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New Age ir ett mycket svirfbngat begrepp. Vi inleder detta nummer med en

<iversikt civer New Age. Vi fortsdtter ocksi. vir granskning av antroposofin, denna

ging med en studie av rasleran inom svensk antroposofi.

Folrvtrr vill glrna fi fler bidrag frin lasekretsen. Skicka gd.rna in tidningsur-

klipp (-d tidningsnamn och datum angivna) eller annat material som nivill att

vi ska ta upp. Hcir av er med ldsarbrev eller artiklar, t ex recensioner av aktuella

bticker.
Foljande preliminlra stoppdatum ir faststdllda for manus till de nlrmaste

numren:
Nr 2: 30 april.
Nr 3: 31 augusti.

Nr 4: 31 oktober.

Folkuiitten
Pivens demonexpert sdger att bara en hdv

procent av alla som tror sig vara besatta av onda

andar verkligen Ir det.

Han har nog rdtt till minst 991lz procent!

F6reningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av mdnniskor som

oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskap sA ofta feil sta oemot-
sagda, och att vetenskapens metoder ir sA dAligt kdnda. SA hdr formule-

ras vAr mAlsdttnng i stadgarna:
Foreningen Vetenskap och Folkbildning har ti l l  uppgift att fr imja folkbildning
om vetenskapens metoder och resultat. Sdrskilt tar f6reningen som sin uppgift
att i en fri opinionsbildning bekbmpa de felaktiga forestbllningar som forekom-
mer ifrAgor som kan avgoras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga
folkbildningen dr att klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras
med vetenskapliga medel.
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Kreationism i riksda$en
I en motion till riksdagen, undertecknad de n dr i hemi, farmakologi och medicin, WJ. Ouweneel
27 januari 1 992, begiir Tuve Skinberg (kds) att

riksdagen ska ingripa for att "motarbeta diskri-

mineringen av creationismen i grundskola,

gymnasium och hogskola, salnt vid tillsittande

av doktorandtjdnster". Motiond.ren skriver:
"Nu rir emellertid inte euolutionsteorin ndgon

uetunskapligt 
'beuisad sanning', och ltar au ueten-

s h ap I igt ar b e tan de fo rs h are h e I ln i n te p res e n te rats

sd. Den iir en au flera ttinhbara teorier som

fbrklaringsmodell f;r ursprungsfrdgorn*, som

omfattas au deflesta, d.och ldngtifrdn alla,forska-

re."
Minga missforstind har uppstatt pi grund

av att ordet 
"teori" i vardagsspriket har en klang

av 
"obevisat antagande". ("Det dar dr bara

teorier. 
") I vetenskapliga sammanhang anvd.nds

ordet 
"teori" om en sammanhangande forkla-

ringsmodell oavsett hur sdker (eller osdker)

man ir om den. Uppfattningen att materian

bestir av atomer kallas t ex ofta ftir 
"atomteo-

rin" - trots att den har en helt overrygande
'bevisning. 

Motsvarande galler for den "helio-

centriska teorin", dvs uppfattningen att jorden

och de ovriga planeterna rcir sig i banor runt

solen. Evolutionsteorin stir pi lika sdker veten-

skaplig grund som atomteorin och den helio-

centriska teorin.

Motiondren hdvdar emellertid att 
"minga

erkanda fo rskare fo re trlder creat io nis men, b ide

inom och utom landet." Sedan folier en lista

med namn och titlar:
"Bland dtssa kan niimnas Dmitri A Kouz-

netsou, Ryssland., d.r i medicin, biokemi och mole-

kylarbiohgr, przf A.E. If/ild"€r Smith, Schweiz,

Holland, dr i genetih och f losofi, prof Werner Gitt,
Tyskland, dr i systemanalys, prof Siegfried Scherer,
Tyskhnd, dr i molekhrbiologi, samt d,ennes hustru
Sigrid Hartwig-Scherer, dnktorand i paleontolosi
Bknd dr suensha forsharna kan t ex niimnas doc.
Bnnt Lindberg, Uppsala, dr i kemi och fisih, samt
Ohu Thulesius, Linkdping dr ifisiologi ochfarma-
hologi.'

Det dr anmdrkningsvlrt att bara en enda av de
uppraknade personerna uppges ha nagon kompe-

tens i paleontologi, den vetenskap som sysslar med

livets uppkomst och uweckling. Undantaget ar

Sigrid Hartwig-Scherer, "doktorand i paleontolo-

gi". (Detta ir inte florvinande. Att hitta en kompe-

tent paleontolog som tror pi Lreationismen dr

ungeFJr lika svirt som arr hitta en kompetenr

astronom som tror att jorden d.r universums cen-

trum.)
I motionen kravs att riksdagen ska 

"ta 
stlllning

for ett oppet forskningsklimat" der kreationismen

flar utrymme vid hogskolorna. Sarskilt ska detta

gilla vid "tillsdttande av doktorandtjanster .
Att kreationismen inte fftt nigot utrymme vid

hogskolorna beror pi att de forskare som kan

bedoma saken dr helt overens om att kreationism
inte har nagot med vetenskap att gora. Ett forsk-

ningsklimat som dt "oppet" fdr kreationism kan

darfor endast uppnls med politisk sryrning.

Det borde finnas en stor majoritet i riksdagen

for ett kraftfullt uttalande om att man inte strller

sig bakom Ski.nbergs krav om politisk sryrning av

forskning och utbildnirg.
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Itatanna Lrunnarssons

artikel om New Ag.
bygg.r pa hennes C-
uppsats i iddhistoria vid
Stockholms universitet.

Vad srir begreppet New Age for? Gir

man till New Age-rorelsens egna Pu-
blikationer dr formuleringarna inte all-

tid si distinkta. New fue liknas vid
" 

.. . ett nytt meduetande-ti l lstdnd",
"...uppnridandzt au en... ny kosmiskt

medueten miinnis ka", 
"... 

en uision: miin-

niskan i balans med naruren, och mtin'

nishor i samuerkan", 
"...dzt 

paradis som

mlinnishan han skapa pd jordzn" osv.

Runt begreppet strcir man sedan vdrde-

ringar som att 
'...New 

Age rir en opi-

misisk riirelse med stor no till miinnis-

han och ltennes mdjligheter" att 
"Neu)

Age rir i dzt utisentliga ndgot mycket

fint"' och att den har 
"... 

chArm, intel-

ligens och godhet".z
Sillar man bort dessa luddiga for-

n'ruleringar kan man utkristallisera Fol-

jande betydelse. New Age-begrePpet

herstammar frin astrologisk teoribild-

ning. Enligt denna sker hela tiden en

rent astronomisk forskjutning av so-

lens virdagjdmningspunkt. UngeFir

vart tvitttsende ir genomloper den en

ny stjirnbild i djurkretsen, en fiorflytt-

nin g som i a^strologin d.r ytterst betydel-

sefull. Vid tiden for det kommande

S"rtusendeskiftet kommer solens vi.r-

dagjimningpunkt att civergi frin Fis-

kens stjdrntecken till Vattumannens.

Fiskens tecken stir historiskt for den

nu r5.dande tiden och Vattumannens

tidsilder, den Aquariska eller New Age,

stir for den nya tidens.3

Ett centralt tema i NewAge-ideolo-

gin 1r tron pi denna kommande histo-

riska epok. Men skiftet behover inte

som ovan forklaras astrologiskt. Mari-

A
T

New Age r en svarfangad
lyn Ferguson, en av rijrelsens nyckelfi-

gurer, tror inte alls pi astrologi men har

indi dopt sin bok till 
"The 

Aquarian

Conspiracy". Det astrologiska begrep-

pet Vattumannen fungerar hdr som en

metafor.a Viktigt ir att denna kom-

mande tid alltid utmilas i positiv da-

ger: det 1r den humana, sunda, ekolo-

giska framtiden, den postindustriella
eran.5 En anhengare uttrycker det si

har: 
" 
Neut Age innebLr slutet pd en

tidsepok och barjan p,i en ny...Den gam-
la mcinniskar, dt gamh fo,rkorna, drt

gam lz samh a llet f;rsu inner..." och istdl -

let fhr vi en ordning med nya andliga

sociala, ekonomiska, kulturella och ve-

tenskapliga vdrden.6

Men New Age-rorelsens ideologi

handlarinte enbaft om framtiden. Fak-

tum dr att bara mycket litet utrymme i

litteraturen dgnas den kommande guld-

ildern (utom hos Mark Satin). Tyngd-

punkten i de olika publikationernalig-

ger istlllet pi en kritik av vir nuvaran-

de kultur. Det dr som en kontrast till

samtiden som framti dsvisionerna rycks

spela sin frdmsta roll. I mitt kallmate-

rial illustreras det ofta med linga upp-

spaltningar ddr vir nuvarande tidepok

karakt[riseras av kristendom, krig, sndv

reduktionistisk kunskapssyn, materia-

lism, logik, mekanism, rovdrift av na-

turen osv, medan den kommande New

Age-epoken prlglas av en nyandlighet,

helhetsrinkande, kunskap ur in tui tion,

smiskalighet och fred.7

Vad man kallar denna grundldg-

gande dualitet varierar, men den un-

derliggande tanken dr densamma.

Fritjof Capra talar om skillnaden mel-

lan olika tankesdtt, det rationella och

det intuitiva, detvetenskapliga och det

religosa, det maskulina och det femini-

na, det linjira och det ickelinjira. Skill-

naderna sammanfattar han i begrep-

pen Yin och Yang. Han menar att vi i

v5.r kultur i alltfor hog grad prioriterar

Yang och dermed rationalitet och logik

framfor den intuitiva religosa princi-
pen Yin. Det rider en obalans i vir

kultur mellan Yin och Yang som den
nya tiden, New Age, kommer att upp-
heva.8

Mark Satin har flera beteckningar
pi. denna dualitet. Han stlller New
Age mot det han bland annat kallar

virt" s as d.iga ftnge lse 
". 

Han hevdar att
vi miste lemna detta ft.ngelse, dir en av

komponenterna dr tilltron till socialis-
men och kapitalismen. De tillhor bida

en forruttnad vdrld.e

Hazel Henderson havdar att New

Age-rorelsen dr en overgi.ng till nigot

som hon kallar ett kvinnligt kunskaps-
sokande. Detta kunskapsokande prag-
las av odmjukhet, samarbete, karlek

och fredlighet och d.r ddrmed ett brott

med en patriarkal samhallsstruktur.
Oclai hon foresprikar en nedvdrde-
ring av Yang-principen. 1o

Marilyn Ferguson anvdnder ron frin
hjlrnforskningen nd"r hon talar om" It

is a new mind.11 Under kapitelt iteln
"Brtins 

changing, Mind c/tanging"

hdvdar hon att det i hjdrnan rlder
samma dualitet som ivi.r kultur. Hjdr-
nans vdnstra halva arbetar med logiska

stukturer, den hogra med intuit ion

och kreativitet. Enligt Ferguson hyllar

vir kultur ensidigt den vlnstra hjlrn-

halvans kunskap. Men genom New
Age-rorelsens rnedrr.t"ndegcirande te-

rapier kan detta Forillande forendra^s.

Foljden av det blir en mental transfor-

mation som i Forlangningen kan for-

d.ndra samhellet.t2 Det leder i sin tur till

att vi fhr ett nytt holistiskt Firgat veten-

skapsideal.l3
For att vidareuweckla Marilyn Fer-

guson, men ocks5. fior att komprimera

bilden av begreppet New Age, kan

man sd.ga att det innehiller wi nivi"er.

New Age-ideologin manar till hand-

ling pi wi sdtt. For det Forsta innehil-

ler den en praktiserande aspekt. Den

enskilda individen miste genom med-

FOLKVETT NR r  1992



historia om kunskap
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vetandegorande terapier f inna si t t
"...hiigre 

jaget"eller der 
'1 

..renA medue-
tAndct" ftir att i Forhngningen kunna
oppna rig ".. ..mot hosmot ja bli ett med
fut... 

'1ra 
l)en andra, ideologiskaaspek-

ten, manar ti l lstora forandrin gar avvir
vdsrerlandska kultur, framf<ir allt dess
vetenskapssyn. Vi stir inFor ett skifte av
paradigm, "a 

paradigm thift ',enligt 
den

modellsom'l- Kuhn lanserade i sin bok
"J-he 

structure oF scientif ic revolu-
t ions" .15

l)enna korta ideologiska presenta-
tion ger intryck av arr New Age skulle
vara ni.gonting relarivt konsisr och sam-
manhangande. Man kan man latt for-
ledas att tro arr det skulle rida en
liknande enhetlighet Sven bland de
prakti.ska uttryck denna ideologi tar
sig. Detta avsnitt ska handla om dessa
uttryck. Jag har.som syfte att Fordjupa
bilden av New Age genom arr sam-
manstdlla nigra av dessa yttringar si-
som de uppenbarat sig bl a pi Cafe
Pan, i foretagsvdrlden och inom media
och mod.. J"g skall ocksi anryda hur
de dar hills samman inom ett vittfor-
grenat 

"nd"rverk". 
Av detta framgir att

rcirelsens praktiska uttryck inte utmdrks
av enhetlighet, utan snarare av ma.ng-
Itald och konturlo.shet. Det dr som vi
kommer att se en stor spdnnvidd av
fcireteelser som alla gir under bendm-
ningen New Age.
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Cafe Pan
I ett nummer av tidningen Sokaren
frin 1988 skrev man si" har: ".. uill man
ueta uad Neut Age-folhet innesserar sig

fi)r, uad som i praktiken iir New Age i
Suerige, sd kan man titta efter i Cof,
Pans p rogram'. CafdPan ligger i Stock-
holm och her framtrdder de flesta kan-
da s k NewAge-profiler i Sverige och i
den anglosaxiska vdrlden.16 I sin pro-
gramForklaring sd.ger man sig vilja ut-
veckla individen inom en holisk tradi-
tion.rT Har foljer en mycket kortfattad
resumd av verksamheten pi detta 

"hel-

he$center".

Alternatiu medicin zonrerapi, ho-
meopati, ortmedicin. Genom en for-
dndring i livsattiryd och genom visua-
liseringsrekniker kan halsan itervin-
nas.

Astrologi: rron arr stjd.rnornas srjll-
ning pi himlen i fodsloogonblicket
siger n5.got om en minniskas ode. Vat-
tumannens tidsilder dr en astrologisk
term.

