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Redaktionen for Folkvett ber att fA onska alla sina
ldsare en skon sommar. Vi Aterkommer till hosten med
bland annat en rapport frAn ]ames Randis Sverigebesok.

Vi ber Ater vir lisekrets om hjalp med tips eller
material for vAr kommande serie om pseudoveten-
skap vid" svenska universitet.
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Fdreningen Vetenskap och Folkbi ldning bi ldades 1982 av mdnniskor
som oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fatt ste
oemotsagda, och att vetenskapens metoder dr sA dAtigt kdnda. SA hrir
formuleras vAr mAlsdttning i stadgarna:

F6reningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att frimja folk-
bildning om vetenskapens metoder och resultat. Sirskilt tar foreningen
som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekdmpa de felaktiga
forestdllningar som f6rekommer i frAgor som kan avg6ras vetenskap-
l igt.  En vikt ig del av den vetenskapliga folkbi ldningen i ir  att  klargora
vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras med vetenskapliga
medel.
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Kvacksalveri pa si ukhus

Vi dr vana vid skrdckskildringar frAn
rumdnska barnhem. I New York Review of
Books (8 / 77 7990) gav David och Sheila
Rothman bakgrunden t i l l  den hoga
forekomsten av AIDS bland barnhems-
barnen. Detta dr ett dmne som inte gick att
diskutera under Ceaucescu-tiden. Regimen
vil le inte kinnas vid att sjukdomen
forekom. T o m ldkarkonferenserna var
forbjudna att ta upp den som tema.

Som en direkt foljd av denna tigandets
strategi gjordes inte heller nAgonting for att
forhindra att sjukdomen spreds. Inga kon-
troller gjordes t ex av givarblod. Redan det-
ta var illa nog, men d.nnu vdrre var det sdtt
varpi man gav blodtransfusioner.

Barnhemsldkarna utforde nAgot som
de kaliade "mikrotransfusioner", dvs smA
transfusioner med nAgra tiotal mill i l iter
blod At gingen. De ansAg att dessa injek-
tioner skulle vara allmdnt stdrkande. Var-
ifrAn id6n til l denna behandlingsmetod
kommer dr inte kiint. Det faktum att den
kunde fi fotfdste visar pa en forbluffande
lAg medicinsk kunskapsnivA. En person
som har f  At t  adekvat  ldkar-  e l ler
sjukskoterskeutbildning bor inte ha nAgra
svArigheter att inse att metoden dr i bdsta
fall verkningslos, i vdrsta fall skadlig.

Icke desto mindre forekom det att
barnhemsbarn regelbundet fick upp till fyra
mikrotransfusioner om dagen. Ldgger man
til l detta att sjukhemmen saknade en-
gAngssprutor och hade undermAlig steril-
iseringsutrustning, sA dr det liitt att inse att
resultatet blev en massiv smittspridning.
Atminstone ett par tusen smAbarrr torde ha
faft Hlv-smitta pA detta sdtt.

Exemplet visar med forfirande tydlig-
het att sjdlva den akademiska strukturen
hos skolmedicinen inte dr nAgot skydd mot
hdlsofarligt kvacksalveri. Vad som sak-

nades i Rumdnien var en oppen och kritisk
medicinsk diskussion och ett fritt informa-
tionsutbyte med utlandet. Nir skolmedicin-
en avskdrs frAn den vetenskapliga diskus-
sionen forvandlas dven skolmedicinen till
kvacksalveri.

Det finns mAnga andra exempel pA att
diktaturer forfoljt eller omojliggjort veten-
skapen. Lysenkos dominans i den sovjetiska
genetiken dr ett av de mest kdnda exemplen.
Kanske mindre kdnt dr att bAde Stalins och
Hitlers diktaturer forfoljde fysiker som syss-
lade med kvantmekanik eller relativitets-
teori. Under Hitlertiden etablerades t o m en
siirskild "arisk matematik" (som intressant
nog skilde sig frAn den "judiska" matema-
tiken genom att aldrig lyfta sig nd.mnvdrt
over gymansienivAn).

Ytterst handlar vetenskap om att ha ett
sinnelag som d.r samtidigt oppet och kritiskt,
om att betvivla auktoriteter utan att bygga
upp "alternativa" auktoriteter i stdllet. Utan
de demokratiska f r i-  och r i i t t igheterna
forkvdvs det vetenskapliga tdnkesdttet.
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Homeopatin - en pseudomedicin
fy l ler iamnt

Samtidigt med franska revolutionen
och Mozarts bortgAng firar vi just nu
tvAhundraArsminnet av Samuel Hahne-
manns upptdckt av homeopatins helande
kraft.

For att forstA hur en sA pass egendomlig
foreteelse som homeopatin kunnat uppste,
vinna framgAng och bli bestAende i 20b Ar,
dr det viktigt att erinra sig vissa medicin-
historiska omsteindigheter kring dess upp-
komst.

Sanningen att sdga befann sig den eta-
blerade invdrtesmedicinen, di homeopatin
framtrdddde vid "1,700-talets 

slut, i ett
eleindigt tillstAnd. Inte minst vittnar ddrom
talrika ldkarparodier i den ditida litteratur-
en: frAn Molibres och Holbergs ldkar-
parodier till Voltaires dictum: "Krigen och
ldkarna dro vAr tids storsta gisseln. Stora
framsteg inom det som skulle bli medicin-
ens grundvetenskaper hade gjorts under de
tre foregAende irhundradena. Men genom
ideologiska blockeringar hade de inte i
nigon stcirre utstrdckning fAtt genomslag
inom medicinen: upptdckterna stod out-
fyttjade vid sidan om praktiken . Det gdllde
de stora upptiickterna inom kemin pe 1700-
talet. Det giillde dven Fracastores teori frAn
1500-talet om sjukdomsspridning genom
mikrober, trots att man kunnat se bakterier
i Leuwenhoeks mikroskop under mer dn
ett sekel. I minga avseenden stod 1700-
talets praktiker (i bdsta fall) fortfarande kvar
pA Hippokrates antika nivi. Man baserade
sig ofta, medvetet eller omedvetet, pA den
humoralpatologiska ldran, dvs ldrln om
kroppsvdtskorna, dven den frAn antiken.

Om hur pass d j rpt  de ant ika
forestdl lningarna om sjukdomars upp-
komst var rotade vittnar forhAllandet, att
dnnu under 1800-talets forsta decennier den
store Wienpatologen Rokitanski, som und-
er sin levnad obducerade mer dn 60 000 lik,
var anhdngare av dem. Han menade, att de

organfori indringar (tumorer, f  orkalk-
ningar, tuberkler etc) han i rikt mAtt iakt-
tog hos de sjuka var verkningar vy, inte
orsaker till, den sjukdom patienten haft.
Den verkliga orsaken var alltid "vdtskor-
nas obalans", dyskrasi. En snarlik typ av ar-
gument anvdnds for ovrigt i in i dag
framgAngsrikt av olika patentmedicinski
ldror, dA man onskar framstdlla skolmedi-
cinen som inskrdnkt och ovetenskaplig,
endr den forbiser sjukdomarnas "andiigi"
ursPrung.

Decennierna kring 61 1800 var i minga
avseenden en overgAngs- och krisperiod i
medicinens historia. Vir del av vdrlden
hemsoktes dA av en rad forbluffande medi-
cinska system, monistiska sjukdomsldror
- som sokte en forklaring till alla sjuk-
domar - som gav upphov till monistiska
terapier .  Et t  exempel  var  Brunonian-
ismen, ett system skapat av engelsmannen
Brown. Han ansAg, att alla sjukdomar i
grunden orsakades av inflammationer i
magtarmkanalen.  Dessa "retn ingst i l l -

stAnd" ansAg han orsakades av "oveiskott
av livskraft". Universalmedlet mot detta
var AderlAtning.

I Frankrike anammades Browns liira
av Francois Broussais, Napoleontidens sto-
ra medicinska auktoritet. Dessvdrre lyck-
ades hans anhdngare ofta sA bra i sitt syfte
att skaffa bort "civerflodig livskraft" att bla-
ka tungor visste beriitta att kurerna
skordade lika mAnga offer som Franska
revolutionen och Napoleonkrigen tillsam-
mans.

] Tyskland var utvecklingen annor-
lunda. Den tyska romantiken gav upphov
till ett av de mest fantastiska filosofiska
system vdrlden skAdat: Die Naturphiloso_
phie, diir Friedrich Wilhelm Schelling var
det stora namnet. Schellings naturfilosofi
betraktade vdrldsalltet som en enda le-
vande organism, ddr alla substanser, frAn
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den oorganiska materien till minniskan, i
stigande utstrdckning genomsyras av
samma livsprincip. Stod fick naturfiloso-
ferna skenbatl igen genom Galvanis
pAvisande av elektricitetens roll i nervsys-
temet.

De experiment som i Mary Shelleys
roman Frankensteins monster  genom-
fordes for att Aterfora livet till en dod
kropp, hade redan genomforts i praktiken,
och resultaten hade varit delvis upp-
muntrande: liken rorde sig faktiskt 

- 
dA

man sldppte pA strommen. En annan
frukt av denna tid var Mesmers ldra om
den animala magnetismen.

Det dr som en fortsdttning av och en
revolt mot dessa fantastiska system som
homeopatin bor ses. Vdsentligen dr
homeopatin en enda mans verk. Upphov-
smannen hette Samuel Hahnemann
(1755-1843). Han foddes som son till en
porsl insmAlare i  Meissen, uppvisade
ldshuvud, fick studera och avlade sA
smAningom medicine doktorsgraden i hu-
moralpatologisk anda i Erlangen 1,779.
Han var  en sk ick l ig  kemist  och
rdttsmedicinare och sdrskilt intresserad av
drogers verkningsmekanismer, det som
man i dag skulle kalla farmakodynamik. I
ett skede dA den animala cellen dnnu var
decennier frAn sin upptdckt, och de det
moderna receptorbegreppet lig mer dn ett
Arhundrade framAt i  t iden, var just
forhAllandet att ett ldkemedel kunde hitta
rdtt organ och bota ritt sjukdom ett dmne
vdl dgnat for spekulationer.

DA Hanhnemann 7790 holt pA att ex-
perimentera med Kinabark, ett medel som
revolutionerat behandlingen av frossan,
och som var ett av mAnga virdefulla ting
kolonisatorerna tagit med sig hem frAn
Nyu Vdrlden, gjorde han sin grund-
liiggande "upptdckt", pA vilken hela hans
system skulle komma att bygga. Han tyck-

te sig finna att han, dA han intog en mycket
lAg dos av ldkemedlet, drabbades av samma
effekter som de malariasjuka brukar beskri-
va: omtockning, frossa och skelettsmdrtorl.

