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Hdr dr dA dntligen det mycket forsenadenr 3-4/ 88.Detta dr ett
dubbelnummer.Visserligenhar vi lika mAngasidor som vanligt, men vi har mycket mer text de lAngaartiklarna har satts
med mindre bokstiiver.SAvi sparar Pe viktiga resursersom
papper, samtidigt som vi fAr ut mer material.
HOr aY digl
Folkvetts redaktion vill gdrna ha synPunkter och forslag pA
d.mnensom ldsarnavill att tidskriften ska behandla.Hor av
dig till redaktionen!
]ust nu har vi tvA sdrskildaonskemAlom hjiilp.
1. Vi planerar en granskning av den antroposofiska
Waldorfpedagogiken. Har du erfarenhetereller kunskaper
om detta dmne,sAhor av dig till redaktionen eller till Niels
Hovmoller (tel 08/760 79 n).
2. Vi har planer pA en artikelseriesom ska granskaden
pseudovetenskapsom forekommer vid svenskauniversitet
och hogskolor.]ust nu dr detta arbetepA inventeringsstadiet.
Kdnner du till nAgotexempelpA pseudovetenskapmed anknytning till svenska hogskolor, sA kontakta Sven-Ove Hans-

son (08/ 25 2240) eller nAgonannan i redaktionen.
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Lennart fohansson0S/74206 65
Hdkan Marklund 08/7712996
Anna fthytt 08/10 53 03
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10122 Stockholm.
Postgiro: 63 591- 2.
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100-/ dr.
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ForeningenVetenskap och Folkbildningbildades 1982 av manniskor som
oroades over att ockultism och pseudovetenskap s6 ofta f6tt std
oemotsagda, och att vetenskapens metoder dr sd daligt kdnda. 56 hdr formuleras v6r m6ls6ttning i stadgama:
har till uppgiftatt frdmjafolkbildningom
Vetenskapoch Folkbildning
Foreningen
vetenskapensmetoderoch resultat.S6rskilttar foreningensom sin uppgiftatt i
som fdrekommeri
bek6mpade felaktigaforestdllningar
en fri opinionsbildning
folkbildfr|gor som kan avgorasvetenskapligt.En viktigdel av den vetenskapliga
nirgen 6r att klargoravilka frAgorsom kan respektiveinte kan avg6rasmed vetenskapligamedel.
6r paranslutersig till den politiskademokratinsprinciper.Fdreningen
Foreningen
tipolitiskt neutraloch neutrali religi6satrosfr6gor.
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I liignmakares salbkap
et svenskabokforlaget Legendahar nyligen gett ut en biografi om n.vistledaren
Giiring av den brittiske journalisten David
Irving. Irving dr den internationellecentralfiguren i den nazistiskas.k. historierevisionismen. Denna riktning hdvdar att den nazistiska
massfcirintelsenav judar, zigenareoch homosexuellaoch andra misshagligaaldrig dgde
rum. Enligt Irving var gaskamrarnaen propagandalogn uppfunnen av den brittiska
siikerhetstjiinstenunder andra virldskriget.
Historierevisionsterna har fel. Det finns
mycket handfasta bevis for nazisternasfruktansvdrdavAldsdAd,bl.a. i form av ett stort antal noggrant dokumenterade vittnesmil.
Den i Sverige utkomna Goringbiografin
dr skriven innan Irving bestdmdesig for att
massfcirintelsendr en "myt", men nazistledningen framstills i en ljusare dager i denna
bok dn i den vetenskapligt grundade historieskrivningen. I somras nd.rboken skulle
komma ut i England uttalade Irving dessutom
vid en presskonferensatt gaskammarealdrig
funnits i Auschwitz, enligt en uppgift i Dagens
Nyheter (oktober 1989).
I forlagets presentation av Irving heter det
att han dr "en au destoranutidshistorilccrna.
Han
harframftir allt gjort sigkiind somen lywnde
skildrare aa andra oiirldskriget" .
Nils Halkiar, som dr forlagschefpA
Legenda, har i en tidningsinterviu (Arbetaren
1,0/90)sagt att han "aisserligen
hdrt ryktenom
Iraing, innan bolecn
lcomilf", men inte kint till
hans syn pA forintelsen. Halkjer uppgav att
forlaget skulle "lamplettera prreentationenaa
DaaidIrving pd ornslagsflilcen",
kanske rent av
dra in boken.
Vid en senareforfrAgan frAn Folkvett
sdgerdock Halkjer att nAgraAtgdrderinte blir
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aktuella. Ett brev till Irving med en forfrAgan
om hans stAndpunkteroch historiesyn har
dock sdntsfrAn forlaget. Forlagetuppger
ocksAatt boken har faktagranskatsnoggrant
av dessoversdttare,Hans Dahlberg (fd utrikespolitiskjournalist, tv-producent, ldrare vid
Fcirsvars-hogskolan
och informationschefpA
forsvars-staben,ru skribent och oversdttare).
Om Legendaverkligen hade vdrnat om
en faktamissig tillforlitlighet och troviirdighet
hade olyckan med Goringbiografin knappast
behovt intrdffa. Ett bra sitt att inte hamna i
propagandistiskalognmakaressdllskapdr att
sjiilv vara rddd om sanningen.

Sven Ove Hansson:

Antroposofins kunskapssyn

ntroposoferna hhvdar med eftertryck aft deras
lira inte dr en religion utan en vetenskap.
Denna stAndpunkt har,liksom det mesta
inom antroposofin, sitt ursPrung hos Rudolf
steiner sjiilv. steiner kallade omviixlande sin verksam"gudomlig vetenskap"och
het "hemlig vetenskap",
"andevetenskap".(1)
"tala om det
Andevetenskapenvill enligt honom
icke-sinnliga pd sanuna sdtt som naturvetenskapentalar om detlinnliga". (2) Den verkar genom att hos individen utveckla en formAga att se direkt in i den andliga
verkligheten (kldrvoaians).Den processvarigelg* den"invigning''. (3)
na formAga utvecklas kallade han
Steiner har gett ganska noSSrannariktlinjer for invigningens forsta steg.
Vissa individer har, enligt Steiner,en personlig"Det
het som underldttar kliirvoaiansensframvdxt:
finns barn som vet att med helig fruktan se upP till personer som de hogaktar. De hyser vordnad fcir dem, en
vordnad som i diupaste hjiirtat forbjuder dem att lita
nAgon tanke komma fram av kritik eller opposition...
Ur raden av dessaminniskobarn triider minga av den
dolda kunskapens ldriungar fram." (4)
Om en lirjunge inte dr fodd med denna attityd,
"genom sidlvfostran energiskt
5r det nodvdndigt att han
frambringar den undergivna instdllningen hos sig
"varie kritik, varje
sjdlv". Orsaken till detta 6r att
domande omdome fordriver sidlenskrafter att ni hogre
kunskap i lika hog grad som varie hingiven vordnad
utvecklar dessakrafter". (5)
Ntir liiriungen gjort sig av med sin kritiska attityd, dr ndsta steg att uffora dagliga meditationer' En av
de meditationer som steinerbeskriver bestar i att titta
pi ett fro och forsoka se, for sitt inre oga, hur det vdxer
upp till en planta. Gradvis leder denna ovninp enligt
Sieiner, till en formAga att verkligen se den potentiella

vdxt som ryms inom froet. (6)
For att den kldrvoaianta formAgan ska utvecklas
mAsteldriungen hela tiden beWinga varie inre tendens
"Genom sddant fortill att analyseraeller kritisera.
standsarbeteleder han bara bort sig siiilv frdn den riitta
vdgen. Han ska friskt, med sunda sinnen och med
skarp iakttagelseformAgase in i sinnevd,rldenoch sedan overldmna sig dt sina sinnen." (7) Med andra ord:
'Vi mdste siga oss sidlva:Vdrt tdnkande upphor, och
virt huvud blir en skAdeplatsfor de hogre hierarkiernas inverkningar." (8)
Niir antroposofen har forvdrvat kunskap pd det"har han ocksAredan upplevt bevisningen;
ta siitt, sA
inget kan uppnis genom ett utifrAn tillfogat bevis". (9)
Den framgdngsrike kliirvoaianten fdr uppleva
dramatiska forlindringar i sitt psyke- Tidigare blev
"sftindigt avbrutet av somnensvilohans medvetande
pauser".(10)Nu behdllerhan fullt medvetandeunder
"forsomnen.Vidare slutar hans drommar att vara
virrade och godtyckliga. Nu borjar de att anta en regelbunden karaktdr. Deras bilder blir meningsfullt sammanhdngandepA saruna sdtt som vardagslivets forestAllningal."(11)
Kliirvoaianten fir tillgAng till kunskap som den
oinvigde inte har tillgdng till. Se t ex kan han overskrida historievetenskapensbegrdnsningar och fornimma "de forflubra skeendenai deras eviga karaktdr".
(12)Detta innebArbl a att han kan "ldsa"den s k
Akasha-krtinikan. Detta dr inte en kronika i ordets vanliga bemiirkelse (en handskrift eller liknande), utan en
oikult kunskapsvdg utanfor den materiella verkligheten.
"De som dr invigda i ldsandet av en s"idan
levande skrift kan skAdatillbaka till en lAngt mer avliigsen forgAngentid in den som den yttre historien
framstiller. De kan ocksi - Senom omedelbar andlig
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varseblivni.g - skildra de ting som den yttre historien
skildrar pd ett let gt mera tillforlitligt sAtt dn vad det dr
mojligt for denna att sidlv gora." (13)
Steiner var en flitig ldsareav Akashakronikan.
En betydande del av hans mdnga skrifter bestir av
detaljeradebeskrivningar av historiska hdndelser som
han studerat pA detta sdtt. Han gav noggranna detaljer
om Atlantis och andra forlorade civilisationer. Han
korrigerade ocksd evangelierna och avslojadede gamla eryptiska prdsternashemligheter, etc. Allt detta
hade han hdmtat frdn Akashakronikan.
Steinersldror omfattar ocksdett flertal andra
kunskapsomrAden,sddanasom iordbruk, medicin och
pedagogrk.Kiillan var alltid densamma:hans egna
kldrvoajanta syner.

Intersubfektlvltet
For den som misstror Steinersansprdk om vetenskap
lighet finns det mAngaangreppspunkter. TvA av de
mest grundldggande dr att hans kunskapsvdg inte dr
intersubjektiv och att dessresultat strider mot den
giingse vetenskapensresultat.
Steiner var sjdlv utomordentligt vdl medveten
om bdda dessaargument. Han hiivdade med emfas att
hans metod dr intersubjektiv och att dessresultat kommer att bekriiftas av den konventionella vetenskapen.
Genom dessahans stiill-ningstaganden dr det mojligt
att utvdrdera hans kunskapsvdg enligt tvi kriterier
som accepterasbdde av honom tllilu och av den
gdngsevetenskapensforesprAkare.I-it ossboria med
intersubiektivi teten.
Med vetenskapensintersubjektivitet menasatt
dessresultat inte ir unika frir en enskilde forskaren.
Resultatenska kunna bekrdftas om andra - dven
kritiskt sinnade - forskare upprepar undersokningen.
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SAt ex krdvs det av experiment att de ska gd att upprepa och dA ge samma resultat.
Enligt Steiner dr den kldrvoajanta kunskapsvdgen intersubjektiv. Atta kliirvoajanter nAr ndmligen
alltid sanunaresultat."Lika sdkert som att tvd mdnniskor som ser med sina ogon bdda ser att ett runt bord dr
runt - och att inte den ene ser det som runt och den
andre som fyrkantigt - lika sdkert iir det samma andliga gestalt som framtrdder infor tvd sjdlar niir de ser
en blommandeblomma." (14)I sjiilva verket, menade
han, dr andevetenskapenmera intersubjektiv dn den
giingse vetenskapen.
"Och vad
olika invigda meddelar om historia
och forhistoria kommer vdsentligen att stiimma
riverens.Det finns faktiskt en sAdanhistoria och
forhistoria i alla ockulta skolor. Och hiir rAder sedan
Artusendenen sd fullstiindig overensstiimmelseatt den
civerensstiimmelsesom rdder mellan de yttre historieskrivarna under bara ett drhundrade alls inte kan
jiimforas med den. De invigda skildrar i alla tider och
pd alla platser vdsentligendetsamma."(15)
Denna stdndpunkt dr mdhdnda ndgot forvdnande om nun betdnker de stora och ldtt belagda
skillnader som finns mellan olika ockulta skolor, bl a i
deras uppfattningar i historiska frAgor. Steiner fornekadeinte heller att dessaskillnader. I stdllet hdvdade han att de endastberodde pA att vissa av kldrvoaiansensutrivare begick misstag. Sannockult kunskap var densanunafrir envar som var formogen att
nA fram till den. "Skillnaden dr forhanden endast sd
Itinge som mdnniskorna vill ndrma sig de hogsta sanningarna pd det personliga godtyckets vdg i stiillet for
att gora det pA en vetenskapligt fastlagd vdg." (16)
For att pAvisaatt antroposofisk kunskap ir intersubjektiv rdcker det inte att hdvda att somliga syner
dr sannaoch andra felaktiga. Dessutom krdvs dA en