Channe lingb udskap genom medi-
er, uppfattas som kontakter med ande-
vdrlden eller med en hogre medveten-
het. Nytt namn pi den gamla spiritis-
mens mediumism, tal i trance, auto-
rnatisk skrift och en inre rost.

Neu Age Economics: det nya sdttet
att se pi foretag. Man skall visa socialt
ansvar, ej bara strd.va efter vinst. Isrjllet

bor man se till vad som dr nyttigr For
samhdllet, milfO och mdnniskorna.

Esoterish andlighet: pistiendet att
vissa esoteriska forestillningar ger kun-
skap om vekligheten.

Healingmediumistisk kirurgi (m"-
dium opererar med handerna), hand-
p5.liggning, kristallhealing.

Holistish medicin: tron pi att mdn-
niskan dr en psykofysisk enhet. Man
behandlar hela mdnniskan, inre enskil-
da symptom.

Ho lis tis h urirlds bi l*detta dr en kir"
na i New Age. Allt utgor en helhet,
hdnger samman, piverkar och ar bero-
ende av varrannat. Pi ert djupt plan dr
alla livsformer i botten samma vd.sen.
Kosmos d.r medvetet, tinkande och
skapande. Enhetsmystik.

Intuit ion'ger bettre kunskap om
verkligheten in forstindet. Eller fung-
erar som komplement ti l l  detta. Man
bor uweckla sin intuirion flor att bli
toppresrerande.

Kroppsbehandlingar: for enheten
mellan l<ropp och sjdl. Tragermassage,
rolfing, shiatzu, alexandertekniken, ro-
senmetoden.

Meditatioz.. metoder som 
-l'M, 

Vi n-
passa och Zen ger djup kunskap om
det egna jaget och dess relation dll
kosmos, samr inre frid och sdkerhet.

Numero logi :n urnmervd.rdet h os vi.rt
namn ger nyckeln ti l lvi.r personlighet.



Den nyafysihen:hevdar att det finns
stora likheter mellan osterlindsk mys-
tik, en holistisk varldsbild och den nya

frsiken, der inte materia utan energi dr
universums innersta natur.

Parapsybo hgi: roner stort intresse
hos New Age-folket. Paranormala fe-
nomen, parapsykologisk forskning, ut-
ur-kroppen-upplevelser, ndra-doden-
upplevelser, reinkarnation, hur vi
minns tidigare inkarnationer.

Positiut ttinha.ndc; mojligt att for-
vandla det egna jaget och omvdrden (se
visualiseri^g).

Rebirthing en teknik som genom
hyperventilering frigor frin mentala
och kdnslomdssiga blockeringar.

Reinharnationsterapi: genom att
Iteruppleva tidigare liv soker man ge-
nom t ex hypnos losa livsproblem vars
orsaker tillhor tidigare inkarnationer.

Religion: osterldndska religioner,
"Ny andlighet", Gurus t ex Sai Baba,
Martinus, Steiner, Krishnamurti, Swe-
denborg. Kristna finns rePresenterade
pi Pan, men di som "speciellt intres-
santa individer" som mystikern och
religonsblandaren Hans Hof.

Sjdlahiinnedom / inre personlig ut'
u e c h ling / sj d lafiiru erhligan de : olika
metoder som hjdlper till for att vi skall
ta ansvar och makt over vira liv.

UFO
Vis u lis eri ngs t e bn i h n :up p re p an de t

av "inre bilder" som hjrilPer oss att
uppni bestimda m5"l med livet. Med
hjalp av "affirmationer" och metodiskt
upprepade nreningar kan man pi ett
suggererande sdtt piverka sin person-
lighet pi ett gynnsamt sd.tt.

Yoga:meditadon som skapar balans
och harmoni mellan kropp och sjel.l8

Nitverk
Cafe Pan 1r en koncentrerad dos av
New Age. Rorelsens uttryck dr sv6.rare
att urskilja utanfor dess dorrar. Hur
det kommer det sig? Kanske vi kan vi

5

finna svaret hos Marilyn Ferguson och
hennes syn pi organiseringen av New
Age: "... it is not A neu) political, religi-
ous, or pltilosophical system. It is a neut
mind".

Om rorelsen 1r si los i konturen
som hon menar dr det kanske inte
konstigt att den 1r si svir att greppa. Pi
samma gang 1r det just med hjelp av
Ferguson och hennes teorier om ett
samordnande nlwerk som man borjar
ana en struktur. Om man inte upp-
mdrksammar ett nlwerklr det svirt att
bevisa att New Age alls finns. Om
niwerket sdger hon: " This network is
the Aquarian ConspiraE. It is a conspi-
racy without A poliical docnine. lYit-

hout a manifesto. IY/ith conspirators who
see k power only to disperse it, and wltose
strategies are PragmAtic, euen scienific,
but uthose perspeciue sounds so mystical
that they hesiate to discuss it.'. \e

Marilyn Ferguson fortsdtter: "You

utill looh in uainfor affitnions in nadi-
tio na I fo rms p o litica I p ar tie s, ideo logi c a I
groupL clubs, or faternal organizatio ns.
You will f"d litth clusters and loose
network'l 20 Hon menar att detta nd.t-
verk bestir av separata individer som
genomgS.tt en transformation genom
medveandegiirande terapier och and-
liga upplevelser'. Dessa transformera-
de individer, " legions of conspirators",
soker sedan upp varandra och bildar
dessa nd.werk.2l De anvd.nder sig av
workshops, konferenser, telefonsam-

tal, pamfletter, spokorganisationer, fo-
reldsningar, personliga vd.nskapsband
och fax.

Ndtverket har sina forgreningar
inom en md.ngd yrkesgrupper, t ex
inom akademiska kretsar och inom
ldkarkiren. 22 New Age-i deologin tar sig
praktiska uttryck genom nd werkes ka-

naler. Flera av rcirelsens kristna laitiker
har uppmdrksammat nd.werket som

New Ages organisationsprincip. De me-

nar di att detta nlwerk av likasinnade

i rask takt ideologiskt infiltrerar alla

mojliga grupperingar i samhdllet frin

meditation till djurskydd och att dess
llnga tentakler nir de mest oskyldiga
grupper i samhdllet.23 Dessutom me-

nar man att det finns minga fordelar
med denna smidiga organisationsform
di man undviker stora organisationers

klumpighet.2a

Jag tror att man kan bli mer upp-

mdrksam pi New Ag.t nd.rvaro om

man blir medveten om detta ndwerk

som samordnar de separata och olikar-

tade praktiska uttrycken. Jag skall har

presentera nigra av niwerkets mest

rydliga organisationer, institut, bokaf-

fiirer och nyckelpersoner i Sverige och

i den anglosaxiska vdrlden.

I USA finns t ex organisationen
"New'W'orld 

alliance". Den grundades

av nyckelpersonen Mark Satin, ndr han
lat 350 New Age-influerade personer
utforma en framtidsutopi som ligger
till grund for organsisationens arbe-

te.25 Andra exempel pi amerikan.ska

niwerksorganisationer dr 
"Planatary

Initiative"och 
" 

Planatary Citizens". 26

Den forsta New Age-foreningen i

Sverige bildades 1979 under namnet
"Gemenskapen 

Omkresen". 1982 bil-

dades 
"Fiireningen 

Nytdnkarna" som

verkar For helhetsyn och nytdnkande

inom psykologi, filosofi, ryrik, ekologi
etc. Kurser i meditation, transperso-

nell psykologi etc anordnas av 
"Fiiren-

ingen Nya tidsildern". Den 1r ocksi
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arrangtir for de sk Livsfestivalerna.

Vidare kan ndmnas 
"P&P 

gruppen",

ett konsultForetag inom utbildnings-

branschen som ordnar kurser och se-

minarier. Man ordnar ocksi konferen-

sen 
"Levande foretag i en ny tid."27

Helhetsinstituten 1r viktiga inom

New Age. Ett av dem 1r 
"Ensalen",

" 
den Amerikanska New age-riirelsens cen-

mtm". Pe 
"F,nsalen" har man sedan

sextiotalet odlat alternativa terapier,

holistisk medicin, humanistisk psyko-

logi, osterlandsk filosofi etc.28 Ett an-

nat institut d"r 
"Neut 

Age-samltrillet"
"Findhorn" i Skottland.2e

Utover dessa dldsta och mest omta-

lade finns 
"lnstitute of noetic science."

l)etta ir ett s k think-tank-center for

universellt helhetstinkande och per-

sonlig utveckling. Det startades av den

f d a"stronauten F.dgar Mitchell som

efter sin minfard blev fingad av att

f inna sambandet mellan vir intuit ion

och vir intell igens, mellan universum

och den minskliga hjdrnan.
"Vorld 

Business Academy" har sin

ba^s i San Francisco, men har lokalkon-

tor <iver hela vdrlden, bla i Stockholm.

Det 1r en sammanslutning av affdrs-

min och entreprentjrer som kallar sig

globala medborgare. De vil l  anvinda

sitt samhelleliga inflytande ti l l  att ska-

pa en miljo der den s k hclhetssynen dr

grunden.3o
"'fhe Elmwood Institute" l igger i

Berkeley och grundades av Fritjof Ca-

pra for att bidra till en 
"...holistisk 

och

ekologisk urirldsbild'l3r Utover det tidi-

gare omndmnda institutet 
"Cafl. 

Pan"

finns i Stockholm 
"Halsans hus" och

pi Vaddo, i Goteborg och i Fjallbacka

de s k 
"Vixthusen" som har kurser bl a

i andliga leror, transpersonell psykolo-

gi, astrologi, rebirthing och healing.32

Ocksi de lokala bokaffdrerna dr vik-

tiga i spridandet av information och

som kontaktcentra. I Stockholm finns

bokaffarerna 
"Vattumannen" och

"Bookshop East and W'est". I Gcite-
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borg finns bokhandeln 
"Nrckrosen"

och i Malmo 
"Regnbigen". 

I dessa

bokafftrer iterfinns, utiiver en md.ngd

rena handbocker, ocl<si nyckelfigurer-

nas bocker. Vidare sd.ljer man har tid-
ningar knutna till New Age-rorelsen.33

Forutom 
"Scikaren" 

i.terfinns tidning-

ar med liknande innehill som 
"Hel-

hetsyn for en ny tid" och 
"Nexus",

ibland ocksi de mer annonsbladsarta-

de skrifterna 
"Energit 'agen", "Fenix"

och 
" 
Regnbigsblad et." 34

Fcirutom redan omtalade nyckel-

personer inom New Age rcirelsen s5.-

som Marilyn Ferguson, Mark Satin
och Fritjof Capra kraver Mark Maw-
rence ett omnd.mnande. Han var i
Sverige som niwerlabygg ar e | 97 9 och
var di med att starta 

"Gemenskapen

Omkresen", en Forening som skulle

arbeta for den nya tidens idder i
Sverige.3t

Bland ovriga nyckelfigurer mdrks

Peter och Elie Caddy som grundat

institutet Findhorn36, Edgar Mitchell

som grundat institutet for Noetic Sci-

ence, dess nuvarande ledare Will is
Harman3T och Peter Kostenbaum pro-

fessor i filosofi, som alla reser runt pi
konferenser.

Bland svenska ndrverl<sbyggare kan
nimnas Jan Gronholm och Kerstin

Nordin. Nordin dr New Age-konsult
och var med om att stifta 

"Gemenska-

pen omkretsen".38 Tillsammans med

skidespelerskan Bibi Anderson starta-

de hon ocksi. stiftelsen Nytinkarna.3e
Helhetcentret  under beteckningen

Vdxthus har startats av Lena'W'aden-

mark-Tuuls pi olika orter i Sverigeao.

Uttryck inom ftirctaglsvirlden
Inom foretagsvdrlden har New Age-
rcirelsens ideologi och praktiska utov-

ningar tagit sig flera konkreta uttryck.

Dessa uttryck blir kanske extra rydliga

och slagkr afdga,eftersom de tidi gt ver-

kar ha organiserats inom ett redan v1l

uwecklat ndwerk. New Age-rorelsen

hade redan frin det att den Forst inrro-
ducerades i Sverige i borjan av 80-talet
haft ett mycket gott forhillande till
niringslivet.

Det dr symptomatiskt att den Forsta
manifestationen av New Ag. i Sverige
som riktigt kom att uppmdrksammas
av svensk media var konferenserna 

" 
Le-

vande Foretag i en ny tid". Den forsta
av dem holls i Alvsjo rnisshall 1981 .

Nawerket representerades her av

arrangcirerna som var konsultforetaget
"P&P" (pedagogik & produktion), de
New Age-infl uerade konsultforetagen
"Aninla" 

och "Nybygarna" i samar-
bete med Sveriges personaladministra-
tiva forening. Biljetterna kostade det
fcirsta i.ret 2700 kr.at

Konferensen var klart New Age-
influerad. Man talade om helhetcen-
tret Findhorn, Marilyn Ferguson be-
rittade om sin bok 

"Vattumannens

konspiration" och Peter Koestenbaum
om sin kliniska filosofi, som anvd.nds
inom niringslivet som en form for

psykoterapi och healing. Den bygger

pi den 
".y" 

humanistiska psykologin"
och har starkt piverkats av cisterlindsk
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fr losofi och religion. I samband med
konferensen ordnade Sveriges Mark-

nadsforbund ett foredrag med Kosten-

baum i Industrihuset under rubriken
"Filosofi 

For foretag."42 under sin vis-

telse i Sverige sa Marilyn Ferguson i en

intervju: 
"Oppenheten 

f)r Netu Age tir

stijrst inom ntiringsliuet. Dtir har man

tidiE uiid.rat sig ill den f)rtinding som

nr pd gdrg inom miinniskornA och som

bommer att f)rlindra samhAlltt. a3

Redan iret dirpe (1982) arrangera-
des den andra konferensen under titeln
"l.evande foretag i en ny tid" nu pi.

temat 
"Mod, mening och moral" .

