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Sparadettanummersmittuppslag!
Detta nummer innehAller bl a en utforlig presentation
av forening Vetenskap och Folkbildning och dess verksamhet. Presentationen dr avsiktligt lagd pA mittuppslaget for att
kunna rivas ur och Sparas,eller kopieras, s5.att du har de aktuella uppgifterna om foreningen liitt tillgdngliga. Tanken dr
ocksA att du skall kunna anvd.nda mittuppslaget ndr du
vdrvar nya medlemmar eller ndr du i andra sammanhang
gor reklam for foreningen.
Detta nummer dr ett dubbelnummer. Vi i redaktionen
beklagar att Folkvetts utgivning haft en tendens till en trevande och lAngsam start i borjan av Aret for att sedan komma
desto starkare mot slutet. Vi lovar dock att anstrdnga oss
dnnu mer for att fa utgivningen av Folkvett jdmnt spridd
over iret.
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Vetenskap
bildades1982av miinniskor
och Folkbildning
Foreningen
sA ofta fAttstA
somoroades6veratt ockultismoch pseudovetenskap
metoderdr sAdAligtktinda.SAh€ir
och att vetenskapens
oemotsagda,
i stadgarna:
vAr mAlsdttning
formuleras
F 6 re ni ngenV etenskap och Fol kbi l dni nghar ti l l uppgi ft att fri mja f olkb i l d n i ng om vetenskapensmetoder och resul tat.S i rski l t tar fo r eningen
bekdmpa de fel akti g a
s o m si n uppgi ft att i en fri opi ni onsbi l dni ng
i
frA
gor
som
kan avgdras vetenskafo re s t i l l ni ngarsom forekommer
p l i g t. En vi kti g del av den vetenskapl i gafol kbi l dni ngeni i r att klar gor a
v i l k a f rA gor som kan respekti vei nte kan avgoras med vetenskapliga
medel.
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Piver pr6vning
Nyligen publicerade fyra forskare vid
Hdlsouniversiteteti Linkoping en undersokning av cancerpatientervid den antroposofiskaVidarkliniken i Jdrna.*
Rapporten uppmdrksammadesbl a av
SvD. Enligt det TT-referat som tidningen
Atergav under rubriken "Jirnavird iikar
livskvalitet" fick majoritetenav de femton(!) patienter som ingick i undersokningen storre livskvalitet - minskad oro,
bdttre somn etc
genom behandlingen
vid Vidarkliniken.
Bakgrundentill studien dr den uppgift
som Iades pn Alternativmedicinkommitt6n: att initiera nya forsknings- och
utvdrderingsprojekt som ndrmare granskade den alternativa medicinen. I det sammanhanget beslutade regeringen om dispens for Vidarkliniken frAn injektionslagen.
En forutsdttning for dispensen var
pAborjandetav Linkopingsstudien.I beslutet sadesocksi att "avsiktendr att resultatet
av undersokningen skall ligga till grund
for en fortsatt forsoksverksamhetvid Vidarkliniken".
Men det syftet uppfylls inte pA lAnga
vdgar av den nu publicerade undersokningen. Detta vidgAr ocksAforfattarna.Syftet har i stdllet varit att studeraolika metoder for utvairdering av verksamheten vid
Vidarkliniken.
De tvi metoder som provats dr patientintervjuer (kallad kvalitativ metod) och
frAgeformuldr (kallad kvantitativ metod).
Med dessa metoder har man undersokt
hur patienterna upplever behandlingen
och vistelsenvid Vidarkliniken.
Man har inte alls undersokt eventuella
effekter av injicering av sA kallade naturmedel, t ex det av antroposofiska ldkare
anvdndamistelpreparatetIscador.
Resultatet av sjiilva huvudundersokningen -metodjdmforelsen- dr praktiskt taget helt fritt frAn overraskningar:inFolkvett . 3-4/90

tervjuer ger en mer nyanserad bild men dr
samtidigt mer tidskrdvande; med frdgeformuldr dr det liittare att mdta och jzimfora
patienternas upplevelse av sin vistelse.
Behovdes verkligen ytterligare en undersokning for att fastslAdetta?
Att det ror sig om en metod- och pilotstudie podngterar forfattarna flera gAngerhela undersokningen omfattar inte fler dn
femton patienter. Man understryker ocksi
att studien inte ger nAgon som helst indikation pA eventuell behandlingseffekt.
AndA gors ett ganska stort stort nummer
bAde i rapporten och i media - av
den okade livskvalitet som patienterna
sdgersig uppleva. Motsatt resultat hade faktiskt varit mer anmdrkningsvdrt med tanke
pA att Vidarkliniken av de flesta cancerpatienter som soker sig dit ses som en sista,
ofta desperat,utvdg.
Allvarligare dr att Linkopingsstudien,
medvetet eller omedvetet frin forskarlagets
sida, tycks ha medverkat till att legitimera
fortsatt iniicering av Iscador och andra antroposofiska preparat pA dispens;undantaget frAn den si kallade injektionslagen
forefaller ju ha getts med den uttryckliga avsikten att mojliggora en utvdrdering av preparatenseventuellabehandlingseffekt.
Varfor tid och resurser pn detta sdtt
slosatsbort pA en tdmligen trivial metodjiimforelse dr en gAta. All kraft borde naturligtvis forst ha satts in pA klinisk undersokning av den eventuella effekten av injicering av olika naturmedel, i forsta hand
mistelpreparatet Iscador.

* E. Hamrin, M. Carlsson,L. Haglund och U. Nygren:
Provning av olika metoder att utvdrdera verksamheten vid Vidarkliken i |drna. En pilotstudie inriktad
pA cancerpatienten.Linkoping 1990.

Antroposofin i Sverige
Tilt de mest framgingsrika sekterna i dagensvflg av nyandlighet htir antroposofin. En lflra
som grundas pl en mans andliga nforskningni triirjan av seklet. Mannen vai Rudolf Steiner
antroposofernas store och ende guru.
Folkvett har i en rad artiklar kritiskt granskat antroposofin. Dess kunskapssyn, alternativa
lfikekonst, biodynamisk odling (med inslag av magi och mystik); dessmflnniskosyn och dess
raslf,ra. Innan vi fortsfltter vfrr serie ska vi hlir i lite mer generella termer beskriva antroposofernas verksamhet i Sverige.I en senare artikel i Folkvett kommer vi att presentera en
analys av varftir antroposoferna flr och har varit si framgflngsrika i virt land.

Vad dr antroposofi?Sjilva slger antropoir en
sofernabflde att antroposofin
"andevetenskap"
Man
och en "kunskapsviig".
fornekar bestf,mtatt den f,r en religion.
Frans
Antroposofernas"chefsideolog"
"inne-hiller
inga
att
den
skriver
Carlgren
dogrfiereller andrafor fornuftetofltkoirliga
(1). Men ndr antroposoferna
sdger
trossatser"
for
ftirstfl
forskning
att
krflvs
andlig
att det
verklighetensdtterde sig over alla gingse
begreppom vad bfldevetenskapoch religion
6r.

som en religiosrtirelseoch en skickligt
missionerandesfldan(2). IArans underbyggnadmed dessandar,demoner,magi,
mystik,rasldr4 vetenskapsfientlighet
och

Antroposofindr ingenvetenskaputan en tro
pfl en magiskviirldsbild.
Vackersidanutfrt
Det finns onekligenmycketsom 6r vackerti
antroposofernasalternativaverklighet.Man
skulle kunnavf,ndapfl SaraLidmansuttryck
och siigaatt antroposofinhar vackersidanutflt.
Med vackersidanmenarjag t ex derasarkitektur, med luftiga annorlundahus milade i
hiirliga pastellfiirger.Textilier i naturmaterial.
Tygbl<ijoroch angoramjukayllebyxortill spiidbarnen.Tunga och rustikaleksaker,fjdrran
plastigaslit-och-sliing.
frfln leksaksaffdrernas
jordbruk
giftfritt
och ett ansvarfor
Vi ser ett
ffltt
en stor uppnaturen.En sjukvhrdsom
pressen
mdrksamheti
och beskrivitsmed bara
"omvackraord, sldom "mdnniskoviinlig",
"helhetstdnkande"
vflrdande",
osv.Och inte
minst en liikepedagogiksomframg8ngsrikthar
anvflntspi utvecklingsstcirda
barnbcli vuxnai
Jiirna sedan3O-talet.
Det som lockar miinniskorin i antroposofiniir
fcirmodligenliiransvackrautsida.Inte dess
underbyggnad,som frir m6nganyfriilstadr
tiimligen okiind. MadelaineCats,somhaft
barn i Waldorfskola,beskriverantroposofin
4

reinkarnationsid6erhar beskrivitsi tidigare
artiklar i Folkvett. Hiir skavr som en
gmyiixling!e nd.rmarep[ vad antroposoferna
lockarmed.Hrans yttie "vackersida".
Antroposofernai Jflrna
Det lilla samhiilletJdrna i Sclrmlandiir sedan
ett halvt sekelcentrumfor antroposofernai
Sverige.I Jiirna arbetarca 500pbrsonerpfl
heltid i antroposofiska
verksamheter.
Hai
finns skolor,forskolor,verkstflder,lflrarseminarium,sjukhus,liikepedagogiska
institut,
butiker,bageii,handelstrdOgirl,iapell mm.
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Antroposofiskasiillskapeti Sverigehadetr
19851150medlemmar.Men antaletsympatisdrer mer eller mindre lflngt komnai antroposofin iir mflngdubbeltst6rre.Forutom i
Jiirna finns antroposofernaframfor allt i
Stockholm,Srideitdlje,Umet och Norrkoping.
Aker man E-4:ansoderutfrln Stockholm
undg6rman knappastatt se antroposofernas
lilla koloni av liickert formadeoch fiirgsatta
hus i Jdrna.
Hus i rosa och ljusblAft
Erik Asmussenheter arkitektensomhar ritat
antroposofernas
byggnaderi Jiirna.
Arkitekturen ska stimuleravir handlingskraft
och vilja, och skaparum fdr fantasi,kreativitet och gemenskap.Trubbigavinklar vdxlar
med rdta"konkavaoch konvexaformer samverkar och fiirgernaspelaren avgcirande
roll
frir helheten.
Klassrummeni en skolat ex skavara utformade for att passaelevernasolika utvecklingsstadier.I smdbarnensklassrumi Orjanskolan
rundar sig taken skyddandeoch mjukt river
barnen.Viiggarnadr laseradei varmt rcitt.
I de dldre barnensrum [r vinklarnariita och
rummenmindre "sagoaktiga".
Attae.ingarnas
klassrumiir gul-orangeoch i de iildstabarnens
rum iir fiirgernagrrinaoch bH. BHlaserade,
riitlinjiga rum befriimjar tankeverksamhet
och
intellektuellt arbeteenligt antroposoferna(3).
Waldorfskolor
Den fcirstawaldorfskolangrundadesav Rudolf
Steinervid cigarettfabrikenWaldorf-Astoriai
StuttgartLr 1919.Skolanvar avseddfcir
barnentill arbetareoch tiiinstmiinvid
fabriken.Trettio flr senaiefick Sverigesin
frirsta antroposofiskaskola,Kristofferskolani
Bromma.Idag finns det tre waldorfskolori
Stockholmskommun,rnedsammanlagt1000
elever.Platsernadr eftertraktade.Det giiller
att stiilla sinabarn i ko redanvid fodseln.Idag
koar 800barn frir att fi kommain och av dem
iir 80 fodda under 1990.
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frrdq

Eterna (a/- lqzr)

