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Antli$enl

Hdr dr dA dntligen det mycket forsenade nr 3-4/ 88. Detta dr ett
dubbelnummer. Visserligen har vi lika mAnga sidor som van-

ligt, men vi har mycket mer text de lAnga artiklarna har satts

med mindre bokstiiver. SA vi sparar Pe viktiga resurser som
papper, samtidigt som vi fAr ut mer material.

HOr aY digl

Folkvetts redaktion vill gdrna ha synPunkter och forslag pA
d.mnen som ldsarna vill att tidskriften ska behandla. Hor av

dig till redaktionen!

]ust nu har vi tvA sdrskilda onskemAl om hjiilp.
1. Vi planerar en granskning av den antroposofiska

Waldorfpedagogiken. Har du erfarenheter eller kunskaper

om detta dmne, sA hor av dig till redaktionen eller till Niels

Hovmoller (tel 08/760 79 n).
2. Vi har planer pA en artikelserie som ska granska den

pseudovetenskap som forekommer vid svenska universitet

och hogskolor. ]ust nu dr detta arbete pA inventeringsstadiet.
Kdnner du till nAgot exempel pA pseudovetenskap med an-
knytning till svenska hogskolor, sA kontakta Sven-Ove Hans-

son (08/ 25 2240) eller nAgon annan i redaktionen.

Foreningen Vetenskap och Folkbildning bildades 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 for-
muleras v6r m6ls6ttning i stadgama:

Foreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att frdmja folkbildning om
vetenskapens metoder och resultat. S6rskilt tar foreningen som sin uppgift att i
en fri opinionsbildning bek6mpa de felaktiga forestdllningar som fdrekommer i
fr|gor som kan avgoras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbild-
nirgen 6r att klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avg6ras med vet-
enskapliga medel.

Foreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer. Fdreningen 6r par-
tipolitiskt neutral och neutral i religi6sa trosfr6gor.
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I liignmakares salbkap

et svenska bokforlaget Legenda har nyli-
gen gett ut en biografi om n.vistledaren

Giiring av den brittiske journalisten David
Irving. Irving dr den internationelle central-
figuren i den nazistiska s.k. historierevisionis-
men. Denna riktning hdvdar att den nazistiska
massfcirintelsen av judar, zigenare och homo-
sexuella och andra misshagliga aldrig dgde
rum. Enligt Irving var gaskamrarna en propa-
gandalogn uppfunnen av den brittiska
siikerhetstjiinsten under andra virldskriget.

Historierevisionsterna har fel. Det finns
mycket handfasta bevis for nazisternas fruk-
tansvdrda vAldsdAd, bl.a. i form av ett stort an-
tal noggrant dokumenterade vittnesmil.

Den i Sverige utkomna Goringbiografin
dr skriven innan Irving bestdmde sig for att
massfcirintelsen dr en "myt", men nazistled-
ningen framstills i en ljusare dager i denna
bok dn i den vetenskapligt grundade histo-
rieskrivningen. I somras nd.r boken skulle
komma ut i England uttalade Irving dessutom
vid en presskonferens att gaskammare aldrig
funnits i Auschwitz, enligt en uppgift i Dagens
Nyheter (oktober 1989).

I forlagets presentation av Irving heter det
att han dr " en au de stora nutidshistorilccrna. Han
har framftir allt gjort sig kiind som en lywnde
skildr ar e aa andr a oiirldskriget " .

Nils Halkiar, som dr forlagschef pA
Legenda, har i en tidningsinterviu (Arbetaren
1,0/90) sagt att han "aisserligen hdrt rykten om
Iraing, innan bolecn lcom ilf", men inte kint till
hans syn pA forintelsen. Halkjer uppgav att
forla get skulle " lampl ett er a pr re ent atio nen aa
Daaid Irving pd ornslagsflilcen", kanske rent av
dra in boken.

Vid en senare forfrAgan frAn Folkvett
sdger dock Halkjer att nAgra Atgdrder inte blir

aktuella. Ett brev till Irving med en forfrAgan
om hans stAndpunkter och historiesyn har
dock sdnts frAn forlaget. Forlaget uppger
ocksA att boken har faktagranskats noggrant
av dess oversdttare, Hans Dahlberg (fd utri-
kespolitisk journalist, tv-producent, ldrare vid
Fcirsvars-hogskolan och informationschef pA
forsvars-staben, ru skribent och oversdttare).

Om Legenda verkligen hade vdrnat om
en faktamissi g tillforlitlighet och troviirdighet
hade olyckan med Goringbiografin knappast
behovt intrdffa. Ett bra sitt att inte hamna i
propagandistiska lognmakares sdllskap dr att
sjiilv vara rddd om sanningen.
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Sven Ove Hansson:

Antroposofi ns ku nskapssyn

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-
het "hemlig vetenskap", "gudomlig vetenskap" och
"andevetenskap". (1)

Andevetenskapen vill enligt honom "tala om det
icke-sinnliga pd sanuna sdtt som naturvetenskapen ta-
lar om detlinnliga". (2) Den verkar genom att hos indi-

viden utveckla en formAga att se direkt in i den andliga
verkligheten (kldrvoaians). Den process varigelg* den-
na formAga utvecklas kallade han "invigning''. (3)

Steiner har gett ganska noSSranna riktlinjer for invig-
ningens forsta steg.

Vissa individer har, enligt Steiner, en personlig-
het som underldttar kliirvoaiansens framvdxt: "Det

finns barn som vet att med helig fruktan se upP till per-

soner 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 dessa minniskobarn triider minga av den

dolda kunskapens ldriungar fram." (4)

Om en lirjunge inte dr fodd med denna attityd,
5r det nodvdndigt att han "genom sidlvfostran energiskt
frambringar den undergivna instdllningen hos sig
sjdlv". Orsaken till detta 6r att "varie kritik, varje
domande omdome fordriver sidlens krafter att ni hogre

kunskap i lika hog grad som varie hingiven vordnad
utvecklar dessa krafter". (5)

Ntir liiriungen gjort sig av med sin kritiska atti-

tyd, 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

mAste ldriungen hela tiden beWinga varie inre tendens
till att analysera eller kritisera. "Genom sddant for-
standsarbete leder han bara bort sig siiilv frdn den riitta
vdgen. Han ska friskt, med sunda sinnen och med
skarp iakttagelseformAga se in i sinnevd,rlden och se-
dan overldmna sig dt sina sinnen." (7) Med andra ord:
'Vi mdste siga oss sidlva: Vdrt tdnkande upphor, och
virt huvud blir en skAdeplats for de hogre hierarkier-
nas inverkningar." (8)

Niir antroposofen har forvdrvat kunskap pd det-
ta siitt, sA "har han ocksA redan upplevt bevisningen;
inget kan uppnis genom ett utifrAn tillfogat bevis". (9)

Den framgdngsrike kliirvoaianten fdr uppleva
dramatiska forlindringar i sitt psyke- Tidigare blev
hans medvetande "sftindigt avbrutet av somnens vilo-
pauser". (10) Nu behdller han fullt medvetande under
somnen. Vidare slutar hans drommar att vara "for-

virrade och godtyckliga. Nu borjar de att anta en regel-
bunden karaktdr. Deras bilder blir meningsfullt sam-
manhdngande pA saruna sdtt som vardagslivets fore-
stAllningal." (11)

Kliirvoaianten fir tillgAng till kunskap som den
oinvigde inte har tillgdng till. Se t ex kan han over-
skrida historievetenskapens begrdnsningar och for-
nimma "de forflubra skeendena i deras eviga karaktdr".
(12) Detta innebAr bl a att han kan "ldsa" den s k
Akasha-krtinikan. Detta dr inte en kronika i ordets van-
liga bemiirkelse (en handskrift eller liknande), utan en
oikult kunskapsvdg utanfor den materiella verklighe-
ten.

"De som dr invigda i ldsandet av en s"idan
levande skrift kan skAda tillbaka till en lAngt mer av-
liigsen forgAngen tid in den som den yttre historien
framstiller. De kan ocksi - Senom omedelbar andlig

Folkvett . 3-4/89



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 ldsare av Akashakronikan.
En betydande del av hans mdnga skrifter bestir av
detaljerade beskrivningar av historiska hdndelser som
han studerat pA detta sdtt. Han gav noggranna detaljer
om Atlantis och andra forlorade civilisationer. Han
korrigerade ocksd evangelierna och avslojade de gam-
la eryptiska prdsternas hemligheter, etc. Allt detta
hade han hdmtat frdn Akashakronikan.

Steiners ldror omfattar ocksd ett flertal andra
kunskapsomrAden, sddana som iordbruk, medicin och
pedagogrk. Kiillan var alltid densamma: hans egna
kldrvoajanta syner.

Intersubfektlvltet
For den som misstror Steiners ansprdk om vetenskap
lighet finns det mAnga angreppspunkter. TvA av de
mest grundldggande dr att hans kunskapsvdg inte dr
intersubjektiv och att dess resultat strider mot den
giingse vetenskapens resultat.

Steiner var sjdlv utomordentligt vdl medveten
om bdda dessa argument. Han hiivdade med emfas att
hans metod dr intersubjektiv och att dess resultat kom-
mer att bekriiftas av den konventionella vetenskapen.
Genom dessa hans stiill-ningstaganden dr det mojligt
att utvdrdera hans kunskapsvdg enligt tvi kriterier
som accepteras bdde av honom tllilu och av den
gdngse vetenskapens foresprAkare. I-it oss boria med
intersubiektivi teten.

Med vetenskapens intersubjektivitet menas att
dess resultat inte ir unika frir en enskilde forskaren.
Resultaten ska kunna bekrdftas om andra - dven
kritiskt sinnade - forskare upprepar undersokningen.

SA t ex krdvs det av experiment att de ska gd att upp-
repa och dA ge samma resultat.

Enligt Steiner dr den kldrvoajanta kunskaps-
vdgen intersubjektiv. Atta kliirvoajanter nAr ndmligen
alltid sanuna resultat. "Lika sdkert som att tvd mdnnis-
kor 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 and-
liga gestalt som framtrdder infor tvd sjdlar niir de ser
en blommande blomma." (14) I sjiilva verket, menade
han, dr andevetenskapen mera intersubjektiv dn den
giingse vetenskapen.