Fritjof Capra iterfanns bland talarna

denna ging. Utover foreldsningarna

ftorsokte man under konferensdagarna

skapa en suggesti.,' andlighet. Bland

annat sjong man den stdmningsfulla

singen 
"The 

song of the soul" som har

en tydlig andlig ton och text. Den

sjongs t i l l  naturbi lder av Dietr ich

Mul ler .aa
Intresset for New Age inom flore-

tagsvlrlden S"terspeglas ocksi i att man

givit rorelsen s5. mycket positiv publici-

tet i niringslivsinriktade tidningar.

fritjof Capra

Fysikenslho

i

I
I
I
t_

I samband med den andra upplagan
av "Levande foretag..." analyserade man
i Veckans AfFirer fenomenet New Age
silunda: "Hiigteknol"g" 

fiddc en ryl
uric kelseriirelse... som nu iiuen ndr Sueige.
Kalifornien iir inte bara ett centntm f)r
dzn nya elektroindustrin. Hand i hand
med den nya tehnologiska unechlingen
gd r dt n mtin s k liga, fi lo s of s ka. S am lings -

begreppet iir 'New Age'. Radcr au suenska

f)retagare har redan striimmatditf)r att
s rudzra p ra ktis k f los ofi , ki ne s is k tao i sm,
holistisht ainkandz etc, alh praktiserat
pdfiretagsplanet. I uechan gdr strtimmen
dt andra hdllet. Flera au 'New Agt'-

flosoferna samlas i Alutji; pd konferensen
'lnandz 

f;retag i en ny tid .4t
A,ren Marknadslorb un dets ti dsla i ft

"Den svenska marknaden" refererar
till samma konferens i en artikel om
marknadsftirarnas nya vlrldsbi ld. Man
presenterar ocksi flera av New Age-
rcirelsens nyckelfigurer som Marilyn
Ferguson, Alvin TofFler etc.

Vidare berdttar man om en opini-
onsundersokning om olika livsstilar och
mlnniskoryper. Tidningen tolkar den-
na understiknings resultat si att den
nya tidsilderns vdrderingar redan har
uppnitt 40 procen t'mar knadsandtlar
"i Sverige.

I artikeln berdttar man ocksi om en
undersokning ddr 140 marknadafora-
re fltt svara pi ni,gra mentometerfri-
gor. Det visade sig di att hela 80 pro-
cent av marknadsforarna riknade sig,pi
det personliga planet som, "...helt eller
till en uiss dzl, som anhangare aa dzn nya
utir ld.s b i lden." Tidningen drar slutsat-
sen att det kanske dr si att ".. .ntirings-
liuets mtinniskor har till dzm som iir mest
appna f;r dz nya striimningarnd'A6.

Den tredje "Levande foretag i en ny
tid"-konferensen holls i Sunne i Varm-
land 1983. Aven denna gang medver-
kade flera av New Age-rorelsens nyck-
elfigurer: Peter Kostenbaum, frsikern
G"ry Zukav och rymdfararen Edgar
Mitchell.aT

I oktober 1990 gick dnnu en New
Age-influerad konferens av stapeln i
Goteborg under titeln 

"Kampanj 
F"t

jorden". Aven dar iterfanns en kopp-
ling till foretagsvdrlden. G^ry Zukav
Foreldste om" Business and Spirit", och
andra forelasningsteman var 

"The

C hangtng Face of C h ange M a nage me n t 
",

" 
kp anding B us in e s s Ne tut o r h 

" 
o ch 

" 
Pre-

pare Yourself to Manage Prosperous Bu-
siness on the'W'ay to the Year 2000".48

Det dr inte bara i Sverige som Fiire-
tagsvdrlden har haft ett ndra forhlllan-
de till New Ag.- rcirelsens ideologi och
uttryck. I juli 1986 triffades exempel-
vis representanter for nigra av USAs
st<irsta ftiretag, bl a General motors,
IBM och df&T i New Mexico for att
diskuterna metafrsik, ockultism och
hinduisk mystik.ae

Uttryck inom media och mode
New Age-rorelsens ideologi och ut-
tryck i.terfinns dven inom media och
mode. New Age dr en livsiskiding.
Som en s5"dan marknadsfcirs den likt en
attraktiv vara pi den fria marknaden.
New Age-idderna 1r lonsamma. Ddr-
for stdller masskulturens medier sina
spalter till fiorfogande for New Ag.-
rcirelsen och dess nyckelpersoner, och
dess bocker omnd.mns ofta i en positiv
dager.

Exemplen Ir minga. Kvillstidning-
arnas sondagsbilagor skriker ut rubri-
ker som 

"En 
ny andlig udg gdr g€nom

uiirlden 
" "... 

8}-tAlet uar hropp sfxering-
ens dzcennium ... ser 9}-talet ut att bli

dzn tid di miinniskor siiher sitt inre."
Sedan li.ter man Tomas Frankell, en av
grundarna till Cafd Pan f3 breda ut sig
<iver tre uppslag.50 I en av Expressens
sondagsbilagor kan man 

"testa 
sig sjd.lv"

for att f). svar pi frigan 
" Ar du en

modcrn miinnishai'i Bland frS.gor om t
ex forfattaren Stig Larsson och piratko-
pierade skivor i.terfinns en friga om

New Age-rorelsen. Har man kunskaphkforLrgct Korpcn
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" Jag fr'|,gar vad New Age bety&r,vilfut fdr lwrcm ur sndbt kasa rcd cn rdgot sprctigsS.ss av &n mtrcHiga
hidrnan pd cn seweu, utdcr hidrnan ritar han ndgor somnud titc ilja kan tydu som jordkbret.

-Sd hnr ser hjdrnan ut, den dr dzW i nd dcls, och om man dnar pd jordHoret och &ss kontincnter sd gdr det
en linje rakt igenom dllr ockd. New Age skalt wptdna dessa grllrccr och dppna det ney'je 6gat.Varfdr jag Mller
pd nud sdnt hdr? Ddrf1r att jag mb bra ay der...,,

Almobat nr I 1990

&t

J---
! t

I

om den kan man enligt Expressen kalla
r ig en modern mdnniska de man
".. 

. inn eh Ar b as kuns kap ernaJii r ko ns tru h-
tiut kroggLifs och socialt snicksnach".5l I
Veckorevyn Forekomrner artiklar om
medier, magi, shamaner och hdxor.
Slutsatsen dr att 

" 
Trolldnm iir trend".5z

I de mer respekterade publikationerna
Svenska Dagbladet och Sydsvenska
Dagbladet i.terfinns vinjetter som Idag
och Sokaren . Bida har kontinuerligt
artiklar om New Ag" t'.

Forlaget'S7ahlstrom o ch 
.s7'idsrrand

startade 1981 utgivningen av en serie
bocker kallad 

" 
New Age-seriei'. Aven

forlaget Askild och Kdrnekull har gett
ut New Age-litteratur. 5a

ICA-forlaget gav 1984 ur en halso-
bok under titeln "Srora 

hdlsoguiden -

en iddbok for ett rikare liv". Pi bokens
balaida siger man sig vara inspirerad
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av de tankar som under ittiotalet lan-
seras over hela virlden under bendm-
ningen "The 

New Agt - dzn nya tidsdl-
dzrns ttinkandi''tt

Aven inom modevlrlden iterfinns
uttryck for New Age-rorelsens ideolo-
gi. Rorelsens miljomedvetande och hel-
hetstlnkande har blivit oerhorr trendi-
ga och kommersiellt glngbara. Klad-
firman Esprit tilltalar sina konsumen-
ter pi ett sdtt som dr helt i l inje med
"nytdnkandet" och dess livs5.sk5.dning.
"En analyiker i modzbranclten tror inte
att Annonsen sbullz ha fungerat f)r ett
par ,ir sedan. Nu ligger den helt rtin i
tidzn".

Ett annar exempel ar affirskedjan
"The Body shop" som vunnit enorma
framgingar med siu" ehologiska nyttin-
handz ". The Body Shops framgi.ngar
har inspirerat kosmetikaproducenten

Estee Lauder, en mycket inflytelserik
imageskapare, att slappa en helt ny
kosmetikaserie under namnet " Origi n ",

som beskrivs som ett "...'skiinhetshon-

cePtfirankrat i New Age', mer en liussil
rin en mringd nya krtimer".56

Ett av de mest tongivande engelska
trendmagasinen For ungdomar, Face
Magazine, urnimner i sitt forsta nitti-
otalsnummer der nya irtiondet till den
tid di New Age skall bli riktigt srorr.tT

Vid min genomging av tidnings-
material infor min C-uppsars om New
Ag. rppmlrksammade jag hur New
Age-rorelsen i borjan mesr omnd.mn-
des i "seritisa" 

specialartiklar for redan
invigda, men arr dess idder och uttryck
allt eftersom vann terrdng inom den
mer kommersiella pressen och inom
mode. Det ligger kanske nigot i vad
Stefan Gusavsson pi det kristna livsi-



skidningsinstitutet Nordiska [. 'Abris

skriver: 
"Fdr 

fem dr sedan uar trendtn

nykonseraaism, eihett oclt fness. T'A-

ningarnafi,lldts au smaskiga bihgor och

i TYfanns Program om lyx, i)ue(ldd och

njutningsfilosofi. Nu har medierna rih-

tat sitt intresse mot New Age'.54
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Nya utlflndska bticker

Richard L Brenneman har givit ut Deadly
Blzssings: Faith Healing on 7'ial (Pro-

metheus, 1990). Boken behandlar trc
fall av helbragdagcirelsc som har hamnat
infctr domstolar. Ett av fallen gc"ller ett
barn som dog ibakter ie l l  h jarnhinnein-
fl ammation eft ersom fordldrarna, mccl-
lemmar i Kriste n Vcte nskap, forvdgradc
barnet mcdicinsk vird.

Fred Fedler har skrivit bokcn Media
Hoaxes (lowa State Univcrsity Press,
1989) som handlar om medvetna be-
drdgerier i media.

Kcndrick Fraz-ier, redaktor for Skeptical
Inquirer, har redigerat en antologi, The
Hundredth Monkey and Other Paradigzru
of the Paranormal (Prometheus i 991),
som d"r en samlingav 43 artiklar frin dc
senaste 5.rens Skeptical Inquirer, i m&nga
fall med efterskrifter som ger komplet-
terande information och upploljningar.

Frank Close har skrivit en krit isk sam-
manfattning av den kalla fusionens korta
rnen intensiva historia, Too Hot to

Handle: The Race for Cold Fusion
(Princeton University Press 1 991 ).

James Randihar framtrdtt i en TV-serie
iStorbritannien, der han testat personer
som pistitt sig ha olika paranormala
fti rmigor. TV-serien har sam manfattats
i en bok, James Randi: Psychic Inuestiga-
tor (Boxtree, 1 991).

James T Richardson, Joel Best och Da-
vid Bromley har gett ut en bok om
mytbildningen om satanskulter, The
Satanism Scarr(Aldine de Gruyter, 1 99 I )

SOH
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"Slagruta leder gatukontoret ratt"

TT rapporterar att gatukontoret i Uddevalla
anvdnder slagruta for att sptra gamla vatten- och
avloppsledningar.

- Det iir diligt med vetenskapliga bevis for hur de
firngerar, men det gor de, sdgeiGeorg Nimmer-
{ord.

De Ty.a- 
"instrumenten" besttr av halvmeterl8nga

rdtvinkliga koppartrfrdar. Man hfrller en i varje
hand, och ndr man kommer over en ledning 

"

stdller de sig ldngs med den, enligt Mikael-
Svensson pt gatukontoret.

TT.rapporterar gdrna om ndr overnaturliga ting
tycks fungera, men sdllan om ndr de misilyckats.

Expressen 18 januari, 1992.

Mer mod dn f6rstAnd

- Utomjordingar finns overallt. Kanske hrir i
rummet? sdger Howard Mcnger fr8n Florida.

Menger var nyligen i Stockholm, inbjuden av
Foreningen Pans vdnner och IIFO luftrums-
bevakning for att tala om sina moten med
utomjordingar. Kersin Weigl skriver med distans
och lite varm humoristisk ironi om den film-
stjiirneliknande 7O-flrige gentlemannen som sdger
sig ha bott p8 Saturnus i ett tidigare liv. "Tror

jug", liigger han till. Enligt Menger har utomjor-
dingarna baser pt jorden och mtnen. De dr iusen-
tals tr fore oss i sin utveckling och de vill hjiilpa
oss att nt en "hogre civilisation". Vissa regeringar
har redan kontaktats, men detta har tystats ner.
Budskapet ptminner mycket om det som Sune
Hjorth for fram i sin senaste bok Den dolda
sanningen om UFO (Zindermans, 1991). Hjorth
har f8tt mycket uppmiirksamhet for sina teorier.
Han skriver sjiilv ofta insendare i landsorts-
pressen och man moter honom i artiklar,
intervjuer och recensioner. Jag har ocksfr sett
honom intervjuas i TV, presenterad som "UFO-

forskare". I januari var han med i soffan hos
Aschberg i TV 3.
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Howard Menger verkar dock ha lite mer distans
till sina egendomliga teorier dn vad Sune Hjort
har.

- J.g har mer mod iin forstflnd ! siiger han. Och
skrattar ofta men lite vril encrgiskt, som en
varietdartist som miste gniigga flt egna skdmt,
skriver Weigl i Aftonbladet.

Spdkar Euklides?

Cirklarna i sdden i sodra England dr ett ofla
tterkommande tema dven i de seriosa populdr-
vetenskapliga tidskrifterna. Idag stfrr de dock inte
hogt i kurs som naturfenomen, och Terance
Meaden som studerat cirklarna i ett decennium
ligger l8gt. Nyheten att tvfl konstndrcr tillverkat
ca200 av totalt 2000 cirklar var naturligtvis ett
bakslag for fysikern och meteorologen som egnat
mycket tid och moda frt att forsoka hitta en
fysikalisk forklaring till fenomenen. Och
dessutom tjiina pengar pe att skriva bocker om
dem.

Nu skriver Science News om den forbluffande
geometrin hos cirkelmonstren. Gerald S.
Hawkins, en pensionerad amerikansk astronom,
seger sig ha funnit att betydande kunskaper i
matematik och geometri ligger bakom monstren,
som han forutsdtter ha skapats av bluffmakarc.
Hawkins dr beromd for sina studier av Stone-
henge som ett astronomiskt observatorium och
borjade sj?ilv titta p8 cirklarna i sdden 1990.