GcistaWilson har skrivit en kritisk bok om
ygldgrfpedagogiken(4, se Folkvett nr 2/90).
Han har sin teori om varf<irst mflnga
fririildrar vill ha sinabarn i waldorfskolor:den
negativabild mtnga har av den svenska
grundskolanoch waldorfskolornasfalska
ansikte(imf "vackersidanuttt").
Det finns totalt 450Waldorfskolori viirlden
och av dem finns 23 i Sverige.
Den socialasnedrekrwerinsentill Kristofferskolanhar beskrivitsi ett rJportagei
Uir art i d_+i
ngen/ Svens\ sk ot^ti dni n"g(5) . N iist an
vart tredje barn somgflr i en waldorfskolai
Stockholmsomrfldet
Far en fririilder som
arbetarsom ldrare (i vanlie skolaeller i
waldorf). Mer iin 50 Voav foraldrarnatill barn
i Kristofferskolanhar akademiskeller annan
eftergymnasialutbildning.Om man liiggertill
fciriildrarmed konstndrliEutbildnineb-iir
siffran65%.De flestawa-ldorfskoloihar
statligtstod,men kostnadensom fordldrarna
fflr betalaper elev och mflnadi Kristofferskolandr ca 750kronor.
En waldorfskolahar oftastinte en rektor, utan
drivs av ldrare i samverkanmed foriildrarna.
Men "samverkan"frirefaller dock mer handla
om arbete(att reparera,arbetai skolbe5

stdllaupp vid basarerosv)dn
spisningen,
direkt inflytande.I vissaskolormlste
fordldrarnaarbetai skolantill och med under
barnetskotid, och insatsernakan vara
avqcirandeftir om barnet kommer in eller inte
(O)i.tvttngaf<iriildrarklagar tiver bristande
insyni elevernasskolarbete.
Flertalet ldrare i Kristofferskolan6r antroposofer.Men FransCarlgrenskriveratt "antroposofin dr en inspirationskiillai lflrarnas
(7). I
arbeteinte ett inslagi undervisningen"
ldrare
I;Srartidningen
uppskattar
en
artikeln i
till
ca
60
Kristofferskolan
sin
arbetstid
vid
timmar i veckanoch lonen dr ca 8000kronor i
mflnaden.Lonesiittningensker med h[nsyn till
forsrirjningsbordan.
Utbildningentill waldorfldraretar tre flr och
i J[rna. Hiir
skervid Rudolf Steinerseminariet
tar man in blivandeliirare frtn hela Norden.
Totalt brukar seminarietha ca L50-180elever.
Lflkepedagogiken
fu tq:S instiftadesMikaelsgirden,det forsta
liikepedagogiska
institutet i Jdrna.Vid
Mikaelsgflrdentog man in psykisktstordabarn
och ungdomarfor triining och vflrd i smi
familje-liknandegrupper.Utgtngspunktenfor
antroposofernadr att det i varje barn finns en
kdrna som iir frisk och att dennakdrna dr av
andlig natur. Triiningen av forstindshandikappadebarn har ut6katsunder trens lopp
och idag omfattarverksamhetendvenvuxna.
Det finns flera skyddadeverkstiideri Jiirna
som iir knutna till de liikepedagogiska
instituten.
Antroposofernasarbetemed utvecklingsstorda
bedomare
barn liar enligt mtnga utomstflende
varit mycketframgflngsrik.
Dagsrytmeniir ett viktigt inslagi den antroposofiskaliikepedagogiken.Den skaparen stabilitet i tillvaron: uppstigning,morgonsamling,
lektioner,lek, arbete,promenaderosv.
Ett annatviktigt inslagdr eurytmin.
Eurytmi
Eurytmi dr en form av dans.Men inte en dans

som noje eller glrmnastik,utan som en sjiilslig
aktivitet.Ett siitt att mediteraantroposofiskt.
Eurytmi iir obligatoriski waldorfskolornafrtn
forsta klass,men anvdndsockst i arbetetmed
utvecklingsstorda
och i antroposofisksjulwtrd.
Antroposofernabeskriversjiilvaeurytminsom
en "rdrelsekonst",
att med hjelp av rorelser
visualiserataleller sflng."Med hj[lp av
recitationeller musik som,i riverford
genomrummet
bemiirkelse,"bdr" eur5rtmisten
kan dikwerk och kompositionerframstdllaspfl
scenen"(8).
Eurytmi besrivsav dessutovarebtde vara en
"konstndrligvetenskap"och en "objektiv
konstart".Eurvtminsrcirelserdr en "forutsiittningoch eir metamorfoseringav de
luftstrommarsomsdttsi rorelsendr en viss
vokal,konsonanteller ton formas"."Eurytmistensokerdiirfdr visavad somrent realt och
objektivt finns bakomvarje ton och varje ljud".
Detta gcir,enligt antoposoferna,eurytmisten
till en konstndrsominte spekulerar,tror eller
tycker,utan ser(9).
Eurytmistenbiir fotsidadriikter i olika ljusa
fflrger med storaluftiga slojor.Fem flr tar det
att utbilda sig till eurytmiliirarei Jiirna.

Vidarkliniken
"Man fir brostcancerniir sjtileninte kan
sjunga."
Si sflgeren ldkarevid antroposofernas
eget
sjukhusVidarkliniken, i Jiirna. Citatet har
hrimtatsur en artikel i Aftonbladetssondagsbilagaden 8 oktober 1989.
Vidarkliniken har 48 virdplatser, liikarmottagningfor oppenvflrdoch ett patienthotell
med elvaplatser.Personalenbestflrav legitimeradeliikare och sjukskoterskorsamt
bitriiden och ett antal antroposofisktutbildade
terapeuterf<irliikeeurytmi,mfllningsterapiosv.
For ca hiilften av patienternabetalas
vtrdavgiften ( 1400kr per dygr) helt av
remitterandelandsting.Andra patienter
betalar hiilften siiilvaoch hiilften betalasav
Vid aklinikensg6vofinansierade patientfond.
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Tilltalande for minga dr att den antropo'
sofiskaliikekonstenliigsutei frln en
"helhetss5m"
pt miinniji<an.Vtrden dr peroch
b6de
sjdlenoch kroppenmiste
_sonlig
behandlas.Men hiir finns ocksfl-mvcket
metafysisktid6godssomvilar pt Rudolf
"fdrsknins".
Steinersandevetenskapliga
Om
inte mdnniskanfunger^ar
Enliet sin "aidlisa
v
ursprungsid6"komrier den "ridnskliga
ekologin"i obalansoch man blir sjuk-.Diirfor
scikerman inte i frirstahand stopfa ett
sjukdomsforlopputan styradet bbhframfrir
allt hitta orsakehtill siukdomen.Och orsaken
tinns i de andligaoch siatstigakrafterna.T ex
n{got man}rafifor sig i ett tTdigareliv eller att
sjiilen inte kan sjunga...
Vid Vidarkliniken f6r man hjelp genombad,
massage,_
hoqr_e
opatiskaliikemedel, eurytffid,
musik och mflningsterapiatt ft ordningpfl
sjiilen och livsprocesserna.Antroposofdr'nahar
dessutomdisp-ens
frfln regeringeriatt iniicera
"
ortpreparat,bl a det omslriddf mistelpreparatetIscador,som anvdndsinom Vidarklinikens cancervtrd.
Kostenvid kliniken utsdrs forstflsav biodynamisktodladegrrin-sake
r.

Biodynamiskodting
P.n bio4y"umiskaodlingenhar beskrivitsav
t-arsHedeniisi Folkvett3-4/99.Hedends
redogcirhzirbl a fcir skillnadernamellan det
biodynamiskajordbruket och andra "alternativa"odlingssiitt;Attodla biodyna-iskt a,
inte bara att odla ekologisktoch giftfritt,' -lika
vi{tigl. iir inslagenav mistik, -agT och
miirkliga preparat.
Den.yrkglmflspigtbiodynamisktodlade
arealeni sverigeupptar en promille av landets
ikermark. Odlarna^ar ca}}b styckenochdessutomfinns en hel del husbehovsodlare.
De antroposofiskaverksamheternaomfattas
-avenav m6ngaandra aktiviteter dn de som har
beskrivitshiii. Bl a har man en esen
bankverksamhe-t,
Fria kutturfonden,och en
n
fri
kyrll
ig
fci
rsam
Iing, Kri st ensa-tu-no. t.
9ge
Antroposot{ kan leda ossfrin vaggantill
Bf{vgn,i ncidoch lust och geno* fi5isaoch
sjukdom.
I niistanummer av Folkvett kan vi liisa mer
om den biodynamiskaodlingen.Seriin om
anrroposoilntortsiitter!
Anna Schytt

+

/;,F

p

l
Vidarklinikendppnadesi oktober19g5och
har sedandessfBit stor och ndstanodelat
positiv uppmiirksamheti massmedia.pfl
Sy9ns.k1{3SblaOetsf dag-! Lqa._rycks
man atdri g
sluta hiinfrirasdver Vidarklinilien. "svmbolen
fcir virt vdxandebehovav alternaiiuiilt de.,
konventionellasjukvflrden"(1.0).
En mer kritisk granskningav den antroDosofiskaliikekonstenfinns att ltisai Folkvett
1/89 och2/89, i artiklar av HansIsakssonoch
SvenOve Hansson.
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I4
ning av sina "patienters"hiilsotillstAnd,och
vid behov kunna hdnvisa patienterna till
FrAn Duke University i North Carolina
samhdllets akademiskt forankrade sjukhar ]udd W Moul rapporterat om sju pavArd.
tienter med testikelcancer som mellan 1'970
I tidskriften "Overldkaren" kan vi ldsa
och 1987 vd,grat ge med pA behandling. Alla
om Overldkarforbundets remissvar. Forsju dr nu doda, och for sex av dem bedomer
dr emot att de "registreradealternabundet
man att detta kan tillskrivas det faktum att
tivmedicinska yrkesutovarna" registreras
de viigrat behandla sig. En vdgrade testikeldetta skulle kunna
av Socialstyrelsen
operaiion, en vdgrade bukoperation och alla
legitimation av
en
statlig
som
uppfattas
sju viigrade medicinering.
kvacksalvarna. I stdllet foreslAr man att
Vdgran att lAta sig behandlas kom tidigt
Konsumentverket blir den instans som
i sjukdbmsforloppet och man bedomde att
skoter registreringen.
den var relaterad till forutfattade meningar
Det iir nog en rimlig bedomning. Ndr
snarare dn rddsla for olika biverkningar av
lagen
om "naturmedel" kom, dvs ndr medbehandlingen.
el som inte var bevisat skadliga kunde
|?imfort med ovriga av behandlingssdljassom "naturmedel", bestiimdesatt deshade
centrets patienter med testikelcancer
sa skulle registrerasav Socialstyrelsen.Detde som vdgrade en mer avancerad sjukdom
ta har troligen givit stor kommersiell dragoch ldgre utbildningsnivA; fler var arbetshjalp At branschen- registreringen uppfat"underpresterande". Viigrarna
losa och
tas som en kvalitetsstimpel, trots att ingen
"naturmedlens"
bedomdes vidare vara mer religiosa och ha
myndighet uttalat sig om
sdmre forstAelse av sin sjukdom dn ovriga
eventuella effekt.
patienter. Forvdntningar hos vdgrarna pA
Iag dr tveksam till hela tanken att
terapier utanfor den akademiska medicinen
allmdnheten totalt sett kommer att skadas
var troligen en viktig drivkraft for patientmindre av kvacksalvare efter det att en
beteendet.
"medicinsk grundkurs" inforts.
Iag vet hur
Testikelcancer dr en tumorform som i
dr.
Det dr ett
arbetet
svArt det medicinska
dag, till skillnad frAn for femton Ar sedan,
stdndigt problem pA en liikarmottagning att
har mycket god prognos. Inforandet av
tidigt kdnna igen allvarliga behandlingsbara
ldkemedlet Cisplatin har markant dndrat
sjukdomar.Det dr en svAr uppgift dven ndr
overlevnadschansen for de oftast unga mdn
man har mAnga Ars ldkarutbildning bakom
som fAr denna sjukdom.
sig.
Man kan tinka sig att vissa kvacksalvBasutbildningf6r kvacksalvare
are blir mer odmjuka efter en basutbildning
och diirfor snabbareskickar patienter vidAlternativmedicinkommitt6n lade nyare, och att detta leder till fdrre skador dn i
ligen fram sitt slutbetdnkande, ddr det
for kvackforeslAs att kvacksalverilagen frAn 1'960 dug. Samtidigt torde marknaden
"registreradealterde
oka,
eftersom
salvare
dndras. Kvacksalvare skall exempelvis efter
yrkesutcivarna", om de
nativmedicinska
en ettirig, frivillig basutbildning kunna fa
"registrerad alternativav
troligen kommer att
staten,
godkdnns
yrkesbeteckningen
fler
patienter.
till
sig
dra
medicinsk yrkesutovare". Antroposofiska
Kanske skulle ocksA en andra kategori
medel foredlAs bli undantagna frAn liikeav kvacksalvareoka i antal - de som inte
medelskontroll.
vill ha nAgot med staten och dess myndigId6n med den ettAriga basutbildningen
heter att gora utan vill stA helt fria. Dessa
dr att kvacksalvarna skall ta sAdana kunskaper att de kan gora en allmdn bedom-

DOdligvArdvdgran
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4r
kommer sdkert att vara attraktiva for vissa
patienter.
Sammantagetkan i olyckligaste fall effekten av forslaget bli att det totala antalet
skador av landets kvacksalvare okar, helt
enkelt ddrfor att den nya lagen leder till att
fler kvacksalvare finner sin utkomst.
jag Aterkommer i en senarekolumn om
antroposofiskalikemedel.