metod for att privisa om en viss syn dr sann eller falsk.
Om en sddan metod kan anges,och om den ger sanuna
resultat for alla som tilldmpar den, di har denna kunskapsvtig visats vara intersubiektiv.
Steiner presenteradefaktiskt en sAdanmetod. For
att undvika misstag och for att forsdkra sig om att hans
syner var riktiga, skulle den blivande kldrvoajanten for"Genom sin ld,raretar man emot
lita sig pd en ldrare.
sddant som har vunnits for mdnskligheten av inspirerade foregingare." (17)
Steinerklargjorde vad detta handlar om pd
foliande sd,tt:"For den som bara gor'ovninga/ utan att
inrikta sin siiilsblick mot bestdmda fakta i den tiversinnliga vdrlden, i syfte att trdda in i denna vdrld, for
honom forblir denna vdrld ett obestdmtoch forvirrande
kaos. Man liir sig att leva sig in i denna vdrld sd att siiga
naivt, ddrigenom att nnn underrdttar sig om bestdmda
fakta i densamma.Han fiir man gora upp med sig
sjdlv om hur man - ndr man ldmnar naiviteten bakom
sig - fullt medveten sjtilv ndr fram till de upplevelser
som nun har fdtt meddelandeom." (18)
Andevetenskapensutovare ska all tsii iiimfora
sina syner med dem som formedlas till honom av hans
"inspirerade foregdngare".Hans
ldrare och av andra
egna syner d'rkorrekta endast om de stdmmer med
dessatidigare syner. Dessaiiimforelser dr en nodvdndig
del av den antroposofiska kunskapsviigen.Steiner
"den siikra ledningen av en erfaren ockult
framholl att
liirare kan aldrig helt avvaras".(19)
I ett viktigt avseendedr detta faktiskt en intersubjektiv kunskapsviig. Llt oss anta att varie liiriunge pd
den antroposofiska kunskapsvdgenbedomer autenticiteten hos sina syner efter hur de skimmer overensmed
en foregAngaressyner. I-At oss vidare anta att de alla anlitar sammaforegdngare.DA iir deras metod intersubjektiv. Denna form av intersubiektivitet ger emellertid
upphov till Atminstone tvd ytterligare kunskapsteoretiska problem:
1) Eftersom det finns olika ockulta foregAngare
som har olika ld'ror, hur fAr vi (intersubjektivt) veta vilka som dr genuina?
2) Om en ldrares vdgledning iir nodvdndig, varifrAn fick den forste ockulte liiraren sin ockulta kunskap?
Det forefaller inte som om Steinerhar forsokt att
losa ndgot av dessaproblem.I avsaknad av losningar
pd dem kan den antroposofiska kunskapsvdgensintersubjektivitet bara vinnas genom underkastelseunder en
auktoritet vars overldgsnatillgdng till kunskap saknar
oberoendemotiveti.g. Detta dr visserligen intersubjektivitet, men i en auktoritiir form som har foga att skaffa
med den intersubiektivitet som rdder i frdga om empirisk kunskap.

I den antroposofiska praktiken tillkommer ytterligare ett problem: SedanSteinersdoC ir 1925har ingen annan kommit i nArhetenav hans kliirvoajanta
"ldsa"
formiga. Sd t ex har ingen efter honom lyckats att
Akasha-kronikan.
Utifrdn Steinersteori skulle man ha kunnat
misstdnka att antroposofin till storsta delen skulle bygga pe nu levande antroposofersockulta syner (dvs pd
syner som de har och som stdmmer overens med Steiners slmer). Men i praktiken dr det bara en mycket liten
del av det som antroposoferna tror pi som har en
sddangrund. I stdllet dr det Steinersskrifter och nedtecknadeforedrag som dr den dominerande kunskapskdllan.
Det vore emellertid fel att avfdrda denna kunskapskilla sisom stridande mot Steinersanvisningar.
Om man accepterarsina egna syner enbart om de
stdmmer riverens med foregdngarenssyner, vad kan dii
vara mer naturligt dn att accepteraforegdngarenssyner
dven ndr man inte siilv lyckats reproducera dem? I
siiilva verket dr detta vad Steinerrddde dem av ossatt
gora som "inte kan och vill betrdda stigen in i den
oversinnliga viirlden". (20)
Det finns en uppenbar parallell mellan denna
genvdg till antroposofisk kunskap och det sdtt varpd
vi liir ossgdngsevetenskap vid skolor och universitet.
Vi ldr oss mekanik utan att upprepa Galileis experiment eller Tycho Brahesobservationer.Vi liir oss ocksd
grunderna i egyptisk historia utan att forsoka dechiffre"foregdngare",vars
ra hieroglyfer. I stiillet liir vi oss av
resultat sammanfattasi ldrobockerna.
Men trots denna likhet finns det minst tvi viktiga skillnader. Den ena gdller attityden till kitiskt
tiinlunile.Det allmdnt accepteradepedagogtskaidealet i
undervisning om gdngsevetenskap dr att inspirera ele'
verna till att tdnka kritiskt och sidlvstiindigt. Antroposofins pedagogrskaideal dr, som vi redan sett, det rakt
motsatta.Steiner framholl att behovet av en okritisk
attityd ocksAgiiller dA man tar del av ockult kunskap
utan att sjiilv forsoka fd ndgra ockulta syner.
"Om man fAr budskap om sidana sanningar, sd
vdcker de av egen kraft inspiration i sidlen.Man mdste
forsoka, ndLrman blir delaktig av sddan inspiration, att
inte ta emot dessakunskaper nyktert och fornuftsmAssigt,utan ldta sig forsdttas i alla moiliga kiinsloupplevelser av id6ernas hoga flykt." (21)
Den andra vdsentliga skillnaden giiller tillgdngen
till htnslup. I konventionell vetenskap forviintas liirare
uppmuntra eleverna att ld'ra sig sd mycket de kan Aven
om de mest avanceradedelarna av vetenskapen.Det
"farligt" for nyboriaren inom fysiken att foransesinte
soka forstd kvantkromodynamik eller for nyborjaren
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inom sprdkvetenskapatt studera ett endast till hdlften
dechiffrerat antikt skriftsprdk.
Inom antroposofin finns det ddrremotstrikta
grdnser for vilken information som ansesliimpad for de
icke-invigda. Liiriungens fysiska sinnen hindrar honom
frAn att se "ting som hary om oforberedd, skulle forsdttasi omAttlig bestortning av, ting vars anblick han
inte kan tdla. Denna anblick miiste den ockulte lar"en naturlig lag for
alla
iungen bli vuxen." (22) Det Ar
invigda" att inte avsloja nAgot for dem som inte Ar
forberedda for att veta det. (23)
"Du kan smickra honom,
du kan tortera honom,
men inget kan formA honom att forrAda nAgot for dig
om vilket han vet att han inte fAr forrdda det for dig eftersom du pd ditt utvecklingsstadium dnnu inte forstdr
att bereda hemligheten det rdtta mottagandet i din siil."
(24)