Genom att rita in tangenter till cirklarna och
rdkna pt forhillanden mellan linjerna och
storleken pi cirklarna anseg han sig kunna stdlla
upp fyra enkla teorem. Ur dessa kunde han sedan
hdrleda ett femte, mer grundliiggande teorem. Till
sin forv6ning hittade han inte dessa enkla teorem
hos Euklides och inte heller hos ntgon annan
antik eller modern matematiker. Hans slutsats dr
att bluffmakarna mtste ha en stor kunskap i
klassisk geometri. Hawkins borjade sjiilv studera
Euklides geometri ndr han var tolv frr "si det blev
en del av ens liv och ens sett att tdnka", sdger han.

St nu har vi ett "intellektuelt fingeravtryck" av
bluffmakarna, skriver I Peterson i Science News
(1 februari 1992). Och mysteriet med cirklarna i
sdden blir mer och mer forbrvllande!

I I



I

Okritiskt och kritiskt om helbrdgdagOrelse

I borjan av februari hade Svenska dagbladet en
lfrng artikelserie pfr Idag-sidan om healing. Man
riktigt frossade i okritiskt rapporterande om onda
ogat, elektriska brasor, mirakel, beroring, troll-
karlar, auran, andliga krafter och mystiska
(]nergier.

Riksradions Vetandets vzirld tog upp dmnet i ett
program den 11 februari. Redaktoren Ulla
Holmqvist inledde inslaget sl hiir.

"Pt Svenska dagbladets Idag-sida har man blfrst
liv i ett gammalt kdrt veckotidningsdmne -
helbriigdagorelse eller healing, som det numera
kallas pt inltnad engelska. Healing dr ett
samlingsord for varierande behandlingstekniker
och det finns en hel del att viilja pe. I mycket
handlar det om energifloden, tankekraft, hemliga
osterldndska tekniker och allmdnna spokerier som
tycks hjelpa mot det mesta. Bland de helare som
presenteras finns till och med ldkare, minsann.

De intervjuade berdttar och berdttar om mystiska
krafter och mirakulosa tillfrisknanden. Och
reportrarna refererar och refererar spalt upp och
spalt ner i en rad ltnga artiklar. Vad ska man tro?
Ar detta humbug? Vad dr det egentligen som sker
under sfldana hdr behandlingar? Finns det ntgra
vetenskapliga bevis pfr att healing verkligen
hjiilper?

Jo d8, vi ska f8 svar pfl alla de hdr fr8gorna, det
utlovas redan i borjan. Men forst giiller det att
suga pi karamellen, hfllla mystiken vid liv och
kittla ldsaren st llnge som mojligt. For ndr svaren
vdl sdtts p6 pr?int reduceras allt hokus pokus till
vid det hdr laget rdtt vdl kiinda bestlndsdelar som
ingtr i all liikekonst: engagemang och tilltro."

For att oka troviirdigheten anvdnder forfattarna
till artiklarna om healing kiinda knep. Helbriig-
dagoraren sjiilv har varit skeptisk fr6n borjan,
innan han eller hon borjade med healing och fann
att det "faktiskt fungerade". De blir han omvdnd.
Skribenten seger sig ocks8 ofta ha varit skeptisk
innan han gick dit. Men dfl kiinner han hur kraften
strommade fr6n helarens hdnder. Och s6 blir han
overtygad. En stdan historia gfrr alltid hem, tror
journalisten som skriver.

- Annu "bdttre" dr det ndr man berdttar om ldkare
som dr healers, sdger Ulla Holmqvist. Dfl vill man

utnyttja l{on att ldkare ju aldrig kan ha n8gra
stolliga id6er.

Vittnesbord staplas pfi varandra, men det sker
ingen granskning alls. Det kommenterades i
programmet av Gunilla Myrberg, som dr
medicinreporter pfi Riksradion:

- Problemet med all sk alternativmedicin rir ju att
vi inte har ntgra vetenskapligt kontrollerade
studier. Jag tror att det dr ddrfor vi medicin-
reportrar ofta avsttr frfrn att ta upp stdana hdr
typer av behandlingar. Vi vill gdrna ha referenser
till kontrollerade studier. De som ofta tar upp
sldana hiir frigor dr inte medicinreportrar itan
just allmdnreportrar som inte har samma onskan
om en vetenskaplig kontroll som vi har.

En vecka efter det hrir inslaget trdffade jag en av
reportrarna som skrivit om healing pe Idag-sidan
pl ett mote pt Vetenskapsakadem-ien. Motet
handlade om mediernas vetenskapsbevakning och
i det sammanhanget sa reportern ndstan med 

-

stolthet, att Idag-sidan fir representera
ovetenskapen i tidningen!

Flummet breder ut  s ig

"Personligen tror jag att vetenskapsjourna-
listikens epok dr over i de stora dagstidningarna".
Det skriver Erik Trillkott som nyligen sagt upp
sig frtn Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion.
Bflde Svenskan och Dagens Nyheter htller ju p6
att awecka vetenskapssidorna. Lite miljo, hdlsa
och natur dr det enda som blir kvar av det som
under 70- och SO-talen utvecklades till sjiilv-
stiindiga och stolta avdelningar i de storsta
morgontidningarna.

- Men nu dr det 90-tal, skriver Trillkott, och trots
alla festtal jag hort om vikten av att satsa p8
viilgrundad information st dr det annat material
som breder ut sig i de stora tidningarna. Att
vetenskapen har ffrtt ge plats frt miljonyheter kan
man inte sdga mycket om. Det finns ddremot all
anledning att vara kritisk till att dmnet har fitt ge
vika for groddar, healing och en hel del allmdnt
flum. Vetenskapen har inte kunnat hdvda
kunskapsformed I andet gentemot a I lskons natur-
medel och komposter, som ju anses ha hogt
ldsvdrde.

Han skriver att kampen om
jiimn mellan SvD och DN.

misslyckandet dr
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- Fortfarande rullar radions vetenskapsredaktion
T"d god fart. TV har enstaka ljuspunkter. I ovrigt
finns den goda vetenskapsjournalistiken i univer-
sitetsorternas tidningar - Upsala Nya, Gp, Syd-
svenskan osv, dven om de mest dr lntresseracle av
vad som hdnder lokalt.

Sl skriver en besviken Erik Trillkotr i Ugglan,
medlemsblad for Svenska foreningen foiVeten-
skapsjournalistik. Trillkott blir nu chefredaktor
for [,andstings -Vdrlden.

"Arets fdrvi l lare" t i l l  motangrepp

I Srets forsta nummer av Tekniska hogskolans
tidning KTH-nytt forsoker Jens Tglleisen
forsvaia sig mot utmdrkelsen till .A,rets forvillare.
Joel Asblom skriver att Tellefsen ndr han fick
besked om utmdrkelsen noggrannt gick igenom
sin almanacka och kontrolleiade sina forEdrag,
kflserier och artiklar under cle senaste ett och ett
halvt 8ren. Hade hon hade forvdntat sig att det
skulle framgi av almanackan huruvididessa
vilade pf vetenskaplig grund eller ej? Tellefsen
blev i alla fall nojd med sin leisning:

Tellefsen fornekar inte sitt intresse fctr det
overnaturliga. Men han sdger att dven hans
spekulation-er vilar pfl vetenskaplig grund, inom
eller utom fysiken.

- Alla de "stora" inom fysiken. och annan
vetenskap:hr.t spekulerat kring de stora fr8gorna.
Sf, varfor fir inte jag gora det?

Sjiilv tycker Tellefsen att han iir folkbildare.

- Av detta material drar jag slutsatsen att clet inte
kan finnas nigot i det jag fdreldst om, som man
kan kalla for flum.

Anna Schytt

F O L K V E T T  N R  i  r g g z

Femering dog
pa grund ay
kuhnemetoden
I februari 1991 konstaterades diabetes hos en femirig
pojke i Rovaniemi, Finland. Fordldrarna fick direktiv

!fo :jffifser om diet och dagliga insulininjektioner.
Emellenid holl en "vi.rdare", 

Riwi Rissanen, iborl"n "u
mars en foreldsning om kuhnemetoden, utarbeiad a,,
den ryske ldkaren Louis Kuhne, enligt vilken diabetes
botas genom halsobad, cirre r och diet. Foraldr"rna let sig
ovenalas att upphora med insulininjektionerna vilkei
ledde til l am pojkens til lsti.nd snabbt forsimrades. Ner
flord.ldrarna kontaktade Rissanen forklarade hon an"man 

miste bli riktigt dilig innan til lfrisknandet kan
ske". Foreldrarna hade bestd.llt tid pi. sjukhuser men
Rissanen avr5.dde dem fri.n att gi till sjukhuset, och
ovenog vi.rden av pojken. Ner pojken foll i komavakade
Rissanen over honom i wi. dagar, gav slutligen en sprura
insulin, enligt ford.ldrarnaenban fforatt lugna dem. Hon
bestd.llde sedan ambulans, men vid anko-rt.n til l siuk-
huset var pojken dod.

Rissanen har sedan forklarat att loraldrarna "gav 
fel

angbad och fcl diet. Pojl<en dog pi grund av inre
inflammarion, inte for att der skulle ha varit fel pi
metoden.l^S ir oslcyldig och kommer att fonsifta aft
lera ut metoden. Nigon brist pi. patienter har jag inte."

Rissan nen pol isan md] des fo r dods f,o rvill ande, fio.o r-
sakande av smd.na och lidande samt olovligt utovande av
l?ikaryrket. Domen froll i januari l99Z; sex mi.nader
villkorligt. Fordldrarna flr inget juridiskt straff,

Nil: Edtlman
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Dennaging skavi se ndrmare pi vad som

ftirevarit i Skeptical Inquirer under den

senaste tiden.
I nr 15:1 finns en anikel som fcirkla-

rar varfcjr kvantmekaniken inte ger ni-

gon anledning att tro pi paranormala

fcnomen. Vidare artiklar om biologiska

rl 'tmer samr om Sir Will iam Crookes,

den framstiende kernisten och frsikcrn
som bicv grundlurad av det sena 1800-

talcts spirit istiska mcdier. Att spirit is-

mcn Innu ar i full fan framgS"r i notisav-

delningen. Dar refcreras ndmligen en

rdttcging mot tvi. spirit ister i Connecti-

cut, som hade fhtt ut stora belopp, i nigra

fall over 80 000 dollar, av sina klienter

som ersdttning ft ir att de drev ut onda

andar ur dem. I  samma nummcr kan vi

ocks5. lesa att Monsignor Corrado Bal-

ducci, pS.vens frdmste exPert pi onda

andar, anser att99,5 o/o av dem som tror

sig vara besatta i sjdlva verket d"r sinnes-

sjuka. 
"Flndast" O,5o/o drverkligen besat-

ta av onda andar.

Nr 15:2 handlar t i l l  s tor  del  om tropi

pseudovetenskap. Her finns bl a en arti-

kel om vad det dr som f)"r mc.nniskor att

tro pi astrologi och en noggrann redo-

visning av pseudovetenskapens utbred-

ning iUSA. Var sjunde amerikan uPPger

sig ha sett ett UFO, var tionde anser sig

ha sett ett spcike (och var tionde anser sig

ha talat med djavulen). Var fiarde ame-

rikan tror pi spdken, och en l ika stor

andel tror pl astrologi.

I samma nummer finns en td.nkvlrd

uppmaning frin FK Donnelly, som an-

ser att skeptiker miste bidra till radd-

ningen av djurarter som riskerar att utro-

tas pi grund av pseudovetenskapliga
id6er. Horn av bl a noshcirningar an-

vdnds pi minga hil l  i  vdrlden som

medicin, men dr av allt att doma helt

verkningslosa. Genom att  motverka

<ivertron pi dessa naturmedel kan man

bidra till att ridda hotade arter.

I nr 1 5:3 handlar de tvi huvudartiklarna

om det astronomiska sokandet efter sig-

I A

naler fr5.n utomjordiska civilisationer.

Astronomen Thomas R McDonough
argumenterar fiir att detta sokande ska

fortsdtta och intensifieras. Biologen Zen

Faulkes hevdar i sin artikel att intell igen-

ta varelser dr mycket mer sdllsynta In vad

m5"nga astronomcr fcirestlller sig, och att

det darfbr dr mycket osannolikt att so-

kandet ska leda ti l l  resultat. Numret

innchS.ller ocksi cn artikel av Samual T

Gill om konsten att upplysa mdnniskor

om pseudovetenskap. Artikeln dr en rik-

tig liten plrla. Har foljer ett av de peda-

gogiska knep som han delar med sig av:
"Ldt oss anta (stiger jagtill min publik)

att ui ingdr i en jury som lyssnar pd uin'

nesmil i en fall au smitning fdn en trA-

fikolycha. Ett uahrtikulerat, inrclligent

och harismatiskt uittne intygar, PA eft slitt

sorn tyder pd an han iir seriiis och 6uerty-

gad, att den dtalade uisserligen kiirdr iiuer

milsrigaren - lrlen att det fanns f)rmild-
rande omstrindigheter. Den dtalade (fi)r'

srihrar udrt uittne under ed) suiingde undan

med bilznfir an unduika en Sniiman som

horsade gatan. Ellzr ocksd tog ex UFO som

sutiuade ouanfor uid tillfillet pliitsligt

hontroll i)uer fordonet. Frdga din publih

om dc skulle _fiitto ndgon tilbro till ett

sdd.ant uittnesmdl under ed i en domstol.

Om inte, uarf)r shullz dt accePtera sdd.ana

historier som 
'beuis' info, uetenshapens

mycket hdrdare beuishrau?"
Han har ocksi foljande goda rid till

skeptiker:
"Fiiruantu dig inte anf)rrindra attity'

der iiuer en nttt med styrkan hos din

p ers on ligh et e lln h os dinn hgis h a argume nt.