Om det nu var sA att kinabark, som be-
visligen var effektivt mot malariafeber, pA
friska personer kunde framkalla samma
symptom som den botade hos sjuka, kunde
inte dA detta gdlla ocksA for andra substans-
er? Skulle man inte rentav systematiskt pA
samma sdtt testa alla orter, mineraler etc pi
friska personer och notera vilka effekter
som simulerades? For att si i ndsta steg i
liimpliga doser behandla sjuka med dessa
symptom med just den substans som visat
sig framkalla dem?

I denna form var Hanhnemanns tanke
hy, men han hade sdker haft hjalp med
grundtanken genom ett flitigt studium av
en man, vars skrifter kdnnetecknades av
lAngt storre fantasi och fantasteri (och geni-
alitet) dn Hahnemanns egna: Paracelus
(7493-1541). Denne hade i sina skrifter re-
dan 250 Ar tidigare framfort som en viktig
princip: Iika botas med lika, eller pi latin si-
mila similibus curantur. Detta i medveten
motsats till skolmedicinens (pa humoral-
patologin baserade) allopatiska (av grek. al-
lon = annan, annorlunda) ldra att ett liike-
medel utovar sin verkan genom att mot-
verka det som skadar kroppen.

Paracelsus hade kommit fram till sin
variant av homeopatin med hjalp av sin
ldra om arcanum - den fordolda ldkande
principen. Enligt denna ldra var sjukdomar
andliga vdsen som kunde overvinnas en-
dast med hjalp av liikemedel med astral,
andlig kraft. SAdana fanns, genom Guds
outgrundliga vishet och godhet, att tillgA i

1. Veterligen har detta fenomen inte kunnat reproduce-
ras av andra forskare. Sannolikt var Hahnemann helt en-
kelt overkinslig mot kinabad<.
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naturen omkring oss, och vi kunde kdnna
igen ldkemedlen pA deras utseende: natur-
en var sAledes sAviil medicinskAp som far-
makop6.

Delvis hade Paracelsus tagit sin inpira-
tion av folkmedicinens signaturldra. For
denna var det sedan ldnge sjdlvklart att Or-
kid6ns testikelliknande rot (grek. orchis -
lat. testiculum) skulle verka sexuellt stim-
ulerande, och att kamomillens livmod-
erliknande frohus skulle verka lugnande
genom att ddmpa hysteri (grek. hyster =
livmoder). Det senare dr det ju mAnga som
tror iin i dug.

Efter nAgra Ars trdgna forsok publicer-
ade sA Hahnemann 1796 i Hufelands lour-
nal sina ron under rubriken: "Forsok att
finna en ny princip for ldkemedlens
ldkande kraft jdmte nAgra blickar pA de hit-
ti l lsvarande". Hdr presenterade Hahne-
mann sin nygamla terapiprincip similia si-
milibus curentur. ]dmfort med Paracelsus
hade modus indikativ bytts ut mot kon-
junktiv, dvs "lika mA botas med lika". Det
skulle emellertid droja d.nda till 1807 innan
han dopte sin ldra till homeopati.

Innan 1700-talet var ti l l inda hade
Hahnemann systematiskt provat nittio oli-
ka organiska och oorganiska substanser en-
Iigt sitt system, och omsatt sina ron, vilka
sjiilvfallet tycktes bekrdfta hans grundtes, i
en lonande praktik.

Hahnemanns liira var ursprung-ligen
mycket medvetet polemisk mot de fantas-
tiska medicinska systemen och forenade sig
med folkmedicinen ddri att den huvudsak-
ligen var en ldra om den rdtta terapin med
ett minimum av sjukdomsldra.

I homeopatins bibel, Organon der ra-
tionellen Heilkunde (1810), fastslAr Hanh-
nemann:

Erkdnnande meningslOsheten i  metafysiska
grubblerier, som ej lAter sig erfarenhetsmdssigt
bevisas, kan ej den skarpsinnigaste och mest

6

f6rsdomsfrie betraktare av nAgon sjukdom med
sina fem sinnen faststdlla annat in iakttagbara
f6ri indringar i kroppens och sjdlens ti l lstAnd
(sjukdomstecken, hdndelser, symptom), alltsA
avvikelser frAn det tidigare friska tillstAndet hos
den sjuke, vilka
1. denne sji lv kdnner
2. hans omgivning ltigger mdrke till
3. likaren iakttager hos honom
Alla dessa iakttagbara tecken representerar sjuk-
domen i hela dess omfAng, dvs bildar t i l tsam-
mans den sanna och enda tinkbara sjukdoms-
gestalten.

Det dr varken tdnkbart eller genom erfarenheten
bevisat att nAgot annat dn hdlsan AterstAr eller
kan AterstA, sedan alla sjukdomssymptom och
alla iakttagbara yttringar av sjukdomen forsvunnit.
Den inre sjukliga forindringen kan ej kvarstA out-
rotad.

Dvs, vad gor det om en mdnniska har
all vdrldens sjukdomar, si ldnge de inte
ger nAgra symptom! Eller, sjukdomen dr
lika med sina symptom. Detta ir en be-
stickande men i grunden djupt och bevis-
ligen felaktig uppfattning, som dr fast for-
knippad med Hahnemanns ursprungliga
version av homeopatin. Den dr felaktig,
ef tersom det faktiskt finns minga flera
sjukdomar dn det finns symptom. Olika
sjukdomar kan ha samma symptom, och
samma sjukdom uppvisa olika sjukdoms-
bilder. Om sA icke vore fallet, skulle, man
inom medicinen slippa alla modosamma
utredningar innefattande rontgen, skopier
och provtagningar, vilka ju syftar till att
genom diagnostik sdrskilja fall med fler-
tydiga sjukdomsbilder.

I dag, med betydande mojligheter att
bota el ler forldnga l ivet pA invdrtes-
medicinskt sjuka, skulle homeopatin, om
den konsekvent levt efter denna ldra,
skorda minga offer. Pa Hahnemanns tid
var den terapeutiska arsenalen ytterligt
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begrdnsad, och hans grundliiggande miss-
tag fick sannolikt inga stcirre konsekvens-
er for patienternas overlevnad.

UtifrAn denna grundsyn dr det liitt att
forstA, att homeopatins sjukdomsliira blir
kortfattad som en esperantistisk gramma-
tik. Medan en vanlig medicinstuderande
bor konsumera nAgon hyllmeter i dmnet,
omfattar Organons sjukdomsldra blott
fem sidor! Mer behovs inte for att a la
Hahnemann behandla samtliga akuta och
kroniska sjukdomar hos mdnniskan.

Hahnemann urskiljer tre olika kro-
niska sjukdomar: syfilis, sykora (Gonorr6
+ genitala vArtor) samt psora. Den senare,
vars uppteickt var Hahnemanns stolthet,
omfattade i gengdld ndstan alla ovriga
symptomgrupp€r, sAsom nervsvaghet,
hyster i ,  raser i ,  fa l landesot ,  benrota,
migrdn, hemmoroider, starr, impotens
etc. Enligt Hahnemann berodde psora pA
ett smittdmne som passerat genom nAgra
hundra generationer mdnniskor, och som
ddrigenom uppnAtt en oerhord virulens.

Men inte ens Hahnemann kunde i
ldngden klara sig utan en teori om sjuk-
domarnas orsaker. Sannolikt inspirerades
han av den store paracelsianen van Hel-
mont (7577-7644), vars l ivsprincip
tdnktes integrera alla kroppens funktion-
er och Aterstiilla de rubbningar som kan
uppstA genom "livsfientliga sjukdoms-
bringande inflytelser". Dessa sjukdoms-
bringande agens dr "dynamiska" - ett be-
grepp lika centralt for Hahnemann som
det senare blev for den antroposofiskt
orienterade bio-astrologin. Enl igt en
begrppsanalyt isk studie, som f akt iskt
foretagits over Hahnemanns anvdnd-
ning av begreppet, tycks termen for hon-
om vara synonym med "f6r mig okdnd
eller ej iakttagbar".

Alt sjukdom innebiir for homeopatin
i grunden ett och detsamma, ndmligen en

"forstdmning av livsprincipen" hos den
sjuke. Hahnemann erkdnner visserligen att
vissa yttre faktorer kan spela roll for in-
sjuknandet, som t ex utsvdvningar, for-
kylning, civeranstrdngning, viderlek, inver-
kan frAn himlakroppar, "miasmer", epide-
mier, akuta infektioner, samt inte minst be-
handling av allopatiska ldkare. Men den
vdsentliga orsaken var altid "forstdmning

av l ivsssprincipen". Eftersom "I ivsprin-

cipen" dr en dynamisk process kan den end-
ast Aterstdmmas, och patienten fa hdlsan
Ater, om ett homeopatiskt ldkemedels dyna-
miska kraft fAr verka pa den. (Imfr Paracel-
sus ldra om arcana.)

Homeopatin skiljer sig sAledes frin na-
tur- och folkmedicinen i flera viktiga av-
seenden. For det forsta i sin princip "lika bo-
tar lika". Men framfor allt genom sin unika
teori att ett liikemedel blir alltmer potent ju
mera det spddes ut. Hur gAr detta till?

Genom utspddningen frigor homeopa-
ten de "dynamiska" krafter som finns hos
den ldkande substansen. Han kan hdri-
genom utvinna likande krafter ocksA ur
dmnen som i normala koncentrationer be-
traktas som helt verkningslosa, t ex ur
mjolksocker el ler ur natr ium muriat icum,
eller som vi skulle sdga, koksalt.

Genom en metod som han utvecklade
under  1800- ta le ts  f  o rs ta  decenn ier ,
framstaillde Hahnemann ldkemedel som
var till den grad utspiidd och ddrfor si
potenta - att han endast med bdvan vAgade
ge dem till svaga individer. Det forfarande
han anvdnde kallade han "dynamisering".

Man ta r  sA ledes  en  "u r t ink tu r "

bestAende av t ex ett gram koksalt pA 99
gram vatten. (Hahnemann anvdnde till en
borjan mest alkohol i sina tinkturer.) Ur
denna losning, som sAledes ir 1 Vo-ig, utvin-
ner man sA frirsta potensen genom att ta 1
ml ddrav och tillsdtta 99 ml vatten. Man po-
tenserar sA denna nya 0,01 Vo-iga losning
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genom att slA flaskan mot nAgot hArt ett
foreskrivet antal gAnger for att "frigora de
ldkande krafterna". DdrpA utvinner man
pA samma sdtt andra potensen genom att
ta 1 ml av av den nya losningen, tillsdtta
99 ml vatten och slA flaskan i bordet osv.

