeri. Tidningen meddelar samtidigt att donationerna till hans
kolleger Oral Roberts och fimmy Swaggart
har minskat kraftigt. De har alla drabbats av
17

r@
avslojandenaom hur de anvdnt kollektmedel till ett utsvdvande privatliv.
Alla tre d.r omndmnda i |ames Randis
'1.987,
avslojande bok frAn
The Faith Healers.
Randi har sdrskilt granskat Oral Roberts
pAstAendenatt han kan bota sjuka. Atminstone tvA diabetiker har dott efter att Roberts
uppmanat dem att sluta med insulin. Flera
personer har dott i svAra sjukdomar inom
nAgra dyg^ efter att de framtrdtt hos Roberts
och berdttat att de blivit helade.
Oral Roberts har upprepade gAnger
pAstAtt sig ha uppviickf menniskoi ffun
doden. Ingen av de "uppvdckta" har dock
framtrdtt och vittnat om miraklet.
Robertsdr ocksAen av den amerikanska
fundamentalismens mest aggresiva penningsamlare. Det var han som introducerade "fro-teorin" for donationer (the seedfaith system). Envar som skdnker en slant
till Roberts sdtter in den pA "Guds konto",
och kommer att fA mAngdubbelt tillbaka av
Gud. De troende fAr sig till livs historier om
hur frikostiga donatorer, som till och med
tagit lAn for att kunna betala till "Guds konto", strax genom ett mirakel har fAtt stora
inkomster.
TV-evangelismen har utvecklats till en
mirklig marknad, ddr allt handlar om att
formA tittarna att skicka in pengar. De som
lyckas med detta - med vilka medel som
helst - iir de enda som kan expandera och
kopa mer Tv-tid. En predikant som fdster
huvudvikten vid andra dygder d.natt skicka
in pengar till hans egen verksamhet, klarar
sig inte i konkurrensen.
Sven Ove Hansson
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Folkbildning
med uppkavlade
armar
- En vanlig attityd bland forskare dr att
ignorera den sA kallade pseudovetenskapen
och att hoppas att alla andra skall gora samma sak. Men det fungerar inte sA. MAnga
minniskor dr osdkra pA vad de skall tro om
pseudovetenskapernaoch de vd.nder sig till
forskarna for att fA hjalp. De fortjdnar bdttre
dn att avspisasmed ett snorkigt bemotande.
Det sdger ]ohn Mosley vid Griffithobservatoriet utanfor Los Angeles i USA i
entervju i Neut Scientist,T oktober 7989.
- Det hdr har aldrig varit ett observatorium for forskning; dess uppgift d.roch har
alltid varit undervisning. Om du vill veta
nAgot om astronomi och rymdfdrder, sA kan
du komma till oss. Vi tar hand om alla
frAgor som NASA inte kan besvara. Och en
hel del frAgor ir sAdanasom de flesta astronomer skulle rynka pA ndsan At, frAgor om astrologi till exempel.
Astronomer av facket trottnar forr eller
senare pA att ta samma, stdndigt Aterkommande frAgor om astrologi och ufo. De
resignerar.Men ]ohn Mosley bestdmde sig i
den situationen for att i stdllet kavla upp
drmarna och ta itu med saken frAn grunden.
Han skapade en en-timmes forevisning for
allmdnheten i Griffith-observatoriets planetarium; en show som gAr i dirket ndrkamp
med pseudovetenskapligasporsmAl.
- Anledningen till att sA mAnga tror pA
astrologi dr att de har fAtt ett intryck av att
den fungerar, sdger john Mosley.
- Och vid ett ytligt betraktande, om du
enbart forlitar dig pA horsdgen, och om du
inte vet hur du skall bdra dig At for att prova
pAstAendena,sA dr det ldtt fA ett intryck av
Folkvett . 2/89
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att astrologin std.mmer.
Vad vi gor hdr pA Griffithobservatorietdr att forklara aarftir det ser ut
att fungera; i stdllet for att forsoka forklara
det orimliga i pseudovetenskapliga
pAstAenden,vilket dr det traditionella sdttet
att bemota sAdana.
Det effektivaste sdttet att overtyga
andra personer att de verkligen borde tdnka
efter lite mer, vara mer kritiska, dr inte att
pipeka att det de tror pA dr strunt. Det dr
ofta inte heller sdrskilt fruktbart att tala om
for dem att overldgset intelligenta vetenskapsmdn ovedersligligenhar visat att sA iir
fallet.
Nej, det som verkligen tar skruv dr ndr
de genom egen erfarenhet av nAgot slag fAr
en kdnslomdssigtladdad aha-upplevelse.
Det brukar fA de flesta att tdnka efter en andra och en tredje gAng.
Till och med mycket enkla saker,
som att till exempel peka pA hur huroskop i
olika tidningar klart motsdger varandra,
och att visa hur vagt formulerade horoskopen dr, kan vara tillriickligt for att fA folk att
borja tdnka kritiskt.
Eller att demonstrera det enkla faktum
att bakom lyckosamma prediktioner inom
astrologin ligger otaliga forutsdgelsersom
slagit helt fel, men som man talar tyst om
frAn astrologernassida.
- Vi forsoker i forsta hand fA vAr publik att bli medveten om att den d.rmaniprlerade av pseudovetenskaparna;att det
finns pengar att tjdna i branschenoch att
avsikterna inte alla gAnger iir de mest hedervdrda.