F6rutsigelset om naturyetenst€pen
Enligt Steiner finns det ingen motsdgelsemellan antroposofi och konventionell vetenskap.
"Andevetenskapensresultat
stAr aldrig i mot,
sdttning ti ll d en naturvetenskapliga faktaforskningen.
Overallt ddr man/ordomsfritt betraktar de bdda visar det
sig fashner for vAr tid nAgot helt annat. Det framkommer att faktaforskningen styr fram mot mAlet att inom
inte alltfor avldgsentid bringas i full harmoni med det
som andeforskningen inom vissa omrAden mdste faststdlla ur sina riversinnliga kiillor." (25)
Med andra ord dr den konventionella vetenskapen forutbestimd att gradvis Aterupptiicka de sanningar
som andevetenskapenredan har upptiickt. Steinergodtog inte uppfattningen att den empiriska vetenskapen
skulle kunna avgora niir antroposofin har rdtt och nir
den har fel. Andd stdller hans idrutsiigelse om den
giingse vetenskapenskonvergens mot antroposofin
honom i en situation ddr hans olika pAstAendenkan testas mot den gdngsevetenskapensresultat. Om det
skulle visa sig att naturvetenskapenhar rort sig i rikt^ing mot antroposofin sd dr detta ett mycket starkt stod
for hans kunskapsvdg. Om det A andra sidan skulle visa
sig att naturvetenskapenhar (ytterligare) fjiirmat sig
frAn antroposofin, sil vet vi med sdkerhetatt Steiners
ockulta kunskap inte var ofelbar.
En jiimforelse med naturvetenskapendr alltsd
mycket mera relevant i detta fall dn vad den dr for en
hel del andra ockulta liror. MAnga ockultister undgir
empirisk provbarhet genom att hdvda att det de talar
om tir en verklighet som dr helt skild frAn den fysiska
verklighet som naturvetenskapen sysslarmed.
IJt oss diirfor se ndrmare pA Steinersutsagor om
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naturvetenskap.fag har valt ut tvd testfall, som bAdaiir
hdmtade frAn fysiken. Att jag valt just dessaexempel
beror dels pA att de handlar om mycket grundliiggande
naturvetenskapliga frAgor, dels pd att Steinersuttalanden i bdda fallen iir tiimligen otvetydiga.
Det forsta exemplet gdller atomens struktur. Ar
1917sa Steiner: "Materialisterna - vi kallar dem helt enkelt sd - forestiller sig att vdrlden bestdr av atomer.
Vad visar oss andevetenskapen?Forvisso for oss naturfenomenen tillbaka till sAdanaatomer, men vad dr de,
dessaatomer?...Enligt materialisternadr rummet tomt,
och ddr inne, ddr vacklar atomerna runt. Alltsd dr atomerna det allra fastaste.Men sAiir det inte, utan allt
detta beror pA villfarelser. Atomerna dr i sjiilva verket
blisor i den imaginativa insikten, och ddr det tomma
rummet finns ddr finns verkligheten. Atomerna bestdr i
sidlva verket diiri att de dr uppbldsta till blAsor. Bl{sor
dr de. Ddr finns alls inget, i motsatstill omgivningen.
Vet ni hur det dr med bubblorna i en mineralvattensflaska?Ddr bubblorna finns, ddr finns det inget i vattnet, men man ser bubblorna ddr. Ddr dr rummet tomt,
ddr inne finns ingenting." (26)
Enligt Steinersforutsdgelseom forhAllandet mellan antroposofi och naturvetenskap ska det sedan lgl7
ha skett dtminstone nigon fordndring inom naturvetenskapeni rikting mot en uppfattning om atomerna
som ndgot diir "dd'r inne finns ingenting". Men i sjdlva
verket har atomfysiken utvecklats i den rakt motsatta
riktningen. Frdn naturvetenskaplig synpunkt dr det ett
minst sagt vdletablerat faktum att atomerna inte dr tomma bubblor.
Mitt andra exempelgiiller den speciellarelativitetsteorin. I samma tal frdn 1.,917
dgnade Steiner ett avsnitt dt denna teori. Avsnittet lod i sin helhet:
"Ty all
den gldnsandegalenskapsom man idag
t.ex.utskAnkersom realfilosofi,och genom vilken Einstein har blivit en stor man, kommer endast att kunna
tillbakavisas om man skaffar sig klara begrepp om
dessating, begrepp som svarar mot verkligheten. Vet
ni, relatiaifefsteoriniir ju sd uppenbar. Inte sant, man
behover bara forestdlla sig att om en kanon avfyras pd
avstAnd si hor man den forst efter en viss tid. Nu forestdller vi ossemellertid att vi ndrmar oss kanonen. Dd
hor man den tidigare, eftersom rrran kommer ndrmare.
Men rehtiaitetsteoretikerndrar hdrav slutsatsenatt om
man nir sig lika fort som ljudet, de forflyttar man sig
med ljudet och hor det inte. Och forflyttar man sig dnnu
fortare dn ljudet, dri hor run det som avlossassenare
tidigare iin det som avlossatstidigare. Detta dr ju idag
en allmlint godtagen fcirestdllning men den stAr inte i
det minsta ftirhdllande till verkligheten. Ty om man r<ir
sig lika fort som ljudet, s{ kan nun sidlv v€uaett ljud,
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men nun kan inte hora ett ljud. Dessaosunda
forestillningar lever emellertid idag gom relatiaitetsteori
och dtrjuter det allra storsta anseende."(27)
Enligt Steinersforutsiigelser om forhAllandet
mellan antroposofi och naturvetenskap borde den speciella relativitetsteorin idag ha en svagarestAllning
inom naturvetenskapendn vad den hade Ar 1917.Sdiir
emellertid inte fallet. Tvirtom har dess stiillning forstiirkts av den empiriska bevisning som har ansamlats
genom drens lopp.
Det kan moiligen vara av nAgot intresseatt Steiners uttalanden om relativitetsteorin uppvisar en ndLra
likhet med vad som kunde ha sagtsav ndgon vars kunskap om denna teori inskrdnkte sig till ndgon populdrvetenskaplig text som han ldst men missforstdtt. Det er
vanligt att ljusets Dopplereffekt ftirklaras med jtimforelser med motsvarande effekt for liudvdgor, men
detta dr bara en liknelse. Ljudhastigheten har i motsats
till ljushastigheteningen siirskild roll i relativitetsteorin.
I det citerade textavsnittet pdstod Steinerocksd
"kan inte hora
att den som ror sig med ljudhastigheten
ett liud". Detta pdst6endemdstesdttasin i sitt historiska
sammanhang.Ar 1917ansdgfysiker att det var felaktigt, men allmdnheten hade formodligen ingen bestdmd
uppfattning i frAgan.Idag, i overliudsplanens tidevarv,
dr det formodligen svArt att finna ndgon som inte anser
pdstAendetvara uppenbart orimli6. Det dr forvdnande
om ett sddant pAstAendegiordes av en Personsom var
formogen att forutsdga naturvetenskapensframtida utveckling.
Ett otal fler exempel av samma slag stdr att finna
i Steinersskrifter. (Ett av dem finns refererat i Folkvett
nr 2/89, ndmligen Steinersforutsiigelseatt kvicksilver
snart iter skulle slAut de nya PreParatenmot syfilis.)
Steiner hade helt enkelt fel niir han pistod att naturvetenskapenskulle komma att utvecklas i riktning mot
antroposofin.
Ett tdnkbart svar pd detta dr att Steiner visserligen ofta hade fel, men att det iindd iir moiligt att ni
tillforlitlig kunskap md hans metod. Men dA blir
"foregAngare"dn svdrareatt
problemen med valet av
losa. Om en tiiriunge bara kan veta niir hans syner dr
riktiga genom att iiimfora dem med information frln en
foregingare som hade korrekta syrler, men Steiners
syner ofta var felaktiga, hur kan han dA veta vilka
foregAngarehan ska lita PA?
|ag kan bara se en tdnkbar utvdg ur detta for den
trogne antroposofen.Han kan ta Steinersvarningar
mot en kritisk attityd pd allvar. Om ndgra av Steiners
uttalanden verkar felaktiga eller motsdgelsefulla,sd
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mdste det bero pA att vi inte forstdr dem. SAvad dr
problemet?
Problemet dr att det inte finns ndgot ndmnviirt
kvar som den antroposofiska kunskapssynen har gemensamt med den vetenskapliga.
Sven Ove Hansson

Noter
Foliande forkortningar anviinds i notforteckningen:
DorAlusha:Rudolf Steiner, Ausder Akasha-Chronik,
nach,u.A.
im
Geheimw:Rudolf Steiner,Ae Geheimwbsenschaft
Umiss, Leipniz 1920.
Stufen:Rudolf Steiner,Die Stufm derHtiherenErkenntnis,Dornach 1931.
Wieulangf : Rudolf Steiner, Wie ulangt man ErkenntBerlin 1918.
nissedq hdherenWelten?,
L. "Gudo-lig vetenskap" finns i Wie erlangt, s 25.
2. Geheimw, s 4.
3. Wie erlangt, s 61.
4. Wie erlangt, ss4-5.
5. Wie erlangt, s 5.
5. Wie erlangt, ss 47 ff .
7. Wie erlangt, ss 32-33.
Die drei
8. Rudolf Steiner,Meditationund Konzentration.
Dornach 1935,s 22.
Arten da Hellsehens,
9. Geheimw, s 10.
10.Wie erlangt, s 159.
11.Wie erlangt,s 148.
12.Akasha,ss2-3.
13.Akasha,s 3.
14.Wie erlangt, s 32.
15.Akasha,s 3.
16.Geheiffiw,ss 14-15.
17.Stufen,s 65.
18.Geheimw, s 21.
19.Stufen,s69.
20. Wie erlangt, s X.
21.Stufen,s 6.
22.Wie erlangt,s 58.
23.Wie erlangt, s 3.
24. Wie erlangt, ss 34
25. Akasha,s 227.
26.Rudolf Steiner,Die l&rma desMatrialismlts,Berliner
Vortriige,gelnltur im August und Septunbu19'l'7,
Berlin 1922,ss 2:14-15.
27. Kanna des Materialismus, s 2z"l'6.
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lars Hedenis:

Biodynamisktiordbruk

nder senareAr har efterfrdgan pd livsmedel
frdn alternativa iordbruk okat kraftigt. Med
alternativa prdbruk menar jag hiir de som
inte anvdnder konstgodsel och si kallade
kemiska bekdmpningsmedel (dven sAplosningoch
ndsselvattend'r "kemiska", men alla forstdr vdl vad
som menas).Man kan forstis anvdnda andra kriterier
pd alternativa jordbruk, som att man forsoker driva
verksamheteni harmoni med naturen, men s{dana
definitioner blir ofta alltfor luddiga frir att v€ua
anvd,ndbara.
Sliilv tycker |ag att det okade intresset for mat
med sAlite gifter och andra tillsatser som mojligt dr en
i stora delar sund reaktion mot en alltfor ldngt driven
industrialisering inom delar av det konventionella
jordbruket.
De flesta alternativa jordbruksformer bygger
vdsentligen pd samma vetenskapligagrund som det
konventionella prdbruket, men de bakomliggande
vdrderingarna och prioriteringarna ndr det giiller
ekonomiskt utbyte, kvalitet, kvantitet och miliopdverkan dr olika.
En form av alternativt jordbruk, det biodynamiska iordbruket, awiker emellertid radikalt frin de
ovriga. Inom detta forekommer mAngametoder och
id6er, som man som biolog stdller sig ganska frAgande
infor.
I denna artikel ska iag forsoka ge en oversikt
river hur det biodynamiska prdbruket fungerar, och
speciellt ta upp de punkter dir det biodynamiska jordbruket skilier sig fr{n andra typer av alternativiordbruk. I en senareartikel hoppas jag kunna ta upp en
del av den forskning som bedrivits kring de biodynamiska metodernas effekter.
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Bakgfrund
Den biodynamiska odlingens metoder bygger pd den
antroposofiska vdrldsiiskidningen, som till stor del utformades av osterrikaren Rudolf Steiner i borjan av
1900-talet.Grunden for den biodynamiska odlingen
och forskningen finns i boken "En lantbrukskurs"
(svenskoversittning\965), som bestiir av en serie
foredrag som Steinerholl for en skara lantbrukare under en kurs 1924.

Areal och organlsationer
Den yrkesmdssigtbiodynamiskt odlade arealen var
7979c:a 1300ha (0,04Vo?v Akerarealen),fordelade pii
125prdbruk av olika slag.Sedandesshar arealen
okat, men utgor alltsA inte ndgon sdrskilt stor andel av
den totala jordbruksarealen. Forutom den yrkesmdssigaodlingen finns en hel del odlingar av husbehovskaraktdr.
Den biodynamiska rorelsen i Sverige kan sdgas
foretrddas av fem organisationer.
Forst har vi SvenskaBiodynamiska fiireningen,
en fcirening vars program bland annat innehAller
foliande mAl:
1. Att bevaraoch oka prden produktionsformdga
2. Att oka kulturvdxternas motstdndskraft mot
siukdomar och skadediur
3. Att producera livsmedel och foder av hogt
niiringsvdrde
Dessaallmdna mdl kan forstAsocksAandra ir.dbruksformer (dven konventionella)stilla upp pd.
Vidare har foreningen konsulenter for biodynamisk
odling samt forsiiljning av litteratur och biodynamiska preparat (se nedan). Den ordnar kurser och ger
ut Biodynamisk tidskrift, diir man kan hitta allt frAn

praktiska odlingsrAd till metafysisk spekulation.
Foreningenskontor ligger i fdrna soder om Stockholm.
SvenskaDemeterfbrbundet dr en kontrollorganisation som garanterar att det som sdlis som biodynamiskt har odlats pd biodynamiskt sdtt.
Stiftelsen fiir biodynamiska produkter i fdrna dr
grossistoch distributor for biodynamiska produkter.
Salte kvarn i |iirna maler biodynamiskt odlad sed
och bakar biodynamiskt brod.
Nordisk forskningsring i |irna bedriver forskning om de biodynamiska metodernaseffektivitet.
Forutom dessaverksamheter ska det ocksA
ndmnasatt Rudolf Steiner-seminarieti jdrna (en folkhogskola for antroposofiska studier) har en flerArig utbildningslinje for biodynamiska prdbrukare.

De biodynamiska metoderna
Som niimnts anvdnder det biodynamiska iordbruket sig
i stora delar av sarrunametoder som andra alternativa
jordbruk. Man forsoker fd girden att fungera i stort sett
oberoendeav tillforsel av Amnet utifrin, man anvdnder
sig av naturgodsel, anpassarvd,xtfoljdernafor att utnyttja ndrsalterna effektivt och for att undvika skadedjursangrepp, anvdnder in te kemi ska bekiimpningsmedel etc. Det som utmiirker den biodynamiska odlingen framfor andra alternativjordbruk dr att man tar
hdnsyn till olika andliga och kosmiska foreteelsersom
man pdstArpdverkar vdxter och diur, inklusive
mdLnniskan.Nedan ska iag ta upp de viktigaste av de
specifikt "biodynamiska elemen-ten"inom det biodynamiska prdbruket.