Om denna procedur upprepas upp till
100 gAnger, vilket ofta skedde hos Hahne-
mann och de sA kallade "hogpotensarna"

inom homeopatin, erhAller man den
hundrade centesimalpotensen (C100), dvs
en l0 -200 

Vo-ig losning. Med stigande po-
tens blir liikemedlen starkare, men ocksA
mera specifika och svArare att hantera och
ddrmed mera prestigefyllda. Ofta nojde
man sig med ldgre potenser, t ex C30 eller
anvdnde andra spddningsproportioner, si
kallade D- eller LM-potenser, ddr man vid
varje steg spiider 10 respektive 50 000
gAnger. Det sistndmnda forfarandet upp-
fanns pA 1830-talet, dA efterfrigan okad-e,
som en snabbmetod av Hahnemanns an-
dra hustru. Dessa olika typer av potenser
(D-, C- och LM-potenser) dr pA grund av
det olika antalet dunkningar, potensier-
ing, emellertid inte likviirdiga.

Till forhAllandet att homeopatin al-
drig integrerades med skolmedicinen bi-
drog utan tvivel att Hahnemanns liira
vd.xte fram samtidigt med den nya
atomliiran, som ju visade att materien
faktiskt inte lAter sig delas (eller utspiidas)
i det odndliga. Den forekommer i odelba-
ra "paket" som atomer eller molekyler.
Amadeo Avogadro i Torino visade vid
1800-talets borjan att en mol av ett dmne,
t ex 58 gram koksalt, alltid innehAller un-
gefdr 6X1,023 molekyler. Hahnemanns ur-
tinktur ovan kunde alltsA inte innehAlla
mer dn ungefiir '1,022 

molekyler koksalt
(eller dubbelt sA mAnga joner). Detta re-
spektingivande antal molekyler, som vid
procedurens borjan "trdngdes" i 0,1 liter
vatten, skul le ef ter 100 centesimal-

spddningar behova disponera 19196 kubik-
meter. Varje molekyl koksalt skul le
sAledes simma omkring i 1917a kubikme-
ter, av vilka de 100 ml ldkemedel av
utspiidningen C100 utgor en jdmstiilld del.
Detta d.r en avsevdrd volym. Den motsvar-
ar det teoretiskt iakttagbara universums
(med en radie pe 14 miljarder ljusAr) vo-
ly^ multiplicerad med ett tal besiAende av
80 siffror.

Om den homeopatiska medicinen
skulle verka genom sin substans, vore
alltsA detta den volym som den stackars
patienten skulle behova konsumera for att
fA i sig en enda molekyl av ldkemedlet.

Hahnemann var, i minst lika hog grad
som nutidens utovande homeopater,
inforstAdd med dessa forhAllanden. De teo-
ri om sjukdomars uppkomst som ovan
skisserats utgor ju ett forsok att komma
runt detta hinder. Men han kunde ocksA,
likosm sentida efterfoljare, ibland kosta pi
sig att slA ut med hiinderna och kapitulera
infor det mysterium som den underbara
ldkande kriften hos den homeopatiska
medicinen utgjorde:

Jag krdver inte att man skall sitta tilltro till detta
och begiir inte att nAgon skall begripa det. Inte
heller jag forstAr det: det rdcker med att sdga att
det dr ett faktum och ingenting annat. Endast er_
larenheten soger det, och jag tror mer pA den dn
pA min insikt (Organon).

Eller, mera koncist formulerat: Home-
opatins liikande kraft manifesterar sig blott
pA ett sitt: sAsom ldkande. patienterni blev
friska, och detta var ju det slutgiltiga bevi-
set for de dynamiska krafternas-realitet.

Allt hdngde sAledes, som sig bor , pA
frAgan om metodens effektivitet. Frhn
1800-talets borjan fanns ocksA medlen for
att ayggra huruvida en metod verkligen
var effektiv eller inte: den medicinska sta-
tistiken, utvecklad av den franske klinik-
ern Louis. Med den nya modellen med

8
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parallella patientkontrollgrupper hade
statistikerna snart vetenskapligt krossat
Broussais-skolans AderlAtningsterapi gen-
om att visa att t ex patienter med lungin-
flammation, som enligt den tidens mode
blev AderlAtna, avled tre gAnger sA ofta
som de som overliimnades et naturens
egna liikande krafter. Det borde sAledes
inte ha varit svArt for homeopatin att i
sidan konkurrens framstA som revolutio-
nerande. Si skedde ocksd, kliniska studier
forutan.

For det forsta innebar homeopatin
ovedersdgligen en liittnad for de stackars
pat ienter  som t id igare p lAgats av
krdkmedel och kalomel (en kvicksilver-
forening).

For det andra kriivde Hahnemann
alltid, for att garantera verkan av sina
ldkemedel, att man avholl sig frAn andra
mediciner och dessutom avstod frAn to-
bak, alkohol och utsvdvningar, vilka alla
skulle kunna stora de dynamiska krafter-
na hos de homeopatiska preparaten. Detta
mAste, med hdnsyn till tidens seder bland
de samhiillsskikt som hade rid att konsul-
tera honom, innebdra en oerhord ldttnad
for deras stackars organismer.

For det  t redje innebar sdkert
homeopatens detaljerade utfrAgning, diir
patienten noggrant fick redogora for alla
sina symptom, ett ur psykologisk syn-
punk t  go t t  omhdnder tagande av
patienten, vilket mAste ha inneburit
och innebdr - en god placeboeffekt.

Men strikt kontrollerade kliniska
studier stdllde Hahnemann sig mycket
tveksam till. Hans krav "Gcir likadant,
men gor exakt likadant" innebar betyd-
ande kappar i hjulet for alla forsok till iab-
oratoriemdssigt standardiserade tester.
Bland annat innebar ju homeopatins
uppfattning om sjukdomens absolut indi-
viduella gestalt hos varje patient - och

ddrav foljande individuella utformning
av terapin i varje enskilt f all att
jdmforelser mellan individer kunde till-
bakavisas.

Hans syn pn substansers dynamiska
kraft iven hos kemiskt inerta dmnen, och
iven i mikroskopiska koncentrationer (i
synnerhet de!) innebar ju vidare att nAgot
sAdant som en blindtablett (placebo) for
jiimforelser mellan eller inom individer
egentligen inte kunde accepteras av en ho-
meopat.

Med borjan i 1830-talets Paris (Andral)
har emellertid av homeopater godkiinda,
kontrollerade studier av homeopatmedi-
cin upprepade gAnger genomforts vid skil-
da sjukdomar. En del av dessa studier re-
dovisades kort av mig i Folkvett 3-4 1990,
och deras resultat har med mycket fA un-
dantag varit nedslAende ur homeopatins
synpunkt. Andi dr det ett av homeopater
Aberopat faktum att det i flera ldnder, t ex
Tyskland och Frankrike, bedrivs homeo-
patmedicin ocksA av ldkare med gdngse,
na turve tenskap l ig  kompetens .  Med
kiinnedom om de starka kommersiella in-
slagen i den medicinska praktiken i dessa
ldnder, och med tanke pA vilka bisarra te-
rapier som i ovrigt forekommer, sdger det-
ta forhAllande nog bara att det i dessa
ldnder ocksA finns en efterfrAgan pA home-
opatmedicin, och att privatsjukvArden ddr
av lagstiftningen ir oforhindrad att gora
sig en hacka diirp6.

Inom veteriniirmedicinen har ocksA
homeopatmedic inen kommit  t i l l  an-
vdndning, t ex i Frankrike. Det iir ju gynn-
samt med en medicinering som, trots stark
dynamisk verkan, inte ldmnar nAgra gif-
trester hos t ex slaktdjur. Nigot argument
mot att homeopatins effekt vdsentligen dr
en placeboeffekt utgor inte de positiva re-
sultat som rapporteras, ty djurdgaren, som
dr den som i det sjuka kreaturets stdlle
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bedomer effekten , ar inte skyddad frAn
placeboverkan. NAgra hAllbara veteri-
ndrmedicinska studier som visar for ho-
meopatin gynnsamma resultat finns vet-
erligen inte.

Homeopatin dr naturligtvis en ur
vetenskaplig synpunkt helt omojlig kon-
struktion. Trots mAnga forsok har dess
foregivna resultat yterst sdllan kunnat re-
produceras under kontrollerbara betin-
gelser. Homeopatin hade oturen att redan
frAn borjan drabbas i sin teoretiska grund
av atomldran och i praktiken av den
medicinska statistiken. BAdadera hade
folkmedicinen och merparten av den ur-
sprungliga skolmedicinen undsluppit.

I Sverige har sedan ldnge homeopat-
medel i speidningar D8 och uppAt fitt
sdljas fritt, dA de (trots Hahnemanns var-
ningar) av Socialstyrelsen ansetts som
harmlosa.

I USA, ddr liran stod stark fram till
1930-talet, for den dock numera en tyn-
ande tillvaro. I Tyskland, hemlandet for
denna och mAnga andra egendomlig-
heter i naturfilosofins sliiptAg, finns det
mer dn 7 000 homeopater, varav mAnga
utbildade liikare. Homeopatin finns i fler-
talet av vdrldens ldnder med undantag av
det svarta Afrika, Kina och |apan, alla
ldnder med stark folkmedicinsk tradition.

I  Sver ige och Skandinavien dr
homeopatin en relativt svag rorelse med
dAligt vetenskapligt anseende. Homeopat
dr en oskyddad beteckning, som vem som
helst fAr ta i ansprAk. For att bli sA kallad
homeopraktiker mAste man emellertid ha
genomgAtt Svenska Homeopraktikers
Riksforbunds (SHR) korrespondenskurs
med interfolierade foreliisningar och
ovningar. Examination sker i Goteborg. I
utbildningen ingAr studiematerial frAn
konventionell medicin, enligt SHRs upp-
gift upp till ungefdr sjukskoterskenivA.
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Pdbyggnadskurser i irisdiagnostik (uppfun-
nen pA 1800-talet av en svensk kyrko-
herde) och ortterapi kan erhAllas. NAgra
som helst forkunskaper behovs inte. Vid
1970-talets slut hade 140 personer betalt 24
000 kr var for att gA kursen, och ingen hade
ditti l ls kuggats i examen. SHR har ett
forlag, Arcanum AB, och sdl jer sina
liikemedel via AB Drogcentralen.

Homeopraktiken visar, lika litet som
annan alternativ medicin, nAgra tecken pi
att do ut. Detta beror forstAs delvis pA den
konventionella medicinens begrdnsning-
ar och pi okunskap, men ocksA pA att lid-
andet aldrig ser till vetenskaplig halt hos
behandlingen, utan till dess resultat. Hdri
overensstdmmer det helt med folkmedi-
cinen och med homeopatin. Eftersom re-
sultatet i mAnga fall dndi mAste bli det-
samma, foredrar man naturligt nog en
snabb, smdrtfri behandling framfor en
lAngsam, smdrtfylld och kanske riskabel.
SA stAr ju i praktiken valet ofta vid minga
fall av kroniska, funktionella stornin gdt,
diir en rejiil placeboeffekt kanske dr den
enda mojliga lindring som stAr att fA.