"Och vad olika invigda meddelar om historia
och forhistoria kommer vdsentligen att stiimma
riverens. Det finns faktiskt en sAdan historia och
forhistoria i alla ockulta skolor. Och hiir rAder sedan
Artusenden en sd fullstiindig overensstiimmelse att den
civerensstiimmelse som rdder mellan de yttre histo-
rieskrivarna under bara ett drhundrade alls inte kan
jiimforas med den. De invigda skildrar i alla tider och
pd alla platser vdsentligen detsamma." (15)

Denna stdndpunkt dr mdhdnda ndgot for-
vdnande om nun betdnker de stora och ldtt belagda
skillnader som finns mellan olika ockulta skolor, bl a i
deras uppfattningar i historiska frAgor. Steiner for-
nekade inte heller att dessa skillnader. I stdllet hdv-
dade han att de endast berodde pA att vissa av kldr-
voaiansens utrivare begick misstag. Sann ockult kun-
skap var densanuna frir envar som var formogen att
nA fram till den. "Skillnaden dr forhanden endast sd
Itinge som mdnniskorna vill ndrma sig de hogsta san-
ningarna pd det personliga godtyckets vdg i stiillet for
att gora det pA en vetenskapligt fastlagd vdg." (16)

For att pAvisa att antroposofisk kunskap ir in-
tersubjektiv rdcker det inte att hdvda att somliga syner
dr sanna och andra felaktiga. Dessutom krdvs dA en
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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 kuns-
kapsvtig visats vara intersubiektiv.

Steiner presenterade faktiskt en sAdan metod. For
att undvika misstag och for att forsdkra sig om att hans
syner var riktiga, skulle den blivande kldrvoajanten for-
lita sig pd en ldrare. "Genom sin ld,rare tar man emot
sddant som har vunnits for mdnskligheten av inspire-
rade foregingare." (17)

Steiner klargjorde vad detta handlar om pd
foliande sd,tt: "For den som bara gor'ovninga/ utan att
inrikta sin siiilsblick mot bestdmda fakta i den tiver-
sinnliga vdrlden, i syfte att trdda in i denna vdrld, for
honom forblir denna vdrld ett obestdmt och 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 meddelande om." (18)

Andevetenskapens utovare ska all tsii iiimfora
sina syner med dem som formedlas till honom av hans
ldrare och av andra "inspirerade foregdngare". Hans
egna syner d'r korrekta endast om de stdmmer med
dessa tidigare syner. Dessa iiimforelser dr en nodvdndig
del av den antroposofiska kunskapsviigen. Steiner
framholl att "den siikra ledningen av en erfaren ockult
liirare kan aldrig helt avvaras". (19)

I ett viktigt avseende dr detta faktiskt en intersub-
jektiv kunskapsviig. Llt oss anta att varie liiriunge pd
den antroposof iska kunskapsvdgen bed omer autentici-
teten hos sina syner efter hur de skimmer overens med
en foregAngares syner. I-At oss vidare anta att de alla an-
litar samma foregdngare. DA iir deras metod intersubjek-
tiv. Denna form av intersubiektivitet ger emellertid
upphov till Atminstone tvd ytterligare kunskapsteore-
tiska problem:

1) Eftersom det finns olika ockulta foregAngare
som har olika ld'ror, hur fAr vi (intersubjektivt) veta vil-
ka som dr genuina?

2) Om en ldrares vdgledning iir nodvdndig, var-
ifrAn fick den forste ockulte liiraren sin ockulta kun-
skap?

Det forefaller inte som om Steiner har forsokt att
losa ndgot av dessa problem.I avsaknad av losningar
pd dem kan den antroposofiska kunskapsvdgens inter-
subjektivitet bara vinnas genom underkastelse under en
auktoritet vars overldgsna tillgdng till kunskap saknar
oberoende motiveti.g. Detta dr visserligen intersubjek-
tivitet, men i en auktoritiir form som har foga att skaffa
med den intersubiektivitet som rdder i frdga om empi-
risk kunskap.

I den antroposofiska praktiken tillkommer ytter-
ligare ett problem: Sedan Steiners doC ir 1925 har ing-
en annan kommit i nArheten av hans kliirvoajanta
formiga. Sd t ex har ingen efter honom lyckats att "ldsa"

Akasha-kronikan.
Utifrdn Steiners teori skulle man ha kunnat

misstdnka att antroposofin till storsta delen skulle byg-
ga pe nu levande antroposofers ockulta syner (dvs pd
syner som de har och som stdmmer overens med Stein-
ers slmer). Men i praktiken dr det bara en mycket liten
del av det som antroposoferna tror pi som har en
sddan grund. I stdllet dr det Steiners skrifter och ned-
tecknade foredrag som dr den dominerande kuns-
kapskdllan.

Det vore emellertid fel att avfdrda denna kun-
skapskilla sisom stridande mot Steiners anvisningar.
Om man accepterar sina egna syner enbart om de
stdmmer riverens med foregdngarens syner, vad kan dii
vara mer naturligt dn att acceptera foregdngarens syner
dven ndr man inte siilv lyckats reproducera dem? I
siiilva verket dr detta vad Steiner rddde dem av oss att
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 oss gdngse vetenskap vid skolor och universitet.
Vi ldr oss mekanik utan att upprepa Galileis experi-
ment eller Tycho Brahes observationer. Vi liir oss ocksd
grunderna i egyptisk historia utan att forsoka dechiffre-
ra hieroglyfer. I stiillet liir vi oss av "foregdngare", vars
resultat sammanfattas i ldrobockerna.

Men trots denna likhet finns det minst tvi vikti-
ga skillnader. Den ena gdller attityden till kitiskt
tiinlunile. Det allmdnt accepterade pedagogtska idealet i
undervisning om gdngse vetenskap dr att inspirera ele'
verna till att tdnka kritiskt och sidlvstiindigt. Antropo-
sofins pedagogrska ideal dr, som vi redan sett, det rakt
motsatta. Steiner framholl att behovet av en okritisk
attityd ocksA giiller 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, ndLr man blir delaktig av sddan inspiration, att
inte ta emot dessa kunskaper nyktert och fornufts-
mAssigt, utan ldta sig forsdttas i alla moiliga kiinslo-
upplevelser 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 avancerade delarna av vetenskapen. Det
anses inte "farligt" for nyboriaren inom fysiken att for-
soka forstd kvantkromodynamik eller for nyborjaren
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inom sprdkvetenskap att studera ett endast till hdlften
dechiffrerat antikt skriftsprdk.

Inom antroposofin finns det ddrremot strikta
grdnser for vilken information som anses liimpad for de
icke-invigda. Liiriungens fysiska sinnen hindrar honom
frAn att se "ting som hary om oforberedd, skulle for-
sdttas i omAttlig bestortning av, ting vars anblick han
inte kan tdla. Denna anblick miiste den ockulte lar-
iungen bli vuxen." (22) Det Ar "en naturlig lag for alla
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 ef-
tersom 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 motsdgelse mellan antro-
posofi och konventionell vetenskap.

"Andevetenskapens resultat stAr aldrig i mot,
sdttning ti ll d en naturveten skapli ga faktaforskni ngen.
Overallt ddr man/ordomsfritt betraktar de bdda visar det
sig fashner for vAr tid nAgot helt annat. Det framkom-
mer att faktaforskningen styr fram mot mAlet att inom
inte alltfor avldgsen tid bringas i full harmoni med det
som andeforskningen inom vissa omrAden mdste fast-
stdlla ur sina riversinnliga kiillor." (25)

Med andra ord dr den konventionella vetenska-
pen forutbestimd att gradvis Aterupptiicka de sanningar
som andevetenskapen redan har upptiickt. Steiner god-
tog 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 vetenskapens konvergens mot antroposofin
honom i en situation ddr hans olika pAstAenden kan tes-
tas mot den gdngse vetenskapens resultat. Om det
skulle visa sig att naturvetenskapen har 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 naturvetenskapen har (ytterligare) fjiirmat sig
frAn antroposofin, sil vet vi med sdkerhet att Steiners
ockulta kunskap inte var ofelbar.

En jiimforelse med naturvetenskapen dr 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 sysslar med.

IJt oss diirfor se ndrmare pA Steiners utsagor om

naturvetenskap. fag har valt ut tvd testfall, som bAda iir
hdmtade frAn fysiken. Att jag valt just dessa exempel
beror dels pA att de handlar om mycket grundliiggande
naturvetenskapliga frAgor, dels pd att Steiners uttaland-
en i bdda fallen iir tiimligen otvetydiga.

Det forsta exemplet gdller atomens struktur. Ar
1917 sa Steiner: "Materialisterna - vi kallar dem helt en-
kelt sd - forestiller sig att vdrlden bestdr av atomer.
Vad visar oss andevetenskapen? Forvisso for oss natur-
fenomenen tillbaka till sAdana atomer, men vad dr de,
dessa atomer?... Enligt materialisterna dr rummet tomt,
och ddr inne, ddr vacklar atomerna runt. Alltsd dr ato-
merna det allra fastaste. Men sA iir 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 motsats till omgivningen.
Vet ni hur det dr med bubblorna i en mineralvattens-
flaska? Ddr bubblorna finns, ddr finns det inget i vatt-
net, men man ser bubblorna ddr. Ddr dr rummet tomt,
ddr inne finns ingenting." (26)

Enligt Steiners forutsdgelse om forhAllandet mel-
lan antroposofi och naturvetenskap ska det sedan lgl7
ha skett dtminstone nigon fordndring inom naturve-
tenskapen i 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 tom-
ma bubblor.