Slkalendern
De biodynamiska iordbrukarna menar att kosmiska
krafter pdverkar grodan pd olika siitt. Specielltgdller
det skordens kvalitet, men ocksAkvantiteten kan
pdverkas.Med utgAngspunkt frdn mdnens stdllning i
djurkretsen har Maria Thun i Tyskland utarbetat en
sdkalenderdiir man kan se ndr man ska si, bearbetaoch
skorda olika gredor.
Kalenderns tidsangivelser dr mycket exakta. Sd
kan det exempelvis en viss dag vara tid att sd (rensa
ogrds, skorda) rotgronsaker fore klockan 14.00och
bladgronsaker ddrefter. Det skilier sig alltsAberoende
pd vilken del av vdxten man anvdnder som foda.
Man kan ocksd f{ reda pd niir risken for Askvdder,
jordbdvningar mm dr som storst. Inte sd dumt, men
detta giiller forstds med den reservationenatt kalendern
dr utarbetad under tyska forhAllanden...
For en utomstdende verkar sAkalendernsnarast
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vara astrologitilldmpad pd viixter. Varfor himlakropparna skulle pdverka vdxterna sd fundamentalt
som biodynamikerna menar dr lika svdrt att forstd
som att de skulle pdverka oss i den grad som astrologerna menar dr fallet. Att stjiirnorna pdverkar oss har
man iu inte heller lyckats pdvisa pd ett vetenskapligt
hdllbart siitt.

De biodynamiskapreparaten
Bland annat for att forstdrka effekten av de kosmiska krafterna, for att hjiilpa grodan att tillgodogora
sig ljuset och for att ge vdxterna bdttre motstdndskraft
mot skadegorareanvdnder man sig av de biodynamiska preparaten.Dessadr humuspreparatet och kiselprepa-ratet,vilka sprutasover tiilten, och de sex
kompost-preparaten.
Humuspreparatet (preparat nr 500) framstdlls av
kogedsel som fAtt formultna i kohorn nedgrdvda i jord
under vintern, medan kiselpreparatet(nr 501)bestAr
av finmalen kvarts som legat nedgrdvd i kohorn under sommaren.Kohorn ansesav ndgon anledning
vara speciellt bra pA att ansamla de kosmiska krafter
som man dr intresseradav att ta vara pri i preparaten.
Ndr de fdrdiga preparaten ska anviindas ror man
ut dem i vatten. Utrorningen anses"vdcka" de ansamladekrafterna frdn vila till aktiv form, och samtidigt anser man att kraften overfors till vattnet. Det iir
alltsd viktigt hur man ror ut preparaten for att dessa
processerska ske sAeffektivt som mojligt.
Av humuspreparatettar man 100g preparat per
30-401vatten per hektar, av kiselpreparatet2 g till
samma miingd vatten och yta. Utrorningen ska ske i
kdrl av trd eller stengods(metaller ansesforsvaga krafterna) och bor p,igA under en timme. Man ska rora
kraftigt och byta rorelseriktning en eller tvA gAnger
per minut.
De utrorda preparaten sprutas sedanut over odlingsmarkerna som ett fint duggregn (humuspreparatet) eller i dimform (kiselpreparatet).
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Humuspreparatet anvd,ndsi samband med
godsling och sAdd och ska spridas ut under eftermiddagen eller kvdllen, medan kiselpreparatet anvdnds
till den unga, vd,xandegrodan och sprutas ut under
formiddagen. Bilda preparaten sAgsverka pi vdxterna
som liusare och torrare vdder och ska gora att vdrxterna
ldgger en stone andel av sin tillvdxt till det omrdde som
ska bli "frukt", vare sig det 5r rotfrukt eller sdd.
Man kan ju inte ldta bli att undra varfor dessapreparat alltid gor att det dr iust den del mdnniskan iir intresseradav som utvecklas i (for oss) positiv rikbring.
De sAkallade kompostpreparaten framstdlls av
olika vdxtdelar som vanligen fAr genomgd ndgon form
av behandling for att ansamla "krafter".
Nr 502 tillverkas av blommor av rolleka som liiggs
i en urinblAsa av hjort vilken forvaras ovan jord pA sommaren, i prd pA vintern.
Nr 503bestArav kamomillblommor som legat i en
djurtarm i jorden under vintern.
Nr 504dr brdnndssla(hel blommande planta, utom
roten) som legat nedgrdvd i jorden under ett dr.
Nr 505 tillverkas av sonderhackadekbark som
liiggs i huvudskAlen av ndgot husdjur och forvaras i
jord under vintern.
Nr 5()6bestArav maskrosblommor som legat
nedgrdvda inuti bukhinnan frAn nAgot notkreatur under vintern.
Slutligen bestArnr 507av blomsaft frAn viinderot.
Dessase: preparat anviinds alltid tillsammans.
Man tar 2 cm3 av vardera till 5 m3 kompost.
Preparatenansesunderldtta olika proce$ser,dels i
nedbrytningen av kompostmaterialet, dels i jorden som
kompostmaterialet sprids pd. Dessutom pAstAsde
kunna forbiittra kvdvetillstAndet i kompost och iord
genom "grunddmnesomvandling", ddr t.ex. kalium och
kalcium under inflytande av vdte omvandlastill kvdve.
Det pd se sett bildade kvdvet ansesspeciellt vdrdefullt.

ffSoz
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De biodynamiska preparaten €rnsesfrdmst verka
genom de krafter de besitter (inte genom sin substans)
och ska speciellt forbdttra produkternas kvalitet. Som
en sanunanfattning kan man alltsA siigu att de biodynamiska preparaten dr ett slags homeopatiska medel.
Dessutom tros kompostpreparaten besitta egenskaper
som vdl ndrmast kan beskrivas som alkemiska.

Det biodynamiska vixtskyddet
Inom det biodynamiska prdbruket anvdnder man sig
dels av sAdanavdxtskyddsAtgiirder som anvdnds dven
inom andra alternativa iordbrukstyper (delvis dven i
konventionellajordbruk), dels av specifikt biodynamiska dtgiirder. Till de forra hor anvdndandet av
ldmpliga viixtfoljder och resistentasorter, men dLven
t.ex. besprubring med ndsselvattensom ju har en viss
effekt mot skadedjur. Bland de biodynamiska metoderna ska dels ndmnasen mer allmdn itgdrd, dels ett
antal mer specifika.
Om prden innehdlleralltfor mycket vatten anses
extrakt av Akerfrdkenvara bra for vdxterna. Extraktet
pdstdshindra att vattnet i prden tar upp sd stark
"minverkan"
att vdxterna forlorar forbindelsen med
kosmos.Skulle denna kontakt brytas pAverkasvdxten
enbart av prdens krafter, vilket siigs oka risken for angrepp av bakterier och svampar. Jagerktinner villigt att
iag inte forstAr hur detta skulle fungera.
For att skydda sig mot skadedjur och ogrds finns
ett antal artspecifika metoder som tyvdrr dnnu inte
provats i strirre skala i forsok eller odling. Man hyser
dock forhoppningar om att metoderna ska kunna fungera i framtiden. For att skydda sig mot olika insekter
ska man brdnna dessadA solen stdr i Oxens tecken och
sedan stro ut askan river odlingarna som
avskrdckningsmedel.For rAttor och sorkar gdller att
man brdnner skinnen av dessadjur dA Venus stdr i
Skorpionen och sedananvdnder askan for att skrdmma
bort djuren.
Nir det gdller ogrds briinner man fron av den problematiska arten ndr minen stdr i nedan. Askan man
fAr ska hdmma frobildningen hos just denna art. Hdr
har vi alltsd ett slagsmodifierad signaturldrakombinerad med astrologi.

Produktbed6mnlng
505

Som inom alla andra iordbruksformer dr biodynamikerna intre*seradeav produkternas kvalitet. De undersoker bl.a. niiringsinnehdll, eventuella gifthalter,
smak och lagringsegensk"pet. Delvis anviinder biodynamikerna sig av konventionella metoder for sina
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Homningar, men dessutom har de ett par speciella
metoder:
KristallisationsanalysengAr till sd att ett vdxtextrakt fAr kristallisera tillsammans med kopparklorid.
Det bildade kristallmonstret ansesavspeglaproduktens
kvalitet. Mer "ordnade" kristaller (visuell bedomning)
indikerar "hrigre" kvalitet. Att kristallmonstret pdverkas
av tillsatta dmnen verkar ju rimligt, men det verkar un"ordnade"
derligt att "hogre" kvalitet alltid medfor mer
"h<ig"kvalitet?
monster. Och vad dr
Stigbildsmetoden innebdr kort att man lAter vixtextrakt sugasupp i ett filterpapper och bedomer
"strdmmande rorelser" och monster som bildas.
Det verkar mindre troligt att dessatvd metoder for
bedomning av kvaliteten hos iordbruksprodukter kan
ge ndgot mer dn de metoder som redan finns i bruk. De
verkar bAdemer subiektiva och mindre exakta dn de
flesta andra metoder. Det ska dock pApekasatt bio"andliga"
dynamikerna dr intresseradeav produkternas
kvalitet (forutom den fysiska) och att dessaanalysmetoder mojligen kan betyda nAgot pd detta omrdde.

Utteratur

"En lantbrukskurs" av
Biodynamikens grundbok dr
Rudolf Steiner (svenskovers. 196f, Kosmos forlag).
Boken [r mycket svArldst.
Mycket information om biodynamiskt prdbruk
och andra alternativa jordbruksformer finns i foljande
tre bocker:
|ohanssor O, Lindblom t1 Aberg E: Alternativa odlingsformer. 1. Iordbruke| Esfilsson R, Lindblom H, Ab"tg E: Alternativa odlingsformer. 2. I triid gArdsodlingen;
Arman K PetterssonB: Alternativa odlingsformer.
3. Biodynamisk odling,
samtligapd LTs forlag (197r.

Sammanfattningloch frlgestillnin$ar
Det biodynamiska iordbruket kan sdgasvara ett alternativjordbruk som forutom vetenskapligt kontrollerbara metoder innehdller en hel del magi. Man tilldmpar
astrologi-, homeopati- och signaturldre-liknande metoder. Man har ocksd olika forestillningar om alkemiska
omvandlingar av grunddmnen och om andliga egenskaper hos viixter och diur.
Visserligen bor man inte a priori doma ut alla de
biodynamiska metoderna, men de innehdller dock sd
mAngalikheter med den vidskepelse som varit utbredd
tidigare, att en stor portion skepsisdr pA sin plats.
Forhoppningsvis kommer en framtida granskning
av den forskning biodynamikerna sjiilva utfor att ge ett
entydigt svar angAendeom metoderna dr effektiva. Det
dr antagligen svArareatt utldsa nAgot om hur processerna kan fungera, men forhoppningsvis ger forskningen en del antydningar dven hdr.
Den biodynamiskt producerade maten dr sd,kertav
samma kvalitet som den som andra alternativjordbruk
framstiiller, men det dr svdrt att forstA att den skulle
vara biittre pA nAgot satt. Man kan dock fundera pA om
man vill att det tiinkesdtt som ligger bakom det bio'
dynamiska prdbruket ska spridas i samhiillet. Vill vi ha
mera mystik och magi eller inte? Vi kan i viss mdn
pdverka vilken mat som ska produceras genom vad vi
koper. Den som vill ha alternativodlade produkter
kanske gor klokt i att inte viilia de biodynamiska?
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Nir teori och experiment

inte stammer
T ^d ska man gora ndr teori och experiment inte
I
I sllimmer med varandra? En enkel empiristisk
princip skulle kunna vara: dndra dd alltid
V
Y tmrin. En del vetenskapsfilosoferhar ocksii
hdvdat att det d'rdenna princip man ska arbeta efter.
Men dven om man anser att teoriernas enda upp
gift iir att beskriva, forutsdga och forklara empiriska
iakttagelser behover man inte av detta dra slutsatsen
att en teori alltid mdste vika for ett experiment. Det
kan ndmligen faktiskt vara sd att experimentet dr
utfort pd ett missvisande sdtt.
I den vetenskapshistoriskalitteraturen finns det
gott om exempel pA experiment som har kullkastat
hdvdvunna teorier. MAnga av de viktigaste experimenten har varit av detta slag. Men det vore fel att tro
att detta d,rvad som nonnalt hdnder ndr teori och iakttagelseinte std,mmertiverens. I vardagsvetenskapen
hdnder det minst lika ofta att mary efter en sAdan
motsdgelse,kan konstatera ett fel pd experimentet
eller pd tolkningen av experimentet.
Tycho Brahe giorde t ex forutsdgelsenatt om
Copernicus hade rdtt, och iorden snurrade runt solen,
sAborde den vinkel i vilken nun sAgstjdrnorna
pAverkasav prdens rorelse runt solen.Han gprde
ocksd mdtningar for att prova hypotesen,men fann
ingen sAdaneffekt. Detta ansAghan tala emot Copernicus teori. I sjiilva verket berodde hans resultat pd att
stiirnorna befinner sig pA alltfor stort avstiind frAn
jorden for att vinkeleffekten skulle kunna upptdckas
med de instrument han hade tillgdng till.
Ett annat exempel:Pa 1800-taletforutsdgs det
utifrAn atomteorin att grunddmnena skulle ha atomvikter som stod i heltalsforhdllanden till varandra.
Mdnga av de experimentella resultaten stred mot denna forutsdgelse.Forklaringen fick rrun forst sedandet
upptdckts att en del grunddmnen bestArav blandningar (i konstanta proportioner) av isotoper med olika
atomvikt.