Humorfrittsaneringsarbete
Slutligen ett svar till en ldsare som i
brev anklagar oss for att vara alldeles for
gravallvarliga. Det som kvacksalvareskriver eller hittar pA dr oftast sA komiskt att det
rdcker att visa fram den sidan, menar denna
ldsare.
Kanske dr det sA- att vi i dessaspalter
bedriver ett sjiillost och humorfritt saneringsarbetesom inte gor nAgon glad. Den
homeopatiska tanken, att ju mer man
spdder saften.innan man dricker den, desto
"starkare"blir drycken, kanske vi bara skall
skratta At. (Se dock artikeln om homeopati
pA sidan 72 i detta nummer!)
Trdffande parodier har inte saknats.Iag
kan fortfarande le At den ansprAksfullasondagsbilagan till en stor kvdllstidning som
entusiastiskt berittade om den nya alternativmedicinska diagnostiken "omfaloskopi".
Diagnostikern tittade med ett speciellt
instrument pA patientens navel och pAstod
sig kunna utliisa exakt vilken Akomma som
plAgade patienten och vilka "naturmedel"
som skulle ges for att avldgsnalidandet.
Senarekom det fram att det var ett giing
skojare som hittat pA tidningsartikeln for att
visa hur lAngt frAn sanning och redlighet
journalistiken i bilagan befann sig, och som
lyckats med att silja artikeln till tidningen.
Nog var det friskt, och kanske somliga
vdcktes till eftertanke. Samtidigt dr det vdl
sA att gemensamt skratt At artikleln krdver
gemensamkunskap.
Folkvett . 3-4/90

For egen del kommer jag nog att
fortsdtta mitt humorfria dissekerande av
"alternativmedicinens" pAstAenden
och
handlin Eait,och min trost dr att det finns
mycket annat att skratta och gliidjas At hiir i
livet dn kvacksalvare och forsdljare av
overksamma preparat.
Gunnar Steineck

F o l k b i l d n i n g s i d e apl i 1 7 9 0 - t a l e t
For att forhindra spridningen av radikala id6er med franskt ursPrung inforde
den svenska regeringen den 25 december
inskrdnkningar i tryckfrihet7792kraftiga
-kritik
av regeringssiittetskulle
en. NAgon
-forekomma.
Samtidigt forbjods en
fA
inte
av de mest oppositionella tidskrifterna.
UtegAngsforbud infordes i huvudstaden,
Iiksom forbud mot politiska klubbar och
andra "misstdnkliga och olovliga sammankomster". (Ia, det stod faktiskt i kungorelsen att "olovliga" sammankomster var
forbjudna.) Trupper drogs samman runt
Stockholm, och staden patrullerades pn
natten av soldater.
Forbudet mot sammankomstervar begrdnsat till Stockholm. PA nyArsaftonen
samladesstudenternai Uppsala, som upprorts av frihetsinskrinkningarna, till en
demonstration som fick formen av ett begravningstAgfor den avsomnudg tryckfriheten. Under sin vandring pA stadensgator
sjong studenterna bl a en sAng som inleddes med foljande vers:
"Frihetoch jimlikhet leveblandoss!
Upplysningsprideblandoss sitt bloss!
Lydomdess rost
I vArabrost
KAnnomvAr ritt
KiinnomvAr styrkaRestendr ldtt"
Dagen efter tryckfrihetsbegravningen,
studentdvs nyArsdagen 1793, Atesamlades

efrf,*

erna. De beslutadeatt hddanefterhAlla sig till
tvA sammankomsteri veckan, ddr deltagarna
skulle ldsa upp skrifter i olika d.mnen.Dessa
moten bendmndes "konvent" - ett synnerIigen provocerande namn, eftersom den
forsamling i Paris som utropat republiken
just kallade sig "konvent".
NAgra av konventstalen dr bevarade. De
ger en intressant bild a.v stdmningarna bland
den tidens studenter. Aven om nigra revolutionerande yttranden inte finns bevarade,
dr det uppenbart att hdndelsernai Frankrike
hade ett stort inflytande pA tdnkandet.
NAgra av talen vittnade om missnoje
med att de egna studierna inte var tillrlickligt
nyttiga for samhiillet utanfor universitetet:
"MAtteodlingenav vArtforstAndfA en annan synpunkt,ett vidstriicktare,ett nyttigare och sdllaref6remAldn detta l6rda
joller,som vakarblottover luntor,damm
och mogel,men 6ver intetfolkslags
vdlfdrd."
En av konventstalarnatalade varmt for
"det allmdnna fornuftets spridande", dvs av
vad man i dag skulle kalla folkbildning. Han
framstdlldeett slags utopisk bild av framtidens bildade bonde:
"Ndrjag forestdllermig en lantbrukare,
som trdttadav dagensmodorom aftonen
AterviinderfrAnsin plog,och efteratt
sina
nAgraminuterhava sammanhdmtat
livskrafter,
tagersig en bok i handen,som
med en gagnandeenfaldighet(enkelhet)
undervisarhonomom jordarternasbemojlighet
skaffenhet,om jordblandningars
hans
forbdttrande
av
och nyttatill
Akerbruk,ellerom hans arbetsredskaps
och mojliga
mekaniskasammansdttning
ntir jag dagen ddrpAtycker
fdrbdittringar;
mig se honomigenomegna fdrsdkoch
verkstdlladet, som han om
spekulationer
aftonenliift, niir han en annanaftonstund
tycktesmed glad och leendeblickefterfrAgasina barnsom dagenvunnaframsteg i sina kunskaperoch ovningar,samt

fflts-^sfrTsf,n
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dartillleigganAgrakortafaderligaunvAramerauppodlade
insikterledastill
dervisningar;
ndrdennevdrdnadsvdrde
beredande
av egensdllhet?Ellerbordet
manom sdndagen
efterslutad
mAttav kunskaper,
sommanegenmyndigt
gudstjinstfdrestdlles
fdr mininbillning
tdckesunnahonom,endasttjdnatillatt
sittandei ett sdllskapav likaredliga
gdrahonommeraskickligochtAligatt dravdner,talandemedokonstlad
ga oket?Tvivlenej, M(ina)H(errar)
att
vdlmening
om socknens,
om ldnetsoch
hanlAtersig upplysas,endastmanej, unriketsbiista,sA hdjesminsjtiloch intagderskenav nyttaf6r honom,medall unes av Sdelf6rtjusning.
Och mitthjarta
dervisning
blottsdkeratt dnnumerfjattra
utgjuter
sig i dennahemligadnskan:
hanssjal...Ty ainnukan ickehistorien
Mdtte mitt fdderneslanden gAng fd
niimnanAgonregering,
somgjort
"
skAdasd lyckligatider.
mdnniskosldktets
upplysning
och dess
"i
sdllhets
beredande
tillsitthuvudfdremAl
Tyvdrr, menadetalaren,fanns det
"allmdnna
(huvudrindamAl)."
vAra tider" inte
medel" till en
sA lAngtgAende
Atgiird som att inrdtta allBehovetav upplysning giillde "icke almdnna skolor. Ddremot borde allmogen lenastden allmdnhetsom vanlottasunder ett
inom varje enskild sockenkunna organi- foraktligt namn av hopen, utan dven den
seraen skolaoch anstdllaldrare.Dessutom som kallar sig sjiilv upplyst, for att dolja for
bordeprdsternakunnasdttasi arbete:
andra sin okunnighet."
"Eller,om det rentut tillAtesmigattfa
Tyvdrr vet vi inte vem som ligger bakom
yttraminmening;
varforkunnaej en
dessayttranden. De bevarade exemplaren av
sockensprdstertillikablivadessunder- talen iir anonyma, sdkert i syfte att skydda
visareuti allade dmnen,somkunnabe- dem som framforde dessaupproriska Asikter
redamdnniskor
sallhet?BordAen
{Ia. repressalier. Konventens frisprAkighet
blev
ocksAsnart for mycket for de styrande i
timmestalandei religionsdmnen
var
Stockholm.
I slutet av april 7793nAddesUppsjundedag...upptagaen studerad
av
ett kungligt brev med "forbud embt
manshelatid?Ellerskallen predikant sala
fAymnigtl6nasblottf6r att nAgrastund- de sA kallade konventer eller i forfattningarna okdnda storre sammankomster av den
er i veckantalafdr murarna,
underdet
studerande ungdomen". Studenterna forsokhansAhdraresoveroch gdspar?"
te ge ut nAgra av konventstalen i tryck, men
TalarensAginte folkupplysningenen- detta forbjods och upplagan beslagtogs.NAgot
bart som en frAgaom att uppifrAninforme- forsok att trotsa konventsforbudet gjordes alra folket. UppenbarligensAghan folkupp- drig.
lysningensom ett medel till att lyfta folket
frAn en fortryckt till en mera sjdlvstiindig
Sven Ove Hansson
instdllni^g.
"SkalldAden hand,somur jordens
skdteframdrager
vArtlivsuppehdlle,
som lastarvArabordmedoverflOd
och
berederallavAranojen,evigthdljas
medfdraktoch fdrtryck?Are vi dAgjorda
att sugaarbetarens
blodoch sedan
medforaktskrattaAt hanseldnde?
Fdrtjrinar
hanej for all sin mddaden
tacksamhet
av osstillbaka,
att hanav
Folkvett . 3-4/90
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Aktuellakliniskastudierav homeopatibehandling
PA kontinenten och i Storbritannien har
det under senare Ar utforts studier som haft
titl syfte att utvirdera effekten av homeopatisk behandling. ForhAllandet att sA sker
dr positivt och vittnar, forhoppningsvis, om
att kritiken frAn skolmedicinen haft en viss
effekt.
Den restriktiva hAllning man frAn skolmedicinskt hAll visat gentemot homeopatin
tog avstamp redan vid 1800-taletsborjan, sedah Avogadro i sina studier av materien visat att dess utspddbarhet var dndlig. Homeopatpreparat
-effettkunde sAledesinte ha farmakoi de spddningar som vanligen
Iogisk
anvdndes,t ex D8-C30.*
DA den medicinska statistiken och kliniska studier, liknande dem vi idag genomfor, borjade tilldmpas pA l8a0-talet diimpades ytterligare den initiala entusiasmen
over homeopatin i monddna kretsar.
Den hade till en borjan just genom sin
totala verkningsloshet firat triumfer gentemot skolmedicinens dAtida orgier i AderlAtningar. Dessa ldr ha skordat fler offer in
Napoleonkrigen. I synnerhet kravet pA dubbelblinda, kontrollerade studier under
anvdndning av placebo for utvdrdering av
Iikemedel blev ett hArt slag for homeopatin.
Tidigare har upphovsmannen Hahnemanns dictum "Gdr som iag, men gor precis
.) MedD8 menasatt ldkemedlet
f6rtunnats
tillen hundmed
koncentration,
ursprungliga
av sin
rademiljondel
nollor.
pa
1+60
dvs
1/1
decillion,
C30 en utspidning
skallutf6rasundersamtidigpotentiering,
SpAdningen
medletspddesskall
dvsfdr varietio-ellerhundrapotens
kirlet dunkashart i handenellerbordet.Den h6gsta
spidningsomanvlndesdr C100.FOrattvid en sAdan
varasAkerpA att fA i sig en rnolekylav
spldningsgrad
det utspldda ldkemedletmAstepatientenkonsumera
av Unien volymdlrav som liggeri storleksordningen
versumsvolym(omradiensAtteslikamed14 miliarder
80 siffror.
med ett tal innehdllande
ljusAQmultiplicerat
grundare
homeopatins
SedanhaninsettdettaOvergick
homeopatiska
hur
till att framhAlla det
Hahnemann
vilmekanismer,
verkadegenomimateriella
ldkemedlet
ka dockej nirmarehardefinierats.

72

som jag!" lagt hinder i viigen for kliniska
studier enligt strikta riktlinjer.
Av allt att doma har denna instdllning
nu luckrats upp, dven om motstAndet dr
"CATS", som
segt. I den brittiska databasen
nyligen blivit tillgiinglig, och som f n upptar
drygt 30 000 tidskriftsreferenser over alterna-

f
)t

tiv och komplementdr medicin, kan man
hdmta en del information frAn denna frontlinje.
]ag skall hdr gora en kort oversikt, och
behandlar dA bara studier <irverhomeopatisk
medicin dir kontroller och placebo anvdnts.
I ett forsok att mota kritiken om homeopatins passivitet vad giiller kliniska provningar ger Ullman (1988)exempel pA 33 ktiniska studier sedan 1906civer effekten av homeopatisk medicin, inklusive effekten pA
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skador av senapsgasunder forsta vdrldskriget med hjalp av senapsgasi spddningen

c30.

'1,987)
Samme forfattare (Ullm an
citerar
pA annan plats femton kliniska studier som
utnyttjat dubbelblindteknik, och han diskuterar hur denna metodik kolliderar med homeopatins krav pe individualisering av behandlingen och utforlig dfagnostik med ledning av symptomen i varje enskilt fall.
Enligt homeopatiskt synsdtt tillkommer
diirtill problemet med att dven placebo kan
ha en kraftig effekt pA organismen, och stora
verkan av den aktiva substansen.(Exempelvis koksalt i hog spddning ansesvara ett potent homeopatiskt ldkemedel, trots att det
finns i avsevd.rt hogre koncentrationer i
kroppen.)
Dantas (1988)diskuterar i en artikel regler for hur kliniska provningar av homeopatiska medel skall gA till. Han hdvdar att
patientgrupperna skall vara stcirre dn 35 patienter, forsokstiden liingre dn 13 veckor och
att placebomedlet skall potentieras och spidas ut pA samma siitt som det homeopatiska
medel som skall provas.
Lewith, Brown & Tyrell (1989) undersokte i en placebokontrollerad studie effekten av influensavaccini spidningen C30,
intaget i tablettform, pA antikroppsutvecklingen mot influensa. Ingen skillnad kunde
mirkas mellan studie- och kontrollgrupp.
Fisher (1988) rapporterar om ett enkelblind-test avseende effekten av homeopatiska preparat pA muskelvdrk, omma punkter och somn. Vad gdller effekten pA somn
uteblev den, men det homeopatiska preparatet hade signifikant bittre effekt pA smdrtan d.nden placebo som gavs.
Fisher (1988) kommenterar den franska
officiella studien om effekten av homeopatmedicin pA tarmforlamning efter bukoperation, som var helt negativ. Han hivdar
emellertid att resultaten inte var tillforlitliga, eftersom man overgivit principen
Folkvett . 3-4/90

om individualiseri^9. Denna kritik kan
dock anvd.ndas mot varje systematisk
provning av liikemedel.
Kulkarni, Nagarkar & Burde (1988)rapporterar om positivt utfall av en studie ddr
biverkningarna av strAlningsbehandlad
cancer behandlats med hjalp av kobolt C30
och kaustiksoda D30. De homeopatbehandlade patienterna hade 30 Vofdrre biverkningar enligt en 18 punkters checklista. Det
framgAr inte om studien gjordes dubbelblint.
Bignamini m fl (1,987)genomforde en
studie pA 32 sdngliggandepatienter pe Alderdomshem(!) for att studera effekten av ett
bariumsalt i spidningen C15 pA hogt blodtryck. Man fann ingen skillnad for patientgruppen i desshelhet.
Taylor m fl (1985) Iimnade rapporter
om kliniska studier av homeopatbehandling av hosnuva, ett ofta framfort exempel
pA framgAnggrik h9*-"gpatmedicin. Studien, som omfattande 1,44patienter, erholl