Mitt andra exempel giiller den speciella relativi-
tetsteorin. I samma tal frdn 1.,917 dgnade Steiner ett av-
snitt dt denna teori. Avsnittet lod i sin helhet:

"Ty all den gldnsande galenskap som man idag
t.ex. utskAnker som realfilosofi, och genom vilken Ein-
stein har blivit en stor man, kommer endast att kunna
tillbakavisas om man skaffar sig klara begrepp om
dessa ting, begrepp som svarar mot verkligheten. Vet
ni, relatiaifefsteorin iir 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 fore-
stdller vi oss emellertid att vi ndrmar oss kanonen. Dd
hor man den tidigare, eftersom rrran kommer ndrmare.
Men rehtiaitetsteoretikern drar hdrav slutsatsen att 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 avlossas senare
tidigare iin det som avlossats tidigare. 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€ua ett ljud,
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men nun kan inte hora ett ljud. Dessa osunda
forestillningar lever emellertid idag gom relatiaitetsteori
och dtrjuter det allra storsta anseende." (27)

Enligt Steiners forutsiigelser om forhAllandet
mellan antroposofi och naturvetenskap borde den spe-
ciella relativitetsteorin idag ha en svagare stAllning
inom naturvetenskapen dn vad den hade Ar 1917. Sd iir
emellertid inte fallet. Tvirtom har dess stiillning for-
stiirkts av den empiriska bevisning som har ansamlats
genom drens lopp.

Det kan moiligen vara av nAgot intresse att Stein-
ers uttalanden om relativitetsteorin uppvisar en ndLra
likhet med vad som kunde ha sagts av ndgon vars kun-
skap om denna teori inskrdnkte sig till ndgon populdr-
vetenskaplig text som han ldst men missforstdtt. Det er
vanligt att ljusets Dopplereffekt ftirklaras med jtim-
forelser med motsvarande effekt for liudvdgor, men
detta dr bara en liknelse. Ljudhastigheten har i motsats
till ljushastigheten ingen siirskild roll i relativitets-
teorin.

I det citerade textavsnittet pdstod Steiner ocksd
att den som ror sig med ljudhastigheten "kan inte hora
ett liud". Detta pdst6ende mdste sdttas in i sitt historiska
sammanhang. Ar 1917 ansdg fysiker att det var felak-
tigt, men allmdnheten hade formodligen ingen bestdmd
uppfattning i frAgan. Idag, i overliudsplanens tidevarv,
dr det formodligen svArt att finna ndgon som inte anser
pdstAendet vara uppenbart orimli6. Det dr forvdnande
om ett sddant pAstAende giordes av en Person som var
formogen att forutsdga naturvetenskapens framtida ut-
veckling.

Ett otal fler exempel av samma slag stdr att finna
i Steiners skrifter. (Ett av dem finns refererat i Folkvett
nr 2/89, ndmligen Steiners forutsiigelse att kvicksilver
snart iter skulle slA ut de nya PreParaten mot syfilis.)
Steiner hade helt enkelt fel niir han pistod att naturve-
tenskapen skulle komma att utvecklas i riktning mot
antroposofin.

Ett tdnkbart svar pd detta dr att Steiner visserli-
gen ofta hade fel, men att det iindd iir moiligt att ni
tillforlitlig kunskap md hans metod. Men dA blir
problemen med valet av "foregAngare" dn svdrare att
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
foregAngare han ska lita PA?

|ag kan bara se en tdnkbar utvdg ur detta for den
trogne antroposofen. Han kan ta Steiners varningar
mot en kritisk attityd pd allvar. Om ndgra av Steiners
uttalanden verkar felaktiga eller motsdgelsefulla, sd

mdste det bero pA att vi inte forstdr dem. SA vad dr
problemet?

Problemet dr att det inte finns ndgot ndmnviirt
kvar som den antroposofiska kunskapssynen har ge-
mensamt med den vetenskapliga.

Sven Ove Hansson

Noter
Foliande forkortningar anviinds i notforteckningen:
Alusha: Rudolf Steiner, Aus der Akasha-Chronik, Dor-

nach, u.A.
Geheimw: Rudolf Steiner, Ae Geheimwbsenschaft im

Umiss, Leipniz 1920.
Stufen: Rudolf Steiner, Die Stufm der Htiheren Erkennt-

nis, Dornach 1931.
Wie ulangf : Rudolf Steiner, Wie ulangt man Erkennt-

nisse dq hdherenWelten?, Berlin 1918.

L. "Gudo-lig vetenskap" finns i Wie erlangt, s 25.
2. Geheimw, s 4.
3. Wie erlangt, s 61.
4. Wie erlangt, ss 4-5.
5. Wie erlangt, s 5.
5. Wie erlangt, ss 47 ff .
7. Wie erlangt, ss 32-33.
8. Rudolf Steiner, Meditation und Konzentration. Die drei

Arten da Hellsehens, Dornach 1935, s 22.
9. Geheimw, s 10.
10. Wie erlangt, s 159.
11. Wie erlangt, s 148.
12. Akasha, ss 2-3.
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 des Matrialismlts,Berliner

Vortriige, gelnltur im August und Septunbu 19'l'7,
Berlin 1922, ss 2:14-15.

27 . Kanna des Materialismus, s 2z"l'6.
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lars Hedenis:

Biodynamiskt iordbruk

nder senare Ar 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 sAplosning och
ndsselvatten d'r "kemiska", men alla forstdr vdl vad
som menas). Man kan forstis anvdnda andra kriterier
pd alternativa jordbruk, som att man forsoker driva
verksamheten i 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 sA lite 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 vetenskapliga grund som det
konventionella prdbruket, men de bakomliggande
vdrderingarna och prioriteringarna ndr det giiller
ekonomiskt utbyte, kvalitet, kvantitet och milio-
pdverkan dr olika.

En form av alternativt jordbruk, det biodyna-
miska iordbruket, awiker emellertid radikalt frin de
ovriga. Inom detta forekommer mAnga metoder 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 jord-
bruket skilier sig fr{n andra typer av alternativiord-
bruk. I en senare artikel hoppas jag kunna ta upp en
del av den forskning som bedrivits kring de biodyna-
miska metodernas effekter.

Bakgfrund
Den biodynamiska odlingens metoder bygger pd den
antroposofiska vdrldsiiskidningen, som till stor del ut-
formades av osterrikaren Rudolf Steiner i borjan av
1900-talet. Grunden for den biodynamiska odlingen
och forskningen finns i boken "En lantbrukskurs"
(svensk oversittning\965), som bestiir av en serie
foredrag som Steiner holl for en skara lantbrukare un-
der en kurs 1924.

Areal och organlsationer
Den yrkesmdssigt biodynamiskt odlade arealen var
7979 c:a 1300 ha (0,04 Vo ?v Akerarealen), fordelade pii
125 prdbruk av olika slag. Sedan dess har arealen
okat, men utgor alltsA inte ndgon sdrskilt stor andel av
den totala jordbruksarealen. Forutom den yrkes-
mdssiga odlingen finns en hel del odlingar av hus-
behovskaraktdr.

Den biodynamiska rorelsen i Sverige kan sdgas
foretrddas av fem organisationer.

Forst har vi Svenska Biodynamiska fiireningen,
en fcirening vars program bland annat innehAller
foliande mAl:

1. Att bevara och oka prden produktionsformdga
2. Att oka kulturvdxternas motstdndskraft mot

siukdomar och skadediur
3. Att producera livsmedel och foder av hogt

niiringsvdrde
Dessa allmdna mdl kan forstAs ocksA andra ir.d-

bruksformer (dven konventionella)stilla upp pd.
Vidare har foreningen konsulenter for biodynamisk
odling samt forsiiljning av litteratur och biodyna-
miska preparat (se nedan). Den ordnar kurser och ger
ut Biodynamisk tidskrift, diir man kan hitta allt frAn
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praktiska odlingsrAd till metafysisk spekulation.
Foreningens kontor ligger i fdrna soder om Stockholm.

Svenska Demeterfbrbundet dr en kontroll-
organisation som garanterar att det som sdlis som bio-
dynamiskt har odlats pd biodynamiskt sdtt.

Stiftelsen fiir biodynamiska produkter i fdrna dr
grossist och distributor for biodynamiska produkter.

Salte kvarn i |iirna maler biodynamiskt odlad sed
och bakar biodynamiskt brod.

Nordisk forskningsring i |irna bedriver forsk-
ning om de biodynamiska metodernas effektivitet.

Forutom dessa verksamheter ska det ocksA
ndmnas att Rudolf Steiner-seminariet i jdrna (en folk-
hogskola for antroposofiska studier) har en flerArig ut-
bildningslinje for biodynamiska prdbrukare.

De biodynamiska metoderna
Som niimnts anvdnder det biodynamiska iordbruket sig
i stora delar av sarruna metoder som andra alternativa
jordbruk. Man forsoker fd girden att fungera i stort sett
oberoende av tillforsel av Amnet utifrin, man anvdnder
sig av naturgodsel, anpassar vd,xtfoljderna for att ut-
nyttja ndrsalterna effektivt och for att undvika skaded-
jursangrepp, anvdnd er in te kemi ska bekiimpnings-
medel etc. Det som utmiirker den biodynamiska od-
lingen framfor andra alternativjordbruk dr att man tar
hdnsyn till olika andliga och kosmiska foreteelser som
man pdstAr pdverkar vdxter och diur, inklusive
mdLnniskan. Nedan ska iag ta upp de viktigaste av de
specifikt "biodynamiska elemen-ten" inom det biodyna-
miska prdbruket.

Slkalendern
De biodynamiska iordbrukarna menar att kosmiska
krafter pdverkar grodan pd olika siitt. Speciellt gdller
det skordens kvalitet, men ocksA kvantiteten kan
pdverkas. Med utgAngspunkt frdn mdnens stdllning i
djurkretsen har Maria Thun i Tyskland utarbetat en
sdkalender diir man kan se ndr man ska si, bearbeta och
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 14.00 och
bladgronsaker ddrefter. Det skilier sig alltsA beroende
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 reservationen att kalendern
dr utarbetad under tyska forhAllanden...

For en utomstdende verkar sAkalendern snarast
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vara astrologi tilldmpad pd viixter. Varfor himla-
kropparna skulle pdverka vdxterna sd fundamentalt
som biodynamikerna menar dr lika svdrt att forstd
som att de skulle pdverka oss i den grad som astrolo-
gerna menar dr fallet. Att stjiirnorna pdverkar oss har
man iu inte heller lyckats pdvisa pd ett vetenskapligt
hdllbart siitt.