T

Hur slmmar tumlare?
Det hdvdades ldnge, pll grundval av mdbringar, att
tumlare kan simma fortare dn vad som dr fysikaliskt
mojligt, om man utgdr frAn deras muskeleffekt och
den kroppsform som ska framdrivas genom vatbret.
Detta ledde till olika forsok att modifiera teorierna.
Alltsammans visade sig emellertid bero pA att
tumlarna ,'red'tpA de vAgor som bildades frdn de fartyg varifrin man hade matt deras hastighet.Vid vanlig framfart i vatten kunde de inte simma fortare d'n
vad de teoretiska berdkningarna utvisade.
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Vetenskapens
kunslrapssyn

Det forsta man ska gora niir teori och iakttagelse
inte stdmmer6r alltsd att kontrollera iakttagelsen.Om
teorin ska overgeseller inte beror pd iakttagelsens
trovdrdighet, men det beror ocksd pii teorins
trovdrdighet. Om en teori iir starkt forankrad i andra,
tidigare iakttagelser,krdvs starkare bevis for att overge
den in om den vilar p{ briicklig empirisk grund.
For denna bedomning finns inga enkla tumregler.
Ytterst mdstedet bli frdgan om en intuitiv bedomning
som kan goras olika av olika forskare. Om de gor den
intuitiva bedomningen olika, betraktas frdgan som
oavgjord, och man forsoker samla in fler iakttagelser
som ska riicka till en bevisforing som overtygar alla
som siitter sig in i frAgan.
I praktisk vetenskapger det aldrig att komma
ifrAn att frAgan om en teori ska godtas eller forkastas
mAsteavgoras utifrAn en sarrunanvdgningav dels de
iakttagelser som talar for teorin, dels de iakttagelser
som talar emot den. M{nga vetenskapsfilosoferhar
byggt upp modeller ddr enbart det ena av dessabAda
slagsiakttagelser fdr ha nAgonbetydelse.
Det finns ett stort antal modeller for vetenskapens utveckling ddr endast bekriiftande(verifierande)
information tillmdts ndgon avgcirandebetydelse.Det
finns ocksden mycket inflytelserik modell, utvecklad
av Karl Popper, ddr den enda bevisning som anses
avgorande dr aederUiggande (fal sifierande) bevi sning.
Bdda dessasynslitt dr mycket sv{ra, kanske omojliga,
att tilldmpa konsekvent i praktiskt vetenskapligt arbete.
Detta hindrar naturligtuis inte att de som lade
fram dessaforenklade modeller i viktiga avseenden
kan ha okat vAr forstAelsefor vad vetenskap dr. Popper
har t ex - som ett led i sin argumentering om falsifieri^g - klarare dn ndgon tidigare visat pd vikten av att
en teori dr motbevisbar. Han har visat att en teori som
'kan forklara allting" i sjiilva verket inte kan forklara
ndgonting alls. Man kan mycket vdl instiimma i Poppers krav om att vetenskapliga teorier ska vara falsifterbara,utan att nodvdndigtvis hdlla med honom om att
endast falsifierande bevisning har nAgon avgorande
betydelsei Homningen av vetenskapliga teorier.
Sven Ove Hansson
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Skeptical lnquirer
en vanligaste kdllan till notiser och artiklar i
Folkvett iir Skeptical Inquirer, den tidskrift
som vdr amerikanska systerorganisation
(CSICOP)ger ut. Skeptical Inquirer dr det internationella huvudorganet for kampen mot pseudovetenskap.
Avsikten dr att den internationella spalten bl.a. ska ge
glimtar frdn Skeptical Inquirer. Denna giing ska vi se
ndrmare pd de tvd senastenumren.
"new age",den
Nr 13:4d'r ett temanummer om
nya tidsdldern. Amnet behandlas av nio olika forfattare. Storst utrymme dgnas dt de andekontakter som
allt fler inom new age-rorelsentror pd ("chanelling').
Fenomenetsitts in i sitt historiska perspektiv vid sidan
av andra former av spiritism. Psykologen Grahant
Reed diskuterar de mekanismer som gor att mAnniskor
verkligen kan tro att det 6r andar som talar Senom
dem. SprdkvetarenSarah Grey Thomason analyserar
"andarna" talat dialekter som "kapiistAendetom att
nalen" inte siilv talar. En sprAkvetenskapliganalys vi"pseudosar att det inte ror sig om dialekter utan om
pd detta
dialekter". Ett av de viktigaste kdLnnetecknen
uttal
ordens
dr en storre oregelbundenhet de enskilda
dn i verkliga dialekter.
Bland de andra artiklarna om new age kan
ndmnas en gransk^i.g av Shirley Maclaines budskap
och en undersokning om tron pA kristallers magiska effekter. Utover temaartiklarna innehdller numret ett meningsutbyte om homeopati samt den giingse nyhetssektionen.
Nummer 14:1har ett mera blandat innehAll.
Fysikern Milton Rothrnan bemoter i en artikel
anvdndningen av bl.a. foljande argument till stod for
paranormala pAstdenden:
- Vi vet inget med sdkerhet.
- Ingenting dr omojligt.
- Vadhelst som vi tror nu kan i framtiden visa sig
vara felaktigt.
En annan fysiker, den nyligen avlidne Richard
Feynman, dr representeradmed tvd texter, en om en
evighetsmaskinoch den andra om Uri Geller.
Philip Klass, en av CSICOPsfrdmsta experter pi
"topphemliga UFOdokument"
UFOn, skriver om de
som ufologerna hdvdar att Pentagonundanhdller
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allmdnheten. Forfattaren Lewis fones tar upp CP
Snows resonenurngom de tvd kulturerna (humanistisk
och naturvetenskaplig), men menar att den verkligen
klyftan gAr "mellan dem som tdnker vetenskapligt
(oavsettom de har en vetenskaplig bakgrund eller inte)
och alla andra, inklusive mAnga vetenskapsmdnoch ingenjorer med omfattande trdning inom smala specialiteter".
Som vanligt iir alltsd Skeptical Inquirer fullmatad
med vdrdefull information och debatt. For den som vill
prenumerera iir adressen:Box 229,Buffalo, NY 1421't
0229,USA.
Sven Ove Hansson

Folkvett . 3-4/89

Alternativmedicin:

Kvacksalverila$enir satt ur
spel sedan aratal
Den 25 ianuari hade Vetenskap och Folkbildning
medlemsmote i Stockholm. Diir berdttade professor
Harry Bostriim om sitt arbetesomsakkunnig i
Alternativmedicinkommitt6n, som iu vid drsskiftet
utsdgstiil Arets Forvillare 1989.
Kommitt6n borjade sitt arbete 1985och lade
fram sitt slutbetdnkandei oktober 1989.Den tillsattes
under Gertrud Sigurdsen. Inriktningen pd arbetet var
enligt instruktionerna att den enskilde sd ldngt som
mojligt skulle ha frihet att vdlja behandlingsform.
Kommitt6n skulle enligt direktiven kartldgga forekomst, behov och efterfrdgan av alternativ medicinsk
"angehdlsomdssigavdrden". Man
behandling samt
skulle ocksAse tiver kvacksalverilagenoch THX-lagen
samt frdgor om ersdLtbti.gfrdn sjukkassan.
Ha.ry Bostrom kom in i arbetet 1988,som representant for SvenskaLdkaresdllskapet.Han var till helt
nyligen professor i internmedicin vid Uppsala
Universitet.
Niir han boriade delta i utredningens arbete fann
han att tvd uppgifter i direktiven knappastbehandlats
"garanterapatienternas
alls. Det giillde uppgiften att
"skapa garantier
sdkerheti vdrd och behandling" samt
for att riitt diagnosblir stiilld och for att de anviinda
metodernai sig inte dr hdlsovddliga".
Hu.ry Bostrom foreslog att kommitt6n skulle
gora en studie av riskerna med alternativmedicinsk
behandling. Men man var inte sdrskilt intresserade
inom kommitt6n. Men inte heller (for skams skull)
helt ointresserade.
Resultatetblev att SvenskaLdkaresiillskapetfick
gora en undersoktitg i dmnet. Det blev en enkel
enkdt till samtliga svenskaklinikchefer inom inviirtesmedicin, barnmedici n, neurologi, reumatologi och
"Har eller
du
onkologi (cancervdrd)med foljande rAga:
uniler desenaste
rfigon ao diru medarbetare
fem dren stdtt
pd n figotfall diir altertutivmedicinskinteroentionmedfdrt
att diagnostikfdrdrtijts elleraerkam terapiutsatts
(=aabrutits)medf1rsAming aa tillstdndetellersomatisk
sludasomft)lid?"
For medlemsmotet presenteradeHarry Bostrom
den hdr undersokningen ingdende.Det var en skakande upplevelse. (Undersokningen presenterades
kortfattat i Folkvett nr 4/88.)
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Det finns ca 2.500personeri landet som sysslar
med ungefdr 2ff) olika former av alternativ medicinsk
behandling.Hur mdnga patienter de behandlar Ar
okiint.
Sammanfattningsvisrapporteradesom 123patienter som sokt siukhusvdrdfor komplikationer som
upptrdtt efter alternati',rmedicinskbehandling. Ett stort
antal fall stred uppenbart mot kvacksalverilagen,utan
dtgdrd frdn statsmakten.Kvacksalverilagenhar i praktiken sattsur spel under det senastedecenniet,konstaterade Harry Bostrom.
Sexdodsfall hade intrdffat pA grund av forsummadediagnoser,felbehandlingeller I iknande.
Listan skulle ha varit mycket liingre om inte den traditionella sjukvdrdenfunnits.2T patienter som befann
sig i omedelbarlivsfara efter felbehandlingarkunde
rdddasefter akuta insatserpA intensiwdrdsavdelningar.Flera av dessafall drabbadesdock av
livsldnga handikapp och ohdlsa.

Varf6r?
Diskussionenefter Harry Bostromsforedrag handlade
bl.a. om undersokningensuppliiggning, och om
forekomstenav skador och felbehandlingi den traditionella sjukvdrden.Man diskuteradeocksdvarfor
mdnniskor soker sig till alternativmedicinen.En paradox som togs upp var att undersokningarpd folk i
allmdnhetvisar en misstdnksamhetmot sjukvdrden.
Men intervjuar man patienter dr de i de flestafall
nojda med viirden. Gdr man med smikrdmpor till
alternativmedicinare, men (i allmiinhet) till den traditionella sjukvArdenom man blir allvarligt sjuk?
- De friska fdr gdrna eka till hdlsohem eller gora
vad de vill. Det dr de sjuka iag ommar for, sa professor
Bostrom.
Fleraav de allvarligastefelbehandlingarnahade
intrdffat pA hiilsohem. Fastaoch vegetarisk kost, som
ofta dr grundstonunen i hiilsohemmensolika regimer,
dr direkt skadligt for personer med vissa inre sjukdomar.
Ett resultatav mcitetblev ett par stort uppslagna
artiklar av JonasSima om hdlsoriskernamed alternativmedicin i Expressen.
-JS
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Magnetiskastrolo$i
En brittisk astronom, Percy Se5nnor,har lanserat en
teori om hur astrologi fungerar
Seymour forkastar den traditionella solteckensastrologin, men tror pd Gauquelins sambandmellan
eget,skaperoch vissa planeters uppgd,nqciver horisonten (eller position i zenith) vid ftidelsetid.
MenSeymour vdnder pi sambandet.Sdrskilda
egenskapereller personlighetstyper skapasinte av
k6smos. De irvs lrin foriildrarna. Men vi drver ocksi,
menar Seymour, bendgenhetenatt fodas vid en speciell
tidpunkt. Han hdvdar (stodd pd Gaquelin)at!det finns
ett samband mellan planetpositioner vid foriildrernas
fodelse och planetpositioner vid derasbarns fodelse.
Hur vet dd ett ofott barn att det ska komma ut
just ndr t.ex.]upiter gdr uPP ovanfor horisonten?