upplyst frAn ovan om hur det egentligen
forhAller sig.
MAnga mdnniskor, kanske de flesta, dras
till pseudovetenskapernaav en i grunden
hiilsosam nyfikenhet, som ]ohn Mosley tror
mycket vdl kan kanaliseras i sundare banor,
mot vetenskapen.
- Anledningen till att vi astronomer av
facket inte dr intresseradeav astrologi dr inte
att vi inte forstAr den och inte kan hantera
den. Vi forstAr den mer dn viil och den trAkar
ut oss.
Varfor syssla med astrologi nd.r det
finns sA mAnga oiindligt mer intressantafenomen som pockar pA forklaring? Pulsarer,
Svarta Hal, Quarsarer,The Big Bang - det dr
de som dr de aerkligt intressanta.
Att gA i ndrkamp med pseudovetenskaperna och pseudovetenskaparnair angeliget
men kan resultera i mAnga intellektuella
blAmdrken.MAnga forskare har blivit illa tilltygade i offentliga debatter med pseudovetenskapare. Det gdller att komma vdl
forberedd och att vara medveten om alla fula
knep som man kommer att bli utsatt for. Eller
som john Mosley sdger:
- A Ph D is poor protection in the bearpit of pseudoscience.
A degreeof low cunning
would be more appropriate.
Lennart Johansson

]ohn Mosley onskar att forskarna vore
mer sympatiskt instdllda till mannen pA gatan som inte har bakgrunden och den
nodvdndiga trdningen for att alltid kunna
skilja det vettiga frAn det ovettiga.
Allmiinheten fortjdnar mer dn att bara bli
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Arkana.
Kalle Frisklund kurerar slg.
Eo |ordttoho

TeckningarhAmtadeur Karbasen,
socialistiskskrimttidningfrdn seklets btirjan.

i loat topilol.

III.

Viuerligen har jag rldrig varit sjuh och inte ltnner
jag nig hlco ou hallcr, rade hen Karl frisllund till rig rjrlf
och gttfdc tenlfullt i tidaiagrprclcn fdr dagen, oeo jag rcr
ju tydligt af de mlnga aDDoDserD. och iDtygcD, ett eu oln.
aisla i lilogdeo inte Lau lcfva frisl och rund u:at d:t Huaeugront pilht,

.-.: J.g t.r in ctt dusrio bvrnnnan dmma, dct tr eode
mdjligbetcn att hlile rig try.

- Det ver dl vll, att jrg lom oig fOr art tkr0r alg
-$ojTant dtltylo li/6tln. Det ar verHilen nerhardi$, rti
jag tuooat lcfvr rl llnge utaa balte!

- ho/cuot Latcnlctft oalrrilaula lilthrh rlrll noj
hfrtp. Dct rtlr Ju I rnnoorcmr rtt clcrlrct ltctlllolt lu.a.
tih nloahlor till lifvct Slrdr ttt Jr3 lotr fOn lonolt
rtt rrlvlrcn co ntrl
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jeg pr0lvatrll prtcnrnedicinen,
och tllt ennatrldant. - Jag
her ^gfort_-uppnld lifvct; dcr tr blorr ct tal com pg iirti
lontlr: Hur Jq lundc vrn filr}, lanrn Jq borjadom.-cdlcl.
ncn?
tt vlrdcr rl3 Frlrllund nor vtllrn xh ler,
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