//tt

signifikant forbdttring med den homeopatiska beredningen. Studien presenteradesi
det brittiska ldkarsdllskapetstidskrift The
Lancet1986,och vdckte ett viss uppseende.I
foreliggande databasdr detta den-endarefererade, med sdkerhet dubbelblinda, randomiserade studie som visat positiva effekter
13

av homeopatmedicin.
Doyle (1987) presenterar i The Daily
Telegraphmer blygsamma resultat av be"ett fetal"
handlingen av samma ikomma:
hade utmdrkt effekt, nAgra stycken blev
"botade", medan ungefdr hdlften hade
"nytta" av behandlingen
resultat som
vad gdller Akommor av detta slag inte
nd.mnvdrttorde avvika frAn slumpen.
SAledeskan sammanfattasatt i resultaten frAn det fital studier av homeopatins
effekter, som bor vara nAgorlunda invdndningsfria, finns snarast ett mindre antal positiva utfall dn vad slumpen ensam skulle
kunnat Astadkomma.Ty om slumpen f&r
rAda, bor vid normal hantering Atminstone
vart tjugonde forsok utfalla positivt.
Det lAnder trots allt skribenterna och
tidskriftsredaktorerna i den homeopatiska
pressen till heder, att man publicerar sA
pass mycket negativa resultat, trots att sA
mAnga eldsjdlar finns bland ldsarna, som
gdrna vill se den homeopatiskatesenbevisad. Man kan forvdnta sig att hiir, liksom
inom skolmedicinen, negativa resultat rapporteras i mindre utstrdckning. Det ir ocksA
att mdrka, att bedomningen av effekterna
dr gjorda av personer med en positiv
instdllning till homeopatin.
I vArt land Atnjuter homeopatin inte
alls samma sociala anseendesom pA kontinenten. Detta till skillnad frAn den antroposofiska medicinen, som i sin terapitradition i icke ovdsentlig grad bygger pA homeopatin. Men nAgot storre tryck att tala om
mot denna "komplementdra" medicingren
att redovisa sina resultat i den kliniska
studiens form forekommer inte i nAgon
storre utstrickning i Sverige. Man fAr sina
landstingsmedel iindA; och fler studiegrupper frAn den offentliga vArden in man kan
ta emot.
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FdreningenVetenskapoch Folkbildning
I l !

I

- En presentation
-

Hur det bdrjade
En fcireningmot astrologi,scientologioch flygande tefat?la, men framf<irallt en fcireninq
fcir folkbildning om vg191ql_<-aplig
metod och frii att vi ritt ska anvinda vetenskapeni frAgoi
ddr den kan vara oss till hjiilp.
Under vAren 1982skickade tio personerut 9!t uppr_opf<ir att bilda en forening fiir vetenskap
och.folkbildning. I uppropet-varnades fdr tbirdensgr till tikad vetenskipsfientlighet'i
samhdllet. "Pseudovetenskapliga
och mysticistiskariktniningar verkar pi 6n del n-aUatt
mdtasmed dkad respekt."
Pseudovetenskap.el
er .l.tngti frin alltid ofarlig, menadeundertecknarna.Den dr farlig nar
den lockar mdnniskortill kvacksalverii stiillet frir sakkunnigvird, och den ir farlig nei den
drar in mdnniskor i ett auktoritetsbundet beroendefiirhAllan-de,
sorn fallet iir i mAnla sekter.
Vidare hette det:
','Det
eftersom
finns ile nm iinild anserilet ldnliist att bekiimpairrationalismen,.
fiirnuftsargumentinte t'drefallerha ndgonaerkan.vi delar inte ilenna beildmninc.
"omvi
tror att miinniskorsmots.tdnilskr-aft
mbt irrationalism kan iikasgenom kunskap
oetenskapens
metoiler och resultizt."
I december 1982 bildades f6reningen
Vetenskap och Folkbildninq. F<ireninsen har f n cirka
-finns
270 medlemmar. Medlemmarna
<iver h-ela landet. Allt a-rbete inoir fdreningen ir
ideellt.

MAlsdttning
I stadgarnabeskrivs fdreningenssyfte sAhiir:
"Ftireningenoetenskapoch Folkbildning
har tiil uppgift att friimia folkbildning om
oetenskapens
metoileroch resultat. Sdrskilttar fiireningensom sin uppsift att i-en fri
opinionsb_ililnins
beldT.w 4 felgkliga.fdrestiiliningai som fdrekomiiel'i lrdgor s6m
kan aogiirasoetenskapligt.En aiktig del ao ilen oitenskapliga
folkbildninsbniir att
-med
klargi)ra oilka frdgor som kan respiktioe inte kan aoglirds
oetenskapligameilel.
Fiireningenansluter sig till den politiskoilemokratinsprinciper. Fiireningeniir
partipolitiskt neutral och neutral i religiiisatrosfrdgor."'

Folkvett . 3-4/90

15

I

Vad har foreningenastadkommit?
Minga av Vetenskap odr Folkbildnings medlernmar arbetar pA olika sdtt med folkbildning
och opinionsbildning fiir att skapa fcirstAelse fiir vetenskaplig metod. Kanske den viktigaste
effekten av vAr fdrening har varit att enskilda medlemrnar har stimulerats att gdra insatser i
form av tidningsartiklar, b<icker, f<iredrag och - inte minst - personliga samtal.
Fiire4ingen ger ut en tidskrift, Folkoett. Vi utser sedan nAgra Ar varje Ar Arets folkbildare
och Arets ftiroillare. VAra insatser har i Atskilliga fall mdrkts av i massmedia. Sjiilva existensen av en organiserad motkraft mot pseudovetenskapen har sdkert ocksA i mAnga fall
verkat Aterhlllande pi vad som annars kunde ha blivit ohimmad propaganda for pseudovetenskap.
Men vi skulle kunna gdra Atskilligt mer. Allt hlinger pA medlemmar som ir beredda att gdra
insatser.

Folkvett
Ar 1984fick fdreningens medlemsblad namnet Folkoett.Den har sedan dess alltmer kommit
att spridas till prenumerantersom inte ir medlemmar.MAnga folkbibliotek prenumererar
till exempel pA Folkvett. (Men inte aIIa. Om ditt bibliotek inte giir det, sAfdreslA dem gdrna
att borja gora det.) Vi har ocksA gradvis fiirbaftrat den tekniska utformningen, men
sjiilvfallet Ar det innehAllet som ir huvudsaken.
Hiir foljer nAgraexempel pA Amnensom som har behandlatsi artiklar i Folkvett under de senaste Aren:
o Scientologi
o Uri Gellers comeback
o Kan siare hjiilpa polisen?
o Antroposofisk medicin

o Antroposofins rasldra
o Slagrutor i den norska fjiillriiddningen
. Kaosforskning

Folkvett har sedannyligen tre styckenfastaspalter.I presspaltenrapporterarvi hur rivriga
media behandlar frAgor inom vArt intresseomrAde.I den internationella spalten handlar det
siirskilt om vad Vetenskapoch Folkbildningssysterorganisationer
i utlandet hAller pA med.
Den medicinska spalten handlar orn kvacksalverioch sA kallad alternativ medicin. Dessutom innehAllervarje nummer en ledare, och flertalet nummer innehAllerbokrecensioner
odr notiser.
Fcir ndrvarande hAller Folkvett pA med en temaserieom antroposofi. Varje nummer ihnehAller en artikel om antroposofi (men ocksAartiklar om andra imnen). Denna artikelserie
blir sammanlagt,sa vitt vi ve! den hittills grundligastegranskningsom genomfdrtsav antroposofin frAn vetenskapliga utgAngspunkter.
Folkvett kommer ut med f1uranuruner per ArgAng.
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letenskap och Folkbildning delar sedan 1.987Arligen ut tvi utmiirkelser, A,rets folkbildare och
Arets ftirvillare. De bAda utmirkelserna har fAtt god uppmlirksamhet i pressen.

Arets fdrvillare

Arets folkbildare
1987

TV-journalisten Hans Rehnaall, for sina populdrvetenskapliga TV-program.

1987

1988

Klas Fresk.Han dr ledare for
Tom Tits Experiment i Sodertdlje, ddr barn fAr ldra sig
naturvetenskap genom egna
iakttagelser och undersokningar.

1988

1989

Gunnar Rosell,medicinsk
journalist vid Aftonbladet.

1989

Dag Stdlsjit,for sina okritiska
TV-program som bidrar till att
underby gga auktoritetstro och
och skapa felaktiga forestdllningar om vetenskapligt arbete.
Amelia Adamo. Som ansvarig
for Aftonbladets sondags-och
hdlsobilagor har hon gAtt i
spetsenfor en journalistik som
har mer gemensamt med gammaldags marknadsskoj och
humbugmediciner dn med
modern undersokande
journalistik.
den statliga alternatiamedicinkommittdn, som konsekvent
undaikif att ta in ett vetenskapligt underlag i sina overvdganden.

fii5e$n-g9.1har. en .regelbundenmiitesverksamheti Stockholm, med en till tre mdten per
halvAr. Mcitenainleds med fciredr_a-g
av en inbjuden fiiredragshAllare,och avslutas i regel med
en eftersits med enkel fdrtiiring. NAgra av vAra mtiten de senasteAren:
o Harrl S9t!tit-^ har beraftat om liikarsdllskapetsutredning om skador av alternativmedicinsk behandling.
r Hans Rehnvall har berittat om hur det er att giira populiirvetenskap pe TV.
. Klas Fresk har visat oss Tom Tits Experiment.
Till. vAra ldrmaste planer hiir att fA lokala ombud pA nAgra orter utanfdr Stockholmsregionen,dAr vi har mAngamedlemmar,med huvuduppgiften att ordna ett och annat miite
pA respektive ort.
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lnternationellakontakter
Vetenskap och .Folkbildning ingAr i ett internationellt kontaktnet av skeptikerorganisationer, med vilka vi utbyter
-erfarenheter odr information. Den stiirsta av deSsaorgaiisationer dr CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the paran"ormal)
med sdte i usA. cslcoP ger ut tidskriften skeptical liquirer, som manga av fcireningeni
medlemmar har som husorgan jamte Folkvett. Vidare ha:r vi systerorgani-sationer i Ausitralie-n, Belg_ien,Finland,- Frankrike, Indien, Irland, Italien, Kanada, Mdxiko, Nederlinderna,
Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland.
Rapporter om vAra systerorganisationers aktiviteter kommer i varje nummer av Folkvett.
Alla som,st<idjerfcirmingens syfte kan_bli medlemmar i Vetenskap och Folkbildning. Medlemsavgiften iir f n 100 kr per Ar. I medlemsavgiften ingAr prenum-erationpA Folkveil. Medlemsavgiften skall siindas till postgiro 63 S9l.-2.Fyll i en-postgirotalong sl hir:
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enbart Prenumerera-pA Folkvett. Det kostar 75 kr, och postgironumret er
Pet 8er ockt bra llt
detsamma. Skriv "Prenumeiation" pA talbngen.
Fcireningens adress ir:
Vetenskap och Folkbildning
Box 185
101 23 Stockholm

Kontaktmed styrelsen
Hanno Ess6n
Sven Ove Hansson
Lars Hedeniis
Niels Hovmoller
Per-Olof Hulth
Lennart ]ohansson
Ulf Lindstrom
Gunnar Steineck
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Kontaktmed redaktionen
Sven Ove Flansson
Niels Hovmoller
Lennart ]ohansson
HAkan Marklund
Anna Schytt
|onas Soderstrcim