Du iir inte ute efter lnrjungar sonT blter ut

en auktoritet lnot €n AnnAn genorn att

ersiitta no pdfsiaren) Edgar Cayce med tro

pd dig. Din rndl ar an lira ut metoder med

uilka miinniskor kan lira sig att ttinha

ratione lh sj rilua. Dena b lir ofia en Ldnguarig

Process. Vanta dig an intu, ntir du har

framtriin, anfolk ska komnafram, trycka

dina hander ochutbrista: 
'Din lillntal har

iiPPnat mina iigon.. .'. 
"

Nr 15:4 innehil ler en artikel av John

Allen Paulos om sammantrd.ffanden. Han

ger bl a foljande tdnkvdrda exempel:
Skicka ut ett nyhetsbrev om aktiemark-
naden till 64 000 personer. Seg i halften
av exemplaren att aktieindex kommer
att stiga den kommande veckan, och i
den andra halften att det kommer att
s junka. Ndstaveckaskickardu ut ett nFt
nummer av nyhetsbrevet t i l l  de 32 000
som fick en riktig lorutsagclse ftirsta

g5.ngen, och dven denna girg frr halften
beskedet att index ska stiga och dcn

andra halften att det ska sjunka. Fortsdtt

processen ti l ls du vaskat fram i 000
mottagare som fltt rltt bqsked sex ging-
er i foljd. Foresli dem cn irsprcnumera-
tion for 1 000 dollar. - Det vd"rsta dr att

detta f,ormodligen skulle fungera.
Samma nummer innehS"lier ocksn cn

artikel om en slagrutegdngare som p5"sti.r
sig kunna lokalisera fornfrnd, en redo-
visning av hur aura-syner kan frsiolo-
giskt fcirklaras som efterbilder i ndthin-
nan, och en arrikel om s k 

"lucid dre-

ams",  dr t jmmar under v i lka man c.r

medveten om att man drcimmer.

Nr 16:1 tar  i  et t  par not iser upp antropo-

sofernas verksamhet i den engelskspriki-

ga vdrlden. I Nya T.eeland,der inplante-

rade pungr5.ttor fr5.n Australien fcirokat

sig och blivit en pliga, har det biociyna-

miska sallskapet (Biodynamic Farming
& Gardening Association) foreslagit ett

motmedel. Medlet ("possum pepper")
bestir av pungrittetestiklar, som man

brdnner upp och blandar med sand och

sprider i ndrheten av pungrittornas bo-

stdllen. En av landets myndigheter har

litit genomftira en vetenskaplig under-

sokning av effekterna hos detta medel.
Det hade ingen som helst effekt pipung-
rS.ttorna.

Vidare berlttas om Dan Dugan, som

satte sin son i San Francisco \Taldorf

School efter att ha fhtt forsakringar om

att Steiners leror inte skulle ftirmedlas till

barnen. Forsdkringarna visade sig inte

stlmma. Nar Dugans son gick i t ionde

klass, kom han och klagade ijver att han
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bara fick lara sig "smibarnsvetenskap"

(baby science) i skolan.
"En 

facklrirare i naturuetenskap hade sagt
i sjrinekhss€n att 'elrmrnten rir jord, lufi,
eA och untten'. Dugon tittade i flera leh-
ti ons h aft e n fo r natu ru e t e ns k ap liga iimne n
och fick Jler d^Lliga nyheter. 'Planetarirha

i nflu e ru er' s ad. e s p du e r k a u rix t e rs u rixan d e.
I fiisio/ngtn safus kroppen bestd au 'neru-

hAns/n-systemet, rimnesomslittnings- och
mu s h e l-sy s te met o c lt det ry tmis h a sls te me t'.
Vtire tin de mstaka inskgen au sehtens

psrudouetenskap uar uad som utekiftlnt-
des. Kursplznen i naturuetenskap uar base-
ra"d enbart pd obseruation, oc/t dz teorier
sonr utgdr rygradtn i uetenskaplig kun-
skap uar ntistan heb uteLimnade. Barnen
shullc inte fi f)rdomar'genom 

'materin-

listisha dogmer', utan shullz biAa sig en
egen uppfattning om ltur uiirAenfungerar
gmom direht obseruAtion. "

Nar Dugan protesrerade, och borjade
ta kontakt med andra ftird,ldrar, fick han
besked om att hans son skulle avstdngas
frin skolan om han fonsatte att stalla till
med brik. De tog han sjelv sonen ur
skolan.

Samma numme r innehil ler oclai bl a
cn artikel om ndra-doden-upplevelser.

I nr 1 6:2handlar en av de lengre artiklar-
na om cirklar isddesfllt. Anikelfttrfattar-
na jdmfor dem med graffiti, en annan
form av "nattligt 

kiotter". Att det skulle
finnas "akta" cirkiar som inte dr ftirfalsk-
ningar trorde inte pi. Vidare finns anik-
lar om sammantrdffanden, om den ast-
rologiska s k marseffekten och om hur
tro pi paranormala fenomen kan fylla
psykologiska behov hos den troende.

Prenumerationen kostar 2 5 USA-dollar
per irging (4 nummer). Adressen irThe
Skeptical Inquirer, Box 703, Buffalo,
NY 14226-0703, USA.

Iames Randi i Lund
Den tolfte juni 1991 kom James Randi
till Lund och talade pi frsiska institutio-
nen vid universitetet. Fciredraget utan-
nonserades av Fysiska ftireningen. Ett
ftiredrag som ges lingt in pi sommaren
brukar vanligwis besokas av en handfull
i.hcirare; den 1 216 var i iorsal B fullsatt.

James Randi talade or.r sjdlvbedrdgeri,
lurendrejeri och om hur ofta mdnniskor
- di de konfronteras med ett trick som i
sig inte dr mer fantastiskt dn m5.nga i en
illusionists repertoar - omedelbarr drar
slutsatsen att de observerat nigot iiver-
naturligt.

Eftersom undertecknad av en ren till-
fallighet rikade ha en tesked i fickan
kunde Randi d.ven civerrygas art under
applS"der boja densamma.

Foredraget ftiregicks av etr mcite, i Palais
d'Ask, med lokalpressen. Ett  t iotal

journalister fri.n bla Sydsvenskan, fube-
tet och iDrg m<itte upp. De fick se ett
antal trick och hora pi Randis erfarenhet
av an avsl6ja bedragare. Han understrcika
nogaproblemet med arr en fantastisksak
d.r en Nyhet med ston urrymme i t id-
ningarna, rnen di. den avslojas som fel-
aktig d"r detta en Ickenyhet som ger en
liten obetydlig erratumspalt. Den torala
effekten Ir intrycker arr det regelbundct
sker civernaturliga saker. Detta skapar en
grogrund ftir charlaraner.

Det blev ett bra resultat av presskonfc-
renscn, med i huvudsak vettiga aniklar.
Naturligtvis fick Randi frigan om han
tror p5. Gud, vilket besvarades med att
han inte kunde bevisa att Gud inte finns.
Detta refererades i en av tidningarna
med <iverskriften "Vissr 

finns Gud".

Torsten Ahetto,

Scientolog[erna
- Oi sYerigheter

I Norge forklarade en domstol (Oslo
Byrett) den 1 8 oktober 199I att avtalen
mellan scientologerna i Oslo och deras f
d medlem Marion Lem dr ogiltiga efter-
som de grundas pi 

"utilborlig 
press, som

n€rmet seg wang". Lem lr avliden, men
scientologerna ska till d<;dsboet betala
tillbaka pengar som hon betalat dem,
j amte dcidsboets rcttegi.ngskostnader.

I Frankrike har sex scientologer arreste-
rats ftir kvacksalveri.

I Spanien har en utredning inletts om
misstankar att scientologerna infiltrerat
statliga institutioner.

I Kanadahar man vid en razziahos sci-
entologerna funnit dokumenr som sru-
lits frin polisen, frin advokatfirmor i
Toronto, frin Canadian Mental Health
fusociation och Ontario Medical Asso-
ciation.

Kalla: FRl-brevet nr 2, I 99 I . (medlems-
tidning for Fcireningen Radda Indivi-
den, s6m bl a syssfiar med att hjrlpa
sektoffer)
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De svenska antroposoferna
"l v5.r tid har rasernas tillvaro blivit mycket

problematisk." Si inleddes en artikel ide

svenska antroposofernas t idskrift Anno-

pos 1r 1959.1 Den var skriven av tid-

skr i f tens mingir ige redaktor Han.s

Mendl (189S-1972). Mandl, som rdd-

dades till Sverige ir 1938 undan nazis-

rernas judeforf<;ljelser, var en av de le-

dande inom svensk antroposofi.2

Artikeln syftade ti l l  att visa hur
"markanta tidsfenomen som detta kan

belysas med hjalp av den andliga veten-

skapen, d.v.s. av Rudolf Steiners forsk-

ningsresultat." l)en blev inledningen ti l l

en ling rad av artiklar om "rasfrigan" i

AntroPos under 1960-talet. Stijrre delen

av utrymmet dgnades it den 
"svarta ra-

sen" och dess forhillande till den 
"vita

rasen". Detta sd"rintresse hade inte sitt

ursprung hos Steiner, eftersom denne

inte dgnade den svarta 
"rasen" n5.got

sti irre intresse dn andra 
"raser". Orsaken

till sarintresset torde i stlllet ha varit det

som lvlendl sjalv angav, ndmligen de

aktuel la samhdllsproblemen i Afrika och

Ftirenta Staterna.

'Raser' och minniskoildrar

Anikeln frin 1959 bar rubriken 
"Om

raserna i antroposofins ljus". Den var

huvudsakligen en presentation av Stei-

ners idder om att de olika 
"mdnniskora-

serna" svarar mot olika ildrar i mlnnis-

kans liv: 
"Afrikas negerras" mot den ti-

diga barnaildern, 
"den bruna rasen hos

malajerna" mot i ldern 7-14 ir, 
"den

gula rasen" mot ildern 14-21 ir, 
"den

vita rasen" mot den 
"mellerstatredjedelen

av mdnniskoildern" och 
"Amerikas roda

ras" mot ilderdomen.3 Beskrivningen av

de svartas kennetecken lod isin helhet:
"De hemlighetsfulla krafterna i jor-

dens djup griper in, formar och prlglar

md n n iskorna i Afrik a i e tt Lld ersstadium

och i Amerika I ett Annat o.s.v. Dessa

fundamentala prlglingar befistes och

nedarves och blir si till raskennemdrken-

Afrikas negerras t.ex. formas silunda av

djupkrafter, som i den tidiga barndomen

Inda till cirka 7 ir griper in i mdnnis-

t 5

kokroppen, si att negern under hela sin
livstid bibehiller samma barnsliga prlgel.
De tjocka lepparna, det runda huvudet,
det krusiga hiret, grammatiken i hans
spr5.k (verben mestadels i infinitiv) ar

rypiskakannetecken fiir barnet. Och hur

girna avbildar vi inte negerbam, giir
negerdockor, sjunger deras sS.nger ('Tio

sm5. negerpojkar... !) o.s.v. De svarta
mi.nniskorna Ir barnsligt glada, an-
sprikslosa, auktoritetstroende, alltid i
rtjrelse, okomplicerade, impulsiva och
utan hemningar - som smi barn."a

Beskrivni ngen av de vitas kennetecken
lod i sin helhet:

"Den mellersta tredjedelen av md"n-

niskoS"ldern ger sin karaktar it den uita
rAsen. Mogen manlighet har lett till
skapandet avvlldiga kulturverk, den inre
friheten har ftirt till storartade former av
samliv och sjalvstyrelse och under mlnga
epoker forverkligades i hog grad genom
denna ras mdnniskovlrde och mdnnis-
koadel. Medvetandet om det egnavdrdet,

kunskap om och gestaltande av vlrlden

genom egen kraft har varit den vite

mannens ledstjarna."t
I Amerika hade dock, enligt Mendl,

de svarta i nigon min piverkat de vitas

karaktd.r:
"Ty verkligen: Negrerna har gjon

amerikanerna barnsliga. Hur mycket
klagas det inte t.ex. i amerikanska tid-
s kri ft er <iver in fantil is m, civer krnsl ol ivets
omogenhet, ijver alltfor stor bend.genhet
till anpassning hos den amerikanska
massmrnniskan, <iver den lekande sorg-

liisheten, den barnsliga optimismen och

befolkningens suggestibilitet. Och hur

minga miljoner vita dr det ej som om

kvdllarna i timmar rcir sig i negerrytmer
till negermusik! Pidettavis gjutes neger-

karakter in i det egna vdsendets forbor-

gade dj"p och giir starkare intryck an

leror eller teknik."

Varftir ir negrcrna svaila?
I artikeln 

"Afrika och negrerna" (1960)

utvecklade Hans Mandl en ockult teori

om varftir afrikaner har miirkare hudflrg

dn t ex europier. Aven detta hade sam-
band med den barnsliga karaktdr som
Steiner tillskrev md.nniskor med afri-
kanskt ursprung:

"Hos barnen dr jaget och medvetan-
det innu svagr uwecklat, darftr lever
viljan i efterharmningen och darfor ger
de eft er fcir sina emotioner. Hos negrerna
d.r motst5.ndet mot impulserna - de mi
komma utifrin eller ur det inre - i och
for s ig svagt. . . .

Ett trad t. ex. tar upp utomordentligt
mycket ljus och vd"rme och iterstri.lar
endast l i tet... Negern absorberar ocksi
ljus och vdrme. Varftir? Emedan barn-
domskrafterna i visst avseende domine-
rar honom Ir jaget, det 

' inre 
l juset' och

den inre flamman lorhillandevis svagt
utvecklade. Negern d.r hdnvisad till det

)'ttre ljuset och den ).ttre vdrmen, som
han suger upp i sig ur vdrldsrymden och
bearbetar, men eftersom ljus och vdrme
inte kan gi wdrs igenom honom verkar
de starkast i huden. Denna ljus-absor-
berande verksamhet i huden framb ri ngar
den svarta fdrgen."

I samma arrikel framftirde Mandl
ocksi en teori om pygmdernas spri.k,
som miijligen dr hans egen men som ndra
anknyrer till Steiners grundidder: 

"Deras

spr ik  u tmdrker  s ig  genom ta l r i ka
smackljud som frambringas vid inand-
ning. Detta att liksom sugande kunna
fra.mbringa ljud vid inandningen 1r en
egenart som ocksi vidlider den tidigare
barndomen."5 Om pygmdernas klipp-
milningar hade han dock enban positivr
att sdga. De 

"vittnar 
om hog konstnarlig

begivning och om religiiisa fiirestall-
ningar".7

'Raser' och planeter
Steiner postulerade som bekant en ling
rad s k kosmiska samband. Bl a sam-
mankopplade han de olika 

"mdnnisko-

raserna" med olika planeter. I en osig-
nerad artikel i Antroposhr 1962 (troligen

skriven av Mandl) presenteras dven den-
na aspekt av Steiners raslera. De svarta
sdgs ha samband med Merkurius och de
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och "negerproblemet"

vita med Jupiter. Beskrivningen av en
svarr mdnn iskas karaktd rsdrag var u ngefer
densamma som i  anikeln f r in 1959, och
lod i  s in helhet:

"Redan hans yttre l iknar iviss min ett
barns typiska kroppsbyggnad. Och hur
fortjusande d.r inte just ncgerbarnet. Man
t.o.m. s junger smi v isor om det och har
smi negerdockor att leka med. Negern
med sitt krull iga hi.r, sina tjocka lappar,
s in l i l la tdml igen oformade ndsa, s in
smdrta smidiga kropp bar allt igenom
barncts grunddrag. Och likadant dr hans
sinne - hans sprak med bruket av enbarr
infinit iver, hans undcrgivenhet som tj l-
nare, hans naiva gladje och hans pi-
vcrkbarhet. Negern cr ocksi skagglos
som barnet och kvinnans hir Ir korr."