De biodynamiska preparaten
Bland annat for att forstdrka effekten av de kos-

miska krafterna, for att hjiilpa grodan att tillgodogora
sig ljuset och for att ge vdxterna bdttre motstdndskraft
mot skadegorare anvdnder man sig av de biodyna-
miska preparaten. Dessa dr humuspreparatet och ki-
selprepa-ratet, vilka sprutas over 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 un-
der sommaren. Kohorn anses av ndgon anledning
vara speciellt bra pA att ansamla de kosmiska krafter
som man dr intresserad av att ta vara pri i preparaten.

Ndr de fdrdiga preparaten ska anviindas ror man
ut dem i vatten. Utrorningen anses "vdcka" de an-
samlade krafterna frdn vila till aktiv form, och samti-
digt anser man att kraften overfors till vattnet. Det iir
alltsd viktigt hur man ror ut preparaten for att dessa
processer ska ske sA effektivt som mojligt.

Av humuspreparatet tar man 100 g preparat per
30-401 vatten per hektar, av kiselpreparatet 2 g till
samma miingd vatten och yta. Utrorningen ska ske i
kdrl av trd eller stengods (metaller anses forsvaga kraf-
terna) och bor p,igA under en timme. Man ska rora
kraftigt och byta rorelseriktning en eller tvA gAnger
per minut.

De utrorda preparaten sprutas sedan ut over od-
lingsmarkerna som ett fint duggregn (humus-
preparatet) eller i dimform (kiselpreparatet).



Humuspreparatet anvd,nds i samband med
godsling och sAdd och ska spridas ut under efter-
middagen eller kvdllen, medan kiselpreparatet anvdnds
till den unga, vd,xande grodan och sprutas ut under
formiddagen. Bilda preparaten sAgs verka 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 dessa pre-
parat alltid gor att det dr iust den del mdnniskan iir in-
tresserad av som utvecklas i (for oss) positiv rikbring.

De sA kallade 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 som-
maren, i prd pA vintern.

Nr 503 bestAr av kamomillblommor som legat i en
djurtarm i jorden under vintern.

Nr 504 dr brdnndssla (hel blommande planta, utom
roten) som legat nedgrdvd i jorden under ett dr.

Nr 505 tillverkas av sonderhackad ekbark som
liiggs i huvudskAlen av ndgot husdjur och forvaras i
jord under vintern.

Nr 5()6 bestAr av maskrosblommor som legat
nedgrdvda inuti bukhinnan frAn nAgot notkreatur un-
der vintern.

Slutligen bestAr nr 507 av blomsaft frAn viinderot.
Dessa se: preparat anviinds alltid tillsammans.

Man tar 2 cm3 av vardera till 5 m3 kompost.
Preparaten anses underldtta olika proce$ser, dels i

nedbrytningen av kompostmaterialet, dels i jorden som
kompostmaterialet sprids pd. Dessutom pAstAs de
kunna forbiittra kvdvetillstAndet i kompost och iord
genom "grunddmnesomvandling", ddr t.ex. kalium och
kalcium under inflytande av vdte omvandlas till kvdve.
Det pd se sett bildade kvdvet anses speciellt vdrdefullt.

ff-
Soz

d

De biodynamiska preparaten €rnses frdmst 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 bio-
dynamiska 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 sAdana vdxtskyddsAtgiirder som anvdnds dven
inom andra alternativa iordbrukstyper (delvis dven i
konventionella jordbruk), dels av specifikt biodyna-
miska dtgiirder. Till de forra hor anvdndandet av
ldmpliga viixtfoljder och resistenta sorter, men dLven
t.ex. besprubring med ndsselvatten som ju har en viss
effekt mot skadedjur. Bland de biodynamiska meto-
derna ska dels ndmnas en mer allmdn itgdrd, dels ett
antal mer specifika.

Om prden innehdller alltfor mycket vatten anses
extrakt av Akerfrdken vara bra for vdxterna. Extraktet
pdstds hindra att vattnet i prden tar upp sd stark
"minverkan" att vdxterna forlorar forbindelsen med
kosmos. Skulle denna kontakt brytas pAverkas vdxten
enbart av prdens krafter, vilket siigs oka risken for an-
grepp av bakterier och svampar. Jag erktinner 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 fun-
gera i framtiden. For att skydda sig mot olika insekter
ska man brdnna dessa dA solen stdr i Oxens tecken och
sedan stro ut askan river odlingarna som
avskrdckningsmedel. For rAttor och sorkar gdller att
man brdnner skinnen av dessa djur dA Venus stdr i
Skorpionen och sedan anvdnder askan for att skrdmma
bort djuren.

Nir det gdller ogrds briinner man fron av den pro-
blematiska arten ndr minen stdr i nedan. Askan man
fAr ska hdmma frobildningen hos just denna art. Hdr
har vi alltsd ett slags modifierad signaturldra kombi-
nerad med astrologi.

Produktbed6mnlng
Som inom alla andra iordbruksformer dr biodyna-
mikerna intre*serade av produkternas kvalitet. De un-
dersoker bl.a. niiringsinnehdll, eventuella gifthalter,
smak och lagringsegensk"pet. Delvis anviinder bio-
dynamikerna sig av konventionella metoder for sina

1 1
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Homningar, men dessutom har de ett par speciella
metoder:

Kristallisationsanalysen gAr till sd att ett vdxt-
extrakt fAr kristallisera tillsammans med kopparklorid.
Det bildade kristallmonstret anses avspegla produktens
kvalitet. Mer "ordnade" kristaller (visuell bedomning)
indikerar "hrigre" kvalitet. Att kristallmonstret pdverkas
av tillsatta dmnen verkar ju rimligt, men det verkar un-
derligt att "hogre" kvalitet alltid medfor mer "ordnade"

monster. Och vad dr "h<ig" kvalitet?
Stigbildsmetoden innebdr kort att man lAter vixt-

extrakt sugas upp i ett filterpapper och bedomer
"strdmmande rorelser" och monster som bildas.

Det verkar mindre troligt att dessa tvd metoder for
bedomning av kvaliteten hos iordbruksprodukter kan
ge ndgot mer dn de metoder som redan finns i bruk. De
verkar bAde mer subiektiva och mindre exakta dn de
flesta andra metoder. Det ska dock pApekas att bio-
dynamikerna dr intresserade av produkternas "andliga"

kvalitet (forutom den fysiska) och att dessa analys-
metoder mojligen kan betyda nAgot pd detta omrdde.

Sammanfattningl och frlgestillnin$ar
Det biodynamiska iordbruket kan sdgas vara ett alter-
nativjordbruk som forutom vetenskapligt kontroller-
bara metoder innehdller en hel del magi. Man tilldmpar
astrologi-, homeopati- och signaturldre-liknande met-
oder. Man har ocksd olika forestillningar om alkemiska
omvandlingar av grunddmnen och om andliga egen-
skaper hos viixter och diur.

Visserligen bor man inte a priori doma ut alla de
biodynamiska metoderna, men de innehdller dock sd
mAnga likheter med den vidskepelse som varit utbredd
tidigare, att en stor portion skepsis dr pA sin plats.

Forhoppningsvis kommer en framtida granskning
av den forskning biodynamikerna sjiilva utfor att ge ett
entydigt svar angAende om metoderna dr effektiva. Det
dr antagligen svArare att utldsa nAgot om hur proces-
serna kan fungera, men forhoppningsvis ger forsk-
ningen en del antydningar dven hdr.

Den biodynamiskt producerade maten dr sd,kert av
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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Utteratur
Biodynamikens grundbok dr "En lantbrukskurs" av
Rudolf Steiner (svensk overs. 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 od-
lingsformer. 1. Iordbruke| -
Esfilsson R, Lindblom H, Ab"tg E: Alternativa od-
lingsformer. 2. I triid gArdsodlingen;
Arman K Pettersson B: Alternativa odlingsformer.
3. Biodynamisk odling,
samtliga pd LTs forlag (197r.



Nir teori och experiment
inte stammer

T T ^d ska man gora ndr teori och experiment inte

I I sllimmer med varandra? En enkel empiristisk

V princip skulle kunna vara: dndra dd alltid
Y tmrin. En del vetenskapsfilosofer har ocksii

hdvdat att det d'r denna 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 vetenskapshistoriska litteraturen finns det
gott om exempel pA experiment som har kullkastat
hdvdvunna teorier. MAnga av de viktigaste experi-
menten har varit av detta slag. Men det vore fel att tro
att detta d,r vad som nonnalt hdnder ndr teori och iakt-
tagelse inte std,mmer tiverens. 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 forutsdgelsen att om
Copernicus hade rdtt, och iorden snurrade runt solen,
sA borde den vinkel i vilken nun sAg stjdrnorna
pAverkas av prdens rorelse runt solen. Han gprde
ocksd mdtningar for att prova hypotesen, men fann
ingen sAdan effekt. Detta ansAg han tala emot Coper-
nicus 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-talet forutsdgs det
utifrAn atomteorin att grunddmnena skulle ha atom-
vikter som stod i heltalsforhdllanden till varandra.
Mdnga av de experimentella resultaten stred mot den-
na forutsdgelse. Forklaringen fick rrun forst sedan det
upptdckts att en del grunddmnen bestAr av blandnin-
gar (i konstanta proportioner) av isotoper med olika
atomvikt.

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't pA de vAgor som bildades frdn de far-
tyg varifrin man hade matt deras hastighet. Vid van-
lig framfart i vatten kunde de inte simma fortare d'n
vad de teoretiska berdkningarna utvisade.

Vetenskapens
kunslrapssyn

Det forsta man ska gora niir teori och iakttagelse
inte stdmmer 6r alltsd att kontrollera iakttagelsen. Om
teorin ska overges eller 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 mdste det 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 vetenskap ger det aldrig att komma
ifrAn att frAgan om en teori ska godtas eller forkastas
mAste avgoras utifrAn en sarrunanvdgning av dels de
iakttagelser som talar for teorin, dels de iakttagelser
som talar emot den. M{nga vetenskapsfilosofer har
byggt upp modeller ddr enbart det ena av dessa bAda
slags iakttagelser fdr ha nAgon betydelse.