Avfirdas
Seymour dr doktor i astrofysik med en avhandling iust
"Cosmic Magnetism". Han 6r medlem i Royal
om
Astronomical Society.
"teori" har inte fAtt mycket stod. De flesta
Hans
astronomer har avfardat den - likasa de flesta astrologer ("for begrdnsad").Till de positiva kommentarerna
hor att teorin faktiskt iir vetenskapligt testbar. Det
torde avse huruvida vissa planetpositioner verkligen
ger upphov till ndgra specifika fordndringar i det magnetiska f6ltet. Man har ocksd noterat att den inte innehdller ndgra nya, hittills okdnda fysikaliska krafter.
Vad den dock innehdller dr flera nya - ogrundade biologiska antaganden,bl.a. om magnetismensinverkan pi mdnniskan.
_IS

Antenn

Seymour tror att det centrala nervsy.stelgt kan fungera
som en antenn for magnetiska signaler frAn rymden'
"antenn" dr unik, och reagerar
Men varie rndnniskas
"insfiillning" ir eft
bara for en viss signal. Och denna
resultat av att personlighetstypen pd ndgot sdtt avspeglas i det centrala nervsystemetskonfiguration'
Ndr det ofdrCdabarnet i moderlivet uppfdngar en
magnetisk signal, ddrfor att planeterna i solsystemet
har radat upp sig i vissa kombinationer, sdtter
forlossningsarbetetiging.
Alltsd: planeterna bestdmmerinte egenskaperna
hos mdnniskorna. Men de gor att minniskor med vissa
egenskapertenderar att fCrdasvid specrfila tigP:nkter'
(Gauquelin hdvdar t ex att ledande politiker fods ndr
]upiter gir upp over horisonten eller stAr i zenit'
Ledaregenskaperberor alltsi pA nigon egenhgti centrala nervsystemet,som ocksi gor barnet kinsligt for
den specifika magnetiska signal som uPPstArvid
sAdanaliigen.)
Efteiatt barnet fotts tas si mycket information in
via andra sinnesorganatt den magnetiska Percep
tionen inte mdrks eller spelar ndgon roll liingre. Men,
tror Seymour, under vissa forh{llanden senarei livet,
ndr planeterna radar upp sig pd samma sdtt, kan signalen tringa igenom, och orsaka perioder av snabb
personlig utveckling eller foriindring.

1,6
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Okunnigajournalister
Lennart Johanssontar i sin programforklaring (Folkvett
1/8, upp en synpunkt som dr vdrd att beakta.Dags
for storre anstrdngningar att nA ut till de svenskaskolorna for att mota den nya vidskepelsen.
Jag tror att det blir mycket svArt. Hur ska det gd
till? Kan rlan fi skolorna att prenumerera pA Folkvett?
Knappast. De ansvariga (och det gdller alla omrdden i
samhiillet) 6r otroligt okunniga och ftrlier inte med och
bevakar de stromningar som gAr som svarta floder genom det moderna samhdllet.
Det moderna kvacksalveriet ges textreklam i praktiskt taget hela dagspressen,helt emot |ournalisfforbundets etiska regler, som plotsligt tycks
upphora att giilla ndr man kommer in pd alternativ
medicin. Hdr florerar reklam fiir spAkiiringar,astrologer, figurterapeuter och sd vidare fullstlindigt
ohdmmat, med adressersAldsarna kan soka upp dem.
Ockse i insdndare sker reklam men mer forsdtligt.
Scientologin sprider i massinsdndaresitt budskap. I
Strindbergs Roda Rummet fAr Falk i uppdrag att skriva
en novell om det nya sjoforsdkringsbolagetTriton. I
"inte
den skulle namnet Triton forekomma tvd gdnger,
mer och inte mindre; men sd att det icke mdrrkes!".
Scientologernadr listigare.I deras insdndare ndmns ordet scientologi bara en gAng.I andra Hubbard likaledes
bara en gdng. Ar efter dr intrumfas dessaord och fastnar i medvetandet. Detta fAr passeraav okunniga
insdndarredaktorer.
Likasa moter nun ofta i olika tidningars
insdndarspalter en terapeut vid namn Ake Brolin. I TVprograrnmet Svar i Lund tog David Ingvar sig i ena
"dstadkommesen lugnande inorsnibben. Genom detta
verkan genom de akupunkturpunkter som finns i
orloben och som forutom funktioner dven beror huvudets olika organ". I en annan talas det om att nyp i
<ironensytterkanter och lite massageavhiiilPer ry98och nackbesvdr.
I sin okunnighet dr insdndarredaktorernaomedvetna om att de hiiilper till att sprida vidskepelseoch
mag, som blivit ett med den alternativa medicinen.
Lika stor okunnighet visar reportage om t.ex. att
f i gursy kvinnokroppar. Aningsl ost berdttar pu rnalisten om hur fett forsvinner ndr man fdster plattor ddr
den hiiilpsokande vill bli smalare.Till dem gir ledningar frdn en dator, som kan stillas in och pA det sdttet
kan man tillgodose kundernas onskemAl.
Nyligen ldste irg ett stort reportage d6r en astrolog bredde ut sig om denna vetenskapsviilsignelser.
Ibland undrar man om journalisthogskolorna
stoder skojeriet. I varie fall har de misslyckats med att
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utbilda kritiska purnalister, De som dr det, dr det nog
av naturen.
HAr skulle Folkvett kunna gora en insats. Gor
iournalisthogskolornas ldrarkArer uppmdrksamma pA
den vidskepelsesom sprids av okunniga purnalister.
De dr en skam for bAdeutbildningen och journalistkAren.
Karl-Ivar Gabrielsson

Fel om relativitet
Folkvett serverar ofta ndgon artikel som - efter vad
"vanligt folk" en
man kan formoda - dr avsedd att ge
bakgrund i en vetenskapligfrdgestdllning.I nr 1/89
"Occamsrakkniv",
behandlar Sven-OveHansson och
den filosofiska principen att inte ta till fler
forklaringsmedel dn nodvdndigt.
Det dr trdkigt att se hur grovt felaktigt SOH
anviinder ett exempel som forekommer i slutet av artikeln. Huruvida Einsteins relativitetsteori dr mer
komplicerad dn Newtons Ar diskutabelt. Men framfor
allt har det inte gdtt till sd att den allmdnna relativitetsteorin har tvingats fram av observationer. Tviirtom
saknadesldnge avgorande observationer som kunde
bekrifta teorin. Einstein vdgleddes av allmdna teoretiska overvdganden.OverensstAmmelsenmed den observeradeperihelipositionen blev en overraskning for
honom.
Talar man allmdnt om komplikationer som
framtvingatsav observationerfinns det praktexempel
pd sddanasom strider mot enkelhetskravet.Vi
behover bara begrunda hur den geocentriska
viirldsbilden belastadesmed den ena epicykeln efter
den andra till ett mycket komplicerat system - som
dock stdmdevdl med observationerna!Mot detta system invdnde ju bland andra en kung, Alfons (den
vise) av Kastilien.
Hans Rang
Svar: Hans Rang har onekligen en podng. Om jag
forstAtt vetenskapshistorienrdtt, var det inte friimst
observationer som fick Einstein att formulera sin
allmdna relativitetsteori. Ddremot var det observationer som gjort att den blivit allmiint accepterad.Det
var diirfor en olycklig formulering att denna teori
"tvingats fram" av observationer'
sven ove Hansson
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Skili pa Yetenskap
och teknik!
Som liirare har jag undrat varfor jag undervisar pi ett
satt i matematik och ett annat sett i tekniska dmnen.
Resultatetredovisa pd bladet "Tekniska studier".
Aven massmediernasbehandlingar av, eller attityd till vetenskapoch teknik ligger bakom funderingarna. T.ex. det fortrdffliga TV-programmet "Vetenskapens Viirld" borde iu for det mesta heta "Teknikens
Vdrld".
Crunden for vArt vdlstAnd dr utan tvivel vetenskap och teknik. Samhiillet styrs med hiiilp av ekonomin som alstras av tekniken.
Med rdtta upptar ekonomin och politiken mdnga,
mAnga sidor i dagstidningarna. Men det dr bekldmmande att se de srruikuriositeter som redovisasunder
rubriken "vetenskap".
]ag iir overtygad att vi inte fdr nigon fart pi landet forrdn vetenskap och teknik diskuteras och debatte
ras lika sjdlvklart som kultur, politik och ekonomi.
Mdnga sdgeratt det dr svdrt, men tacka for det
ndr det endast dr i skolan som t.ex. fysik tycks existera.
Att fysik och kemi dr intimt forbundna med energiforsorjningen ldtsasman inte om.
Givetvis dr det sddant som ocksi ska std i tidningarna varje dag idmsides med politik, kultur och ekonomi. Frdgor som: Varfor och hur kan man veta att forbrdnning av ett visst brdnsle i en viss anldggning ger
det och det utsldppet, men inte lika sdkert veta hur det
pAverkar milpn? Hur ska olika forutsiigelserstroviirdighet bedomas?Det dr sddant tidningarna mAste
innehiilla. Givetvis ska inte bara energiteknik behandlas utan alla de omrdden vi berors av.
En klar dtskillnad mdste di goras mellan tekniken
och vetenskapenfor att man ska kunna diskutera sakligt och gora riktiga bedomningar.
For att inse hur beroendehela samhiillet dr av tekniken kan man gora tankeexperimentetatt alla
glasogonoch kontaktlinser forsvann frAn Sverige.Hur
mAngamdnniskor skulle inte tappa fotfdstet i tillvaron?
Vad ligger bakom ett par glasogon;fysikbokens
strdlgAngaroch interferenseni tunna skikt i optikavsnittet, materialteknik och tillverkningsteknik som forlorar sig bakit i en snArskogav uppfinningar och tekniska framsteg och misslyckanden...Var och en baserad pi ndgot fysikaliskt, kemiskt eller medicinskt fak
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tum som ndgon eldsjiil arbetat med.
Det finns de som tror att de frigor sig frdn teknikberoendetgenom att flytta ut pi landet. Men det iir ju
transporter, telefon, el osv som gor det mojligt att bo pd
landet idag. den som inte dr beroende av teknik bor under en gran i skogerydr naken och dter vilda vdxter och
djur som fAngasmed hinderna. Kultur, politik och
ekonomi dr okiinda begrepp. Dd iir aporna mer tekniska, de anviinder ju redskap (pinnar).
Iag b.lade skissapd bladet om'Tekniska studier"
under hosten for at dela ut i klasserna.Men eftersom
ldrarkdren omyndigforklarades i avtalet strax fore jul
och arbetsgivareninte gett mig i uppdrag att skriva,
vill jag inte dela ut bladet i skolan utan sdnderdet i
stAllettill den ideella forening lag iir medlem i.
Ulf |iinsson
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T E K N I S K A

S T U D I E R

Naturvetenskap och teknik ir tvA helt olika saker. Tekniken 6r
skapad av minniskan. Naturvetenskapen ir ndnniskans beskrivning
av hur naturen 6r . Den beskrivningen
6r ofullstiindig
men ddrf or
inte f elaktig. Forskarna arbetar stiindigt ned den.
Naturvetenskapen och tekniken sammanblandas of ta , kanske diirf or
att bAda Hr beroende av varandra och sammanfletade i varandra
ndr vi moter dem.
NATUREN

Har "aIltid"
funnits.
Har bl a frambringat
mhnniskan .