Bcskr ivningen av v i ta mdnniskors
karaktdrsdrag lod i sin helhct:

"Den vi ta rasen harJupi ters karaktdr
som kennetecknar den mogna levnads-
i. ldern, dar rik erfarenhet ft ir lenat inre
styrka och harmoni. J upiters huvuddrag,
vishet, kommer ti l l  synes i den sjdlvsd-
kerhet och makt som sann levnadsvisdom
ftirlener."

€?-:-=--,=.==

Fiirsvar fiir apartheid
Ar 1967 publicerade Antropas en li.ng
anikel i wi delar av L.F.C. Mees, som
tillbringat wi m6.nader i Sydafrika. Han
anslcjt sig helt till Steiners beskrivning av
svarta mdnniskors karaktdr.

"Som 
karakteristik skulle man kunna

sdga att negrerna till storsta delen verk-
l igen stannar isin utveckling vid tolv irs
5.lder, fast det naturligtvis finns undan-
tag. Darflir dr undervisningen i hrigre
skolor for de flesta afrikaner si. svir. Man
skul le kunna sdga at t  negrerna inte
kommeriiversin barndom, men man fhr
bara inte glomma borr, att de inte heller
har forlorat sin barndom."

Sammanfattningsvis menade han att
att "negerns 

hS.llning, fcirnojsamhet och
tillgivenher, dr egenskaper som i varje
henseende sam manhenger med en sidan
sjdlsvdrme som ocks5. ert barn har." Ni-
gon formiga att sjalva skapa hogre kul-
turvdrden ansi.g han inte att afrikanerna
hadc:

"Kan 
man pi samma sdtt tala om en

kultur, som under tidernas lopp har ut-
vecklats i den afrikanska negervlrlden?

Javisst, man har iAfrika funnit resrer av
garnla kulturcentra, men har i regel

kunnat visa att de herstammade frin folk
som hade trdngt in utifr in. Men man
kan sdga att de afrikanska negrernas liv,
med den ursprunglighet det d.n idag har,
inte har uwecklat ett sS.dant slag av kul-
tu r . "

Mees uttalade sig i samma anikel -
ftirsiktigt men Indi. rydligt - till ftjrmin
for apanheidsystemet:

"Endast 
err par ord skall sagas om det

kanda begreppet 'apartheid', 
ry narur-

l igwis kan jag inte utft ir l igt behandla
detta problem. Det l igger pi en annan
nivi. Men jag skulle vil ja anmdrka, att
m5.nga, som ti l l  varje pris vil l  j imstdlla
negrer och vita, utgir fr5.n att negrerna
borde si, snan som mojligt fh intensiv
kontakt med v5.r nutida kultur. Di tdn-
ker man kanske nagot lor mycket pidem
av vi.r kuhurs vdlsignelser som brukar
nd.mnas i  popular bemdrkelse.  Det
otroliga kaos som ri.der pi de socida,
ekonomiska och politiska omri.dena fti-
refaller mig dock inte att vara ni.gon
sdrskilt lockande ti l lging. . .

Om de amerikanska negrerna l ikvdl
vill dra sig tillbaka frin kontakten med
den vdsterlandska kulturen ti l l  sina egna
kretsar, 1r de henvisade till negeromri-
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dena och negergemenskaPerna. Sidana

finns pi minga platser i Amerika, och

utan att vara tendenticis miste man vdl

beteckna dem som 
'slum'.

Om Afrikas negrer deremot, sedan de

till cxempel nagra 5.r arbetat i en stad eller

gruva, vil l  dra sig ti l lbaka ti l l  sin egen

gemenskap, finner de dar ett stycke na-

turl iv som de,.edan S.rtusenden har varit

forbundna med."
Formulcringen 

"ett 
stycke naturliv

som de sedan irtusenden har varit for-

bundna med" torde syfta pi de s k

hemld.nderna. (Som bekant omfattar

dessa endast en ringa andel av de omri-

den som svarta mlnniskor sedan irtu-

senden bebott i Sodra Afrika.) Vidare:
"Vad vill de, som s5. starkt bekampar

apanheid, egentligen bjuda negrerna?

Svaret var: v5.r nutida kultur. De erfa-

renheter som gjons i detta hdnseende

talar ett tydligt spr5.k. Kanske borde vi

f6rst framkasta fragan: Varfor har ne-

gerrasen si ldnge behil l i t sin barnslighet

och vitalitet utan att do ut, trots att i

sammanhang darmed negrernas liv visar
den na tragiska vdndpunkt vid civerging-
en till puberteten? Ar det mihdnda i alla
fall en vdlsignelse fiir hela mdnskligheten

att denna ras bestir? Miste inte vi, som

inbillar oss att vi har s5. mycket att erbju-
da, en ging stllla oss frigan: Vad har vi

att lera av negrerna?"8
Dessa forsiktiga men tydliga formu-

leringar till fc;rmin for apartheid fick sti

oemotsagdai Antropos.

Den arisle 'eliten'

Arren om den "svarta rasens" egenskaper
var huvudfrlgan, tog Antropas under
1960-talet ibland ocksi upp frigor om

andra 
"raser". Den 

"vita rasen", och

sdrskilt dess nordiska variant, behandla-
des ibland dven ndr det inte var fr5.ga om
jdmfiirelser med den "svarta rasen".

I en osignerad anikel (troligen av

Mendl) frin 1968 talades det r ex om
"den store Manu" som frambringade ett

slags folkvandring och 
"ijverallt under

vdgen kvarlemnade han mindre anvdnd-

bara befolkningsdelar, for att slutligen av
eliten kunna bilda borjan till den ariska
menskligheten".e I en annan osignerad
arrikel (ocksi troligen av Mandl) Lr 1966
tidigare beskrevs slrskilt de nordiska
folken:

"[M]an finner ju att de nordiska fol-
ken  redan har  en  a l lde les  s l rsk i ld
kroppskonstitution. De hade fordom
under irtusenden ett slags 

'obeflackad

avlelse' (fonplantningen skedde under
sijmn- och dromtil lstlndet), de har for-
h5.llandevis mycket litet blandat blod
och genom det nordliga hget dr deras
hogre vdsensled i nte si i ntensivt fiirenade
med den frsiska kroppen som fallet d.r

hos sciderns folk. Ddrav de stora konst-
ndrliga anlagen, darav oclaide betydande
idro t tspres ta t ionerna med v i l ka  dc
6verflyglar d"ven sti)rre, sciderut belagna
nationer som italienare eller spanjorer:
derav sS"dana fenomen som Ling-gym-
nastiken, f i jrekomsten av pifallande
talrika utmdrkta singriister m.m."

Nigra kommentarer om asiat iska
follalag ftirekom ocksi. hr l962itergavs
i Antropos en text av Stciner, der denne
taladc om skil lnaderna mellan 

"det 
in-

diska folket, som inom vissa grdnser d.r
utvecklingsdugligt, och det kinesiska
folkct som avstdngt sig och ft irstelnar".t0
.fvi 

ir se nare skrev Max Stibb e i Anno'

POS"Rudolfstcincr 
olvisar att man cndast

kan florstS. dcn gula rasen om man vet att
den ifriga om det andliga dr att jdmfora

med unga mlnniskor i  pubeneten. Vi-
dare lrdessa minniskor oerhcirr fcirslagna
och denna fcirslagenhet tar sig uttryck i

de halvslutna cigonen."
Nagot som helst drag av antisemitism

skymtar inte i Antropos. 
'I-vd.rtom 

fanns
ir 1967 en anikel der man starkt tog

avsti.nd fr5.n antisemitismen.li Det er htt
att se avsaknaden av antisemitism som
Mandls fortjenst, men av allt att doma
krdvdes ingen sd"rskild vakthillning frin

hans sida. Nigon antisemitism, eller
n5.gra lorklenande uttalanden om judar,

gir ndmligen si.vitt bekant inte att iter-
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f inna hos Steiner. Antisemitism ingir
inte i den antroposofiska traditionen.

'Alska barnet i den svarta
minniskan'
Det framholls ofta i Antropoi-artikiarna
att  svarta mlnniskor v isser l igen var
barnsliga, men fi ir den sakens skull inte
mindre vdrda. Hans Mandl skrev ir 1 960:

"Negrerna har av oss alltid betraktats
som 'underuwecklade'. 

Men anser vi i
andra fall barndomen som ett t i l lstind
av underutvcckling? Har den inte vdrde
i sig sjelv? Skulle en familj, ett samhalle
utan barn inte sjalsligen fcinorkas? Har
negrerna m5.handa nagot att ge it vi.r
steri la civil isation - utcjver drifteggande
rltmer?"

Ar 1967 skrev han:
"Det 

finns naturligtvis ingen anled-
ning att med hogmod blicka ner pi de
Flrgade raserna. Man foraktar ju inte
heller gamlingar och barn pi grund av att
de inte st5"r pi den mdnskliga utveck-
lingens nuvarande hc;jdpunkt. Barn och
gamla dr oumbdrliga lor samhellet, de
ti i l for samhdllet nigot specifikt. Barn t.
ex. framkallar hos vuxna en inre mora-
l isk anspdnning, man dr tvungen -  v is-
serligen i allmenhet helt omedveter - arr
framstS. som ftirebild for dem. Man har
betydligt mera ansvar infor det uppvdx-
ande sldktet dn for fullvuxna md"nniskor.
Manskligheten har for ovrigt borjat att
kenna ett mycket stcirre ansvar ftir de
fargade raserna nu dn ftjrr.

De fargade raserna represenrerar oli-
ka tidigare utvecklingsfaser av hela
mlnskligheten och bevarar dessa for
framtiden, di de pi npt - om dn i
fiorvand.lad form - skall ff aktualitet."

Det framholls ocksi" ofta att skillna-
den mellan "raserna" 

var pi veg att si
sm5.ningom utjd.mnas, en uppfattning
som hade stod hos Steiner. Detta rema
i"terfanns redan i Mandls fcirsta anikel
frin ir 1959:

"Pi 
bida sidor miste nu stark jag-

kraft utvecklas, fcir att man i. ena sidan
skall bli vlrdig den unga friheten, i. andra
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sidan lara sig att erkenna och respektera
det vaknande jaget d.ven hos den barnsli-
ga svarta mdnniskobrodern. Man skulle
cinska, att det blir en ld.xa utan ld.romds-
tarens hirda tuktoris.. . .

Om man lar forsti den svarra md.n-
niskans barn-karaktdr talar man aldrig
mer klandrande om henne eller kenner
forakt fcir henne. fu aa barndomen
mindre vdrdefull dn mannai.ldern? Kan
man vara man utan att havarit barn? Det
kommer formodligen dnnu att gi ganska
ling tid innan raskennetecknen full-
stlndigt skall utplinas genom jagets
tillvd.xt, och till dess borde man akta och
dlska barnet i mdnniskan - i den svarta
md.nniskan."

I den ovanndmnda artikeln frin 1962
om mdnn iskoraserna och stjdrnorna hene
det:

"Fr. 
o. m. vi.r tid borjar ras-skillna-

derna att sm5.ningom ftirsvinna och vi
kan redan nu sp5.ra en s5.dan uweckling
S.tminstone p5. mentalt omride: de fdr-
gade raserna c.r nu kapabla till samma
bildning och medvetande som den vita
rasen."

En strid mellan svarta
och vita
Aniklarna om "raser" 

i Annopos var i
stort sett ett 1960-talsfenomen. Sedan
dess har detta rema ndstan inte alls be-
handlats i tidskriften, dock med ett par
an md rkn ingsvd rda undantag.

Det ena avdessa ir en Steiner-texr, ett
foredrag fran 1915 dar han bl a talade
om motsd.ttni ngar mellan vita och f:irgade
follalag. Avsnittet om svarra och vita
publicerades i Antropos ir 1967.12 Fcire-
draget isin helhet publicerades i Anno-
pos ir 1978.13

Denna text dr ganska sv5.rld.st ftir den
som inted.rvan an lasaSteiner. Budskapet
1r dock si. anmdrkningsvdn att jagandi
vill iterge de centrala avsnitten i deras
helhet, och uppmana ldsaren att ta sig tid
att sjdlv bilda sig en uppfattning om
texten. (Oversdttningen ir den som an-
vd.ndes i Antropos 1978.)

"Men 
fcir detta nedbarande av den

spirituella impulsen var det som Kristus
blev kott i en md.nsklig kropp. Och detta
nedberande, detta genomimpregneran-
de av kcittet med det andliga, det c.r det
karakteristiska for den vita mdnsklighe-
tens mission, d.r dess mission civerhuvud.
Manniskorna har sin vita hudflrg av det
skdlet, att det andliga di verkar i huden,
nd.rdet vill nedstiga pidet frsiska planet.
Att vad som d.r yr,i. fysisk kropp blir
boning ftir det andliga, det d.r "ppgin.n
for vir femte kulturepok, som ftirberetts
genom de andra frra kulturepokerna.
Och vir uppgift miste vara arr gcira oss
bekanta med de kulturimpulser, som
visar tendensen att ftira in det andliga i
kcittet, ftira in det andliga i vardagen.
Om vi helt inser detra, di blir vi ocksi
klara tiver att der varest det andliga dnnu
skallverkasom det andliga, dervarest det
pi visst sltt skall bli kvar i sin utveckling
- eftersom det ivir tid har uppgiften att
stiga ned i kcittet - att der, varesr de blir
tillbaka, anrar en demonisk karaktdr.
inte fullstendigt genomtrd.nger kcittet,
dar upptrdder inte den vita hudPJrgen,
darfor att der finns atavistiska krafter,
som inte l iter det andliga komma i
samklang med kottet...