Det finns ett stort antal modeller for vetenska-
pens utveckling ddr endast bekriiftande (verifierande)
information tillmdts ndgon avgcirande betydelse. Det
finns ocksd en mycket inflytelserik modell, utvecklad
av Karl Popper, ddr den enda bevisning som anses
avgorand e dr a ed erUi ggand e ( fal sifierande) bevi sning.
Bdda dessa synslitt dr mycket sv{ra, kanske omojliga,
att tilldmpa konsekvent i praktiskt vetenskapligt ar-
bete.

Detta hindrar naturligtuis inte att de som lade
fram dessa forenklade modeller i viktiga avseenden
kan ha okat vAr forstAelse for vad vetenskap dr. Popper
har t ex - som ett led i sin argumentering om falsifier-
i^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 Pop-
pers krav om att vetenskapliga teorier ska vara falsifter-
bara, utan att nodvdndigtvis hdlla med honom om att
endast falsifierande bevisning har nAgon avgorande
betydelse i Homningen av vetenskapliga teorier.

Sven Ove Hansson

Folkvett . 3-4/89 13



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 internation-
ella 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 senaste numren.

Nr 13:4 d'r ett temanummer om "new age", den
nya tidsdldern. Amnet behandlas av nio olika for-
fattare. Storst utrymme dgnas dt de andekontakter som
allt fler inom new age-rorelsen tror pd ("chanelling').
Fenomenet sitts 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. Sprdkvetaren Sarah Grey Thomason analyserar
piistAendet om att "andarna" talat dialekter som "ka-

nalen" inte siilv talar. En sprAkvetenskaplig analys vi-
sar att det inte ror sig om dialekter utan om "pseudo-

dialekter". Ett av de viktigaste kdLnnetecknen pd detta
dr en storre oregelbundenhet de enskilda ordens uttal
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 ef-
fekter. Utover temaartiklarna innehdller numret ett me-
ningsutbyte om homeopati samt den giingse nyhetssek-
tionen.

Nummer 14:1 har 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 representerad med tvd texter, en om en
evighetsmaskin och den andra om Uri Geller.

Philip Klass, en av CSICOPs frdmsta experter pi
UFOn, skriver om de "topphemliga UFOdokument"
som ufologerna hdvdar att Pentagon undanhdller

allmdnheten. Forfattaren Lewis fones tar upp CP
Snows resonenurng om de tvd kulturerna (humanistisk
och naturvetenskaplig), men menar att den verkligen
klyftan gAr "mellan dem som tdnker vetenskapligt
(oavsett om de har en vetenskaplig bakgrund eller inte)
och alla andra, inklusive mAnga vetenskapsmdn och in-
genjorer med omfattande trdning inom smala speciali-
teter".

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
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Alternativmedicin:

Kvacksalverila$en ir satt ur
spel sedan aratal

Den 25 ianuari hade Vetenskap och Folkbildning
medlemsmote i Stockholm. Diir berdttade professor
Harry Bostriim om sitt arbetesom sakkunnig i
Alternativmedicinkommitt6n, som iu vid drsskiftet
utsdgs tiil Arets Forvillare 1989.

Kommitt6n borjade sitt arbete 1985 och lade
fram sitt slutbetdnkande i 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 fore-
komst, behov och efterfrdgan av alternativ medicinsk
behandling samt "ange hdlsomdssiga vdrden". Man
skulle ocksA se tiver kvacksalverilagen och THX-lagen
samt frdgor om ersdLtbti.g frdn sjukkassan.

Ha.ry Bostrom kom in i arbetet 1988, som repre-
sentant for Svenska Ldkaresdllskapet. 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 knappast behandlats
alls. Det giillde uppgiften att "garantera patienternas
sdkerhet i vdrd och behandling" samt "skapa garantier
for att riitt diagnos blir stiilld och for att de anviinda
metoderna i 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.

Resultatet blev att Svenska Ldkaresiillskapet fick
gora en undersoktitg i dmnet. Det blev en enkel
enkdt till samtliga svenska klinikchefer inom inviirtes-
medicin, barnmed ici n, neurolo gi, reu matol ogi och
onkologi (cancervdrd) med foljande rAga: "Har du eller
rfigon ao diru medarbetare uniler de senaste fem dren stdtt
pd n figot fall diir altertutivmedicinsk interoention medfdrt
att diagnostik fdrdrtijts eller aerkam terapi utsatts
(=aabrutits) med f1rsAming aa tillstdndet eller somatisk
sluda somft)lid?"

For medlemsmotet presenterade Harry Bostrom
den hdr undersokningen ingdende. Det var en skak-
ande upplevelse. (Undersokningen presenterades
kortfattat i Folkvett nr 4/88.)

Det finns ca 2.500 personer i landet som sysslar
med ungefdr 2ff) olika former av alternativ medicinsk
behandling. Hur mdnga patienter de behandlar Ar
okiint.

Sammanfattningsvis rapporterades om 123 pa-
tienter som sokt siukhusvdrd for komplikationer som
upptrdtt efter alternati',rmedicinsk behandling. Ett stort
antal fall stred uppenbart mot kvacksalverilagen, utan
dtgdrd frdn statsmakten. Kvacksalverilagen har i prak-
tiken satts ur spel under det senaste decenniet, konsta-
terade Harry Bostrom.

Sex dodsfall hade intrdffat pA grund av for-
summade diagnoser, felbehandling eller I iknand e.
Listan skulle ha varit mycket liingre om inte den tradi-
tionella sjukvdrden funnits.2T patienter som befann
sig i omedelbar livsfara efter felbehandlingar kunde
rdddas efter akuta insatser pA intensiwdrds-
avdelningar. Flera av dessa fall drabbades dock av
livsldnga handikapp och ohdlsa.

Varf6r?
Diskussionen efter Harry Bostroms foredrag handlade
bl.a. om undersokningens uppliiggning, och om
forekomsten av skador och felbehandling i den tradi-
tionella sjukvdrden. Man diskuterade ocksd varfor
mdnniskor soker sig till alternativmedicinen. En para-
dox som togs upp var att undersokningar pd folk i
allmdnhet visar en misstdnksamhet mot sjukvdrden.
Men intervjuar man patienter dr de i de flesta fall
nojda med viirden. Gdr man med smikrdmpor till
alternativmedicinare, men (i allmiinhet) till den tradi-
tionella sjukvArden om 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.

Flera av de allvarligaste felbehandlingarna hade
intrdffat pA hiilsohem. Fasta och vegetarisk kost, som
ofta dr grundstonunen i hiilsohemmens olika regimer,
dr direkt skadligt for personer med vissa inre sjukdo-
mar.

Ett resultat av mcitet blev ett par stort uppslagna
artiklar av Jonas Sima om hdlsoriskerna med alterna-
tivmedicin i Expressen.

-JS
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Magnetisk astrolo$i

En brittisk astronom, Percy Se5nnor, har lanserat en

teori om hur astrologi fungerar
Seymour forkastar den traditionella solteckens-

astrologin, men tror pd Gauquelins samband mellan

eget,skaper och vissa planeters uppgd,nq civer horison-

ten (eller position i zenith) vid ftidelsetid.
MenSeymour vdnder pi sambandet. Sdrskilda

egenskaper eller personlighetstyper skapas inte av
k6smos. De irvs lrin foriildrarna. Men vi drver ocksi,
menar Seymour, bendgenheten att fodas vid en speciell

tidpunkt. Han hdvdar (stodd pd Gaquelin) at!det finns

ett samband mellan planetpositioner vid foriildrernas
fodelse och planetpositioner vid deras barns fodelse.

Hur vet dd ett ofott barn att det ska komma ut
just ndr t.ex. ]upiter gdr uPP ovanfor horisonten?

Antenn
Seymour tror att det centrala nervsy.stelgt kan fungera

som en antenn for magnetiska signaler frAn rymden'

Men varie rndnniskas "antenn" dr unik, och reagerar

bara for en viss signal. Och denna "insfiillning" ir eft

resultat av att personlighetstypen pd ndgot sdtt avspe-

glas i det centrala nervsystemets konfiguration'
Ndr det ofdrCda barnet i moderlivet uppfdngar en

magnetisk signal, ddrfor att planeterna i solsystemet
har radat upp sig i vissa kombinationer, sdtter
forlossningsarbetet iging.

Alltsd: planeterna bestdmmer inte egenskaperna
hos mdnniskorna. Men de gor att minniskor med vissa

egenskaper tenderar att fCrdas vid specrfila tigP:nkter'
(Gauquelin hdvdar t ex att ledande politiker fods ndr

]upiter gir upp over horisonten eller stAr i zenit'
Ledaregenskaper beror alltsi pA nigon egenhgt i cen-

trala nervsystemet, som ocksi gor barnet kinsligt for

den specifika magnetiska signal som uPPstAr vid

sAdana liigen.)
Efteiatt barnet fotts tas si mycket information in

via andra sinnesorgan att den magnetiska Percep
tionen inte mdrks eller spelar ndgon roll liingre. Men,

tror Seymour, under vissa forh{llanden senare i livet,

ndr planeterna radar upp sig pd samma sdtt, kan sig-

nalen tringa igenom, och orsaka perioder av snabb

personlig utveckling eller foriindring.

Avfirdas
Seymour dr doktor i astrofysik med en avhandling iust
om "Cosmic Magnetism". Han 6r medlem i Royal
Astronomical Society.

Hans "teori" har inte fAtt mycket stod. De flesta
astronomer har avfardat den - likasa de flesta astrolo-
ger ("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 mag-

netiska f6ltet. Man har ocksd noterat att den inte inne-
hdller ndgra nya, hittills okdnda fysikaliska krafter.
Vad den dock innehdller dr flera nya - ogrundade -

biologiska antaganden, bl.a. om magnetismens inver-
kan pi mdnniskan. 