MANNISKAN

orfidernas

HJARNA

SPRAK, MATEMATTK
NATURVETENSKAP

ys
Kemi
Biologi,

vAr HJARNA
Medlcin

Anl iiggning
Drift,
Underhalf
Skrotning,
Ateranvdndning
Naturen dr som den 5r.

Teknik hr mdnga olika mdnniskors
tankar, ord och girningar
och vad
mdnniskor skulle kunna grora.

STUDERASgenom att under sakkunnig ledning systematiskt
oka kunskapen frAn grunden.
Ju mer naturen studeras,
desto mer dterstdr
att studera.

S T U D E R A Sg e n o m a t t o f o r s k r h c k t
kasta sig rakt in i Smnet och
ihiirdigt
arbeta sig f ram.

MAL: Att ge teknikens stabila
grund.
Att kunna skilja
mellan det
auktoritetsfria
vetandet och
vAra onsketankar spekulationer, bedrbgerier, irrlhror .

MAL: Att som tekniker
kunna
gora det som man som minniska
anser bor goras.

Just nu 5r det din Stund pA Jorden. Som bildad och kunnig
tekniker har du alla noj Iigheter
a t t f r i i mj a L i v e t s
visentligheter
bland barn och andra medmHnniskor innan du
Atervinder
tilI
Evigheten varifrAn
du nyss kom.
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Eco i mystikens
sltiior
For att uttala sig om vad Focaults penilel
egentligen handlar om bor man formodligen
vara professori semiotik, Precissom dess
forfattare Umberto Eco.
Hdr presenterarhan historien om nAgra
forlagsredaktorersom mAstege ut en serie
bocker om ockultism. Snart mdrker de hur
enkelspArigaoch forutsdgbaraalla manus om
mystiska sillskap, hemlig visdoh, urildrig
kunskap med mera som strommar in egentligen ir.
SAredaktorerna borjar fantisera ihop
nAgot dnnu galnare,nAgotverkligt originellt
tokigt (det pAminner om den ddr Monty
Python-sketchenddr nAgra6ldre herrar borjar
briicka varandra med hur svAr derasbarndom). Redaktorernaljuger ihop en helt omskriven vdrldshistoria, ddr ingenting dr vad
det egentligensynasvara och allt, frAn
Shakespearetill Hitter, har en fordold mening,
en plats i en mAngtusenilrig,viirldsomspennandeplan, som naturligtvis syftar till
vdrldsherravelde.
Men skdmtet, den pAhittade Planen, tycks
vara - eller bli - verklighet. Och forlagsredaktorerna blir jagat byte i en thrillerintrig.
Handlar det om ockultism? Eller dr ockultismen bara ytterligare an symbol for nAgot
annat, ett dnnu djupare skikt? I en intervju har
Eco sagt att den handlar om vedan av civertolkning, och att han lika giirna hade kunnat
skriva om t.ex. fysiker.
Vinstern blev ockult
Precissom i "Rosensnamn" retasEco med oss
genom otaliga citat och reproduktioner frAn
gamla bocker som det ir osdkerthuruvida de
verkligen existerar. Hdr finns texter tryckta
med hebreiskabokstiver, naturligtvis utan
oversittning...
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TilI sammahojder som "Rosensnamn"
"Focaults
nAr dock inte Umberto Eco upp i
pendel". Thrillerhistorien dr helt enkelt inte
lika spennande.Inramningen - ockultismen
och parapsykologin- blir ganskapAfrestande
i lingden. Det pratas oerhort mycket. Personteckningen blir plattare, ndr det handlar om
nutidsminniskor.
Boken kdnns ocksAi liingsta laget. Eco
formAr inte hail uppe spdnningeni alla 650
sidorna.NAgra hundra sidor kortare hade
formodligen varit bdttre. Hdr finns t ex en utvikning till Brasilien,som kdnns vdldigt lAng.
Eco fAr dock tillfiille till en hel del roliga
och bitska observationerom hur hela demonstrationstAgfrin studentrevoltensdagar tycks
ha svdngt av frAn marschvdgenoch vdllt in i
de ockulta bokhandlarna.Ockultism , de besviknas ersdttning for politik. En annan hojdpunkt dr tolkningen av en bil som mystisk
metafor.
I rollen som Occamsrakkniv upptrdder
berdttarensfru. Hon sveperundan dimslojor
med glasklar logik, som ndr hon forklarar for
berdttaren hur varje tdnkbar siffra kan forklarassom'helig'. I ovrigt ir hon en klich6
utan eget liv, knappt ens en konturteckni^g.
For den som ldrt nAgot om ockultism
finns hiir en rad dolda vitsar. I boken finns
t.ex. de tre mediala broderna Fox - i verkligheten fanns ju de tre systrarnaFox. En av figurerna heter Olcott, ett namn som gAr igen frAn
den teosofiskarorelsensgrundare.
Men det som finns av sadanavitsar och
elegantasatiriska inligg ricker inte riktigt for
att lyfta boken.
Om jag nu inte totalt missforstettvad det
hela handlade om?
-fonas Siiderstriim

Folkvett . 3-4/89

NYAe6CXen
Det slu aaraen healeri dr! En liten inuenteringaa
btickerutlcomnaundu 1989,gjord utifrdn Saensk
BoWnndels sammanstiill ning:
Paul Brunton: Tankar pl siikandets vig. "En
intringande och klargorande analys av hur
karmalagen styr vAra liv" (Larsons).
Dan Lidholm: Glimtar frAn livet i
Waldorfskolan. "LevandegorinnehAlleti den
alternativa pedagogik som alltmer framstAr
som det frdmsta foredomet for framtidens
skola. Framstdllningenkryddas med massor
av sjiilvupplevda erfarenheter."(Larsons)
jan och Ingrid Kjelbye: Fem mlnader att
leva. "En svidandevidrdkni^9... nir |an
Kjelbye insjuknade i cancergav ldkarna
honom fem mAnadetatt leva. Han levde i fem
Ar tack vare antroposofisk medicin - men till
priset av ekonomisk misiir! Samhdllet vdnde
honom ryggen." (Larsons)
Eva Lindell Fors/Tiiu Sernander:Kristallhealing - en introduktion i kristallernas helande vlirld. "Kristallhealing dr en urgammal
terapiforrn som har fAtt en ny renessansoch
blivit mycket efterfrAgad.Forfattarna arbetar
som kristallhealers och ger kurser i dmnet."
(Larsons)
Gunilla Boman. Huskurer och helhetsterapi.
"En spdnnandebok om gamla tiders kunskap
och funderingar om vart vi dr pA viig. Idag
borjar mdnniskor inse att nAgotgAtt snett...
Har vi tappat forstAelsenfor naturens helande
krafter och lekevdxter? Hur pAverkasvi av
strilning och elektromagnetiska fdlt? Lds om
allt frAn kloka gummors special till intervjuer
och slutsatserom den nya tidens medicin."
(ICA-fdrlaget)
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Edoardo F azzioli: Kej sarenslikeiirter.
Naturmedel frAn det gamla Kina.
Oversdttning Lrgrid oih Tryggve Emond.
(Wiken)
Patsy Westcotb Kvinnornas alternativa
hilsobok. "Den hdr boken kan bli en storsdljare.Vem vill inte sdtta sig in i de alternativ
till skolmedicinensom nu borjar gora sig
gdllande?Denna bok dr en sjiilvklarhet for alla
kvinnor som verkligen bryr sig om sin hdlsa
och vill ta ansvaretfor positiva fordndringar
som kan bli viktiga for hela deras fortsatta liv."
Overs. Gunnel aiUin-Sloberg. (Informationsforlaget)
Annika Langl6: Ljus och firg som helande
kraft. "Ljus och fdrg har anvdnts i mAngahelande, terapeutiskaformer sedanlAng tid tillbaka. Egyptier, babylonier, greker och romare
har alla haft nytta av em pA nAgot sdtt. Annika
tar dig med pA en resai tid och rum...personlig
fdrgtest utan extra kostnad. Med i varje bok
finns en blankettt..."(Energica)
Doris Ankarberg: Samtal med Cleo. "Hon dr
ett av Sverigesfrdmsta medier. Men hon vill
inte bli kallad spAgumma.'|ag vill inte att du
ska tro pA vad jag skriver. Kiinn istdllet efter
om det kdnns riktigt for dig. Om inte sAliigg
boken pA hyllan. Tids nog kommer du att
forstAmig.' " (Energica)
Per Ove Lind: Hlilsohem och kurorter i
Sverige. "En ldttldst, seriosoch informativ
oversikt over auktoriseradehiilsocentrai
Sverige.Forfattarenbeskriver varje stiilles
specialiteteroch forklarar vad olika typer av
behandlingar innebdr. Forord av dr Karl-Otto
Aly." (Natur och Kultur).
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Bengt G6ranssonom
populerYetenskapen
n ForeningsmedlenunenBengt
Gdransson holl, i sin egenskapav
statsrAd,ett foredrag vid en jubileumstillstdllning for Naturhistoriska riksmuseet den 11 september
1989.Diir diskuterade han bl a
frdgan om populdrvetenskap dr
mojlig. En debatt i det dLmnethade
startats av Sven Ohman i Dagens
Nyheter. (Sedven ledarkommentar
Hiir foljer ett
i Folkvettrc 2/'1,989.)
avsnitt ur talet:
"Det var professorn Sven
..
Ohman som provokativt inledde
debatten genom att hdvda populdrvetenskapensfara; den gor det
svira allffor enkelt, den missleder i
stdllet for att klarldgga, den kan
t.o.m dolja i stdllet for att blottliigga
och avsloja.
Niir jag forst ldste Sven Ohmans
artikel blev iag lite tagen. fag mindes ett besok iag gjorde for sexdr
sedanpd Tekniska Hogskolan i
Stockholm. SvenskaKemistsamfundet holl oppet hus med anledning
av sitt hundradrsjubileum, och jag
gjorde en nittio minuters rundvandring pA institutionen for organisk
kemi.
Vandringen gav mig rika tillfdllen att minnas mitt forsta besok
pd ett storre kemiskt laboratorium
ndgon gAng i tidigt 1950-tal.Som
tjugoettArig reseledarehade Fg fitljt
deltagarna i en kemikongressndr
de besokteSvenskaCellulosabolagets laboratorium utanfor Sundsvall. For latinstudenten var besoket
fascinerandemen helt obegripligt.
Det puttrade och droppade i laboratoriets mAngaglas. NAgon som
helst koppling mellan detta och det
som skedde ute vid Ostrandsanliiggningen kunde jag inte se.
1983kdnde iag samma storogda
forvdning ndr forskaren berittade
om sina experiment som gett till resultat ett slagsparfym som lockade
till sig skadeinsekter.Effekten forstod iag, men tillviigagAngssdttetatt sdtta handtag pA molekyler, om
- var inte helt grip
iag minns rdtt
bart for den som inte ldst mer kemi
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dn den gamla realskolansettdrskurs
i oorganisk kemi.
Jagfick alltsA viss sympati for
professornsvarning for den alltfor
l{ngt gAendeforenklingen och
kdnde mig ett ogonblick beniigen
att godta att jag stfrlldesutanfor;
det dr kanskebra om de som beg.ipet fAr begripa i fred. Men si ldste
jag vidare och fann en bild som
fdngade uppmiirksamheten. Populdrvetenskap dr som att tro att
man ldr sig gA pd lina genom att
ofta sitta pd dskAdarplatspd cirkus,
sadehan, och med det yttrandet
vdcktesjag till invdndning.
["dt vara att man inte ldr sig g{
lina
genom att gd pd cirkus, men
pd
man liir sig nAgot annat, ndmligen
att forstd bdde konstarten och
konsbrdren.For det i grunden socifor det som i djupare
ala samhdLllet,
mening kan betecknassom det demokratiska samhdlletdr det faktiskt
av viirde att minga forstAr vdrdet
av processerde inte sjlilva kan delta
i, att de ser och forstir vad en processleder till och varfor processen
dr nodvdndig dven om de inte kan
analyseraoch skaffa sig kdnnedom
om processensforlopp.
GA pA cirkus sAforstAr ni varfor
populiirvetenskapen dr nodvdndig!"
-SOH

Ett s$ernfall
n Den 20 november forra dret presenteradegska BllD-Frankfurt astrologiska forutsdgelser for kdnda
politiker, idrottsmdn, artister m.fl .
under rubriken "Deras tio lyckostidnnor".
Ddr forutspdddes ett lysande
1990for direktoren for Deutsche
Bank, Alfred Herrhausen. Bland annat forutspAddesatt han skulle kunna erbjudas en ministerpost i regeringen.
Tio dagar senarevar Herrhausen dtid, mordad av terrorister.
(Killa:GWUP-AktueII)

Res tlll Bryssel
I sommarl
E Den tredje europeiska CSICOPkonferensenplaneras dga rum i
Brysseloch starta 11 augusti i dr.
Temata blir parapsykologi, astrologi och "space-agereligion". Mer information kommer.

