
Sommar ldsn ing  fOr  skep t i ke r
Pa Studentlitteratur ger Idar Magne

Holme och Bernt Krohn Solvang ut boken
F orskningsmetodik, som ger en introduk-
t ion t i l l  samhdllsvetenskaplig metodik.
Forfattarna framhAller att bAde kvantitativa
och kval i tat iva metoder behovs inom
samhdllsvetenskapen.

En vetenskapsf  i losof  isk k lassiker ,
Proofs and Refutations av Imre Lakatosr g€s
ut pA svenska av Thales. Det svenska nam-
net har blivit Bevis och motbevis. Matemat-
iska upptdckters logik.

Den svenska trollerikonstens historia
behandlas i Trollqre och andra underhdllare
av Christer Nilsson, Skeptra forlag.

Charles Berlitz bok om Bermudatrian-
geln, Dcidens triangel, kommer ut i en ny
utgiva i Ar. Utgivare dr bokforlaget Legenda
(alltsA samma forlag som Folkvett kritiserat
for dess oformAga att ta avstAnd frAn nazis-
tisk historieforfalskning).

British Museum i London har haft en
stor utstdllning om forfalskningar. I sam-
band med detta har man gett ut en bok,
Fake? The Art of Deception, under redak-
tion av Mark ]ones. Forlaget dr University
of California Press.

Nat i ona lencyk loped in  och
p s e u d o v e t e n s k a p e n

Ndr nu fyra volymer av nationalencyk-
Iopedin har utkommit kan det finnas anled-
ning att se ndrmare pe hur dess redaktion
har klarat av den grannlaga uppgiften att in-
formera om pseudovetenskap.

PA det hela taget tycker jag att de har
lyckats bra. Utan onodiga pekpinnar eller
fornumstigheter fAr ldsaren en klar uppfatt-
ning om vetenskapens stindpunkt i de
frAgor som berors. SA hiir lyder t ex den inle-
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dande definitionen av astrologi: "den ldra
som hdvdar att en mdnniskas personlighet
och/eller framtida ode bestims av riktning-
en till vissa himlakroppar vid nAgon viss
tidpunkt, vanligen hennes fodelse. Den gra-
fiska bilden av himlakropparnas positioner,
liksom uttolkningen av dessa, kallas horos-
kop. Vetenskaps- och kulturhistoriskt dr as-
trologin av stort intresse, men den miste
numera betraktas som ren vidskepelse."

Knappt en sida av uppslagsboken ignas
At astrologin. Man redovisar pA ett utmiirkt
sdtt astrologins historia, hur horoskop dr
uppbyg Bda, samt hur astrologin kan veten-
skapligt provas. I det sistndmnda avsnittet
klargors att "resultat bdttre dn slumpen har
aldrig pAvisats i viilkontrollerade forsok".

Drygt en sida dgnas At alkemi. Upp-
slagsordet dr en insiktsfullt skriven historik
som bl a tar hAl pi myten att alkemin skulle
vara kemins iildsta ursprung. Annu iildre
iin alkemin iir "egyptiernas kunskaper i
metallurgi och keramik-, glas-, parfym-,
fdrgdmnes- och ldkemedelst i l lverkning,
dvs. inom vad som senare kom att kallas
chemeia-konstens omrAden". Denna tu-
senAriga hantverkstradition forvandlades i
den hellenistiska kulturen till det vi idag
kallar alkemi, varvid de egyptiska hantver-
karnas praktiska erfarenhet vdvdes in i "ett

komplicerat ndt av filosofisk spekulation,
myter, magi, astrologi och religios mysti-
c ism".

Den moderna kemins frigorelse frAn
alkemin beskrivs pe foljande sdtt:

Pe 1700-.talet borjade forskare pA al lvar
bestr ida mOjl igheten av transmutation. De
kallade sig kemister i  st i i l let f6r alkemister,
och ordet alkemi blev ddrefter l iktydigt med
guldmakeri.  Under den korta perioden 1780-
1810 uteslOts a lkemin ( i  denna nya bety-
delse) definitivt frAn de rationella vetenska-
pernas omrAde, men lAngt in pA 1800-talet
Sgnade sig fantaster och lycksokare At den och
96r det kanske fortfarande.
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Siirskilt gliidjande iir att nationalencyk-
lopedins redaktorer beskriver antroposofin
pA ett korrekt sdtt, dvs tar upp ldrorna och
inte bara utanpAverket. Antroposofin besk-
rivs korrekt som en av Steiner pAfunnen
metod som syftar till att "f6. kontakt med 'de

hogre vdrldarna' " och "beskriva dem med
vetenskaplig exakthet". Antroposofernas
ldra om de sju vdrldsAldrarna refereras, och
Steiners uppfattning om vAr egen tidsAlder
Aterges sA hdr:

Under denna tid har mdnniskorna fOrbindelse
med den hogre vdrlden genom 'mysterier', dit
man bereds t i l l t r€ide genom init iat ion. Det
avg6rande skeendet dr emellert id Golgata-
mysteriet.  Solvdsendet Kristus tar miinskl ig
gestalt  i  Jesus, i  vi lken genom en invecklad
process (bl.a. tvA Jesusbarn) buddhans och
Zarathustras andliga krafter f6renas.

Vidare framhAlls att Waldorfpedagogik-
en har sin bakgrund i Steiners uppfattning
om "mdnniskans utveckl ing i  sjuArs-
perioder". Under det kortfattade uppslags-
ordet biodynamisk odling omtalar man att
denna odl ingsform f  dster  t i l l t ro t i l l"kosmiska inflytanden", samt berdttar om
anvdndningen av sAdana preparat som
"kvarts som legat i kohorn, nedgrdvda und-
er sommargn."

Om alternativmedicin framhAlls bl a
att "metoderna har ingen accepterad vetens-
kaplig grund och anses av de flesta fackmdn
oforenliga med skolmedicinens sdtt att arbe-
ta". Texterna om Atlantis, aura, Bermuda-
triangeln, och Helana Blatavsky (teosofins
grundare) dr ocksA helt korrekta. Korrekt,
men mojligen onodigt svArforstidd dr
foljande korta text om biorytm:

"en rytm som pAstAs star ta v id
mdnniskans fodelse och som anvdnds for
att spa hennes otursdagar. Existensen av
sAdana rytmer ir vetenskapligt vederlagd."

En viss inkonsekvens kan formdrkas i
uppslagsordet dianetik. Efter att ha ndmnt
ordets koppling till scientologin sdger man:

"Dianetiken sdgs vara en andligt hel-
ande teknologi som hojer en individs
formAga att vara fornuftig. Dess vdrde dr
omstri t t ."

Formuleringen ger ldtt intryck av att di-
anetikens vdrde skulle vara omstritt bland
omdomesgilla personer. SA dr givetvis inte
fallet. Men detta dr en detalj. PA det hela ta-
get har encyklopedins redaktorer hanterat
pseudovetenskapen pi ett forvinansvd.rt
kunnigt och omdomesgillt sdtt.

Sven Ove Flansson
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