08-2522 40
08-76079 77
08-74206 66
08-771,2996
08-321,332
08-7M2491,
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Ska vetenskapenalls fdrklara?
Den Attonde artikeln i Folkvetts serie
om vetenskapenskunskapssyn stdller frAgan
om det gAr att klara sig utan forklaringar i
vetenskapen.
Det iir utomordentligt svArt att redogora
for vad som menas med en forklaring och
vad som d.r en godtagbar forklaring i vetenskapliga sammanhang. En del vetenskapsfilosofer har velat losa detta problem pA ett
lika enkelt som radikalt sitt: att ta bort forklaringar overhuvudtaget frAn vetenskapen.
Frdmst dr det radikala empirister som har
hdvdat en sAdan stAndpunkt. De har fornekat att vetenskapen har en forklarande
uppgift, och inskrdnkt vetenskapensroll till
att beskriva och ftirutsiiga fenomen som kan
iakttas empiriskt.
Denna instdllning har mycket gamla
anor, sdrskilt inom astronomin, vars studieobjekt forefoll ohjiilpligt otillgdngliga for en
dldre tids mdnniskor. Den gamla babyloniska astronomin verkar ha varit helt instdlld
pA att gora forutsiigelser om himlakropparnas rorelser, utan att uttala sig om annat dn
vad man kunde se frAn jorden. Den grekiska
astronomin forsokte diiremot att forklara
vad som syntes pA himlavalvet med teorier
om roterande sfdrer mm.
En instdllning liknande den babyloniska
Aterkom i 1500-taletsastronomi. Detta hade
sin bakgrund i den tidens stora stridsfrAgor,
t ex om jorden gick runt solen eller tvdrtom.
Det verkade omojligt att genom iakttagelser
frAn jorden komma till nAgon sdker slutsats
i sAdanafrAgor. MAnga hdvdade dA att astronomin skulle noja sig med att ftirutsiiga
himlakropparnas rcirelser.Det var inte dess
uppgift att ytterligare forklara dem. (1)
En av de mest inflytelserika teoretiker
som velat rensa ut forklaringar frAn vetenskapen var fysikern och filosofen Ernst
Mach (1838-1916).
Han ansAgatt de enda slutsatser man fick lov att dra frAn experiment
var sAdan slutsatser som kunde uttryckas i
form av forkortade beskrivningar av experimenten. Det betyder att "bara relationerna
mellan fakta dr av viirde
och detta
Folkvett . 3-4/90

uttommes av beskrivningar". (2) NAgra
forklaringar i egentlig mening skulle inte
behovas. Hans brittiske efterfoljare Pearson hdvdade att "ingen tror nu att vetenskapen forklarar nAgot; vi ser pA den som
en stenografisk beskrivning, en tankeekonomi." (3)
Mach hade stort inflytande blan d 1920talets logiska empirister. Deras syn pA
forklaringar var ocksAdensamma som den
Mach hade gett uttryck for. En teori skulle
beskriva och forutsiiga verkligheten sA bra
som mojligt, inte forsoka forklara den.
Forklaringar var snarast ett metafysiskt
dodkott som man borde rensa ut ur vetenskapen.
Detta dr emellertid en mycket problematisk stAndpunkt. I den mAn det ror
sig om "tankeekonomi" dr det en "tankeekonomi" som "ekonomiserar bort" en
stor del av det som brukar rdknas till det
frdmsta inom vetenskapen.Det dr svArt att
se hur man skulle kunna forska utan att
forsoka forstA, och att forsoka forstA dr detsamma som att soka forklaringar.
Det finns mAnga exempel pi
forklaringar som dr centrala i vetenskap€r, och som inte kan reduceras till forutsiigelser eller till rena beskrivningar. I
synnerhet kan sAdan exempel hdmtas frAn
human- och naturhistoriska vetenskaper.
Man kan ofta i efterhand finna tillfredsstiillande forklaringar bAde till hdndelser i
den mdnskliga historien och till biologisk
evolution, men slumpen spelar sA stor roll
att vi inom dessa omrAden har mycket
smA mojligheter att forutsdga framtiden.
(Id6n att det finns en forutsiigelsemojlighet i historien kallas historicism.
Den har blivit kraftfullt kritiserad av PopPer.)
Den som nojer sig med forutsdgelser
utan att krdva forklaringar hamnar i
sjdlva verket liitt i en instdllning som vanligen brukar beteckanssom ovetenskaplig.
LAt oss se pA ett par exempel.
Statistiskt kan man pAvisa ett starkt
19

samband mellan viskositeten hos asfalt
(dvs egenskapenatt vara trogflytande) och
forekomsten av polio. Iu mer ldttflytande
asfalt, desto mer nya fall av polio uppkommer. (4) Den nAgot strikte "fcirklaringsmotstAndaren" skulle inte ha nAgot att
invdnda mot en sAdan statistisk sammanstdllning, sA ldnge den dr korrekt framrdknad. En "forklaringssokare" skulle ddremot vara kritisk, eftersom det inte finns
nAgot direkt forklarande samband mellan
asfalt och polio. (Effekten beror naturligtvis pA att vid hogre temperatur blir asfalten mjukare och poliofallen vanligare).
For nAgra Ar sedan publicerades en undersokning diir det visades att miinniskor i
Storbritannien som var fodda i vissa
stjirntecken var overrepresenterade i intellektuella yrken. En "forklaringsmotstAndare" skulle, eftersom statistiken var
korrekt utford, noja sig med detta resultat.
En "fcirklaringssokare"skulle i stdllet soka
efter en bakomliggande forklari^g. En
ndrmare analys av undersokningen visade
att resultatet berodde pe att det dr sA kallt
om vintern i engelska hus att mdnniskor
som planerar barnafodslar i regel undviker
att foda barn pA vintern. I ovre samhdllsklasser klarar man oftare av att planera
fodslar, och dir ir det ocksA vanligare att
barnen fAr intellektuella yrken. (5)
En viktig skillnad mellan denna analys och ett rent astrologiskt pAstAende
grundat pA samma statistik iir att vi fAr
veta hur det hdnger samman. Vi har
Aterfort det vi vill forklara pA dess mekanismer. Detta ir nAgot grundliiggande for
vArt sokande efter forklaringar: vi soker
efter mekanismer som visar hur det
oforklarade kan foras tillbaka till det tidigare forklarade. Den som avstAr frAn att
soka mekanismer, och nojer sig med rent
statist-iska sambild, fer i praktiken mycket
svArt att hAlla stAnd mot pseudovetenskapen.
Den logiska empirismen ("positivismen") brukar ofta framstillas som raka motsatsen till pseudovetenskap, och pseudo-
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vetenskapernas anhingare framstiiller gdrna
sina motstAndare som positivister. Det ligger
ett stycke av sanning i detta, om man ser till
positivisternas starka onskan att rensa bort
overifierbara pAstAendenoch att riva metafysiska overbyggnader. Men en av positivismens stAndpunkter, ndmligen att den nojer sig
med statistiskt sdkerstdllda samband utan att
ocksA krdva forklaringar, har haft den rakt
motsatta effekten och bidragit till att sldppa
fram pseudovetenskapen.
For den praktiskt verksamme forskaren
dr en "forklaringsfri" vetenskap fullstindigt
omojlig. Att forska utan att soka forklaringar
dr en lika mekanisk syssla som att skriva
noter utan att forsoka skriva musik.
Sven Ove Hansson

Noter
(1) RonHarr6:Philosophies
of Science,1984.ss 45-47.
81€2.
(2)MarioBunge:Causality
andnrodernscience,3rded,
1979,s 284.
(3)TheGrammar
of Science,1911, cileradenlMario
Bunge,ss 284-285.
(4)Alcock:Parapsychology:
Scienceor Magic?1981,
s98.
(5)Skeptical
Inquirer,
lX:4.
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Strindberg som naturforskare
Strindberg vill bli naturforskare pA
allvar, vill overge diktningen och helt och
odelat igna sig At vetenskapen- sA har le
T e m ps n y l i g e n k u n n a t u p p l y s a e n
hdpnande samtid.
Och dock - for dem, som under de
senare Aren stAtt i personlig beroring med
Strindb ergr kommer detta hans beslut
knappast som en <iverraskning. Allt frAn
begynnelsen ha Strindbergs tankefloden
brusat fram i tvenne skilda stromfAror: pA
den ena sidan hans diktning, som brot
fram lik en skummande vArbdck i Mdster
Olof, som svdllde ut till de miiktigt
brusande vArfloderna i Giftas, som blev till
en klarblA, speglande alpsjo i Utopier, som
med titanisk vAldsamhet stortade sig utfor
branterna i Fadern och till sist nAdde den
stora freden och de stora djupen i
havsbandet.
Sedan den dagen iir det som hade
Strindbergs diktarfloden sinat ut. Men
strcimmen i den andra fAran, som hela
tiden
runnit
sin v ag, stundom
underjordisk och obemiirkt, har numera
svdllt ut och mottagit de sista flodena frAn
systerfAran.Och ndr vAren kom, brot dven
denna strom fram
en grumlig,
plaskande regnbdck, som doptes och fick
namnet Antibarbarus.
For den del av Strindbergs beundrare
och vinner/ vilka ej sjdlva dga kemisk eller
botanisk fackbildning, utgor naturligtvis
hela hans naturvetenskapliga skriftstiillarskup ett stort och hemlighetsfullt
mysterium. Det dr sant, bland fackmdnnen
i Skandinavien har Antibarbarus i det hela
ront ett ofordelaktigt emottagande; men
fackmiinnen dro ju ofta ensidiga
man
vet ju hur du Bois-Reymondforsyndat sig
mot Goethe... Och den beromde professor
Hdckel i ]ena har trostat Strindberg med att
alla stora upptdckter misskdnnas av samtiden! Och den ansedda tidskriften Reaue
des Reauesberdttade ju nyligen, att Strindberg med Antibarbarus Astadkommit en
revolution i kemin, som endast kunde
jdmforas med det genombrott i litteraturFolkvett . 3-4/90

en, han for tio Ar sedan Astadkom med Roda
rummet! Och Handelstidningens Pariskorrespondent fortiiljer, att vAr store landsman blivit invald i Soci|td Astronomiquei
Paris och varit inbjuden pA sup6 hos Camille Flammarion...
Vem kan under sAdanaomsteindigheter
fortdnka den i kemin oinvigde, om han
verkligen kommer till den tron, att den
Strindbergska "revisionen" av naturvetenskapen 6r att taga pA fullt allvar!
Sanningen d.r emellertid, att Strindbergs
naturvetenskapliga id6er erbjuda ett storre
intresse for psykologen iin naturforskaren.
Men for psykologen, som dger kemisk och
botanisk allmdnbildning, avger Antibarbarus ett lika intressant material som hans
ovriga arbeten.
Ty den Strindb erg, som man moter i
Antibarbarus, dr i grunden den samma som
upptrider i Tschandala och i Havsbandet,
men mediet, vari han rcir sig, iir ett annat,
och strAlarna frAn hans vdsen brytas ddrfor
under andra vinklar dn i diktningen, och
mycket, som ddr var omdrkligt och svagt,
blir hdr starkt och skdrande. Denna
siillsamma komplex av genialitet och barbari, som iir sA betecknande for Strindbergs
vdsen, finnes dven hdr; men medan i
Strindbergs diktning genialiteten dr det
forhdrskande och barbariet endast stinkvis
glimtar fram, dr forhAllandet omvdnt i hans
vetenskapligaproduktion. Hdr skAdar man i
all dess nakenhet denna intellektuella brutalitet, denna ur sjdlva physis framsprungna
stenhuggarmaterialism, som vill fdrvan-dla
natrium till kalium och cokes till jdrn
genom hamring med sldgga! Det ligger over
denna id6vdrld en brutal storslagenhet,som
kommer en att tdnka pA juraperiodens
utdoda jiittedjur; det dr, som sAgeman fossila jiittetankar brottas och riva upp jorden...
Hdrmed dr ej sagt, att icke Strindbergs
vetenskapliga arbeten skulle innehAlla synpunkter och uppslag som kunna vara viirda
att beaktas.Han sdger sig t.ex. ha gjort
den
iakttagelsen, att om man pA vdxter,
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tillhorande klassen MoncEcia, skdr bort anlagen till honblomman, sA vissna hanblommorna bort utan att utveckla sig.
Skulle denna observation vara riktig*, hir
S.trinqbergddrmed givit ett intressant uppslag for vdxtfysiologien, liksom hans iitittagelser angAende undersvavelsyrligt natron som fytokemsikt reagens dven-torde
vara vetenskapligt brukbara.
Men i stort sett utgor redan det faktum,
att Strindberg vill reformera icke blott kemien utan dven botaniken och astronomien,_en antydan om att nAgot mAtte vara
sjukt.
Som astronom hyser Strindberg ett
sdrskilt intresse for mAnen, och dA han for
nAgra Ar sedan uppehdll sig i Lund, giillde
ett av hans forsta besok astronomiskaobservatoriet. Han beskAdademAnen natt och
d"g och fann allt bekrdftat: mAnen var en
kaartsskiva, som slungats ut ur jorden,
mAnlandskapet med ds slocknade kratrarna var en myt, och gubben i mAnen var Amerika som speglide sig i kvartsskivan.
..-- Birger Morner, som var den tredje i
sdllskap_et,g,jorde den invdndningen, ait ui
snarareborde se Europa speglasi mAnen...
Hm, svarade Strindberg med sitt
egendomliga leende, ndr man stdller upp
hypoteser fAr man inte vara smAaktig.
Vi fortsatte vAr nattliga promenad och
hamnade till sist pA ett av lirdomsstadens
naturvetenskapliga institut, vars amanuens for Strindberg demonstrerade den
Abbeska belysningsapparaten.
Roda nunmets forfattare lyssnade med
ett allvar, som horde han dn dodsdom
forkunnas, men utbad sig ddrpA att fA lAna
mikroskopet ett ogonbliik och fcirsvann i
ett sidorum. Dir drojde han, och dA hans
sdllskap efter en stund trddde in, motte
pA
9"T:n eggndomlig,syn: Strindberg lAg
-hin
knd framfor fonsteikarmen , pA villen
placerat mikroskopef tuben hade han vridit tillbaka och stallt in pA
stjdrnorna,
* Den har visat
sig vara oriktig.
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som han mikroskoperade med oljimmersion.
Allt sedan Strindberg hosten 1,992
ldmnade Sverige, ha _naturvetenskapliga
frAgor nistan uteslutande tagt beslag pi'hais
hjdrna. Le Tempsvisste ati beritti,'att det
sdrskilt var tvA ting, som for ogonblicket sysselsatte honom: svavelts uppdelning
i icol
och vdte samt pAvisandet iv r,erniystem
hos vdxterna.
Det sistndmnda problemet
sysselsatte
-for
honom redan, dA han
nAgra Ar Sedanvistades i Berlin. Han utfick frAn den
stAndpunkten, att de ingen strdng grdns
\9"-d" uppdragas mellan djur och vlxter,
foljde redan ddrav, att vdxterna mAstedga ett
nervsystem.
Iag erinrade honom om det samband,
s9m_dger rum mellan nervsystemets
och
rorelseformAgans_utveckling, och antydde
att de av Kienitz-Gerloff m.fl. pAvisadeprotoplasmaforbindningarna i viss mAn ktinde
anses representeta ett sympatiskt nervsystem, efter som de sannolikl tjdnade til htt
gppriitthAlla den fysiologiska- kontinuiteten
i vdxten.
Men detta tillfredsstdllde inte Strindberg. Yur visade mig en alpviol, som han
omvdxlande bedovat med eterAngor, injicerat med guldchlorid och morfin-, forgiftat
med cyankalium och arsenik, och tack vare
denna behandling trodde han sig vara nervsystemet pA spAren.Aven hos andra vd.xter
ansAg han sig ha upptdckt innervationsorgll,_ mel en gemensam undersokning gav
vid handen, att det formenta nervsystemet
utgjordes av de garvsyraforande cellraderna
i vdxten. Iag hdnvisade honom emellertid
till Haberlandts "Das reizleitende Gewebe
der Sinnpflanze", och det faktum, att Haberlandt hdr betecknat de glykosidforande
cellerna som de, vilki
fortplanta retningsrorelsen, gav ny f art et hans
nervfantasier.
Niista kviill sutto vi samman i
Krinstlerklause'n vid Dorotheenstrasse.
Genom Strindbergs hjdrna drog en viildig
Folkvett . 3-4/90