Fiirvillandef6rsla!
n Arets folkbildare och forvillare
utsdgssom vanligt i slutet av dret.
Arets Folkbildare blev medicinjournalisten Gunnar Rosell pd Aftonbladet. Arets Forvillare den parlamentariska Alternativmedici nkommittdn, som i oktober lade
fram sitt slutbetdnkande.
I kommitt6nhar ingAtt politikerna Aina Westin (s), Ingrid Andersson (s),Blenda Litbnarck (m), Stig
Andersson (s) och Anders Gernandt (s). Sekreterarevar avd.dir
Tiiirn Forsberg och byriichef Nils
Ostby. De flesta sakkunniga som
deltagit i arbetet - likare, representanter frin konsunrentverket m.fl.
- har ldmnat Mrd kritik mot kommi tt6ns slutbetinkande.
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Lyckad proglnos
tr lag ska ta mig friheten att berdtta
om en forutsdgelsesom iag gjort
och som har slagit in. Men liisaren
kan vara lugn, jag tiinker inte hdvda
att jag hade hiiilp av n{gon paranormal formiiga.
fag giorde forutsdgelseni juninumret 1987av Kemisk Tidskrift i
en kommentar om den s k "fesu
svepduk" i Turin.
Som bekant har en ldrg rad personer - diiribland mAnga naturvetare - hivdat att detta tygstycke iir
den svepduk som Jesussveptesin i
efter sin dod. Deras friimsta argument dr de mdrken som syns pA
duken, och som ger intrycket av att
v€ra avtryck av en korsfdst man.
Dd man bedomer deras
pAstAendenbor man observeraatt
en sddan bild som den som framkommer pd svepduken aldrig
skulle ha kunnat tillkomma pd naturlig vdg. Det kan var och en #lt
rdkna ut med ledning av vardagserfarenheter av hur svett och blod
brukar spridas pe tyg. Det dr uteslutet att blod och svett pi naturlig
vdg skulle ha gett upphov till den
mycket tydliga bilden pd tyget.
Propagandaartiklarna i religiosa
tidskrifter for svepduken brukar
undvika detta dmne. Men ett flertal
av dem som skrivit bocker i dmnet
har tagit upp saken.De har lagt
fram teorier om hur bilden pi svepduken kan ha uppkommit pd
tioerruturlrgf satt. Den vanligaste

teorin dr att Jesukropp avgav ioniserande strdlning i det ogonblick di
han uppstod frln det doda.
Ar 1987hade kyrkan nyligen
beslutat att ldta undersoka tygstycket med C-14-metoden.I Kemisk
Tidskrift giorde jag tvd forutsiigelser om vad som skulle hdnda om
analysenvisade en Alder som inte
stfrLmmer
dverensmed svepduksteorin:
"Den forsta prognosen dr
att en
del svepduksanhdngarekommer att
finna pd argument for att forkasta
C-14-metoden.Detta ligger ndra till
hands for dem, eftersom de flesta dr
fundamentalister. I fu ndamentalistiska kretsar dr ocksAkreationismen
mycket utbredd, dvs uppfattningen
att bibelns skapelseberAttelse
dr
bokstavligt sann.I kreationistisk lit-

Zappa om New Agle

Me bra eller veta bta?
tr Vad iir viktigast for skolbarn goda kunskaper eller gott siiilvfortroende?
En sddan debatt har fdtt
fornyad fart i USA sedan en ny
internationell undersokning om
skolbarns kunskaper offentliggjorts. Amerikanska barns dr sdmre
i matte dn barn i Spanien,England,
Irland, Kanada och Sydkorea (som
var bdst). Men de amerikanskabarnen hade ddrremotmycket hoga
tankar om sin egen forrnAga; hogre
dn i ndgot annat land.
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teratur finns en utvecklad (men vetenskapligt helt ohAllbar) argumentation mot isotopdatering.Isotopdatering har ndmligen anviints for
att berdkna bergarters dlder, och dd
kommer rrun fram till resultat som
stdmmer dAligt med en bokstavsldsningav Forsta Mosebok.
Min andra prognos dr att teorin
om en radioaktiv fesuskommer att
vidareutvecklasfor att forklara hur
isotopsammansdttningenhos kolet i
tyget pdverkadesvid uppstdndelseogonblicket."
Som bekant har C-l4-testernanu
genomforts,och de visar otvetydigt
att svepdukenkommer frdn 1200eller 1300-talet.Joe Nickell, en av
de skeptiker som noggrannast har
studerat svepduksfrdgan, rapporterar i SkepticalInquirer (volym 13,
nununer 3) om hur amerikanska
svepduksanhdngarehar reageratpd
testresultaten.
En mycket vanlig reaktion,
berdttar han, har varit att ifrdgasdttaC-14-metoden.En del av svepduksanhdngarna har ocksd foreslagit att "den strdlandeenergin vid
uppstAndelseogonblicket
dndrade
kolkvoten".
Mina bida forutsdgelserslog
alltsd in. Men jag vill inte piistd att
detta dr sdrskilt mdrkligt. Pseudovetenskapendr ndmligen - i motsats till vetenskapen- alltsomoftast
mycket forutsdgbar.
Sven Ove Hansson

Kritiker pekar pd att nya
ldroplaner i USA prioriterar att ge
barnen siiilvklinsla och siiilvfortroende framfor att ge dem kunskaper. Det brukar hdvdas att god
sjiilvkdnsla iir en motkraft, inte bara
mot misslyckanden i skolan, utan
ocksdmot drogbruk, tonArsgraviditeter, vdld, och de flesta
andra socialaproblem.
"Att bara mi bra rdcker inte"
siger kritikerna. Om man inte har
ordentliga kunskaper blir kraschen
mot verkligheten vdldsam.
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"New Age saknar sinne for
sjiilvkritik.Iag skulle onska att de
seriost skulle granska sina pdstienden. Vem vet? Kanskeskulle de
hitta nAgot som verkligen fungerar.
Men ingen har gprt det dn. Det
skulle vara ett enormt vetenskapligt
framsteg.Men folk vill hdlla skenet
uppe, och diirfor kommer det att
komma dnnu en "New Age" efter
den hdr, med en ny typ av krimskranu och glaskulor . Eller kanske
med malkulor istdllet, vem vet?"
Frank hppa
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Favorlt I reprls:
o

Aret som inte heller blev
u ndr 7989gott och vdl har passerathar vi grdvt
upp kinda mediets Doris Ankarbergs forutsdgelserfor samma fu - forutsdgelser for det
kommande iret som hon gjorde i Aftonbladet pd
nyirsafton 1988.
Doris Ankarberg tillhor de mest defensiva och
forsiktiga medierna. Hon talar hellre om"ptrsonligutaeckling"och "positiat tiinl(ande",och hennesfrirutsigelser dr vagare dn miinga andras (och gud, sAtrdkiga).
Men trdffprocenten blir inte siirskilt hog i alla fall.
Ankarberg framtrddde i slutet av januari detta dr
i TVs "Trekvart" med forutsiigelser for en reporter.
Reportern syntes vara nigot skeptisk men framhrill att
det kunde fungera som en bra psykoterapi, for den tog
fram det positiva i en och forskte uppmuntra och
stirka ens sidlvkdnsla.Det dr i sjdlva verket exakt den
image som Ankarberg vill ha pA sig siiilv.
NAvdl, sAhiir ldt det 31 december 1988:
Rubrik 'Doris ser att Feldt ler"
Bild pd Feldt i kristallkula. Bildtext: "Triumf."
Ur artikeln:
"Finansministern befdstersin position.
-Iag ser hur Feldt hotter med fingret, ser triumferande ut och har det ddr "vad var det lagsr?"utbycket. Han Iyckas fd igenom ett projekt. Men han
mAstevila frdn arbetet och motionera mycket."
(I mars 1989tvingailesFeldt nesligendra tillbalu
fdrslagetom montshdjning,ett ncilulag sornleddetill att
Feldt bestiimdesigfdr att sluta somfirunsminbter,..)
Om Palmemordeb
"- Det dr mycket som klarnar i borian
av Aret.Men jag
ser en mycket Mrd knut med mdnga trAdar som dragits dt. Mer vill iag inte siiga om det."
(lnte myclectklarnade.Och lcruwast i bdrjanao dret.)
"- Vathret vid kusterna i sodra Sverige och pd vdstkusten blir allt grumsigare. Men nigon gAng under dret
tas krafttag, fast jag vet inte hur det ska gi till och
sedanblir vatbren allt liusare."
(HtXtenlg88 ur f\roraningar ilaoen ochsiildtidaktuella.Ndgot siirskiltlwr knappastintriiffat pd omrddetsedan das.)

24

'-IagsAg en buss, ndgot mindre dn de vi vanligen har i trafik. Den var gul, fast det kan ha en symbolisk betydelse,gult stAr for kraft och energi, och den
kom frAn mellansverige.En prototyp av en miliSvdnligare buss.]ag tror den kommer framAt ndrstahost.
- Mdnga skuggor drar over vAr planet. Pe nAgot
stiille betyder det inbordeskrig. Men ddr finns ocksA
ljus som skingrar en del av morkret.
-Iag ser Gorbatpv, leende och viildigt skdrpt
rdcker han ut handen till ett eller ett par ldnder i Afrika.
Sd ser iag honom le mot fapan, kanske ocksd Kina.
- Under dret kommer det behagliga klimatet mellan ost och vdst att fortsitta. I vist upptAcker man djupet och personligheten hos den ryska individen.
- Men iag ser ocksd att kring ett land i ost, ett land
utan vattenlinje, dras en skarp rod griins."
(Ett intressantfall. Visar en del ao teknikenbakom
"UtAnaattutlinje"
lyclcade
uur ett misstag,en
fiirutsiigelser.
onnilig gecbering. Ut ossbortsefrdn den och tiinlu pd
Rumiinien.Hailedktaturen inte fallit lwdedet htnnat tolkas
somenkonektftrutsiigebe- den sbta rddaregimen.Men
en rtiil fiirgknn oclc.iltollus somen symbolftir blodeller
inbiirdeskrig.)
Om botemedel mot AIDS:
"- Det blir inget enstakapreparat
som sldr igenom.
Men rran kommer att upptiicka att en kombination av
preparat som anpassasefter varje enskild individ kan
fungera. Det kommer snart, kanske redan forsta
halvdret."'
Ankarberg drar ocksAden vanliga historien om
sig sjiilv.
'-Iagvill betonadet positiva i
tillvaron, sdger
Doris.
- En del bitska herrar brukar kalla mig for optimistisk. Men det dr sAatt om vi tdnker positivt sd alstrasdet positiv kraft. Lika dras till lika."
"Hon vill betona att hon inte nAgon
dr
"spAkArring" i traditionell
bemdrkelseutan vill att det
hon gor ska behandlas med respekt."
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