Hans Isaksson
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Citatteknik enl igt Jehovas Vittnen

En av de mest spridda kreationistiska
texterna pA svenska dr Lia - ett resultat au
eaolution eller skapelse?, som ges ut av ]e-
hovas Vittnen. Den dr en oversdttning av
en engelsksprAkig skrift, Lrft - How Did It
Get Here?

BAde den svenska och den engelska
utgAvan kom forst ut Ar 1985.

Boken dr fylld av citat ut etablerad
vetenskapl ig  och ( i  synnerhet )  po-
puldrvetenskaplig litteratur, som pA olika
sdtt bekrdftar att evolutionsteorin dr felak-
tig. PA sid 73 argumenterar man for att det
inte finns n6gon liink frin fiskar till grod-
djur:

Stora  anst rangningar  har  g jor ts  fOr  a t t
sammanldnka groddjuren med nAgon fOrfader
bland f iskarna, men utan nAgon framgAng.
Lungfisken har varit en favoritkandidat, ef-
tersom den fOrutom gdlar har en simblAsa
som den kan anvdnda ti l l  att andas med ndr
den t i l l f i i l l igtv is dr utan vatten.. .  David At-
tenborough diskval i f icerar bAde lungf isken
och kvastfeningen, 'eftersom 

deras skallben
dr sA olika de fdrsta fossila groddjurens att
de inte kan ha giv i t  upphov t i l l  dessa' ."

i  '  1  , . 1  ' - l - t ^  
:

En bok om evolutionen innehAller en teckning
liknande denna med blldtexten: "FMN FISK
rtU uAxHISKA." Det eiiga att illugtrationen
4visar hur fiskfenang ben utvecklades tlll .
mdnniskans arm- och handben". Det egge
ockeA: 'De foeglla fynden dokumenterar .:-: -- 

.

mAnga mellanetadier I denna utveckllng.?'.., -
Men giir de verkligen det?
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Som kiilla till detta citat anger man sid 137 i
David Attenboroughs bok Lia pd jorden
frAn 7979. (Engelsk originaltitel: Life on
Earth.) LAt oss da slA upp Attenboroughs
bok och sdtta in citatet i sitt sammanhang.
Han diskuterar lungfiskar och kvastfenin-

Bdt, och siiger om dessa:

Dessa bAda fiskgrupper hade de nddviindiga
fo ru tsa t tn inga rna  fOr  l and l i v  som de
Alderdomliga f iskarna mAste ha haft .  Men
ingen av dem kan betraktas som f6rfader till
landdjuren. BAda kan diskval i f iceras ef ter-
som deras skal lben dr sA ol ika de forsta
groddjurens att de inte kan ha givit upphov
t i l l  dem.

Emel lert id f inns det en tredje f isktyp som
man funn i t  i  av lagr ingar  f rAn denna t id iga
och kr i t iska t id i  l ivets histor ia.  Den h6r t i l l
samma grupp som kvastfeningarna och lung-
f iskarna. Den hade benl ika fenor med mus-
kuldsa baser precis som kvastfeningen. Det
Ar mycket troligt att den hade luftsdckar i
ta rmen som lungf isken.  Dess ska l le  har
ocksA det avg6rande kiinnetecknet som vark-
en  kvas t fen ingen  e l l e r  l ung f i sken  ha r ,
n i iml igen inre  ndsdppningar  i  munhAlans
tak. Alla landlevande ryggradsdjur har inre
ndsdppningar, och detta bekrdftar att f isken
stAr fdrfadern mycket nira.

Fiskenbt i r  namnet Eusthenopteron -  grod-
f  i s k e n . "

I ]ehovas Vittnens bok ndmns forstAs
inte grodf isken. I  stdl let  anvdnds det
losryckta citatet fr6n Attenborough som ar-
gument for att det inte skulle finnas nigon
ldnk mel lan f iskar och groddjur.  Som
"repetitionsfrAga" uppmanar man ld.saren
att svara pe foljande:

"Vilka varelser har betraktats som
ldnkar mellan fiskar och groddjur, och
varfor dr de inte det?"

Denna citatteknik iir tyvdrr snarare re-
gel iin undantag i kreationistisk litteratur.

Sven Ove Hansson
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Vardering ar i vetenskapen

Det tionde och sista ausnittet i serien
V etenskapens kunskapssyn handlar
om ar i rder ingar  i  ve tenskapen.

En och annan person har velat rensa
bort alla vdrderingar frAn vetenskapen.
Det dr emellertid en alldeles omojlig upp-
gift. En smula eftertanke visar att veten-
skapen pA flera sdtt dr oupplosligen for-
knippad med vdrderingar.

Kanske allra mest grundliiggande dr
att sjri laa uppfattningen att man btir
ef terst rc ioa uetenskapl ig kunskap dr
vdrderingsgrundadl. "Kunskap dr efter-
strdvansvdrd" dr en vdrdeutsaga. Den som
hdvdar att vetenskapen mAste vara
vdrdefri gor en vdrdeutsaga (och ddrmed,
enligt egen utsago, en icke-vetenskaplig
utsaga). Detta samband mellan vetenskap
och vdrderingar gAr inte att komma und-
an, sdvida man inte nojer sig med att be-
skriva "vetenskapens stAndpunkt" utan
att ta stillning till om det dr bra eller dAligt
att ansluta sig till densamma.

Mera uppmdrksammat dr att aalet
ar forskningsomrdden dr vdrderings-
beroende. Detta val gors delvis av dem
som finansierar forskningen, delvis av
forskarna sjdlva. Viiljer man att satsa pA
tilldmpad forskning, bygger valet av kun-
skapsomriden i hog grad pA vdrderingar.
Men d.ven de val som gors inom grund-
forskningen bygger pA vdrderingar. Detta
gdller valet mellan olika omrAden (hist-
oria eller partikelfysik), men ocksA inrikt-
ningen inom varje sAdant omrAde. Det dr i
hogsta grad en vdrderingsfrAga vad som dr
viktigt att veta.

Besluten om ailken forskning som
rir etiskt fcirsoarbar dr ett annat tydligt fall
1'Jag gor hdr ingen skillnad mellan de tvd
ndrbesldktade kategorierna normer och vdrden.
Med "vdrdefri" avses alltsd mera exakt "norm-

och vdrdefri", etc.
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av vdrderingar inom vetenskapen. Det
gdller sAdana frAgor som forsok pA
mdnniskor, djurforsok, DNA-hybridiser-
ing, personlig integritet i samhillsveten-
skaplig forskning etc.

De inomvetenskapliga besluten om
nrir man anser sig ha beais ftir en teori dr
ocksA grundade pA vdrderingar. Ndr man
uppstdller ett visst beviskrav (t ex krav
om statistisk signifikans) innebd.r detta en
avvdgning mellan hur illa det dr att inte
komma vidare i forskningen och hur illa
det iir att dra fel slutsatser. Detta dr en typ
av vdrderingar som i princip kan vara"inomvetenskapliga", dvs bara bero av
vad man anser gagna vetenskapens ut-
veckling. Om forskningsresultaten har be-
tydelse for samhdllet blir dock de inomve-
tenskapliga bevisreglerna sammankopp-
lade med samhdllsnormer. De flesta foisk-
are skulle t ex idag krdva starkare bevis for
en hypotes som understodjer kons-
fordomar dn for en hypotes som mot-
bevisar konsfordomar.

Det finns i vetenskapen gott om"dolda" vdrdepremisser som inte upp-
mdrksammas. Medicinens grundldggande
vdrdepremiss, nimligen att sjukdomar sA
lAngt mojligt bor botas eller lindras , ar
okontroversiell, och man tdnker ddrfor
sillan pA den som en vdrdepremiss. I
allmdnhet dr det bara nir vetenskapen ut-
talar sig om samhiilleligt kontrov-ersiella
frAggr som dess vdrdegrunder blir upp-
mdrksammad.

De f lesta moraldiskussioner om
forskning har handlat om forskningsre-
sultatens praktiska tilldmpningar. Aiom-
fysikens tillimpning i vapentekniken dr
det viktigaste exemplet. Ett grundproblem
i alla sAdana diskussioner dr att man al-
drig kan forutsdga vilka forskningsresul-
tat som kommer att fA skadliga eller nytti-
ga tilliimpningar. Biokemisk grundforsk-
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ning kan t ex pA ett ovdntat sdtt ge mojlig-
het till nya botemedel mot sjukdomar ell-
er till nya biokemiska vapen - eller kan-
ske till bAdadera. Det finns gott om exem-
pel pA hur de praktiska tilldmpningarna
varit omojliga att upptdcka i forviig. Radi-
ovAgorna beskrevs en gAng som ett typex-
empel pA vetenskap som inte kan fe
nigon praktisk tilliimpning. Ar 7979, de
Einsteins allmdnna relativitetsteori borjat
bli allmdnt kdnd, skrev The Times att "det

nya synsittet kommer inte att gora nAgon
skillnad for det praktiska livet". Det var
detta nya synsdtt som gjorde atomklyv-
ningen, och ddrmed atombomben, mojlig.

Vetenskap  och  var ldsb i ld
Exemplen om radiovAgor och relativi-

tetsteorin har anknytning till teknologin,
dvs till hur vetenskapens tilldmpningar
har pAverkat vAr tillvaro och ddrmed vAr
veirldsbild. Men det finns ocksA fall da
kunskapen i sig har pAverkat vir vdrlds-
bi ld, utan formedling av praktiska
tilliimpningar. Det gdller t ex upptdckten
av den heliocentriska vdrldsbilden och av
evolutionen, som bAda starkt har pAverkat
livsAskAdningar och etiska instdllningar.
Vetenskapen har, sett pA lAng sikt, med-
verkat  t i l l  a t t  underminera gamla
vdrderingar och diirmed bidragit till att
nya vdrderingar utbildats.

Detta behover inte innebdra att vet-
enskapen i  sig sj i i lv innehAller de
vdrderingar som den bidrar till att driva
fram i samhlillet. Den samhdlleliga eller
etiska inneborden av en vetenskaplig
forestdllning blir beroende av den ideolog-
iska omgivning ddr den tas emot och
anvdnds for skilda syften. Den heliocent-
riska vdrldsbilden skulle formodligen inte
ha fAtt alls samma innebord for viirlds-
bilden om den inte kom fram i ett sam-
hiil le ddr kyrkans hegemoni i vdrlds-

AskAdningsfrAgor stod pA spel. Effekterna
av Darwins utvecklingsldra, av relativi-
tetsteorin etc, berodde pA motsvarande
siitt pA den samhdlleliga omgivning ddr
de togs emot.

Vetenskapens ef fekter  p i  v i r
vdrldsbild dr oforutsdgbara, bl a eftersom
de beror av oforutsiigbara vetenskapliga
resultat. Men det finns en generell trend i
vetenskapens hittillsvarande effekter pA
vdr ldsb i lden:  Den sk ju te r  undan
mdnniskan frAn hennes tidigare sA unika
plats i universum.