ideorkan, och elektriciteten sprakade i hans
yviga lejonman. Svavlet var avslojat,
oAterkalleligen, som en forening av kol,
syre och vdte; och dA det vdger 32, mAste
det bestA av en kol - 12, en syre = '/-.6,
och
fyra vdte = 4. Svavlet dr alltsA CruO I
Stdmmer, inte sant?
]ag invdnde, att svavlet dA borde vara
identiskt med metylalkoholen, som dven
tecknasCFI4O.
Strindberg tog sig for pannan, men
blott for ett ogonblick, och sAbrot det los:
- Ia, svavlet bleve en alkohol! Det lAter
ju barockt, och dock dr det kanske sA. Ty
tiink efter: svavlet dr en harts, i ett visst
ogonblick .en kamfer, och kamfer kan betraktas som en envdrdig alkohol! Och tdnk
pA kolsvavlan, som forr kallades svavelalkohol! Och pA Siliconylalkoholen, som
luktar kamfer! Svavel en kondenserad,
polymer metylalkohol! Ia, varfcir icke?
I ndsta ogonblick var Strindberg inne
pA botaniken och drog i fejd mot liiran om
insektdtande vdxter. Droseras kortelhAriga
blad vore utan tvivel overgAngsbildningar
till blommor, uppstAndna under ov-ersvdmningar - jiimfor den ndrstAendeParnassiasnektarieblad. |a, utan tvivel! - Se
yid" de ej snarare voro rotbildningar och
hAren rothAr. Vdxtens rot dr en ut- och
invdnd tarm, rothAren flimmerepitel, och
bladen, ddr trak6erna forgrenar sig iro
gdlar! Ia: botaniken behciver omredigeras.
Hej!
Han stotte sitt glas mot mig och fortsatte:
- Ia, och matematiken! Vad skall man
sdga om den? Iag minns da vi i skolan
rdknade regula di tri - det stimde aldrig
med faciten. Nej, aldrig! Och vAr ldrare, en
skarpsynt och genombildad man
han
hade varit fanjunkare vid regementet
han sdger:_ja,det mAste vara nAgot pA tok!
Det var nAgot pA tok! Men dA han horde
hur det knakade i matematikens grundvalar, blev han feg, skrevade at sldan och
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skyllde pA tryckfel. Tryckfel och
fororeningar! Tror du inte, att det dr nAgot
ruttet i regrrladetrin? En sjuk punkt? Iag
fruktar vi fAr operera matematik-en!Ett kefsarsnitt! Ia, lAtom oss!
Han lutade sig fram over bordet och
sdnkte rcisten till en hemlighetsfull viskning:
Ia, och kvinnan! Tdnk ndr vi borja
avsloja henne pA allvar! Hur tror du, att det
dr bestdllt med hennes iigg? Har du sett ett
kvinnoegg? Nej! Iag? Nej! Men Buffon, som
var en djiivla man, har funnit befruktade
egg i hanarnessddesledare!Har du mod att
tdnka ut tanken? Det ar manner som ldgger
-kan
dggen och kvinnan dr fAgelboet! Hon
ersdttas,undanskaffas! Det gdller blott att
hAlla en konstant temperatur-av 37o och bereda ett ldmpligt ndringsfluidum. Och sA iir
mannen emanciperad! Fullstdndigt!
Samtalet holl pA att forlora sig in pA
kvinnoflAgan, varfor jag tog upp den tappade trAden med ett referat civer Ndgelis dA
''Die oligolyss utko-mna posthuma arbete
dynamischen Einwirkungen" . Iag beritta-de
huru Niigeli trott sig finna, itt sublimatlosningvr, som fortunnats dirhdn, att blott
en molekyl sublimat komme pA varje liter
vatten, dock inverkade dodande pA alger,
och i samband berorde j^g Niigelis Iorklaring: att vattnets egenskapbr blivit
fordndrade genom sublimatet o.s.v. Strindberg lyssnade med synbart intresse, men dA
jag kom till den avgcirande punkten - att
ndmligen algernas bortdoende helt enkelt
berott _pA det destillerade vattnets kopparhalt, klippte han av:
- Nej, jag vill inte hora mer! Rubba inte
mina cirklar! Den teorien passar for mina
dndmAl, och jag vill inte ha den forstord.
Vdnta bara, det kommer, det kommer!
Och nAgra mAnader senare kom det
verkligen ocksA:kapitlet om "ancestralaenergier" i Antibarbarus dr just den tanke, som
utlostes i Strindbergs hjdrna genom referatet
over det Niigeliska arbetet.
En dag ndr Strindberg Atervdnde frAn sin
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vanliga morgonpromenad i skogsdungarna kring Friedrichshagen, sAg han mer
dn vanligt betydelsefull ut. Han tog fram
ett stycke indigo, som han kopt i Friedrichshagens diversehandel, hdll upp det mot
dagern och yttrade:
- Ser du kopparglansen? Ar det icke
siillsamt? lag har sdkra utsikter att med det
snaraste kunna avsloja indigon som ett
kopparderivat!
|ag hade vis-i-vis Strindbergs naturvetenskapliga teorier redan liinge hojt mig till
den Horatianska stAndpunkten nil admirari och tog ddrfor den nya hypotesen med
lugn. For att emellertid inge min invdndning en form, som mojligen skulle
kunna ingripa i Strindbergs tankemekanism, yttrade jag, att kopparglansen ju var
omisskdnnlig, men erinrade om att indigon producerades av en vixt, att kopparforeningar i regeln voro ytterst starka
gift for vdxterna och att det de vore
mdrkvdrdigt...
- Stopp, avbrot Strindberg och drog
mig in i sitt rum, ddr en fruktansvird svavelstank vittnade om att laborationerna
fortgingo ofortrutet. Se hdr, lds! Vad sdga
bockerna: indigon bildas vid en jdsningsprocess!Den dr en patologisk produkt! Ett
gift naturligtvis, kanske en anoiganisk ptomain! Se, allt stdmmer - allt!
PA laborationsbordetlAgo ett par porslinsskirvor med rester av halvforbrdnt
svavel. Strindberg pekade pA skdrvorna
och sade:
- I morgon insdndes detta till professorerna i Berlin, D" fA ej ha en aning om
vad det dr, de fA endast order att prova pe
kol. Och dA vore det vil sjdlva fan, om inte
svavlet snart skulle ha skAdat sin dndalykt
som element.
I jdrnvigskupdn pA fdrden till Berlin
dok indigon Ater upp. Iag pApekadeindigons syntes av amidokanelsyra o.s.v. och
sokte pA baksidan av min biljett framstdlla
forhAliandena grafiskt. Oet visade sig
emellertid att hela den moddrna struktur-
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kemien var Strindberg en terra incognita han tycktes, over huvud taget, knappast ha
en aning om vad man i kemien menar med
en rationell formel. fag valde dttiksyran, ritade upp atomerna och deras virden sA gott
sig gora-lel, och anvdnde all min pedagogirka vdltalighet for att klargora dttiksyrans rationella formel.
Strindberg lyssnade med en misstrogen
gPPsyn; se _skAdadehan ut genom kup6fonstret med en blick, som sAg-ehan ofodda
virldar oppna sig i fjdrran. Men dA tAget brusade i^ pA SchlesischerBahnhof, log han sitt
egendomligasteleende och sade:
- Nej gosse, det duger inte. Allt det ddr
du har ritat om atomerna dr metafysik och
fpetsfundigheter, som inte fAr grumla min
hjdrna. ]ag forstAr det inte, och jag vill inte
forstA det.
Det var mitt sista samtal med Strindberg
om naturvetenskapen.
pr !9ngt lidforss, "Att slAssfor en god sak" (urval
Rolf Lindborg, Cogita Bokforlag, 1990).
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Uppsala-kodexen
otillrdcklig
I februari 1982 lade en grupp forskare
vid Uppsala universitet fram ett forslag till
"etisk kodex for forskare".
Det blev foremAl
for bAde debatt och remissbehandling. Efter
smdrre justeringar antogs en slutlig version
av kodexen i juni 1,982.
Universitet- och hogskoledmbetet har
nu gett ut antologin Etik ftir forslcare.Boken,
som redigerats av Lars Ryddn, tar sin utgingspunkt i Uppsala-kodexenoch berdttar
bl a om dess tillkomsthistoria och om den
debatt den gett upphov till. Boken rymmer
ocksA ett flertal intervjuer och debatlinliigg
om forskningsetik. Ett av de vdrdefullaste
inldggen 6r Gunnar Erikssons iddhistoriska
inledning om hur man i gAngna tider sett pA
forskarens ansvar och pA forskarens sjiilvstdndighet.
Med forskningsetik brukar menas
sidana etiska frAgestdllningarsom uppstAr i
samband med forskning. Detta dr ett mycket
stort omrAde, allt frAn forskarens medverkan i kirnvapenutveckling till frAgan om
vem som skall stA som medforfattare till ett
arbete ddr mAnga liimnat bidrag av varierande storlek. Uppsala-kodexensfcirfattare
har avgrdnsat sitt dmnesomrAdetill endast
en typ av forskningsetiska frlgor, niimligen
de som gdller skadliga konsekvenser av
forskning.
Kodexen handlar frdmst om forskarens
plikt att att avbryta sin forskning ndr han ser
att den kommer att fA oetiska konsekvenser.
Kodexen handlar alltsA endast om moraliska
plikter att inte forska, inte om moraliska
plikter att forska. Det siikraste sdttet att inte
bryta mot kodexen - kanske det enda sdkra
sdttet - ir att inte forska.
AndA dr det ldtt att tdnka sig exempel
ddr mAnga skulle anse att en forskare- dr
moraliskt forpliktigad att bedriva forskning.
LAt mig ta tre hypotetiska exempel:
1. En medicinare fAr fram prelimindra
resultat som tyder pA att ett myiket anviint
ldkemedel kan ha hittills okinda biverkningar. Ldkemedelsforetaget tar kontakt
med honom och en s k "gentlemen's agreeFolkvett . 3-4/90