Men utan de haftigaste strider forlo-
per detta inte i  v l r lden. Den vi ta
manskligheten ir innu pi uag att allt
djupare ta upp det andliga i sitt eget
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vdsen. Den gula mdnskligheten dr pi veg

att konservera de tidsS.ldrar i vilka det

andliga h5.lls bona frin kroppen, i vilka

det andliga sijks utanf<ir den mdnsklig-

frsiska organisationen, endast der. Men

det miste leda till att civergS.ngen fr5"n

den femte ti l l  den sjdtte kulturperioden

inte kan utspela sig annat ln som en

haftig kamp mellan den vita och den

fargadc mdnskligheten pi de mest skilda

omriden. Och det som fciregir dessa

strider, som kommer att utspela sig

m e l l a n  d e n  v i t a  o c h  d e n  f a r g a d e

mdnskligheten, det kommer att syssel-

sdtta vlrldshistorien lnda till avgorandet

av de stora striderna mellan den vita och

den fdrgade rasen. l)e kommande ti l l-

dragelserna avspeglar sig pi minga sdtt i

de forcgiende handelserna. Vi  st i r

ndmligen, offi vi i andevetenskaplig
mening betraktar vad vi genom de mest
olika framsttl lningar ti l lagnat oss, infi jr

nigot oerhort som vi kan se nodvdndigwis

komma att utspela sig i framtiden. Dar

har vi pi ena sidan en del av mdnskiig-

heten med uppgiften att fcira in det

andliga i det frsiska si, att det andliga

genomtrdnger allt enskilt i  det frsiska
livet. Och pi andra sidan har vi en del av

menskligheten mcd nodvdndigheten att

i viss mening nu civcrta den neditgiende

utvecklingen."
Det framgir har alldeles owetydigt

att Stciner forutspidde stora och avgci-

rande strider mellan de vita och Flrgade
"raserna". Dessa strider var inte nigot

som man kunde eller borde undvika,
utan de var ftirutbestd.mda av karmiska
samband (odeslagar). Den vita rasen hade

i sammanhanget den storslagna uppgif-

ten att bara den spirituella impulsen, att

l i ta det andliga trdnga in idet materiella
- en helt avgcirande uppgift i vir tids-

epok, enligt antroposofin. De fargade

rasernahadetil l  uppgift att "iviss mening

nu ijverta den neditgiende uweckling-
gn" .

Varftir drogs j ust detta Steinerbudskap

fram for 14 ir sedan inom den svenska

antroposofin? Mycket avdet som hander

t 

," 

antroposofin dr otillgengligt for

utanftirstiende, och darfor har jag ryvirr
inget svar p5. den frigan.

'NeglerproUemet'

Det andra undantaget frin de senaste
irens rystnad i 

"ras"-frigor i Annopos ar
en passus frin en anikel om historiedm-
net fri"n 19S3 av Hans Moller. Moller,
som ti l lhor de ledande inom svensK an-
troposofi, ar kand for Folxvrts ld.sare
eftersom han flera ginger hcirr av sig till
oss med brev der han fijrsvarar antropo-
sofin och dess raslera. Si har skrev han i
Antropos for nio i.r sedan:

"Aven 
andliga vdsen dr underkastade

karmalagen och darfor kan man urskilja
karma dven i folkens oden. A-r det inte
skakandc att observera hur amerikanska
min en ging av hensynslcist vinnings-
beglr slog negrer i kedjor - mc"nniskor
som stod pi. barnets uwecklingsnivi -

och slapade dem frin urskogens natur-
l iga fria l iv t i l l  sitt eget hemland ft ir att
fcirslava och grymt utnyttja dem - och
nu fh se hur folkkarma verkar: att det
amerikanska folket nu d"r wunget att
r.rnder stora uppoffi ingar och s.a.s mot
sin vilja miste gora allt ftjr att hoja de

fcirslavade negrernas kulturella nivi till
sin egen standard - den enda lcisningen

pi det nu s5" brinnandc negerproble-
met . t ' 14

Sympatin for de fcirslavade mdnnis-
korna gir inte att ta miste p5., men inte
heller den Steinerska uppfattningen att
de stod pi ett barns uwecklingsnivS..

(Xidsenligt?

Steiners raslera miste forstis mot bak-
grunden av den allmc.nna installningen i
" 
ras"-frigor under 1 920-taiet. Uppfatt-

n ingen an ol ika follalag har ol ika psykiska
karaktdrsegenskaper var di allmd.nt om-
fattad.

Uttalande na i An trop os pi l960-talet
miste bedomas mot bakgrund av att den
allmd.nna instdllningen i rasfrigor di var
en helt annan. Det varsedan lange allmdnt
bekant, och ofta framhS.llet i kulturde-
batten, att begreppet 

"ras" dr grovt
missvisande. Det var ocksi vdlkant att

det saknas anledning att tro att olika

folkslag eller 
"raser" 

har olika psykiska

egenskaper.

Ar 1950 kom UNESCOs mycket

inflytelserrka Statement on RAce, der ras-

begreppet - pi mycket goda grunder -

avfardades som overenskapligt. Under

andra delen av 1950-talet hade svenska

massmedia rapporterat om medborgar-

rdttsrcirelsen i  USA. Ar 1960 kom Per

Wastbergs bida bcicker om rasfcirtryck i

Sodra Afrika, Fdrbjudzt omrfide och Pfr

suartd listan. Kon saE - de fOrdomsfulla

uttalandena om svarta mdnniskor i  An-

troPos pi 1960-talet kan inte ursc.ktas

med 
"t idsandan" 

el ler med bristande

ti l lging t i l l  upplysning. Annr' . t  mindre

kan man pi si  sl t t  ursdkta att antropo-

soferna fortfarande bekenner sig t i l l

Steiners raslara ( l i t  vara att de numera

inte gdrna presenterar den ft i r  utomsti-

ende) .

Suen Oue Hansson
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Rashygienen i SveriEle
Gunnar Broberg och Mattias Tyd6n,
Oiirchadz i folhhemmet. Raslrygien oclt
steiliseing i Sueige. Gidlunds.

I det allmdnna mcdvetandet ir bcgrep-
pet rashygien idag mycket ndra fiirknip-
pat med nazismen och dess rasfiorfoljel-
ser. Det ar darftir latt hant att man l5.ter
denna association prdgla bilden av ras-
hygienens histor ia.  Denna grundl iga
studie av den svenska rashygienen visar
att man di skapar sig cn forenklad och
delvis rent felaktig bild av det verkliga
skcendet.

Det ridde lenge en bred politiska
enighet om behovet av rashygieniska
itgdrder. Entusiasmen fcir att "fijrbd.ttra

folkstammen" var, undcr stijrre delen av
1900-talet, inte alls begrdnsad ti l l  den

Ftersta htrge rkanten, utan denna entusi-
asm var rikligt foretrddd i alla de stora
polit iska riktningarna: bland konserva-
t iva,  l iberaler,  socialdemokrater och
bondefiorbundare. Ar 1921 lades t ex en
motion fram i riksdagen om inrc"ttandet
av ett statl igt institut for rashygien.
Motionen var undertecknad av repre-
senranter frin alla partier, daribland ho-
gerledaren Arvid Lindman och social-
demokraternas ledare Hjalmar Branting.
E,n av de mest inflytelscrika rashygieni-
kerna, Nils von Hofsten (lr{edicinalsty-
relsens expert i rashygien/arvshygien
1935-1953), var en overtygad liberal.
Undcr andra vdrldskriget var han rektor
lor Uppsala universitet, och stod rak-

ryggat pall mot antisemitism och andra
nazistinspirerade tendenser vid univer-
sitetet.

lnstitutet fiir rashygfien
Det av Lindman, Branting m fl tillskyn-
dade institutet oppnades i Uppsala ir
1922 under namnet Statens institut f)r
rashygien. Dess flirste chef, Herman
Lundborg, svarade dock upp mot alla
tdnkbara klich6er om rasbiologer. Han
lgnadesig mycket i"t 

"skallmdtning", 
var

oppet antisemitisk, och kom senare att
bekenna sig ti l l  nazismen.

F O L K V E T T  N R  r  r 9 9 Z

Di han vid mitten av 1 930-talet skul-
le pensioneras, uppstod en bitter strid i
eftertrddarfrigan. I praktiken stod valet
mellan en hcigerkandidat och en vd.nster-
kandidat. Den senare, Gunnar Dahl-
berg, vann striden, vilket ledde ti l l
m iss noj esyrtringar fran bide svenska och
ryska nazister. Dahlberg stdmplades som
"pro-semit", 

vilket var riktigt i si. m5.tto
att han mycket bestdmt tog avsti.nd fri.n
ant isemit ismen. Dahlberg var ocksi
motsti.ndare till den antropologiska in-
r i k t n i n g e n  ( " s k a l l m a t n i n g " ) .  I  s i n
forskning studerade han samma slags
fragor som man idag dgnar sig it inom
medicinsk genetik. Han hade ett sarskilt
intresse for tuberkulosens och de andra
follajukdomarnas erftlighet. Ner insti-
tutet ir 1956 bytte namn till institutio-
nen f)r rnedicinsk genetik var det gamla
namnet redan i huvudsak missvisande.

( " 1  h u v u d s a k " ,  e f t e r s o m  B e r t i l
[,undman fanns kvarvid institutet. Han
var en skallmdtare av den gamla skolan,
med klart rasistiska uppfattningar.)

Frin 1 930-talet och framit var fl erralet
av de tongivande rasbiologerna i Sverige
inte rasister. (Dahlberg var oppet anti-
rasistisk.) Det var alltsi inte "uppbland-

ning med frdmmande raser" som de
fruktade, utan andra inflytanden pi
arysmassan som dc ansag negativa. l)e
personer som ansS.gs bera den diliga
arvsmassan skulle steriliseras. Motivet
fcir detta ingrepp var s5.ledes inte tillho-
righet t i l l  e n viss "ras", 

utan andra former
av pistidd "undermilighet". 

I ett idd-
historiskt perspektiv dr detta en viktig
skil lnad (even om den nog inte var sdr-
skilt betydelsefull for dem som drabba-
des).

Sterilisefngsla€arna
Sveriges ftirsta steriliseringslag trldde i
kraft ir 1935. Den gjorde det mojligt att
sterilisera en person mot hennes vilja.
Steril isering kunde ske om hon "kom-

mer att genom arvsanlag pi avkomlingar
<iverfrira sinnessjukdom eller sinnesslci-
her" (eugenis k laras b io hgis k) indi h ation) .

Den kunde ocks5. ske om hon pi grund
av sinnessjukdom eller sinnesslcihet var
"ftir 

framtiden ur stind att handhava
vS.rdnaden om sina barn" (social indiha-
tion). Dessutom tillats lilaom tidigare
steriliserin gpi medicinsk indihation dvs
sterilisering av en kvinna ftir vars hd.lsa en
graviditet kunde vara farlig.

I den polit iska debatten havdade
m5.nga politiker, bide pi. vdnster- och
hdgerkanten, art lagen var oti l lrd.cklig.
Ar 1941 beslutade riksdagen att skerpa
lagen. Enligt justit ieminister KG Vest-
man (bondefurbundet) var syfter "arr

sanera den svenska folkstammen. arr
befria den ifrin fonplantn ing av arvsan lag
som ieda ti l l  att i framtida generationer
det lorekommer individer. som icke dro
cinskvdrda medlemmar av ett sunt och
friskt folk."

Den nya lagen tillat wingssteril iseri ng
iven ftir att forhindra arv av (sviranad)

frsisk sjukdom. Dessutom utvidgade
man kraftigt den sociala indikationen.
Tvingssteril isering ti l lats av person som
"pi. 

grund av sinnessjukdom, sinnessl<i-
het eller annan rubbning av sjdlsverk-
samheten eller ock pi grund av asocialt
levnadssdn" var "ftjr framtiden uppenban
olamplig att handhava vS.rdnaden om
barn".

Den nya lagen ledde till en avsevdrd
cikning av steri l iseringarna. Som mest
(kring 1950) steri l iserades civer 2000
personer per 5.r. Under hela perioden
fr in 1935 t i l l  1975 (dister i l iscr ingslagen
tridde ur kraft) steriliserades 63 000
personer. 93 o/o av dessa var kvinnor,
vilket dr desto mera anmlrkningsvdrr
eftersom ingreppet dr mera riskabelt hos
kvinnor dn hos mdn.

Skenbar frivilligfiret
Flenalet av de steriliserade skrev sjalva
under ansiikan om arr steri l iseras. Bro-
berg och Tydin avslojar dock att frivil-
ligheten ofta var hogst skenbar. En steri-
liseringsanscikan var ofta villkoret ftir att
bli utskriven fri.n anstalt. Det var ocks5.
ofta om<ijligt fc;r kvinnor ur de socialt



missgynnade skikten att fB' abort utan att

gi m"d pi samtidig steri l isering. Epilep-

iik.r, psykiskt sjuka och lettare uweck-

lingsstcirda tvingades gi med pi sterilise-

ring for att fi lov att gifta sig.

b. "trt"riga pi Mcdicinalsryrelsen

var vdl medvetna om genetiska fakta' De

visste alltsi att det i allt vdsentligt d'r en

il lusion att man genom steril iseringar

skulle kunna undanroia eller ens minska

fcirekomsten av t ex sinnessjukdom eller

epilepsi. Men det fanns andra motiv ft jr

sieri l isering. D. sociala indikationerna

fick efterhand stcirre berydelse. Broberg

och'I 'hyddn lterger citat ur lakarinryg,

som visar hur vd.rderingar om livssti l och

levnadsmijnster starkt fargade bedom-

ningarna om vem som borde hindras

frin moderskap.
I ett lakarinryg frin ir 1940 stod det:

"Anscikningen ti l lstyrkes pl ft i l jande

grunder.  Hon t i l lhor en fami l j  som

iamhallet miste omhendertaga' hon dr

sjdlv intellektuellt undermilig, kan cj

virda hem och barn samt har visat sig

sexuellt vidlyftig." Ar 1960 anfordes i ett

lakarinryg att patienten var 
"raggarbrud"

och 
"tydiigen har ideliga sexuella for-

bindelser av slumpartad natur", och 
"kan

aldrig tdnkas bli i  det psykiska skick att

hon kan handhavirdnaden om ett barn"'

De tragiska foljder som steril iserings-

ivern ibland kunde ft framgir sdrskilt

rydligt av loljande fall som ftirfattarna

funnit i sina arkivstudier:
" l./l'{r uar barafemton dr d^d' hennes far

1944 insrinde en steriliseringsansiikAn sorn

hon ochsd sjalu undertecknat' Enligt

handlingarna uur hennes upPudxt normal

med geiomgfrngen folkskok. Vid 14 irs

fr ldz r- h ad e h on under rn fes t b liu it u fr ldt agrn

au en ohand pojke och darefter uPPtrdtt

f) ru irr at. Ef u en k ortuarig y u k busu is te ls e

1943 utshreus hon som dtersillld' Ett dr

senure intogs flickan pd nytt uantid hon

gen o mgi ck iru;u lin- oc h elc h ock b e hand ling'
"E"tigt 

a"tiikan uar hon di 
'd'ter uirrig oc.h

l"n "pprymd, ri)jde dzssutom en del oli-

gofr, il sl mt o rn' lsy mto m p fr s inn es s h h e t)'
"Sini 

tis eingsansiih an inslindes i s am b and

L2

med an I5-d.ringen utskreus sorn slmtorn-

frifrdnpsykosen f,re mdna-der srnare- Sjuk-

huslikaren angau sd.uril eugenisk som social

indihation, trots Att ndgra arfiligafaktorer

f)r sinnessjukdom eller sinnesshhet inte

kunde konstaterAs, och att psyhosen up'

penbart uthsts 4u en udUtakt.