Den forvetenskapliga vdrldsbilden
var antropocentrisk, dvs den til lskrev
mdnniskan en sjiilvklar plats i centrum
for vdrlden. NAgra yttringar av detta
synsdtt kan ndmnas frAn den medeltida
teologin. Kyrkofadern Augustinus (354-
430) forklarade att de vilda djuren hade
skapats for mdnniskans skull for att
straffa, prova och instruera oss. Den in-
flytelserike teologen Petrus Lombardus (ca
1100-1150) skrev:

Al ldeles som mdnniskan gjorts f6r Guds
skull, dvs f6r att tj€ina Honom, sA har uni-
versum gjorts f6r mdnniskans skul l ,  dvs
fdr att tj i ina henne. Diirfor ir mdnniskan
placerad vid universums mittpunkt, sA att
hon kan bAde tjtina och bli tj€inad.
En lAng rad vetenskapliga upptdckter

har gjort den gamla antropocentrismen
ohAllbar. Solen kretsar inte kring jorden,
utan tvArtom. Solen har i sin tur visat sig
vara en av ca 500 000 miljoner stjdrnor i
Vintergatan, som i sin tur ir en av it-
minstone 1000 miljoner galaxer. Den bio-
logiska utvecklingsliiran har i viss men-
i^g tagi t  f rAn mdnniskan hennes
sdrstdllning bland varelserna pA jorden.

Till yttermera visso har mdnniskan
sjii lv blivit foremAl for samma slags
forklaringar som vdrlden omkring henne.
Detta dr nog ett dnnu mera drastiskt sdtt

Folkvett . 2/91 13



att forlora sd.rstdllningen i naturen. Veten-
skapen har efterhand erbjudit allt fler
forklaringar av mdnskliga lidelser och
mdnskliga vdrderingar. Inom etologi och
psykologi har man velat forklara vAra
vdrderingal som foljder av biologiska
principer. Aven om de forklaringar som
framkommit ofta varit tvivelaktiga, reser
de problemet: Med vilken kraft kan vAra
vdrderingar upprdtthAllas om de gAr att
forklara pA samma sdtt som vi kan
forklara molekylernas uppbyggnad eller
myrornas stackbyggande?

Filosofen Friedrich Nietzsche ut-
tryckte vetenskapens effekt pA vdrlds-
bilden si hdr:

Fortskr ider  in te mdnniskans fdrr ingande
av sig sjdlv, hennes vi l ja att  fdrr inga sig
s j t i lv ,  oupphOrl igt  a l l tsedan Copernicus?
Ack,  bor ta Ar t ron pA hennes egen
vdrdighet, of6rl iknel ighet och oersdtt l ighet
i vdsendenas rangordning - ett djur har hon
blivi t ,  bokstavl igen, oforminskat och utan
fOrbehAll  ett  djur, hon som i sin t idigare
tro ndstan var Gud... All vetenskap dr idag
sysselsatt med att f6rsdka frAnta mdnniskan
hennes aktning fdr sig sjti lv.

Innan man forkastar vetenskapen
ddrfor att den inte dr antropocentiisk
mAste man emellertid skilja mellan be-
skriaande och etisk antropocentrism. Den
forstndmnda sdtter mdnniskan i centrum
for sin beskrivning av hur vdrlden iir be-
skaffad, och ger henne en siirroll i uni-
versum. Den etiska antropocentrismen
sitter md.nniskan i centrum for sin upp-
fattning om hur mdnniskor bor handla,
och bygger alltsi upp etiken med ut-
gAngspunkt frAn miinsklig vli lfdrd och
mdnsklig strdvan. Den kan dven kallas
humanism. Det f inns inget nodvdndigt
samband mellan beskrivande och etisk an-
tropocentrism. Ytterst kan ndmligen ingen
moraluppfattning motiveras av nAgra
beskrivningar eller forklaringar av hur
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vdrlden dr beskaffad. Till slut mAste det
indA handla om vAra innersta kdnslor
och lidelser.

Kan man ski l ja mel lan fakta
och vdrder in gan

Resonemanget om etisk och beskriv-
ande antropocentrism bygger pA forut-
sdttningen a1t man faktiskt tut skilja mel-
lan fakta och vdrderingar. I detta fall var
syftet att "skydda" vairderingarna , att inte
gora dem alltfor beroende av fakta. I vet-
enskapliga diskussioner brukar etskill-
naden mellan fakta och vdrderingar i re-
gel tvdrtom syfta till att "skydda" fakta och
gora dem sA oberoende av vdrderingar
som mojligt.

N i e t z s c h e ,  1 8 8 8 .

Mot bakgrund av viirderingarnas
stora rol l  i  vetenskapen kan denna
strdvan verka ndrmast hopplos. Det dr all-



deles uppenbart att en totalt objektiv eller
vdrdeoberoende vetenskap inte iir mojlig.
Redan utsagan att vetenskap bor vara-o6-
jektiv dr som sagt en vdrdeutsaga.

Strdvan ef ter objektivitet mAste
diirfor uttryckas si att man sd ldngt som
m(i j l ig t  ska sk i l ja  mel lan fakta och
veirderingar. Kravet pA forskaren att
forsoka gora detta bygger pA f ore-
stdllningen (och erfarenheten) att det gAr
att gora pA ett meningsfullt sdtt.

Att man pe ett meningsfullt sdtt kan
skilja mellan fakta och vdrderingar ska
inte tolkas sA att fakta och vdrderingar i
nAgon mening skulle existera som tvA
slags enheter, som man dtminstone i prin-
cip fullstdndigt kan skilja At. Varken fakta
eller vdrderingar "finns" i verkligheten.
Ddremot finns det bAde faktaaspekter och
vdrderingsaspekter i de utsagor vi gor om
verkligheten.

Uppgiften att sA lAngt som mojligt
skilja mellan fakta och vdrderingar kan
inte losas en gAng for alla, utan detta dr,
liksom sjdlva kunskapssokandet i sig, en
stiindig kamp som aldrig fullt ut kan vin-
nas, men som man kan fora mer eller
mindre framgAngsrikt.

Eftersom fakta och vdrderingar dr sA
sammanvd.vda dr det ofta ingen praktisk
framkomlig vag att forsoka rensa bort
vdrderingarna frAn vetenskapliga utsagor.
Objektivitetskravet kan ocksA uppfyllas
genom att de vdrderingar som inte latt
kan bortrensas i stdllet redovisas sA tydligt
som moj l ig t .  Ef  tersom vdrder ings-
forutsdttningar ibland kan vara mycket in-
arbetade i en vetenskap dr det en uppgift
bAde for vetenskapsfilosofer och for dem
som d.r verksamma i olika vetenskaper att
finna de dolda vdrderingarna och plocka
fram dem i ljuset for allmdn granskning.

Alla former av vdrderingar i veten-
skap dr inte med nodviindighet lika vikti-
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ga att Atskilja frAn fakta. Det forefaller t ex
knappast vara vdrt besvdret att allt id
forsoka sdrredovisa och tydliggora medi-
cinens vdrdering att sjuka mdnniskor bor
hjiilpas att bli friska, helt enkelt ddrfor att
detta dr samheilleligt okontroversiell. I t ex
ekonomisk  ve tens  kup f  o rekommer
vdrderingar som dr betydligt mer kontro-
versiella. Det forefaller rimligt att forsoka
fA sAdana vdrderingar sA tydligt redovis-
ade som mojligt och att utrona hur stor
betydelse de har for de faktautsagor som
forekommer inom ekonomin.

Den minst ti l lfredsstdllande situa-
t ionen uppstAr naturl igtvis om vissa
vdrderingar anses som okontroversiella
bland alla som sysslar med en vetenskap
medan de dr kontroversiella for mdn-
niskor utanfor special isternas krets. I
sAdana fall kan vdrderingar "doljas" och
spela en svAruppskattbar roll, eftersom de
inte uppmdrksammas och sdrredovisas pA
samma sdtt som de vdrderingar som dr
kontroversiella dven inom specialisternas
krets. En del fall av "allmdnhetens miss-
tro mot experterna" kan ha sin bakgrund i
detta. De som fitt mojligheter och resurs-
er att dgna sig At att studera ett specialom-
rAde dr i nAgon mening vAra representant-
er inom detta omrAde, och blir omridet
kontroversiellt kan det vara en betyande
nackdel om de inte dr (vdrderings-
mdssigt) representativa. Detta ar, enligt
min mening, ett viktigt skdl att efterstrdva
en allsidig rekrytering till forskaryrkena.

Ty vetenskapen dr ett for hela
mdnskl igheten gemensamt projekt
projektet att forstA vAr omvdrld och oss
sjdlva. Det dr ett av mdnsklighetens mest
storslagna gemensamma projekt.



Vad hdnder med tolkbildningen i radion?

Det dr fint med folkbildning. De stora
bolagen, Riksradion, Utbildningsradion och
TV-bolag€n, dgnar stor kraft At folkbildning-
en. Sjiilvklart dr det sA. Vid ett seminarium
om folkbildningen och etermedia som i
hostas holls pA Dramatiska Institutet var alla
bolagens foretrddare noga med att pApeka det
viktiga i folkbikldningen.

Ar det dA sant att folkbildningen gynnas
i till exempel radion?

Folkbitdning - fritt och frivilligt bild-
ningsarbet vid sidan av det egentliga under-
visningsarbetet (Focus 69). Det lAter enkelt
men ir inte ldtt att definiera, urskilja och
forstA vad som dr folkbildning och vad som
inte dr det.

Utbildningsradion hdvdade sin roll som
folkbildare pA detta seminarium men vad
hdnder egentligen med Utbildningsradion? I
praktiken dr bolaget stdndigt hotat och
forsoker med hjalp av inre omorganisation-
er skapa en bdttre "profil" mot "systerbolag-

et" Riksradion.

Under detta Ar ska radioutbudet som
helhet minskas. Den radio som i framtiden
ska produceras pA Utbildningsradion ska ha
kurskaraktdr. Det blir kurser med studie-
planer och mojlighet att ta universitets-
poiing. I forldngningen ska det bara produ-
ceras sprikkurser, distanskurser och skolpro-
gram. De fria folkbildande programmen
forsvinner. Men varfor? lo, en forklaring
kan vara kritik frAn Riksradion. Utbild-
ningsradions program dr for l ika Riks-
radions egna. AlltsA mAste de profilera sig
bdttre. Kurser dr ett sdtt att skapa UR-profil.

Vad dr det dA for folkbildande program
som Riksradion gor? En titt i program-
tablAerna visar att man ger folkbildningen
ett par timmar i veckan - beroende Pe defi-
nition och griinsdragni^g.

Ett sAdant program dr Saar i dag. Histor-
ia att minnas och Viirt att aeta dr forstAs

76

ocksA folkbildande. Men hur dr det med
Doktorn har ordet oc}i. Triidgdrdsdags?