menJ" uppnAs om att han ska avbryta denna forskning. I stdllet Aterupptar han ett
grundforskningsprojekt, som tidigare avbrutits pA grund av penningbrist, men som
nu fAr genercisabidrag av foietaget.
2. En FOA-forskare tror sig finna en
mojlig brist i ett system for vapenkontroll
som diskuteras i nedrustningsforhandlingarna. Han skriver genast en PM till sina
<iverordnade,ddr han ber om uppdrag att
underscikasaken ndrmare. Strax efterAt-kontaktas han av en ambassadtjdnstemanfrAn
en stormakt, vilken visar sig kdnna till promemorian. Samtalet resulterar dels i en avseviird forstdrkning av forskarens privatekonomi, dels i en ny PM ddr han sdger att
han hade fel i sin tidigare bedomning och
att nAgon ytterligare forskning pe omrAdet
inte behovs.
3. En biokemist avbryter arbetet med en
lovande ny medicin mot Aids. I stdllet
overgAr hon till att pA sin universitetsbetalda arbetstid skota ett privat konsultforetag.
I inget av dessa tre fall bryter forskaren
mot Uppsala-kodexen.
Kodexen innehAller inte heller nAgon
foreskrift om att forskare skall utfora sitt arbete sA vdl som mojligt. Det finns mAnga exempel pA hur dAlig forskning kan stiil-la till
med skada, men ddr den bdsta losningen
inte iir att avbryta utan forbdttra forskningen. SA t ex kan dAlig toxikologi leda till att
man missar samhdllsviktig information om
kemikaliers skadeverkningar.
Det dr lAngtifrAn givet att en yrkesetisk
kodex enbart ska innehAlla negativa plikter.
For mAnga andra yrkesgrupper vore det
ndrmast otdnkbart att nAgon skulle foreslA
en kodex med sAdan inriktning. De etiska
kodices som finns for sjukvAldspersonal
handlar minst lika mycket om att hfiilpa patienterna som om att inte skada derir. De[ dr
ocksAsvArt att tdnka sig en etisk kodex for t
e x r e v i s o r e r , A k la g a r e e l l e r m i l j o handldggare som skulle vara sA utformad
att man kan efterleva den genom att ing25
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enting gora.
Kodexforfattarnas motiv till att inte ta
med nAgra positiva plikter framgAr av
Bengt Gustavssonsbidrag till boken. Han
berdttar ddr att ett flertal positiva formuleringar provats under arbetets gAng, men
forkastats "beroende pA att de endera ansetts vara alltfor svepande och ddrmed till
intet forpliktande eller alltfor forpliktande
och ddrmed bindande. Rdtten att forska
utan krav pA nyttiga tilliimpningar har
upplevts som hotad av ocksA de mest
vdlmenande foreskrifter."
Det dr alltsA av omsorg om forskningens frihet som man avstAtt frAn att formulera positiva plikter. Avvdgningen mellan
frihetskravet och nyttokravet har gjorts pA
ett sdtt som dr helt asymmetriskt mellan
(positiv) nytta och skada. Frihetskravet fAr
vika for kravet att undvika (vissa ospecificerade Wper av) skada. Ddremot tillAts inga
utsikter till nytta (hur stora de dn dr) rucka
pA frihetskravet. FrAn moralfilosofisk synpunkt dr detta ett tiimligen problematiskt
sdtt att gora awdgningen.
Forskningsetik handlar, som jag ser
det, inte bara om att inte forska. Den handlar ocksA om att forska, och om att forska
vdl. Forskarens positiva plikter dr mAhinda svArare att formulera i kodex-form,
men det finns ingen anledning att anse det
omojligt.
Uppsala-kodexenhandlar om de plikter som varje enskild forskare har i sin
egenskap av forskare. Man kan ocksA
forestdlla sig att forskarna som kollektiv
har plikter som ingen enskild forskare kan
stdllas till ansvar for. Se t ex kan det hdvdas
att de svenska forskarna inom biologi har
ett gemensamt ansviu for att en god information
kommer
fram
om
miljoforstoringen i Sverige. Diremot
skulle fA anklaga en enskild biolog for att
hennes forskning saknar miljorelevans.
Det finns alltsA behov av att vidga och
komple_tteradet begrepp om forskningsetik
som tilliimpas i Uppsala-kodexen. Ick-ede-
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sto mindre har kodexen lagt en vdrdefull
forsta grund for diskussionen. Etik fiir forskare sammanfattar pA ett utmdrkt sdtt-den
hittillsvarande debatten. Boken bcir ses som
en startpunkt snarare iin som en slutpunkt
for den yrkesetiska diskussionen inorn forskarkAren.
Sven Ove Hansson

Artikeln har tidigare varit publicerad i RAdslaget,
Naturvetenskapliga forskningsrddets nyhetsblad.

Uppsala-kodexenstyra punkter
1. Forskningen
skallgesen sAdaninriktning
att dess
till5mpningar
ochandrakonsekvenser
inteorsakar
vAsentliga
ekologiska
skador.
2. Forskningen
ges
skall
en sAdaninriktning
att dess
konsekvenser
intef6rsvArar
f6r dagensmdnniskor
generationer
ochkommande
attfA en tryggtillvaro.
Vetenskapliga
insatser
skalld&rf6rintesyftatilltilllimpningaratt anvlndas16rkrigellerfOrtryck.
Forskningenskallhellerintegesen sAdaninriktning
att
desskonsekvenser
stAri stridmedgrundldggande
mlnskligar{tt(Theter
somde uttrycksi internationella
nskommelser
Overe
om medborgerlig
a, politiska,
ekonomiska,
socialaochkulturella
rdttigheter.
3. Forskarenharett ansvaratt omsorgsfullt
beddma
forskningens
konsekvenser
och att informera
om
dessa.
4. Enforskaresombeddmeratt denforskninghaneiler
honutf6rellerdeltari stAri stridmeddennakodex
skallavbrytadennaforskningsverksamhet
och informeraom sin bed6mning.
Vid en sddanbeddmning
skallhdnsyntagasbAdetill hursannolika
och hurallvarligade negativaeffl<ter
lr somkanfO[aav forskningsinsatsen.
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Gnosisoch asketism
Svar till Hdkan Blomqvist
HAkan Blomqvist inleder sin artikel
"Gnosis och asketism - nAgra
kommentarer till antroposofins mdnniskosyn" i
Folkvett 1/gO med att citera frAn min broschyr "Waldorf-skolans kursplan
ett
mote mellan inre och yttre verklighet".
Blomqvist skriver: "NAgot forbryllad blir
sdkert den fordlder som i avsnittet om puberteten finner kommentaren'...maktlystnad och erotik, vAr tids gissel.' - For
den normala vardagsmdnniskan dr erotik
inte ett gissel, utan en killa till gladje och
njutning."
Texten har funnits i sju Ar och sAlts i
tusentals exemplar. Ndstan den forste
"fcirbryllade normale ldsare"
som reagerat
som Blomqvist och hort av sig dr han
sjiilv. Forklaringen dr enkel. Blomqvist
skriver flitigt och alltid for att misskreditera antroposofin. Mdngden av citat och en
vdlutvecklad notapparat ger ett vederhdftigt intryck. Men gAr man genom kdllhdnvisningarna
och vilken redaktor har
mojlighet till det? - sA finner man till sin
hdpnad att texterna oftast sdger annat dn
Blomqvist pAskiner, ibland rentav motsatt.
En grundlig 10-sidig genomgA^g av Blomqvists citatteknik gjordes i vAras i nummer
2/ 90 i norksa human-etiska tidskriften
"Humanist" av Niels-Magnus
Bugge, "En
avslcireravslorer seg selv".
Hela min skrift gAr ut pA att visa att
waldorfpedagogik dr "fostran for frihet",
frAn lAsningar, styrning, auktoritetsbundenhet. I avsnittet om puberteten vill j^g
visa "jordemognaden" som en livsbefrdmjande utveckling:
"Genom alla
tidigare Ar har skolan
forsokt vdcka ett brett vdrldsintresse,
kirlek till vdrlden och mdnniskan. Diir
detta lever minskar pubertetsproblemen
och fixeringen i den egna organismens
begdrsvdrld hindras. I annat fall vaknar
maktlystnad och erotik, vAr tids gissel. Puberteten innebdr mer dn ett frigorande av
fortplantningskrafter, eftersom samtidigt
tankekraften frigors och stdlls till personlig-hetens forfogande." Jordemognad anger
detta.
Det dr fixering i begdrsvdrlden walFolkvett . 3-4/90

dorfpedagogiken vill losa genom brett
vdrlds-intresse, kdrlek till vdrlden och
mdnniskan, sA att pubertetens kdrlekskrafter
stdlls till personlighetens forfogande i frihet.
VAr tid har sA lite av denna md.nnisko-och
vdrlds-kdrlek, ddrfor forvandlas krafterna i
negativ riktning, erotik och maktbegdr blir
tyranni - "ssl6ualitetenstyranni" for att tala
med Brecht. Den sunda erotiken deformeras,
forbinds med maktimpulser och ett vAld
som njutningsfullt konsumeras i den morka
porrmarknaden med sin fornedring av
kvinnor och barn med sadistiska inslag. Ett
studiebesok i en videobutik avslojar var vi
stAr - lAngt frAn erotik som sund livskraft
och gliidje.
Birger Ledin, naturldkaren frAn Saltsjobaden,framholl att han inte var antroposof. Ledin var familjen Blomqvists husldkare och han varnade for choktad for att
den ledde till onani. Nu forvriinger Blomqvist detta till att Ledin var antroposofisk
ldkare och att waldorfskolorna varnar for
choklad. En annan kdlla Blomqvist uppger
dr "steinerldrljungen Max Heindel" en
ldrljunge Steiner sjdlv tog avstAnd frAn och
som dr ndstan okdnd hos oss. Annat exempel: SkolfestenpA Kristofferskolan hade ordnats med kollegiet och inte mot det. Antrop9s9fi dr inte dogmsystem. Steiners utsagor
skall provas pA livet sjdlvt. Kan man inte det
sA avvaktar man.
Hans Moller
Svar till Hans Mdller
Detta fAr bli mitt sista inliigg i den antroposofiska debatten.|ag har under snart tvA Ar
presenterat grundligande kritik av antroposofins vdrldsbild och mdnniskosyn. Det
finns ingen anledning att ge i svaromAl mot
Hans Mollers pAstAenden. Antroposofer
tycks generellt oformogna att kunna-ldsa innantill eller stA for en klar Asikt. Flummigheten i tdnkandet dr pAfallande.
LAt mig i stdllet kort sammanfatta kritiken frAn artiklarna "Ockultismen som blev
rumsren" samt "Tio skdl for skolpolitiker att
sdga nej till waldorfskolor":
1. Det kunskapsteoretiska misstaget
Antrops-ofin, eller andevetenskapen
som den ocksA kallas, dr ingen vetenskap
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@r
utan en tro pi en magisk virldsbild skapad
ur Rudolf Steiners visioner och auditioner, dvs skAdandei andevdrlden. Antroposofin representerar uppenbarelsekunskapi
motsats till vetenskapens kunskap, som
kan kontrolleras av alla.
2. Den sociala och politiska faran
Antiintellektualism och nyandlighet
ir starka trender i dagens samhdlle. Antroposofin och waldorfpedagogiken ir nAgot
av ideologiska spjutspetsar i denna forskjutning till magiskt tdnkande och kunskapsrelativism. Skoloverstyrelsen, som
oppnat dcirren for konfessionsskolor,fAr ta
pA sig en del av skulden for kunskapsbegreppets urholkning. Med stodet till waldorfskolor ger Skoloverstyrelsen indirekt
sitt stod till overmdnniskoideal, ras- och
blodmystik, demontro, astrologi och magiskt tdnkande. Trenden dr ytterst ett hot
mot demokrati. Ndr man inte ldngre kan
kontrollera att kunskap dr kunskap, sA
hamnar man i andlig auktoritetstro, vilket
i politiska termer dr lika med teokrati.
3. Den psykologiska faran
Genom att demonisera delar av
kinslolivet och predika ett asketiskt livsideal ldgger antroposofin grunden for neuroser och andra psykologiska problem.
"Andevetenskapens"
fcirfiningssyndrom
sdtter minniskor i kdnslomdssiga tvAngstrojor.
FramgAngen for den antroposofiska
vdrldsbilden iir ett tragiskt tecken pA
fornuftets kris. Det dr dags for skolpolitiker, journalister och intellektuella att ldra
sig skilja pa uppenbarelsekunskapoch vetenskaplig kunsk"p.
HAkan Blomqvist
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Skeptikergrupper i Sovjetunionen
Den nya oppenheten i Sovjetunionen
har, vid sidan av alla sina positiva effekter,
bland annat for forskningen, sldppt fram en
smdrre flodvAg av UFOn, astrologi, paranormala fenomen och helbrigdagorelse. En motreaktion har nu kommit i form av tvA nya
skeptikergrupp€r, som har kontakt m6d
CSICOP och som dven i ovrigt avser att samarbeta med vdstliga skeptikergrupper.
von Ddniken i Australien
Erich von Ddniken, som gjorde stor lycka
for ett tjugotal Ar sedan med sina bockei om
forntida astronauter, besokte nyligen Australien for att filma fornminnen- och hAlla
foredrag. Foredragsturn6n blev emellertid
Tycket dAligt besokt. PA tvA stdllen hyrdes
(optimistiskt nog) lokaler som rymmei cirka
2 000 personer, men pA det ena stdllet kom
endast 200 personer och pA det andra 130.Biljettintdkterna kan inte ha tdckt lokalhyran.
De australiska skeptikerna drar slutsatsenatt
von DAniken nu dr tdmligen "ute", till stor
del pA grund av att hans pAstAendentillbakavisats pA ett bAde grundligt och slagkraft-igt
(Kdlla: NlvFG.bulletin nr 3, 1,990)
siitt.
Besvdrligt f6r astrologer
Nort TexasSceptic(nr 4, 1990)rapporterar
att astrologerna i USA iir missnojda med hur
astrologi har behandlats av massmediaunder
den senaste tiden. Sedan det avslojats att
lrlancy Reagan anlitade en astrolog har astrologi visserligen uppmdrksammits mer dn
tidigare, _men pAfallande ofta pA ett
nedsittande och forlojligande sdtt.
Astrologin har dock fortfarasnde ett
starkt stod i den amerikanska befolkningen.
En undersokning visar att 38 7o av USAs befolkning ansAg astrologi vara "vetenskaplig".
Sex procent brukar dndra sina planer f6r itt
anpassasig till horoskopen.
Det finns stora pengar i astrologin.
Vid
"Second
World Conference of AstroEconomics", som holls i Chicago sommaren
1970,presenteradeforetaget Astrolabe ett nytt
och mer "avancerat" astrologiskt datorpiogram som man sdljer for 1 195 $US.
Blir man frisk av Kristen Vetenskap?
Mary Baker Eddy, grundaren av Kristen
Vetenskap (Christian Science) havdade att
Folkvett . 3-4/90