_IS
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Okunniga journalister
Lennart Johansson tar i sin programforklaring (Folkvett
1/8, upp en synpunkt som dr vdrd att beakta. Dags
for storre anstrdngningar att nA ut till de svenska sko-
lorna 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 gen-
om det moderna samhdllet.

Det moderna kvacksalveriet ges textreklam i prak-
tiskt taget hela dagspressen, helt emot |ourna-
lisfforbundets etiska regler, som plotsligt tycks
upphora att giilla ndr man kommer in pd alternativ
medicin. Hdr florerar reklam fiir spAkiiringar, astrolo-
ger, figurterapeuter och sd vidare fullstlindigt
ohdmmat, med adresser sA ldsarna kan soka upp dem.

Ockse i insdndare sker reklam men mer forsdtligt.
Scientologin sprider i massinsdndare sitt budskap. I
Strindbergs Roda Rummet fAr Falk i uppdrag att skriva
en novell om det nya sjoforsdkringsbolaget Triton. I
den skulle namnet Triton forekomma tvd gdnger, "inte

mer och inte mindre; men sd att det icke mdrrkes!".
Scientologerna dr listigare.I deras insdndare ndmns or-
det scientologi bara en gAng. I andra Hubbard likaledes
bara en gdng. Ar efter dr intrumfas dessa ord och fast-
nar i medvetandet. Detta fAr passera av okunniga
insdndarredaktorer.

Likasa moter nun ofta i olika tidningars
insdndarspalter en terapeut vid namn Ake Brolin. I TV-
prograrnmet Svar i Lund tog David Ingvar sig i ena
orsnibben. Genom detta "dstadkommes en lugnande in-
verkan genom de akupunkturpunkter som finns i
orloben och som forutom funktioner dven beror huvu-
dets olika organ". I en annan talas det om att nyp i
<ironens ytterkanter och lite massage avhiiilPer ry98-
och nackbesvdr.

I sin okunnighet dr insdndarredaktorerna omed-
vetna om att de hiiilper till att sprida vidskepelse och
mag, som blivit ett med den alternativa medicinen.

Lika stor okunnighet visar reportage om t.ex. att
f i gursy kvinnokroppar. Aningsl ost berd ttar pu rnalis-
ten om hur fett forsvinner ndr man fdster plattor ddr
den hiiilpsokande vill bli smalare. Till dem gir lednin-
gar frdn en dator, som kan stillas in och pA det sdttet
kan man tillgodose kundernas onskemAl.

Nyligen ldste irg ett stort reportage d6r en astro-
log bredde ut sig om denna vetenskaps viilsignelser.

Ibland undrar man om journalisthogskolorna
stoder skojeriet. I varie fall har de misslyckats med att

utbilda kritiska purnalister, De som dr det, dr det nog
av naturen.

HAr skulle Folkvett kunna gora en insats. Gor

iournalistho gskolornas ldrarkArer uppmdrksamma pA
den vidskepelse som sprids av okunniga purnalister.
De dr en skam for bAde utbildningen och journa-
listkAren.

Karl-Ivar Gabrielsson

Fel om relativitet
Folkvett serverar ofta ndgon artikel som - efter vad
man kan formoda - dr avsedd att ge "vanligt folk" en
bakgrund i en vetenskaplig frdgestdllning. I nr 1/89
behandlar Sven-Ove Hansson och "Occams rakkniv",
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 ar-
tikeln. Huruvida Einsteins relativitetsteori dr mer
komplicerad dn Newtons Ar diskutabelt. Men framfor
allt har det inte gdtt till sd att den allmdnna relativitet-
steorin har tvingats fram av observationer. Tviirtom
saknades ldnge avgorande observationer som kunde
bekrifta teorin. Einstein vdgleddes av allmdna teore-
tiska overvdganden. OverensstAmmelsen med den ob-
serverade perihelipositionen blev en overraskning for
honom.

Talar man allmdnt om komplikationer som
framtvingats av observationer finns det praktexempel
pd sddana som strider mot enkelhetskravet. Vi
behover bara begrunda hur den geocentriska
viirldsbilden belastades med den ena epicykeln efter
den andra till ett mycket komplicerat system - som
dock stdmde vdl med observationerna! Mot detta sys-
tem invdnde ju bland andra en kung, Alfons (den
vise) av Kastilien.

Hans Rang

Svar: Hans Rang har onekligen en podng. Om jag
forstAtt vetenskapshistorien rdtt, var det inte friimst
observationer som fick Einstein att formulera sin
allmdna relativitetsteori. Ddremot var det observa-
tioner 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.
Resultatet redovisa pd bladet "Tekniska studier".

Aven massmediernas behandlingar av, eller atti-
tyd till vetenskap och teknik ligger bakom funderingar-
na. T.ex. det fortrdffliga TV-programmet "Vetenska-

pens Viirld" borde iu for det mesta heta "Teknikens

Vdrld".
Crunden for vArt vdlstAnd dr utan tvivel veten-

skap och teknik. Samhiillet styrs med hiiilp av ekono-
min som alstras av tekniken.

Med rdtta upptar ekonomin och politiken mdnga,
mAnga sidor i dagstidningarna. Men det dr bekldm-
mande att se de srrui kuriositeter som redovisas under
rubriken "vetenskap".

]ag iir overtygad att vi inte fdr nigon fart pi land-
et forrdn vetenskap och teknik diskuteras och debatte
ras lika sjdlvklart som kultur, politik och ekonomi.

Mdnga sdger att 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 energi-
forsorjningen ldtsas man inte om.

Givetvis dr det sddant som ocksi ska std i tidnin-
garna varje dag idmsides med politik, kultur och eko-
nomi. Frdgor som: Varfor och hur kan man veta att for-
brdnning 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 forutsiigelsers tro-
viirdighet bedomas? Det dr sddant tidningarna mAste
innehiilla. Givetvis ska inte bara energiteknik behand-
las utan alla de omrdden vi berors av.

En klar dtskillnad mdste di goras mellan tekniken
och vetenskapen for att man ska kunna diskutera sak-
ligt och gora riktiga bedomningar.

For att inse hur beroende hela samhiillet dr av tek-
niken kan man gora tankeexperimentet att alla
glasogon och kontaktlinser forsvann frAn Sverige. Hur
mAnga mdnniskor skulle inte tappa fotfdstet i tillvaron?

Vad ligger bakom ett par glasogon; fysikbokens
strdlgAngar och interferensen i tunna skikt i optikav-
snittet, materialteknik och tillverkningsteknik som for-
lorar sig bakit i en snArskog av uppfinningar och tek-
niska framsteg och misslyckanden... Var och en base-
rad pi ndgot fysikaliskt, kemiskt eller medicinskt fak

18

tum som ndgon eldsjiil arbetat med.
Det finns de som tror att de frigor sig frdn teknik-

beroendet genom 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 un-
der en gran i skogery dr naken och dter vilda vdxter och
djur som fAngas med hinderna. Kultur, politik och
ekonomi dr okiinda begrepp. Dd iir aporna mer teknis-
ka, de anviinder ju redskap (pinnar).

Iag b.lade skissa pd bladet om'Tekniska studier"
under hosten for at dela ut i klasserna. Men eftersom
ldrarkdren omyndigforklarades i avtalet strax fore jul
och arbetsgivaren inte gett mig i uppdrag att skriva,
vill jag inte dela ut bladet i skolan utan sdnder det i
stAllet till 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 tekn ik  i r  tvA he l t  o l ika  saker .  Tekn iken 6r
skapad av minn iskan.  Naturvetenskapen i r  ndnn iskans beskr ivn ing
av hur naturen 6r .  Den beskr ivningen 6r oful lst i indig men ddrf  or
in te  f  e lak t ig .  Forskarna arbetar  s t i ind ig t  ned den.
Naturvetenskapen och tekn iken sammanblandas o f  ta  ,  kanske d i i r f  o r
a t t  bAda Hr  beroende av varandra och sammanf le tade i  varandra
ndr  v i  moter  dem.

NATUREN MANNISKAN

H a r  " a I l t i d "  f u n n i t s .
Har  b l  a  f rambr ingat
mhnni  skan .

ys
Kemi
B i o l o g i ,  M e d l c i n

Natu ren  d r  som den  5 r .

STUDERAS genom att  under sak-
kunn ig  l edn ing  sys temat i sk t
oka kunskapen f rAn grunden.
Ju  mer  na tu ren  s tude ras ,
des to  mer  d te rs td r  a t t  s tu -
d e r a .

MAL:  A t t  ge  tekn i kens  s tab i l a
g rund .
A t t  kunna  sk i l j a  me l l an  de t
auktor i tetsfr ia vetandet och
vAra onsketankar  speku la-
t i one r ,  bed rbger ie r ,  i r r l h ro r  .

Anl i iggning
D r i f t ,  U n d e r h a l f
Skrotn ing,  Ateranvdndning

Teknik  hr  mdnga o l ika  mdnniskors
tankar ,  ord  och g i rn ingar  och vad
mdnniskor  sku l le  kunna grora .

STUDERAS genom at t  o forskrhckt
kas ta  s ig  rak t  i n  i  Smne t  och
ih i i rd ig t  arbeta  s ig  f  ram.

MAL:  At t  som tekn iker  kunna
gora det  som man som minn iska
anser  bor  goras.

Just  nu 5r  det  d in  Stund pA Jorden.  Som b i ldad och kunnig
tekn i ke r  ha r  du  a l l a  no  j  I i ghe te r  a t t  f  r i im  j a  L i ve ts
v isent l igheter  b land barn och andra medmHnniskor  innan du
Aterv inder  t i l I  Ev igheten var i f rAn du nyss kom.

or f idernas HJARNA

SPRAK, MATEMATTK

NATURVETENSKAP
vAr HJARNA
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Eco i mystikens
sltiior
For att uttala sig om vad Focaults penilel
egentligen handlar om bor man formodligen
vara professor i semiotik, Precis som dess
forfattare Umberto Eco.