Det folkbildande flaggskeppet for radio-
ledningen tycks vara Vetandets aiirld. ]o-
visst, men Vetandets arirld tar helst upp
aktuella skeenden och ny forskning.

Den egentliga folkbildningen finns kan-
ske mel lan Tr i idgdrdsdags och V etandets
aiirld. Man fdr inte glomma att allt dr nytt
for den som inte hort det forut.

Det fAr inte heller bli sA att satsningar pA
folkbildning skapas med hjalp av en omtolk-
ning av begreppet. DA btir det som de fria
TV-bolagen menade i debatten i hostas. Der-
as tolkning av begreppet gav att nyheter
formedlade pA ett ldttfattligt sdtt ocksA dr god
folkbildning. I si fall kanske CNN dr den nya
stora folkbildaren?

Vad dr det som gor folkbildningen till en
sAdan Tornrosa-sko att man skdr av tA och
hiil for att fA den att passa? For det dr vdl inte
sA att folkbildningen har blivit en gammal
snorkinga, en klenod? Ett omodernt mAste,
som ingen vAgar skaka av sig? Ett forlegat
arv frAn arbetarrorelse och folkhem? Tdnk
om folkbildningen har blivit som Konsum
- nAgot som vi alla siger oss vilja ha, men
helst handlar vi pA ICA.

Det dr i sA fall en tragisk utveckling for
ord vars innehAll iir vdl vdrt att vdrna

Men om inte Riksradion tar Utbild-
ningsradions tappade folkbildningstimmar
och producerar nya folkbildningsprogram,
kommer utbudet av folkbildning pA radion
att minska.

Om det inte skapas en ny redaktion for
folkbildning, eller V etandets acirld utokas
till formAn for folkbildningen, sA dr det risk
for att den sakta forsvinner bit for bit till ra-
dioarkivets hyllor.

Helen Rundgren

ett
om.
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De myst iska c i rk larna i
Eng  I  and

De mystiska cirklarna med tillplattad
siid pA engelska Akrar har dnnu inte fAtt sin
definitiva forklaring, men stAr klart att
nigra overnaturl iga forklaringar inte
behover tillgripas.

Fred D"y har framtrdtt och beriittat att
han redan for 47 Ar sedan framstdllde myst-
iska cirklar i sddesfatt. Knepet dr att gA pn
styltor genom sdden pA viig till och frAn det
stdlle ddr man framstdller sina cirklar. De
syns inga spAr av att nAgon har gAtt i Akern.
Att Astadkomma cirklarna dr tdmligen en-
kelt. Man kan t ex fdsta ena dndan av ett rep
med en pinne i marken, och sedan dra runt
repets andra dnda tills siden dr tillrdckligt
nedtryckt.

(Skeptiker nr 4, "1,990)

Ginseng som dop ingmede l
En norsk f d toppidrottsman forsoker,

tydligen med viss framging, att sdlja na-
turmedlet Ginseng til l tdvlingsidrottare
som ett medel att forbdttra de idrottsliga
prestationerna. Som ett led i marknads-
foringen har en del norska tdvlingscyklister
Ginseng-reklam pA tdvl ingsdrdkterna.
Ldkaren Carl Ditlef Jacobsen har agerat for
att fa idrottsansvariga att ta avstAnd frAn
bruket av Ginseng. Han menar att idrott
inte hor ihop med medel som tas i stimu-
lerande syfte, oavsett om dessa medel har
pivisbar effekt eller inte.

(NlvFo-bulletinen 4-5, 7990)

Ny norsk  t idsk r i f t
Den nygrundade norska skeptiker-

foreningen Skepsis har kommit ut med
forsta numret av sin tidskrift, som har sam-
ma namn som foreningen (nr 1., 1997).
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Skepsis dr en mycket vdlgjord tidskrift,
bAde i Wpografiskt och innehAllsligt avseende.
Det forsta numret inleds med en artikel om
satanism. Ddrefter foljer tre artiklar om ndra
doden-upplevelser och tre om forhAllandet
mellan nynazism och ockultism.

Prenumeration kostar 150 kronor for fyra
nummer. Adressen d.r: Postboks 2943 Tayen,
0608 Oslo 6.

Ockul t ism b land sko le lever
Den tyske religionsvetaren Hartmut

Zinser har stdllt skriftliga frAgor till drygt 2000
skolelever i Berlin for att utrona i vilken
utstrdckning de deltar i ockulta verksamhet-
er. Cirka en fjdrdedel av eleverna hade
"ockulta" erfarenheter. 18 procent hade syss-
lat med pendelmagi, dvs att hAlla en pendel i
handen och tolka dess svd.ngningar som svar
pA olika frAgor. 15 procent hade forsokt att spi
i kort och 12,5 procent hade sokt kontakt med
andar med hjelp av "dansande glas". 2,7 hade
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sokt andekontakter medelst automatisk
skrift och 2,4 hade deltagit i svarta mdssor.

Det var nAgot fler pojkar dn flickor
som deltagit i svarta mdssor. Alla de andra
aktivi-teterna hade en avsevdrt hogre andel
bland flickor dn bland pojkar.

Det ockulta engagemanget var mest
utbrett bland 14-77-fuingarna. Efter 18 Ar
minskade dessa aktiviteter, men dnnu vid
2O-ArsAldern var '1,2,5 

procent av flickorna
aktiva ockultister.

(Skeptiker,4/90)

Ersd t tn ing  f6 r  f e ld iagnos
En tysk patient, som uppsokte en alter-

nativterapeut for sina mag- och tarm-
besvdr, fick diagnosen "tunntarmskancer".

Diagnosen stdlldes med s k elektroaku-
punktur, och homeopatiska mediciner
sattes in. Den djupt deprimerade patienten
uppsokte si smAningom dven ldkare, som
till hans stora ldttnad berdttade att han alls
inte hade nigon tunntarmskancer eller an-
nan elakartad sjukdom. Detta gjorde hon-
om forbittrad pA alternativterapeuten, och
han vdgrade ddrfor att betala en resterande
skuld p6, 976 D-mark for redan utford be-
handling.

Alternativterapeuten forde saken
infor domstol. Utslaget blev dock inte det
han hade rdknat med. Domstolen upp-
hdvde skulden, och domde i stdllet terapeu-
ten att betala 4000 D-mark i skadestind till
sin patient for feldiagnosen.

(Skeptiker,4/90)

M i l i 6 - h e a l i n g
Den norske helbrdgdagoraren Hugo

Stenberg "healar" inte bara mdnniskor,
utan dven fororenad skog och natur.
Helbrdgdagjorda grantrdd vdxer fyra gAnger
snabbare d.n andra grantrdd, hdvdar han.

Dessutom kan han, fortfarande enligt
egen utsago, "heala" sjuk skog dven pA
avs tAnd.  Han syss la r  b l  a  med a t t
helbrddgagora sydamerikansk regnskog gen-
om att liigga hdnderna pa jordgloben.

(Skepsis nr 7, 7997)

M i nd'e lgckact {t ob a I
t r edhee l ; " , g

Chr is t ian  Sc ience
Ett dkta par i Boston, som dr medlemmar

av Christian Science, har av en domstol
forklarats skyldiga till sin tviArige sons dod.
Barnet hade tarmvred som enligt ldkare ome-
delbart mAste opereras. For-i i ldrarna ansAg
emellertid att sjukdomen berodde pA synd,
och diirfor skulle botas endast med boner. De
riskerar nu tjugoAriga fdngelsestraff.

(Skeptik er, 4 /90)

Argen t i sk  skep t i ke rg rupp
En skeptikerorganisation bildades forra

iret i Argentina. Den har antagit namnet
Centro Argetino Para la Investigacion y Refu-
tacion de la Pseudociencia. Gruppen dmnar bl
a dgna uppmdrksamhet At astrologi, parapsy-
kologi, ufologi, sekter och kvacksalveri.

(BASIS nr 10, 7990)
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Tor terad f6r  underv isn ing i
e v o l u t i o n

Farouk Mohammed Ibrahim, professor
i biologi vid universitetet i Khartoum, har
fdngslats utan rdttegAng av den sudanesiska
regeringen. I ett brev som smugglats ut frAn
fdngelset  har  han berdt tat  at t  hans
"forhorsledare" klargjort for honom att
hans "brott" var att undervisa om evolu-
tionsldran. Han har utsatts for fysisk tortyr
och har ocksi forhindrats att forriitta sina
boner. Bide professor Ibrahim och den re-
gim som fiingslat honom bekdnner sig till
islam, i det senare fallet en mera funda-
mentalistisk variant av islam.

(BASIS nr 10, 7990)
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Sub l im ina l  pe rcep t i on
I USA kan man kopa kassettband med

subliminala (ohorbara) budskap som sdgs
forbi i t tra lyssnarens minne el ler sj i i lv-
fortroende. Anthony G Greenwald vid Uni-
versity of Washington i Seattle har under-
sokt effekten av dessa band med hjalp av 237
fr iv i l l iga forsokspersoner.  Hdl f ten av
forsokspersonerna fick korrekt rubricerade
band. Den andra heilften fick band med om-
bytt rubricering (minnesforbdttringsband som
uppgavs syfta t i l l  att  forstdrka sjdlv-
fortroendet, eller tvdrtom). De deltagare som
trodde att de fAtt minnesforbdttrande band
trodde sig i efterhand ha fAtt biittre minne,
och  de  som t rodde  s i g  ha  f i t t
sjdlvforstdrkande band trodde sig ha fAtt
bdttre sjiilvfortroende. Det hade ingen som
helst betydelse vilken effekt som fabrikanten
hade uppgivit att bandet skulle ha. Det helt
avgorande var vilken effekt forsoks-personen
trodde att det skulle ha.

Det ir dock inte alldeles sjiilvklart att
denna undersokning verkligen var en un-
dersokning av subliminala budskap. Green-
wald anvdnde kommersiellt tillgiingliga sub-
liminal-band. En annan forskare, Philip M
Merikle vid Waterloo-universitetet i Ontario,
genomforde en akustisk analys av sublimi-
nalband frAn fyra olika tillverkare. Inga av
banden inneholl nAgra som helst rester av in-
spelat tal.

(Rocky Mountain Skeptic, nr g,'1,99A)

Nya t r iumfer  f6 r i n t e l l i g e n t a
Dr. Madsen Pirie, som dr sekreterare i den

brittiska sektionen av Mensa, foreningen for
mdnniskor med hogt IQ, har behandlat frAgan
om dodsstraff i Mensas tidskrift. Dr. pirie dr
anhdngare av dodsstraff, men menar att man
ska spara de avlivades kroppar i frysrum sA
att de kan Aterupplivas om det i framtiden
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skulle visa sig att domen var felaktig.