Det hiir till saken att kuinnan ndgra dr

senure, uid 21 drs dldtr, utinde sig till

Medicinaktyrelsen f)r aft ta reda pd bak-

grundrn till operational. Hon menad'e an

hennes liu till stor del spolierats genom

ingreppet: 
'Det iir rnig ofattbart att

Kungliga Medicirnlstyrelsen som iir tillf)r

an uaha tiuer rnedborgares stikerhet hundz

beuilja en sfr.da.n operation Pd * I5-d'rs

flicka, som diirtill uar oshuA, och efn

endast 3 mfrn. sjukdom... Dd jag ar fulb

frish och sjaluf)rsiirjande anser jag an dzt

bastauore anfi bli opereradigen, sdanjag

i fortsdttningen han kiinna mig som en

mlinnis k a..' M edicinalstye ken hanuisadt

i sin suar till att flickan sjalu himnat

samtycke - 
'Eder namntechning tir styrht

Au tuenn€ uittrzen.'- ocb att mln bedtimt

aru s ris k e n f) r h enn e s b arn s o m'att s tu iir d' -"

( s i d  t 1 5 - 1 1 6 )

Rashyf$enen s tillbakaElincl
Man skulle kanske ha forvantat sig att

rashygienens t i l lbakaging skul le ha

kommit som en f6lid av avslcijandena

efter andra vdrldskriget av nazismens ill-

ded i"renrasighetens" namn. Ett nrrma-

re studium visar dock att det inte finns

n igot enkelt orsakssamband av dena slag.

Redan tidsfoljden ger en stark indika-

tion om detta: 1950-taletvardet inionde

dl det genomfiirdes flest steriliseringar.

Enligt Broberg och Tyddn dr det ocksi
"sliende att man med si f5. undantag inte

uppfattade nigot samband mellan den

t y s k a  u t v e c k l i n g e n  o c h  s v e n s k

steril iseringspolit ik. 
"(sid. 1 62)

Det fanns ocla5. i sak en viktig skill-

nad mellan den naz.istiska och den svenska

rashygienen, som mihdnda skyddade den

senare frin att komprometteras av den

f6rra. Skillnaden d.r att den ryska rashy-

gienen var inriktad frdmst pi' (ihopfanti-

serade) skillnader melhn"raser", medan

den svenska rashygienen handlade om

skil lnader inom en 
"ras". "Det vore en

overdrift att plsti att det var rashygien i

berydelsen 
'rasfcirbattring' som i fttrsta

hand foresvdvade trettio- och fyrtiotalens

rashygieniker; sidan hade deremot varit

aktuell ftir en aldre generation. Tanken

att sterilisera fcir att i det enskilda fallet

undvika oiinskade graviditeter ingick som

en del i steriliseringsprogrammet, och

blev med tiden den framtrddande mll-

sdttningen." (s. 177)
Det som trdngde tillbaka rashygienen

verkar i fijrsta hand att ha varit ett nytt

synsdtt  p i  indiv iders integr i tet  och

sjdlvbestdmmande. Rashygienikerna

hade tagit lor givet att samhdllet hade

rdtt att ingripa mot den enskildes feni-

l i tet. Si t ex sa Nils von Hofsten i ett

radioforedrag ir 1942: 
"sterilisering dr

ett s5. viktigt ingrepp att den enskilde

inte bor fi bestlmma det sjelv'" Nagra

S.rtionden senare framstod denna upp-

fattning som respektlos mot den enskilde.

Hurden nyasynen pi individers integritet

vdxte fram c.r nigot som denna bok en-

dast ger antydningar om; det c.r en fraga

vc.rd en pterligare belysning.
B oken O ijnsh ad.e i fo lk hemmeilamnar

sina ldsare flera mper fattigarc och minst

l ika minga nya insikter rikare. Kanske

slrskilt intressant dr den nyanserade bild

som boken ger av vetcnskaPens (och

pseudovctenskapcns) roll i  den svcnska

rashygienen. Denna roll var mindre dn

man ofta forestallt sig. Mihanda har

vetenskapen her frtt kla skott for vad

som iforsta hand var oresPekt lor utsatta

mdnniskor och oformiga att sdtta grdn-

sen ft jr statens inblandning i mdnniskors

Privata liv' 

Suen oue Hansson
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Skepticism ftir ungdomar

Dan Barker, Maybe Yes, Maybe No,
Prometheus Books 1990, 80 sidor.

Barn ska "tillS.tas vara nyfikna, fh lara sig
att stdlla frigor, och motiveras att ta reda
pi saker och ting sjelva". Det dr, enligt
ftirordet, vad denna lilla bok For unga
skeptiker syftar till.

I bokens ftirsta halva fir vi i serieform
folja Andrea, som forsoker ta reda pi vad
som ligger bakom pistiendena att det
spokar i ett hus. Andrea 1r skeptiker, och
"skeptiker brukar ftirsoka finna enkia
sdtt att fiorklara en galen historia. Andrea
vet att bocker dr ett bra sltt att lera sig

nigot. Men ibland har bcickerna fel. Om
bcickerna 1r oense, och om mdnniskor dr
oense , ska man ftirsoka att sjd,lv ta reda pi
hur det l igger ti l l ." Forklaringen ti l l
spokerierna visar sig si sminingom vara
en familj tvdttbjornar som bosatt sig
under huset.

Bokens andra halva, som dven den dr
rikt illustrerad med teckningar, fctrser
ldsaren med sex enkla regler flir hur man
tdnker vetenskapligt:

Konnollera idlu!
Giir det igen! (Experiment ska vara

upprepbara.)
Fiirsiik beuisa att det rir fel!
Gdr det enhelt. (Ockhams rakkniv)
Det mdste hanga ihop. ffetenskapen

ska vara logiskt sammanhdngande)
Var rirlig.
En och annan civerfcirenkling har

{tirfattaren gjon sig skyldig till, som t ex
den foljande: "Om du forsoker att bevisa
att nigot dr fel, men misslyckas, s5. ar det
sannolikt rdtt." Pi det hela taget dr dock
detta en alideles utmdrkt introduktion i
vetenskaplig metodik, kanske bast lam-
pad for barn i mellan- och hiigstadiet.

Suen Oue Hansson

Nya svenska bticker

Roliga experiment och tricks av Roy Ric-
hards (ft;rlag: Valentin) d.r en samling
experiment ftir barn i li.g- och mellansta-
dieildern. Boken, som fhtt mycket goda
vitsord, har tre huvudavdelningar: syn-
villor, rcirelse och experiment med pap-
per. Fijr den som vil l  lara sig mera
spektakulira trick har Erik Truxa gett ut
en nybcirjarbok i trolleri som d.r val lam-
pad for skolungdomar, Truxa-trix an
undtrhdlla med $iken).

Marknaden ftir introduktionsbocker
i forskningsmetodik och vetenskapsteori
verkar att vara god, eftersom det varje ir
kommer ut itskilligany^bijcker av detta
slag. Till de senaste nytillskotten hiir
Berril Carlssons Kualitatiua forsknings-
metoderfor medicin o c h b eteendcu etens k aP
(A6.\tr), Patel Runa och Bo Davidson,
Fo rs hnings metodi hens grunder (Student-
litteratur) och Torsten 

'l'hurdn, 
Veten-

shapsteori f;r nybarjara (Runa). En litet
annorlunda bok i genren dr Bo Ericsson,
I nfo rmat i o nsi ru a m ling o c h d o k u me nt ati o n
i studiecirklnr (Brevskolan) som handlar
om hur studiecirklar kan dra nytta av
arkiv och bibliotek och hur de kan samla
in information genom intervjuer och
enketer.

'fre 
bocker om forskningsetik har

nyligen kommit ut, som alla har ut-
gingspunkt i praktiska fall. Bengt Erik
Erikssons och Per Minsons Den goda
tanken (Allmenna ft;rlaget) behandlar
sdrskilt debatten om det samhallsveten-
skapl iga forskn ingsproj ektet M etropol it.
'I'ore 

Nilstun utg5.r i sin bok Medicin och
moral (Studentlitteratur) frdmst frin
HIV- och aidsforskningen. Mats Fors
tar i sin bok Genutig? (Folkets bild-
ningsf<;rbund) upp olika etiska frigor
som aktualiseras av den genetiska forsk-
ningen.

Lena Kanstrcim och Birgitta Linde-
wald, som bida arbetar med cancerftire-
byggande itgd.rder vid Karolinska insti-
tutet, har gett ut Hiilsomdl"et (lCA), som
dr en kokbok med inriktning pi halso-

befrlmjande kost. Sam Engman har pi
eget forlag gett u Lakekonst och kuack-
salaeri, som handlar om konflikter mel-
lan lakekonst och kvacksalveri pi det
sena 1800-talet .  En mycket okr i t isk
dverbl ick over alternativmedicinen fi nns
i den norske lekaren Vilhelm Schjelder-
ups bok Nytt ljus iiuer hikekonsten

0W6.VD, som nyligen <iversatts ti l l
svenska.

"Naturlakaren " 
Maths B lo mqvist har

pi eget forlag gett ut boken Maths
Bhrnquistsrtbtof och halsolarq dar man
bl a frr veta att choklad sc.nker intelli-
gensen och piskyndar ildrandet. Efter
denna bok ar man kanske mogen fiir
Sune Hjorths Den doHa sanningen om
UFO (Zind.) dar det havdas att vi vid
otaliga ti l l fallen besokts av utomjor-
dingar, men att en internationell kon-
spiration hil ler detta hemligt. En l ikar-
tad inriktning, dvs stark tro pi besokare
f r in  rymden,  genomsyrar  Kr is t ina
'W'ennergrens 

bocker UFO-lexikon
(Regnbagsterapier) och Inre kontakter
med yttre uiirUar (Samma forlag).

For den som loredrar )rrre kontakter
med de yt t re vdr ldarna dr Sven O
Rehnlund, ,4stronomi. Sd bi)rjar man
(A&VD kanske en mera inspirerande
lasning. Boken d.r en introiuktion i
amatcirastronomi.

SOH

(IVla utlrindska biicker, se sid 10.)
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Arets folkbildare och fiirvillare

TillArexfolhbildare lgglharstyrelsenftirVerr,NSKApocHFoLKBILDNINGutsett $rsikern
Bodil Jiinsson, Lund, med motiveringen: 

"Bodil 
J6nsson d.r en entusiastisk och entusi-

asmerande folkbildare. Fi har som hon bidragit till att avmystifiera frsiken och till att

gora den begriplig."
Ttll Arets firailkre 1991utsigs samtidigt fysikern Jens Tellefsen, Stockholm, med

motiveringen: 
"Med stor konsekvens sprider Jens Tellefsen vantolkningar och missfor-

stind om den moderna $'siken. Tellefsen mystifierar $'siken, och han framtrdder st?indigt

med ansprik om att den skulle kunna uttala sig om sidant som ligger lingt utanf<ir dess

domdner."
Utmd,rkelserna har uppmdrksammats av m5'nga tid-

ningar. De flesta av dessa har i.tergivit TTs telegram,

som bl a bygger pi en intervju med VrrlxsrceP ocH

FOLKnn-DNINGs ordforande Per-Olof Hulth. Lokalpres-

sen i Lund har ocksi. skriw egna aniklar om Bodil

Jonsson. UngePJ.r samtidigt som hon blev dretsfolkbildare

entledigades hon av den nya regeringen fran uppdraget

som ledare for leroplanskommittdns miljosekretariat.

Sydsvenska Dagbladet (112 1992) passade p5. att utse

henne til l Minadens Lundabo:
"Hon 

ir lundabo sen mi.nga i.r, och vald til l 1991 irs

folkbildare, och lor den utmdrkelsen blir hon januari

m6.nads Lundabo, inte lor att hon f}.m sparken."

&und

9 l r

Arets f"lhbildare:
1987 Hans Rehnvall for sina popularvetenskapliga
TV-program.
1988 Klas Fresk for sina insatser lor Tom Tits expe-
riment i Sodertiilje.
1989 Gunnar Rosell lor sin medicinska journalistik.
1990 Skalman (tecknad av Rune Andrdasson) for sina
avslojanden av ffordomar och vidskepelser.
I99I Bodil Jonsson som avmystifierat fysiken och
gjott den begriplig.

Arets forrillare:
L987 D"g Stilsjo for sina okritiskaTV-program om
bl a evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk his-
toria.
1988 AmeliaAdamo for den okritiska journalistiken
i Aftonbladets sondags- och hd.lsobilagor.
1939 Den statliga alternativmedicinkommittdn som
avstod frin an ta reda pi vilka positiva och negativa
effekter som olika behandlingsmetoder har.
1990 W4 for programserien 

"Sjunde 
sinnet".

I99l Jens Tellefsen som spridit vantolkningar och
missforsti.nd om fysiken.
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