Hdr presenterar han historien om nAgra
forlagsredaktorer som mAste ge ut en serie
bocker om ockultism. Snart mdrker de hur
enkelspAriga och forutsdgbara alla manus om
mystiska sillskap, hemlig visdoh, urildrig
kunskap med mera som strommar in egent-
ligen ir.

SA redaktorerna borjar fantisera ihop
nAgot dnnu galnare, nAgot verkligt originellt
tokigt (det pAminner om den ddr Monty
Python-sketchen ddr nAgra 6ldre herrar borjar
briicka varandra med hur svAr deras barn-
dom). Redaktorerna ljuger ihop en helt om-
skriven vdrldshistoria, ddr ingenting dr vad
det egentligen synas vara och allt, frAn
Shakespeare till Hitter, har en fordold mening,
en plats i en mAngtusenilrig, viirldsom-
spennande plan, som naturligtvis syftar till
vdrldsherravelde.

Men skdmtet, den pAhittade Planen, tycks
vara - eller bli - verklighet. Och forlagsredak-
torerna blir jagat byte i en thrillerintrig.

Handlar det om ockultism? Eller dr ockul-
tismen bara ytterligare an symbol for nAgot
annat, ett dnnu djupare skikt? I en intervju har
Eco sagt att den handlar om vedan av civer-
tolkning, och att han lika giirna hade kunnat
skriva om t.ex. fysiker.

Vinstern blev ockult
Precis som i "Rosens namn" retas Eco med oss
genom otaliga citat och reproduktioner frAn
gamla bocker som det ir osdkert huruvida de
verkligen existerar. Hdr finns texter tryckta
med hebreiska bokstiver, naturligtvis utan
oversittning...
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TilI samma hojder som "Rosens namn"
nAr dock inte Umberto Eco upp i "Focaults

pendel". Thrillerhistorien dr helt enkelt inte
lika spennande. Inramningen - ockultismen
och parapsykologin - blir ganska pAfrestande
i lingden. Det pratas oerhort mycket. Person-
teckningen blir plattare, ndr det handlar om
nutidsminniskor.

Boken kdnns ocksA i liingsta laget. Eco
formAr inte hail uppe spdnningen i alla 650
sidorna. NAgra hundra sidor kortare hade
formodligen varit bdttre. Hdr finns t ex en ut-
vikning till Brasilien, som kdnns vdldigt lAng.

Eco fAr dock tillfiille till en hel del roliga
och bitska observationer om hur hela demon-
strationstAg frin studentrevoltens dagar tycks
ha svdngt av frAn marschvdgen och vdllt in i
de ockulta bokhandlarna. Ockultism , de be-
sviknas ersdttning for politik. En annan hojd-
punkt dr tolkningen av en bil som mystisk
metafor.

I rollen som Occams rakkniv upptrdder
berdttarens fru. Hon sveper undan dimslojor
med glasklar logik, som ndr hon forklarar for
berdttaren hur varje tdnkbar siffra kan for-
klaras som'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 verklig-
heten fanns ju de tre systrarna Fox. En av figu-
rerna heter Olcott, ett namn som gAr igen frAn
den teosofiska rorelsens grundare.

Men det som finns av sadana vitsar och
eleganta satiriska inligg ricker inte riktigt for
att lyfta boken.

Om jag nu inte totalt missforstett vad det
hela handlade om?

-fonas Siiderstriim



NYA e6CXen

Det slu aara en healer i dr! En liten inuentering aa
bticker utlcomna undu 1989, gjord utifrdn Saensk
B oWnn d el s s amman st iill nin g :

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. "Levandegor innehAllet i den
alternativa pedagogik som alltmer framstAr
som det frdmsta foredomet for framtidens
skola. Framstdllningen kryddas med massor
av sjiilvupplevda erfarenheter." (Larsons)

jan och Ingrid Kjelbye: Fem mlnader att
leva. "En svidande vidrdkni^9... nir |an
Kjelbye insjuknade i cancer gav ldkarna
honom fem mAnadet att 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: Kristall-
healing - en introduktion i kristallernas he-
lande vlirld. "Kristallhealing dr en urgammal
terapiforrn som har fAtt en ny renessans och
blivit mycket efterfrAgad. Forfattarna arbetar
som kristallhealers och ger kurser i dmnet."
(Larsons)

Gunilla Boman. Huskurer och helhetsterapi.
"En spdnnande bok om gamla tiders kunskap
och funderingar om vart vi dr pA viig. Idag
borjar mdnniskor inse att nAgot gAtt snett...
Har vi tappat forstAelsen for naturens helande
krafter och lekevdxter? Hur pAverkas vi av
strilning och elektromagnetiska fdlt? Lds om
allt frAn kloka gummors special till intervjuer
och slutsatser om den nya tidens medicin."
(ICA-fdrlaget)
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Edoard o F azzioli: Kej sarens likeiirter.
Naturmedel frAn det gamla Kina.
Oversdttning Lrgrid oih Tryggve Emond.
(Wiken)

Patsy Westcotb Kvinnornas alternativa
hilsobok. "Den hdr boken kan bli en stor-
sdljare. Vem vill inte sdtta sig in i de alternativ
till skolmedicinen som nu borjar gora sig
gdllande? Denna bok dr en sjiilvklarhet for alla
kvinnor som verkligen bryr sig om sin hdlsa
och vill ta ansvaret for positiva fordndringar
som kan bli viktiga for hela deras fortsatta liv."
Overs. Gunnel aiUin-Sloberg. (Informations-
forlaget)

Annika Langl6: Ljus och firg som helande
kraft. "Ljus och fdrg har anvdnts i mAnga he-
lande, terapeutiska former sedan lAng tid till-
baka. Egyptier, babylonier, greker och romare
har alla haft nytta av em pA nAgot sdtt. Annika
tar dig med pA en resa i 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 Sveriges frdmsta 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 sA liigg
boken pA hyllan. Tids nog kommer du att
forstA mig.' " (Energica)

Per Ove Lind: Hlilsohem och kurorter i
Sverige. "En ldttldst, serios och informativ
oversikt over auktoriserade hiilsocentra i
Sverige. Forfattaren beskriver varje stiilles
specialiteter och forklarar vad olika typer av
behandlingar innebdr. Forord av dr Karl-Otto
Aly." (Natur och Kultur).



Bengt G6ransson om
populerYetenskapen
n Foreningsmedlenunen Bengt
Gdransson holl, i sin egenskap av
statsrAd, ett foredrag vid en jubi-
leumstillstdllning for Naturhistoris-
ka riksmuseet den 11 september
1989. Diir diskuterade han bl a
frdgan om populdrvetenskap dr
mojlig. En debatt i det dLmnet hade
startats av Sven Ohman i Dagens
Nyheter. (Se dven ledarkommentar
i Folkvettrc 2/'1,989.) Hiir foljer ett
avsnitt ur talet:

.. 
"Det var professorn Sven

Ohman som provokativt inledde
debatten genom att hdvda populdr-
vetenskapens fara; 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 min-
des ett besok iag gjorde for sex dr
sedan pd Tekniska Hogskolan i
Stockholm. Svenska Kemistsamfun-
det holl oppet hus med anledning
av sitt hundradrsjubileum, och jag
gjorde en nittio minuters rundvan-
dring pA institutionen for organisk
kemi.

Vandringen gav mig rika till-
fdllen att minnas mitt forsta besok
pd ett storre kemiskt laboratorium
ndgon gAng i tidigt 1950-tal. Som
tjugoettArig reseledare hade Fg fitljt
deltagarna i en kemikongress ndr
de besokte Svenska Cellulosabola-
gets laboratorium utanfor Sunds-
vall. For latinstudenten var besoket
fascinerande men helt obegripligt.
Det puttrade och droppade i labora-
toriets mAnga glas. NAgon som
helst koppling mellan detta och det
som skedde ute vid Ostrandsan-
liiggningen kunde jag inte se.

1983 kdnde iag samma storogda
forvdning ndr forskaren berittade
om sina experiment som gett till re-
sultat ett slags parfym som lockade
till sig skadeinsekter. Effekten for-
stod iag, men tillviigagAngssdttet -

att sdtta handtag pA molekyler, om

iag minns rdtt - var inte helt grip
bart for den som inte ldst mer kemi

dn den gamla realskolans ettdrskurs
i oorganisk kemi.

Jag fick alltsA viss sympati for
professorns varning for den alltfor
l{ngt gAende forenklingen och
kdnde mig ett ogonblick beniigen
att godta att jag stfrlldes utanfor;
det dr kanske bra om de som beg-
.ipet fAr begripa i fred. Men si ldste
jag vidare och fann en bild som
fdngade uppmiirksamheten. Po-
puldrvetenskap dr som att tro att
man ldr sig gA pd lina genom att
ofta sitta pd dskAdarplats pd cirkus,
sade han, och med det yttrandet
vdcktes jag till invdndning.

["dt vara att man inte ldr sig g{
pd lina genom att gd pd cirkus, men
man liir sig nAgot annat, ndmligen
att forstd bdde konstarten och
konsbrdren. For det i grunden soci-
ala samhdLllet, for det som i djupare
mening kan betecknas som det de-
mokratiska samhdllet dr det faktiskt
av viirde att minga forstAr vdrdet
av processer de inte sjlilva kan delta
i, att de ser och forstir vad en pro-
cess leder till och varfor processen
dr nodvdndig dven om de inte kan
analysera och skaffa sig kdnnedom
om processens forlopp.

GA pA cirkus sA forstAr ni varfor
populiirvetenskapen dr nodvdn-
dig!"

-SOH

Ett s$ernfall
n Den 20 november forra dret pre-
senterade gska BllD-Frankfurt as-
trologiska forutsdgelser for kdnda
politiker, idrottsmdn, artister m.fl .
under rubriken "Deras tio lyck-
ostidnnor".

Ddr forutspdddes ett lysande
1990 for direktoren for Deutsche
Bank, Alfred Herrhausen. Bland an-
nat forutspAddes att han skulle kun-
na erbjudas en ministerpost i reger-
ingen.

Tio dagar senare var Herrhau-
sen dtid, mordad av terrorister.