Detta framkom i en artikel forfattad
av Dominic Lawson i Spectator (17 /2 7990)
om Mensas verksamhet. I en intervju med
Lawson forsvarade foreningens ordforande
Sir Clive Sinclair de ibland tdmligen extre-
ma bekantskapsannonserna i Mensas tid-
skrift med att det skulle fa positiva ras-
hygieniska ("eugenic") effekter om manliga
och kvinnliga medlemmar av Mensa fin-
ner varandra.

En studie av lyckotal
En medlem av Great-Lakes Skeptics

blev vid ett butiksbesok varse en malkin
som mot 25 cent gav besked om kundens
vikt och "lyckotal". Han beslutade att un-
dersoka saken.

"Eftersom frAgan om lyckotal dr av

sidan overvdldigande universetl betydelse,
fattade undertecknad forskare ett snabbt be-
slut att utfora och delta i en omfattande och
kostsam testning av vAgen Sunmark nr"1.1.57, 

som befinner sig i McCrory variety
store vid Grandland Shopping Plaza i De-
troit, Michigan.

Undertecknad forskare, som regelbun-
det nyttjar en vanlig badrumsvAg, observe-
rade att Sunmark nr 1,1,57 vid forsta
forsoket rapporterade hans vikt med rimlig
noggrannhet.. .  Undertecknad forskares
lyckotal rapporterades som 795.

Vid det andra forsoket avslojade Sun-
mark en okning av vikten med 72 pund.
Detta var rimligt om vi beaktar att under-
tecknad forskare dA bar pi en lAda som in-
neholl en tdmligen prAlig skAl med glastill-
behor, som tillfiilligt hade hiimtats for
indamAlet frAn en ndrbeldgen butikshylla.
Forskarens lyckotal var nu 793.

Vid ndsta forsok, utan glasvarorna,
gjorde Sunmark-vAgen gdllande att under-
tecknad forskare hade gAtt upp ett pund i
vikt sedan experimentet borjade. Forskar-
ens lyckotal var nu 403.

Vid fjiirde forsoket rapporterde Sun-
mark-vAgen att forskaren hade g6tt ned ett
pund och nu vdgde exakt lika mycket som
vid forsta forsoket. Forskarens lyckotal rap-
porterades nu som 430 och hade dndrats for
fjeirde gAngen inom tvA minuter och trettio
sekunder. "

PA grundval av att apparaten inte ger
samma lyckotal for samma vikt framfor
denne (tyvdrr anonyme) forskare hypote-
sen att det finns en slumptalsgenerator in-
uti vAgen.

(Great-Lakes Skeptic nr 2, 1991)

Sven Ove Hansson
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St iarnor  och kr ik f  6 t ter
BAde grafologi och astrologi dr falsifier-

bara fenomen. BAda har ocksA vid mAnga
studier och experiment falsifierats. Men
iindA tror mAnga mdnniskor pA dem.
Varfor? frAgar sig psykologen Adrian Furn-
ham i New Scientist 26/7 1991.

En forklaring, skriver Furnham, till att
tron pA grafologi och astrologi dr sA utbredd
kan vara att det finns ett behov av att
vdrdera, beskriva och mdta mdnniskor. O-
taliga studier har visat att det inte gAr att
avldsa personlighet och egenskaper uren
persons handstil. AndA stAr det alltsomof-
tast i de stora engelska tidningarna om hur
grafologer anlitas av t ex banker och finans-
bolag ndr de anstdller folk.

tfiarr,o". ODr ! Ma n\en

;ii hoier 6r Itslogt

En annan forklaring till att grafologer
och astrologer anlitas iir att deras utsagor
paradoxalt nog ofta tycks std.mma. Men or-
saken till att de stdmmer dr att de dr sA
generellt utformade att de skulle kunna
stdmma som beskrivning pA vem som
helst.

I slutet pA 60-talet annonserade en
frps\ psykolog i nAgra stora tidningar och
erbjod sig stdlla horoskop. Hundratils per-
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soner nappade och fick som svar identiskt ut-
formade horoskop. Mer iin 200 skrev tillbaka
och beromde honom for hans skicklighet och
triiffsiikerhet!

Det vi vill hora om i ett horoskop dr
vdra positiva egenskaper, skriver Furnham.
Men allt behover inte vara positivt. Det dr
bara bra om nAgon liten forsiktig kritik skym-
tar fram ibland (kommentarer som till och
med skulle kunna uppfattas som kompli-
manger). Experiment visar att vi dr fem
gAnger mer bendgna att acceptera och kdnna
igen oss i positiva omdomen dn negativa.

- Men en god sak kanske dndA horoskopen
for med sig. De kan ni imligen vara
sjdlvuppfyllande. Eftersom vi tycker att de
positiva utsagorna stdmmer kanske vira
positiva egenskaper forstdrks av att ldsa
horoskopen. Den som fAr hora att "eftersom

du dr jungfru dr du en iirlig md.nniska"
kanske ibland blir aningens drligare, skriver
Adrian Furnham.

Medvind f6r  akupunkturen
"Nu dr det bevisat: Akupunktur hjdlper"

dr den triumferande rubriken i Aftonbliaet
den 15 april 7991,. Vad det handlar om dr en
kartldggning av forskning kring akupunktur.
Den har utforts av professor Sven Andersson
pA uppdrag av Socialstyrelsen.

Andersson konstaterar att man nAtt goda
resultat med akupunktur mot bl a bensAr,
urinvdgsproblem, alkoholism och narkoma-
ni. Dock varnas for kvacksalvare aku-
punktorer hor hemma inom den svenska
sjukvArden.

Men akupunkur kan ocksA ha en stor
placeboeffekt:

- Tdnk att fe traffa samma ldkare vid
flera regelbundna behandlingar. Han bekan-
tar sig med dig, tar i dig och talar till dig und-
er den tid behandlingen tar. Det sker i en
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lugn miljo och gor inte ont.
MAste vi ta till akupunktur for att fi en

mer personlig och engagerad vArd som fir
ta tid, undrar jug i mitt stilla sinne.

Den ovetenskapl ige Freud
"Sigmund Freud, psykoanalysens fader,

overdrev resultaten av sin terapi, drog vid-
lyftiga slutsatser pA grundval av for lite fak-
ta och var i flera avseenden klart ovetens-
kap-lig."

Omdomet kommer frAn amerikanska
vetenskapsteoretiker som har granskat
Freuds teorier. Synpunkterna presenterades
pA det stora AAAS-motet i Washington i
februari och rapporterades i Goteborgs-
posten 21 februari.
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Det dr bl a genom intervjuer med Freuds
fore detta patienter som bristerna i Freuds
forskning blivit kdnda.

"Freud levde inte upp t i l l  grund-
ldggande vetenskapl iga pr inc iper  om
oppenhet som tillAter andra att granska ett
arbete", siger Frank Sulloway, professor i
vetenskapshistoria vid MIT i USA.

Den ove tenskap l iga
p s y k o a n a l y s e n

Under denna rubrik skriver Bengt Carls-
son om psykoterapi som behandlingsform.

"Om psykofarmaka varit den gamla me-
delklassens hopp om lindring vid psyk-iska
besvdr, dr psykoterapi den nya medel-
klassens hopp om bot."

Carlsson beskriver psykoanalysen som
en hybrid mellan en objektiv naturveten-
skap och en subjektiv, metafysisk ldra. Hdr i
grdnslandet mellan vetenskap och spekula-
tion moter vi dess "typiska oklarhet och flex-
ibla natur". Skulle den enbart hdvda rent na-
tu rve tenskap l iga  anspr ik  sku l le  den
oundvikl igen bl i  overbevisad och for-
lojl igad.

Under decennier har det gjorts forsok att
mdta effekterna av psykoterapeutisk behan-
dling. Men ingen har hittills med gdngse vet-
enskapliga metoder kunnat bevisa att psy-
koanalysen dr effektiv som behandlingsform,
skriver Carlsson.

Anna Schytt



F o l k - r a s - m a n s k l i g  h e t
Rudolf Steiner var en av de forsta i

vArt Arhundrade som framholl, att alla
gamla ras- och blodsgemenskaper mAste
overvinnas. Steiner var sA radikal att han
hdvdade att t o m nationalismen, en "helig

ko" vid seklets borjan, inte annat var dn en
fortsdttning av ras- och stamgemenskaper.

Endast genom fria individer kunde
utvecklingen gA framAt. I sin skrift "Fri-

hetens filosofi" utvecklade han det teoretis-
ka grundlaget for en etisk individualism.
Endast den ansvarsmedvetna mdnniskan
kan i frihet byggu det sociala. All socialism
som pAtrycks utifrAn forlorar etisk kraft. PA
samma sdtt forlorar alla impulser som styrs
av ras- och blodsinstinkter sin etiska kvali-
tet och ddrmed sociala kraft. I stdllet stiills
grupp mot grupp i oforsonlig kamp
Europa kommer da att gi mot forodande
framtida krig.

I en foredragscykel i Christiania 1910
forsokte Steiner pAvisa nodvdndigheten av
en ny folkkdnnedom varje folk mAste
forstA sitt eget om man skulle kunna stdlla
sig i positiv relation till andra folk. Kdrlek
till det annorlunda, respekt for sdrarten
som har sA mycket att lAra oss, mAste ut-
vecklas. Hdvdar man att alla mdnniskor dr
lika, identiska, sA bdddar man for rasism
och folkhat. Ty alla folk liksom alla
mdnniskor - dr olika, unika, egenartade.
Ndr man krdver att andra skall likna en
sjdlv for att vara "riktig", dA genereras ras-
ism. Odmjuk inlevelse, empatiformiga dr
vad som behover utvecklas idag hos en
mdnsklighet, som blivit alltmer sjdlvisk.

I foredragsserien forsokte Steiner ka-
rakterisera olika folk och raser - det som
vi mAste bli medvetna om i vArt omedvet-
na och overvinna. Varje folk, varje ras har
positiva och negativa sidor. Naturligtvis
gdller det inte minst den vita rasen, som
bragt sA mAnga problem over mdnsklig-
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heten till forintelsens grdns. Vi dr alla olika
men likvdrdiga. Vi mAste ldra oss uppskatta
olikheterna.

Om man forsoker karakterisera olika
trddslag och framhiller tallens knotiga gren-
ar och jiimfor med bjorkens outvecklade och
omtalar tallens losa virke jdmfort med ekens
hArda, starka, dA kan nAgon utropa "Vilken

rasist - han kallar tall knotig, bjork outveck-
lad och fortalar t o m virket i tallen". Ungefdr
si gAr vissa grupper ti l lvdga ndr man vill
misskreditera antroposofin. Steiners fore-
drag, avsedda att vdcka folkforstielse gor
man till rasistisk propaganda genom att helt
enkelt utesluta allt positivt som sdgs i karak-
teristiken. "Kvinnan har svagare muskelsys-
tem dn mannen, kortare lemmar, men har
formAgan att fortplanta livet och ndra det
vdxande. Mannen dr mera fortrdad". Ar det
"rasism", antifeminism med "anklagelser"

om svagt muskelsystem, korta lemmar,
mannen fortalas ! Idag dr det svArt att
overhuvudtaget tala .om folkindividualiteter
utan att missforstis. AndA dr det enda vdgen
til l overvinnande av folkhat och rasism.
"Ingenting leder sA till den grad in i dekadans
som ideal byggda pA ras- folk- och blodsge-
menskaper" (Steiner 26 / 70 7917). "Varje en-
skilt folk, jag t o m alla enskilda smi folk-
spillror har i helheten sin sdrskilda uppgift"
(16/61910). Svensken idag har svArt finna sin
identitet, i det nya Europa, i vdrlden. Vi har
berovats historien och sjdlvkdnnedomen. En
ny positiv folkkunskap ar nodvdndig.