@r
sjukdomar uppstAr i sinnet snarare dn i
kroppen, och att flertal-et medicinska behandlingar gor mera skada in nytta. Samfundets anhdngare foredrar att forlita sig pA
trons och bonens makt snarare dn pA medicinsk veten-sk"p.
BASIS (nr 5, 1,990)rapporterar om en
undersokning som visat pA hogre
dodlighet bland anhdngarna av Kristen
Vetensk"p dn inom befolkningen i
allmdnhet. Resultatet dr mycket
forvAnande, eftersom samfundets medlemmar avstAr frAn bAde tobak och alkohol.
Avsaknaden av tvA riskfaktorer, som spelar sA stor roll i befolkningen i allmdnhet,
kan forvdntas avsevdrt oka den relativa
overlevnadschansen.
lcke-pastOriserad mj6lk
The Beacon(nr 2, 1,990)som ges ut av
East B"y Skepicts Society, rapporterar om
forsiiljningen av icke-pastoriserad mjolk i
Kalifornien. Denna produkt har nyligen
lanserats av ett mejeri som drar nytta av
forestdllningar om att pastorisering forstor
viktiga niiringsimnen och gor mjolken
"onaturlig".
Det enda ndringsdmne som visats
forstoras vid pastorisering dr vitamin C.
Halten av detta d.mneiir emellertid mvcket
lLg,och mjolken dr inte nAgon viktig tnt"
till vitamin C.
Det viktigaste som forstors vid
pastoriseringen dr inte nAgot ndringsdmne
utan bakterier, i synnerhet salmonellabakterier (salmonella dublin). Infektion
med denna kan fe dodlig utging, sdrskilt
hos barn och yngre. Det kaliforniska
hdlsovArdsdepartementethar upptdckt att
ca 45 Vo av dem som insjuknat av salmonella dublin hade druckit mjolk frAn ett
och samma mejeri, som specialiseratsig pA
icke-pastoriserad mjolk. Detta mejeri har
nyligen Alagts att varningsmdrka sina produkter.
Marknadskrafter eller vetenskap?
Rocky Mountain Skeptics (nr '/.,,1990)
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rapporterar om ett utslag i en federal amerikansk appelationsdomstol, som gdller det
amerikanska likarsdllskapets (AMA) restriktioner mot samarbete mellan liikare och kiropraktorer. AMA hade tidigare regler som
forbjod likare att samarbetamed kiropraktorer. Appelationsdomstolen har faststdllt en
legrg domstols beslut att dessaregler utgjorde
en olaglig konkurrensbegrdnsning.
Striden infor domstolen giillde om
frAgan skulle avgoras enligt principer om
affdrsmiissig konkurrens eller-enligf vetenskapliga principer. Liikarsdllskapet hdvdade
sig ha rdtt att uppritthAlla den vetenskap-liga
standarden hos sina medlemmar. Kiropraktorernas advokat hdvdade ddremot: "Ett fritt
ndringsliv, inte privata grupper, mAste styra
pA den medicinska marknaden."
Domstolen gick pA kiropraktorernas linje
och skrev i sin motivering att den "i likhbt
med distriktsdomstolen inte ser det som vAr
uppgift att avgora om kiropraktik dr vetenskaplig eller inte". Alla de rdttsfall till vilka
man hdnvisade giillde trustbildning inom
helt andra branscher iin sjukvArden.
Den amerikanska organisationen mot
kvack-salveri (National Council Against
Health Fraud), som samarbetar naira med
SCICOP,har kritiserat domslutet och menar
att domstolen "felaktigt inskriinkte sig till
dg-qrniringspolitiska aspekter och tilliimpade
affdrslagstiftning i en situation ddr sforre
frAgor om vetenskap och om konsumentskydd borde vara de viktigaste."
Sven Ove Hansson
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Okritiskmysteriebok
.. Bokforlaget Forum har gett ut boken
Oaernaturligt i vdr tid av fanet och Colin
Bord. Enligt underrubriken handlar boken
om ogonvittnens berdttelser om "ufon,
spoken, jdttekatter, sjoodjur och havsvidunder, fAgelminniskor, regn av grodor och
fiskar, poltergeistfenomen och andra
mdrkliga ting". Bokens 17 kapitel tdcker

ocksA in mAnga av de vanligaste
"mysterier" som brukar behandlas i pseudovetenskaplig litteratur. (Det viktigaste
undantaget ir s k extra-sensorisk perception, som forfattarna valt att inte behandla.)
Bokens drygt 300 sidor bestAr av ett
mycket stort antal korta "fallbeskrivningar" om i genomsnitt cirka en halv sida
var. Det genomgAendetemat dr att dessa
olika fall inte kan ha nAgon "naturlig"
forklaring.
Mitt starkaste intryck av boken dr att
den tar upp forvAnansvdrt mAnga fall som
har en kdnd och ldtt tillgiinglig naturlig
forklaring - en forklaring som forfattarna
avstAr frAn att presentera. Som exempel
kan vi ta bokens UFGfotografier.

30

Fyra UFO-fotografier
Paret Bord har valt ut fyra fall av UFO_
fotografier som de presenterar i boken ef,
tersom de "har alla <iverlevt den mest in_
tensiva skdrskAdning, iiven om deras
dkthet fortfarande inte-dr oomtvis tad,,.
Det forsta av dessa fall giiller tva foton
som Paul Trent_log pA sin g-Ardi McMinn_
ville, Oregon, USA; i maj"1950. pe fotot
syns en oval mork fliick pA himlen.
Fcirfattarna skriver i "De otaliga tekniska
analyser som genomforts har fommit tilr
skilda slutsatser vad giller fotonas akthet,
men majoriteten stoder dnda paret Trents
egen version."
I sin bok The UFO Verdict (1931) re_
dovisar Robert scheaffer en noggrann analys av palet Trents fotografier."benom att
studera skuggor och r6flexer pa tita"r,
kunde han konstatera att den var tagen ca
klockan 7.30 pA morgonen. I en tidnihgsintervju mindre dn en mAnad efter hiindelsen
gppgav emellertid fru Trent att fotografiet
hade tagits klockan 1,9.45pA kviillen. Her ar
nAgot som inte stdmmer.
Ett av de bAda fotografierna dr Atergivet
bAde i Bords och i Scheaffersbok. Det finns
emellertid en vdsentlig skillnad. Pe Scheaffers bild ser man tvA telefonledningar strax
ovanfcir " tefatet". I Bords bok dr bi-lden beskuren sA att man varken ser telefonledninga1 eller telefonstolpe. (Denna beskirning dr
tydligen inte ovanlig. Scheaffer skriver i- sin
bildtext: " I de flesta UFGbocker dr dessaledningar bortbeskurna".)
Scheaffer kunde pAvisa att det ovala
foremAlet pA bAda bilderna befann sig rakt
under sar4ma punkt pA telefonledningarna.
Detta dr forvAnansvirt, eftersom kameran
hade flyttats ett gott stycke mellan de bAda bilderna. Det ena fotot var taget pA storre
avstAnd frAn telefonledningarna ottr mdrkligt nog hade "tefatet" och telefonledningarna minskat lika mycket i storlek mellan de
bAdabilderna.
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Dessutom gick det att skonja vad som sAg
ut som ett litet foremAl, liggande pA ovansidan av den ena telefonledningen, rakt ovanfor "tefatet". Det dr, som ScheafferpApekar,
ganska ovanligt att smA foremAl ligger och
balanserarpA telefonledningar. En mera rimlig forklaring dr givetvis att "tefatet" dr ett
foremAl som hdngts upp i telefonledning€n,
och att hopknycklade trAdar gav intrycket av
ett litet foremAl ovanpA telefonlinan.
Brasilianska UFOn
Paret Bords andra UFO-foto togs i ndrheten av Rio de ]aneiro i maj 1,952.Aven hdr
ser man ett ovalformat foremAl till synes fritt
svdvande i luften. Paret Bord argumenterar
for att detta troligtvis dr ett ikta fotografi.
Om detta fotografi skriver Scheaffer:
"Vid ndrmare betraktande
ser man tydligt att
UFOt dr en forfalskning. Medan trdden och
berget i forgrunden kastar skuggorna At
vd.nster,kastar vd,lvningen pA det flygande
tefatet sin skugga At hoger." Scheafferberdttar
att detta fotografi har betvivlats ocksA inom
UFO-rorelsen.
Bokens tredje UFO-fotografi ir ocksAbrasilianskt. Det togs i januari 1958frAn en bAt i
ndrheten av on Trinidade. Paret Bord dr hdr
nAgot forsiktigare i sin bedomning, men anser att fotot (som togs av en expert pA fotografiska trick) har "en stark dkthetsprdgel over
tig" ..De Aterger utan kommentar fotografens
pAstAendeatt han blev "knuffad in hii iin dit
av andra nyfikna som ocksA ville se foremAlet". Aven detta fall behandlas av Scheaffer, som bl a berdttar att fartygets hela besiittning hade intervjuats av journalister nAgra
veckor senare, men att ingen utom fotografen hade sett foremAlet. "Trots att ddckef var
fyllt av sjomin hade inte en enda i besdttningen sett foremAlet."

Kanskeen navkapsel?
Bokens fjiirde UFO-fotografi togs i oktoh"t 1981 pa Vancouver Island i-Kanada.
Aven denna bild visar vad som verkar vara
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ett runt metallforemAl fritt svdvande i luften. Jag har inte tillgAng till nAgra ytterligare
uppgifter om fallet, och uppgilterna
-ndrmare i Bords
bok ricker inte till nAgon
analys.
Det som enligt forfattarna gor detta foto-sA
mdrkligt dr att "fotografen bbserverade inte
sjiilv_ ufot ndr hon tog kortet". NAgra
troviirdig3_vittnesuppgifter som styrker att
det gick till pA detta vis anges dock inte. Det
finns sAvitt jag kan se ingeisom hindrar att
detta kan vara ett fotogiafi av ett upphdngt
v
eller utkastat foremAl, t ex en navkap^set.
^ I"g kan inte avhAlla mig frAn ytterligare
tvA belysande exempel frAn bokeirs avJnitt
om UFOn.
De "sdregna ljusfenomen" som iakttogs
frAn ett flygplan utanfor Nyu Zeeland i d;'I.,978,
cember
har enligt paret Bord "forblivit
ouppklarade". I sjdlva verket forklarades
de av Philip ] Klass i hans bok UFO - the
public deceiaed(1983). Ljus-fenomenen
kom frAn en grupp av japanska fiskebAtar,
som anvinde starkt ljus for att dra till sig
rdkor.
Det har enligt paret Bord "inte varit
mojligt att dra nAgra sdkra slutsatser
angAendeden farkost som avlade ett kort
besok pA familjen ]ohnsons gArd" i Delphos, Kansas, Ar 1971,.I sjiilva verket har
det ringformade "tefatsavtrycket" genom
laboratorieprov visat sig vara svampmycel. (Svampar vd.xersom bekant ofta i ringformationer, "hixringar".)
Alla exempel jug hittills har ndmnt dr
hdmtade frAn de tvA av bokens 17 kapitel
som handlar om UFOn. Bokens ovriga
kapitel dr av samma slag.
Argumentationsanalys
Man behover inta alls vara bekant
med den skeptiska litteraturen for att
mdrka att nAgot dr pA tok med boken
Overnaturligt i vAr tial. Boken kan ocksA
tjdna som underlag for en ovning i argumentationsanalys. LAt mig ndmna tre typiska brister i argumenationen som stdndigt
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Aterkommer i boken.
"ueten1. Hanuusnrng tiIL ospecifrcerade
skapsmd.n" rch' forskore"
B i g fo o t
om
en film
Om
(apmiinniskan)sdgs det t ex att "etskilliga
vetenskapsmdn"anser den vara dkta. Vilka dessa vetenskapsmdn dr sdgs inte. I
boken Atergesen stillbild frAn filmen. Den
som tittar noga kring ogonpartiet pA bilden
kan se att den visar en mdnniska utklddd i
apdriikt.
2. Fdrfattorna namner ibland alternatiua
forkLaringar, ffrcn sallan de mest uppenbara eller nahtrlig a forklarirg arna
PA detta siitt skapar de en bild av att de
har ett kritiskt forhAllningssdtt,som de faktiskt inte har. Ett exempel:
Pa 1700-taletska nattvardsvinet och
hostian vid en mdssai Lanciano i Italien ha
forvandlats till dkta blod och kott. Relikerna, nAgrablodklumpar och kottstycken,har
sedan dess bevarats i kyrkan. Ar 7970 undersoktes de av anatomiprofessornOdoardo Linoli, som enligt forfattarna kom till
slutsatsenatt det rorde sig om mdnskligt
blod av blodgruppen AB samt av mdnsklig
hjiirtmuskel. De citerar hans utlAtande:
"Blodet innehAller dmnen som normalt
forekommer i fdrskt blod. Hur kottet och
blodet kunat bevaras intakt i tolvhundra
5.r,utsatt som det varit for atmosfdriskaoch
biologiska angrepp, dr ett fenomen som
trotsar varje forsok till forklaring."
Efter detta tillfogar forfattarna "en
brasklapp till detta entydiga utlitande: det
finns inga bevis for att kottet och blodet en
gAng i tiden verkligen varit brod och vin".
Ddremot tar de inte upp den viktigaste (och
hoppas jag, mest uppenbara) inviidningen:
Om detta blod innehAller dmnen, som normalt bara forekommer i fdrskt blod, varfor
ska vi de tro att det kommer frAn 1700talet? Har nAgon Aldersbestdmningmed exempelvis C 14-metodengjorts?
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3. Trots aff boken tiII allro storsta delen
bggger pd. prirctpen "ogonutttnen
berattaf' Jbrs ingen duskussrbn om uittnespsykolagi eller omfarorrLa med andra- och treQjehandsuppgtfter om uittnesberatteber
Detta dr, i mitt tycke, bokens grundfel.
Sa fort man borjar att diskutera dess
berdttelseri sAdanatermer, faller alltsammans som ett korthus.
Sven Ove Hansson
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