(Killa:GWUP-AktueII)

Res tlll Bryssel
I sommarl
E Den tredje europeiska CSICOP-
konferensen planeras dga rum i
Bryssel och starta 11 augusti i dr.
Temata blir parapsykologi, astrolo-
gi och "space-age religion". Mer in-
formation kommer.

Fiirvillande f6rsla!
n Arets folkbildare och forvillare
utsdgs som vanligt i slutet av dret.
Arets Folkbildare blev medicinjour-
nalisten Gunnar Rosell pd Afton-
bladet. Arets Forvillare den parla-
mentariska Alternativmedici n-
kommittdn, som i oktober lade
fram sitt slutbetdnkande.

I kommitt6nhar ingAtt politiker-
na Aina Westin (s), Ingrid Anders-
son (s), Blenda Litbnarck (m), Stig
Andersson (s) och Anders Ger-
nandt (s). Sekreterare var avd.dir

Tiiirn Forsberg och byriichef Nils
Ostby. De flesta sakkunniga som
deltagit i arbetet - likare, represen-
tanter frin konsunrentverket m.fl.
- har ldmnat Mrd kritik mot kom-
mi tt6ns slutbetinkande.

-Is

fofkbifdare
n
H .

*,.?j,.lj"gen Vetenskap och fotk_uuunrng nar till Aretr-folkUilO*.
.rydy utsett Aftont
ke iournarist ;.illtlt 

medicins-

: ̂ $J' : fi il' Hl#:,"l,":fi l';och 
. granskar tiitist<t sevet JJetablerade som o(varden,,, heter o.rtl",ltil*,il:l-

Henrik Skrak

na facket.

Arets
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Lyckad proglnos
tr lag ska ta mig friheten att berdtta
om en forutsdgelse som iag gjort
och som har slagit in. Men liisaren
kan vara lugn, jag tiinker inte hdvda
att jag hade hiiilp av n{gon paranor-
mal formiiga.

fag giorde forutsdgelsen i juni-
numret 1987 av Kemisk Tidskrift i
en kommentar om den s k "fesu

svepduk" i Turin.
Som bekant har en ldrg rad per-

soner - diiribland mAnga naturve-
tare - hivdat att detta tygstycke iir
den svepduk som Jesus sveptes in i
efter sin dod. Deras friimsta argu-
ment dr de mdrken som syns pA
duken, och som ger intrycket av att
v€ra avtryck av en korsfdst man.

Dd man bedomer deras
pAstAenden bor man observera att
en sddan bild som den som fram-
kommer pd svepduken aldrig
skulle ha kunnat tillkomma pd na-
turlig vdg. Det kan var och en #lt
rdkna ut med ledning av vardagser-
farenheter av hur svett och blod
brukar spridas pe tyg. Det dr utes-
lutet 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 svep-
duken kan ha uppkommit pd
tioerruturlrgf satt. Den vanligaste

teorin dr att Jesu kropp avgav ionis-
erande strdlning i det ogonblick di
han uppstod frln det doda.

Ar 1987 hade kyrkan nyligen
beslutat att ldta undersoka tygstyck-
et med C-14-metoden. I Kemisk
Tidskrift giorde jag tvd forutsiigel-
ser om vad som skulle hdnda om
analysen visade en Alder som inte
stfrLmmer dverens med svepduks-
teorin:

"Den forsta prognosen dr att en
del svepduksanhdngare kommer att
finna pd argument for att forkasta
C-14-metoden. Detta ligger ndra till
hands for dem, eftersom de flesta dr
fundamentalister. I fu ndamentalis-
tiska kretsar dr ocksA kreationismen
mycket utbredd, dvs uppfattningen
att bibelns skapelseberAttelse dr
bokstavligt sann. I kreationistisk lit-

teratur finns en utvecklad (men vet-
enskapligt helt ohAllbar) argumen-
tation mot isotopdatering. Isotop-
datering har ndmligen anviints for
att berdkna bergarters dlder, och dd
kommer rrun fram till resultat som
stdmmer dAligt med en bok-
stavsldsning av Forsta Mosebok.

Min andra prognos dr att teorin
om en radioaktiv fesus kommer att
vidareutvecklas for att forklara hur
isotopsammansdttningen hos kolet i
tyget pdverkades vid uppstdndel-
seogonblicket."

Som bekant har C-l4-testerna nu
genomforts, och de visar otvetydigt
att svepduken kommer frdn 1200-
eller 1300-talet. Joe Nickell, en av
de skeptiker som noggrannast har
studerat svepduksfrdgan, rappor-
terar i Skeptical Inquirer (volym 13,
nununer 3) om hur amerikanska
svepduksanhdngare har reagerat pd
testresultaten.

En mycket vanlig reaktion,
berdttar han, har varit att ifrdga-
sdtta C-14-metoden. En del av svep-
duksanhdngarna har ocksd fore-
slagit att "den strdlande energin vid
uppstAndelseogonblicket dndrade
kolkvoten".

Mina bida forutsdgelser slog
alltsd in. Men jag vill inte piistd att
detta dr sdrskilt mdrkligt. Pseudo-
vetenskapen dr ndmligen - i mot-
sats till vetenskapen - alltsomoftast
mycket forutsdgbar.

Sven Ove Hansson

Me bra eller veta bta?
tr Vad iir viktigast for skolbarn -
goda kunskaper eller gott siiilv-
fortroende?

En sddan debatt har fdtt
fornyad fart i USA sedan en ny
internationell undersokning om
skolbarns kunskaper offentlig-
gjorts. Amerikanska barns dr sdmre
i matte dn barn i Spanien, England,
Irland, Kanada och Sydkorea (som
var bdst). Men de amerikanska bar-
nen hade ddrremot mycket hoga
tankar om sin egen forrnAga; hogre
dn i ndgot annat land.

Kritiker pekar pd att nya
ldroplaner i USA prioriterar att ge
barnen siiilvklinsla och siiilvfor-
troende framfor att ge dem kun-
skaper. Det brukar hdvdas att god
sjiilvkdnsla iir en motkraft, inte bara
mot misslyckanden i skolan, utan
ocksd mot drogbruk, tonArs-
graviditeter, vdld, och de flesta
andra sociala problem.

"Att bara mi bra rdcker inte"
siger kritikerna. Om man inte har
ordentliga kunskaper blir kraschen
mot verkligheten vdldsam.

-IS

Zappa om New Agle
"New Age saknar sinne for
sjiilvkritik.Iag skulle onska att de
seriost skulle granska sina pdstien-
den. Vem vet? Kanske skulle 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 krimsk-
ranu och glaskulor . Eller kanske
med malkulor istdllet, vem vet?"

Frank hppa

23Folkvett . 3-4/89



Favorlt I reprls:
o

Aret som inte heller blev

u ndr 7989 gott och vdl har passerat har vi grdvt
upp kinda mediets Doris Ankarbergs forut-
sdgelser for 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"ptrsonligut-
aeckling" och "positiat tiinl(ande", och hennes frirutsigel-
ser dr vagare dn miinga andras (och gud, sA trdkiga).
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, sA hiir ldt det 31 december 1988:

Rubrik 'Doris ser att Feldt ler"
Bild pd Feldt i kristallkula. Bildtext: "Triumf."

Ur artikeln:
"Finansministern befdster sin position.

-Iag ser hur Feldt hotter med fingret, ser triumfe-
rande ut och har det ddr "vad var det lagsr�?"-
utbycket. Han Iyckas fd igenom ett projekt. Men han
mAste vila frdn arbetet och motionera mycket."

(I mars 1989 tvingailes Feldt nesligen dra tillbalu
fdrslaget om montshdjning, ett ncilulag sorn ledde till att
Feldt bestiimde sig fdr att sluta som firunsminbter,..)

Om Palmemordeb
"- Det dr mycket som klarnar i borian av Aret. Men jag
ser en mycket Mrd knut med mdnga trAdar som drag-
its dt. Mer vill iag inte siiga om det."

(lnte myclect klarnade. Och lcruwast i bdrjan ao dret.)

"- Vathret vid kusterna i sodra Sverige och pd vdst-
kusten blir allt grumsigare. Men nigon gAng under dret
tas krafttag, fast jag vet inte hur det ska gi till och
sedan blir vatbren allt liusare."

(HtXtenlg88 ur f\roraningar ilaoen och siildtid ak-
tuella. Ndgot siirskilt lwr knappast intriiffat pd omrddet se-
dan das.)
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'-IagsAg en buss, ndgot mindre dn de vi vanli-
gen har i trafik. Den var gul, fast det kan ha en symbo-
lisk betydelse, gult stAr for kraft och energi, och den
kom frAn mellansverige. En prototyp av en miliSvdn-
ligare buss. ]ag tror den kommer framAt ndrsta host.

- 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 mel-
lan ost och vdst att fortsitta. I vist upptAcker man dju-
pet 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 intressant fall. Visar en del ao teknikenbakom
lyclcade fiirutsiigelser. 

"UtAnaattutlinje" uur ett misstag, en
onnilig gecbering. Ut oss bortse frdn den och tiinlu pd
Rumiinien. Haile dktaturen inte fallit lwde det htnnat tolkas
som enkonekt ftrutsiigebe - den sbta rdda regimen. Men
en rtiil fiirgknn oclc.il tollus som en symbol ftir blod eller
inbiirdeskrig.)

Om botemedel mot AIDS:
"- Det blir inget enstaka preparat som sldr igenom.
Men rran kommer att upptiicka att en kombination av
preparat som anpassas efter varje enskild individ kan
fungera. Det kommer snart, kanske redan forsta
halvdret."'

Ankarberg drar ocksA den vanliga historien om
sig sjiilv.

'-Iagvill betona det positiva i tillvaron, sdger
Doris.

- En del bitska herrar brukar kalla mig for opti-
mistisk. Men det dr sA att om vi tdnker positivt sd al-
stras det positiv kraft. Lika dras till lika."

"Hon vill betona att hon inte dr nAgon
"spAkArring" i traditionell bemdrkelse utan vill att det
hon gor ska behandlas med respekt."

-IS
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