Hans Moller

Sva r :
Moller bekrdftar tydligt att antroposofin

anser att mdnniskor har ol ika psykiska
egenskaper ef ter sin "rastil lhorighet" och
"fo lk t i l lhor ighet" .  Minniskor av o l ika"raser" sdgs vara "olika men likviirdiga".
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I en bdttre vdrld dn den vi lever i
kunde detta kanske ha varit ett oforargligt
pAstAende. Tyvdrr lever vi emellertid i en
vdrld ddr rasismen fortfarande dr en kraft
att rdkna med. Rasism finns i mAnga vari-
anter. De farligaste varianterna deklarerar
inte oppet att de anser att mdnniskor har
olika vdrde alltefter sin "ras". Apartheids
foresprAkare har t ex hiivdat att vita, svarta
och fdrgade har lika viirde men att de dr oli-
ka, och diirfor ocksA ska leva Atskilda. Den
som dr motstAndare till rasdiskriminering
(och det iir siikert Moller) bor akta sig for att
ge indirekt understod At sAdana uppfatt-
ningar.

Rudolf Steiners teorier om "ras"-

skillnader saknar varje form av verklighet-
sunderlag. Det finns t ex inget som helst
stod i psykologisk eller annan vetenskaplig
f  orskning for  de sk i l lnader mel lan
mdnnisko-"raser" som han gjorde giillande.
(Mollers botaniska bildsprik dr for ovrigt
grovt missvisande. Vi mdnniskor skiljer
oss inte At som tallar, bjorkar och ekar. Vi
tillhor alla samma art.)

Som framgick i min artikel i Folkvett
(1988, nr 4) sammanfaller ddremot Steiners
uppfattningar om de olika "rasernas" egen-

skaper med giingse rasfordomar bland vita
mdnniskor. Detta dr skil nog att ta avstAnd
frAn hans rasldror. En aldrig sA stark
overtygelse bland antroposofer om alla
mdnniskors lika vdrde dndrar inte pA detta.

For sin tid var Steiners uttalanden inte
si irski l t  anmdrkningsvdrda. De var ett
timligen milt uttryck for de pA denna tid
gdngse uppfattningarna. Det anmdrknings-
vdrda iir att vAra dagars antroposofer inte
klarar av att sdga: "Pa denna punkt hade
Steiner fel. Detta tar vi avstAnd ifrAn."

Moller hdvdar att "enda vdgen til l
overvinnande av folkhat och rasism" d.r att
fdsta storre vikt vid skillnader mellan"raser" och folk. Hans stAndpunkt innebdr
att mdnniskor ska bemotas pA olika sdtt all-
tefter vilken "ras" de tillhor. Att gora sA dr
alldeles detsamma som att lAta sitt hand-
lande styras av rasfordomar. Ett sidant be-
teende dr visserligen forenligt med en ab-
strakt tro pA alla mdnniskors lika vd.rde,
men det dr inte forenligt med full respekt
for varje enskild individ som en unik och
likaberdttigad medmdnniska.

Sven Ove Hansson

Antroposof i  och in te l l igens
I den norska tidskriften Humanist, w 4-s 1990, bemdtte antroposofen Niels Magnus Bugge
den svenske journalisten HAkan Blomqvists kritik av antropoiofin. SA hiir skrev han bli

"1.. De sitater jeg anforte i min- forrige artikkel burde kunne vise at Steiner har et langt
mer sarnmensatt syn pa rasenes forskjellighet enn det som HB og den litt mer redelige s.d.
Hansson tilskriver ham. 2. Angaende negrenes 'intelligens'. 

Intelligens er hos Steiner
langtfra utelukkende et verdipositivt ord. Det er ikke uten videre ide-ntisk med intuisjon,
visdom eller klokskap, og heller ikke nodvendigvis forbundet med moral og godhet. tn-
nenfor Steinerpedagogiken forsoker man derfor A motvirke en ensidig inteiig"ensutvikk-
ling ved ogsd A legge vekt pi helt andre egenskaper.,
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Kritisk l itteratur om antroposofi

Den viktigaste icke-antroposofiska bok-
en pA svenska om antroposofi dr religions-
vetaren Hjalmar Sund6ns Rudolf Steiner.
En bok om antroposofin frAn '1,962. Boken
dr anlagd som en levnadsteckning av Ru-
dolf Steiner. Den foljer hans vingliga vd,g
till teosofin och de inre strider i den teoso-
fiska rcirelsen som ledde till att Steiner
"startade eget" och grundade den antropos-
ofiska rorelsen. En del av Steiners ldror re-
dovisas, bl a hans vdrldshistoria, hans soci-
ala liror (tregreningen) och en del av
id6erna bakom Waldorfskolan. Forfattaren
drar fram en hel del miirkliga pAstAenden
frAn Steiners skrifter, frdmst sAdana som
har anknytning til l religion. Han visar
iindd respekt for Steiner bl a genom att
jimfora honom med andra religionsgrun-
dare. I sin avslutande analys framhAller
Sund6n att Steiners ldror inte rymmer
nAgot vdsentligt nytt, utan ir hdmtade frAn
olika ockulta traditioner. Ddrmed har "en

vikt ig egenskap hos det  Ste inerska
skAdandet blivit faststilld: det dr reproduk-
t i v t " . ( s  174 )  Boken  d r  f ak tam iss ig t
tillforlitlig. Tyvirr dr kiillhdnvisningarna
ofullstiindiga

Sigvard Svdrd, som var pingstpastor i
]drna under Aren 7977-7982, har gAtt i
ndrkamp med antroposofin i tvA bocker. I
Den antroposofiska mrinniskosynen frAn
1987 framhAller han starkt att antroposofin
dr att betrakta som religion. Det stAr
"Kristen upplysning av Sigvard Svdrd" pA
bokens omslag, och forfattarens huvudsyfte
dr att visa kristendomens overldgsenhet
civer antroposofin. Boken behandlar antro-
posefernas tro pA olika andevdsen samt de-
ras ldror om forhAllandet kropp-sjiil-ande
och om reinkarnation.

I sin andra bok i  dmnet, Meditat ion
och magi frAn 1989, behandlar Sviird antro-
posofins Kristus-syn (bl a Steiners ldra om

de tvA |esusbarnen, som dr en tacksam
mAltavla for kristen kritik). Vidare behandlar
han antroposofisk meditation, eurytmin och
Waldorfdockorna. De sistndmnda framstdlls
av Svdrd som hedniska beliiten med farliga
egenskaper. Det framgAr att Sviirds tro pA
onda andevdsen inte stAr antroposofernas eft-
er. Svdrds bocker dr forkunnande snarare dn
analyserande, och har inte alls samma hoga
grad av tillforlitlighet som Sund6ns bok.

Gosta Wilsons bok lag trodde pd Wal-
dorfskolan (1990) recenserades av Niels
Hovmoller i Folkvett nr 2,'1.990. Den ir skriv-
en frAn icke-troende utgAngspunkter, och kri-
tiserar Waldorfskolan friimst for att ha reli-
giosa inslag.

Helmer Ringgren har skrivi t  f lera
utmdrkta artiklar om antroposofin. I Till
frigan om antroposofins bakgrund (Religion
och bibel vol 22, 7963, ss 48-6a) behandlar han
bl a sambanden mellan Steiners id6er och den
dldre teosofiska traditionen. I Antroposofins
lesusbild (Religion och bibel vol 28, t969, ss 7-
25) behandlar han Steiners syn pA |esus och
Kristus, och framhiller bl a hur den till stor
del bygger pA dldre ockult tradition. Ringgren
har ocksA skrivit en sammanfattning pe tyska
om antroposofins ldra och organisation, upp-
slagsordet Anthroposophie i  Theolo gische
Realenzyklopridie (vol 3, 1979, ss 8-20)

PA tyska finns flera bocker som kritiserar
antroposofin frAn kristna utgAngspunkter. En
av de bdsta dr ]an Badewiens An throposoph-
ie. Eine kri t ische Darstel lung. (1985) For-
fattaren iir prdst, och gAr grundligast in pd an-
troposofins gudssyn och dess syn pA Kristus
och ]esus. Han behandlar ocksA antroposofins
mdnniskosyn och Waldorfpedagogiken. Bok-
en dr faktamdssigt tillforlitlig.

Vera Pierott har skrivit Anthroposoph-
ie - eine AlternatiaeT (7982). Den behandlar
i huvudsak antroposofins Kristusbild och an-
dra inslag i antroposofin som har anknytning
till kristendomen. Det finns inslag av kristen
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forkunnelse i boken.
Traugott Kogler har skrivit Anthr o-

posophie und Waldorf-Pridngogik. Anscitze
einer kritischen Analyse (tredje upplagan
1985). Det dr en kritisk granskning av Wal-
dorfpedagogiken frAn kristen utgAngs-
punkt.

Det antroposofiska Kristet Samfund
skdrskAdas bl a i artikeln Die Christenge-
meinschaf t  av Hans-Diether Reimer (ss
335-361 i den av Hans-Diether Reimer och
Oswald Eggenberger utgivna " ...neben den
Kirch€fl", 7979) samt i ett avsnitt i boken
Sehen, Gribler, Enthusiasten av Karl Hut-
ten (1982, ss 687-720).

Wolfgang Treher har skrivit boken Hit-
ler, Steiner, Schreiber. Ein Beitrag zttr
Phiinomenologie des kranken Geistes (1,966). I
avsnittet om Steiner (ss 39-78) soker han leda
i bevis att Steiners andeskAderi var ett utslag
av sinnessjukdom. Att stdlla psykiatriska di-
agnoser pA avlidna personer dr emellertid ett
vanskligt foretag. Aven om Treher finner
mAnga beliigg for sin tes foljer hans slutsats
inte med den sdkerhet som han lAter piskina.

Franz Stratmanns bok Zum Einfluss der
Anthroposophie in der Medizin (1988) dr en
grundlig men samtidigt koncis genomgA.g
av den antroposofiska medicinen frAn natur-
vetenskaplig och medicinsk synpunkt. Det iir
en mycket vederhdftig och vdrdefull bok.

Sven Ove Hansson
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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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