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FdreningenVetenskapoch Folkbildningbildades1982 av mAnniskorsom
oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskapsA ofta fAtt stA oemotsagda, och att vetenskapensmetoder6r sA dAligtkiinda. S& hrir formuleras vAr mAlsdttning i stadgarna:
F6reningenVetenskapoch Folkbildninghar till uppgift att frimja
folkbildningom vetenskapensmetoderoch resultat.SArskilttar
bekAmpade
f6reningensom sin uppgiftatt i en fri opinionsbildning
felaktigaf6restAllningar
som f6rekommeri frAgor som kan avg6ras
En viktig del av den vetenskapligafolkbildningen6r att
vetenskapligt.
klarg6ravilka frAgor som kan respektiveinte kan avg6ras med
vetenskapligamedel.
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LIKAVILLKORFOR
ALTERNATIVMEDICINEN!
Med ett snett urval kan man bevisa ndstanvad som
helst.Det g2illerinte minst inom medicinen.Om man
ger tillriickligt minga patienteren behandlingsominte
hjiilper mot derassjukdom, kommer en del av dem att
bli b[ttre av andra orsaker iin behandlingen.Detta
giiller t o m om behandlingenforvdrrar sjukdomen.
Risken iir alltsi stor att man tillskriver behandlingar
positiva effektersom de inte har.
Hur ska vi di undvika att begfl detta misstag?Det
finns i grunden bara ett sdtt, och det tir statistiska
ddr manjZimforpatientersombebehandlingsstudier,
handlatspi olika siitt.Vid mittenav 1800-taletgenomfordes sidana studierpfl patientermed lunginflammation. Det visadesig attpatientersomiderliits Overlevde
i mindre utstrf,ckningiin patienter som inte flderliits.
Denna statistiskabevisningviigde naturligtvistyngre
intryck av [deriin alla de positivamen osystematiska
lfltningensviilsignelsersomltikarnahadesamlatp6 sig.
Som en foljd av dettadvergavsiderlitningen.
av dettaslagiir tilliimpKliniska behandlingsstudier
Kravenom bevisning
liga pi alla behandlingsmetoder.
lr diirfor av sammaslag, oavsettom det 16r sig om
homeopatieller kemoterapi,akupressureller hjlrnkirurgi. Kravet for att en behandlingska rtiknas som
effektiv rir att behandlingen,i vlil utforda kliniska
studier,gerbiittreresultatiin ingenbehandlingalls.Fdr
att den skar[knas somkliniskt godtagbarkr[vs dessutom att detinte finnsnigon annantillgiinglig metodsom
ger iinnu bzittreresultat.
for att
Lilggocksi nogamiirke till vad som inteY'rdvs
en behandlingska rziknassom effektiv.
For det fdrstabestflrkravet inte i att man skakunna
uppvisa enskildafall dZirpatienternablivit b[ttre efter
behandlingen.
For det andra bestir la'avet inte i att man med
naturvetenskapIi gateorier kan f6rkl aravarfbr behandlingen iir effektiv. Aven om biokemisternaiir fyllda av
fordusning infor en ny medicin, miste den forkastas
om de kliniskastudiernavisarattdenger sdmreresultat
iin redan tillg2ingligaalternativ. Och dven om alla
naturvetenskapligtsinnade medicinare iir skeptiska
somde tycker verkarhuminfor en behandlingsmetod
visar
bug, miste de boja sig om behandlingsstudierna
att den fungerar.Det vore givetvisdjupt oetisktatt inte
anvdndaen behandlingsom fungerarbara for att man
inte kan fdrklara den.
Men det eirocksAoetisktatt utlova bot och lindring
nf,r de metoderman anvf,nderinte har nigon pivisbar
effekt. Att gdra si blir inte mindre oetiskt av att man
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forsersinabehandlingsmetoder
med olika ideologiska
epitetsom t ex "alternativ","naturlig" eller "traditionell". Ideologiernakan vi liimnadiirhiin.Det hiir handlar om mrlnniskorsliv och hiilsa.Di mflstednsketzinkandetge vika. Dfl miste behandlingars
vara eller icke
varamiste avgorasavdekliniskaprovningarnasstrdnga,
men rrittvisaoch ideologisktneutraladomstol. Infor
dendomstolenskaalternativmedicinen
prdvaspi samma villkor som den sfl kallade skolmedicinen.Lika
villkor, varkenbiittreeller sdmre!

f okvcitten
/Vu cintlLgen tgcks grqfoLogrslcametoder
tw b1rjat ctnuctndaspa ett korrekt satt
uid anstaLlntngstest
- den sokande som uppger sig tro pa
grqfoLogr stryks omgaende Jran Listan
med tankb ar a kandidater !
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MellanOftedalochApollo
av ChristerHedin
i
Om vidskepelse
forvetenskaplig
kladnad
New Age dr ett typiskt uttryck for
det andliga klimatet i dagens
Sverige.Det iir en samlingsbeteckning for enradfdreteelsermedoklara konturer men med fast och klart
urskiljbar kf,rna. Det iir en tankestromningsomfrtimsttillhdr religionens omride. Problemetzir dock
att fdretreidarefor New Age med
f6rkiirlek flberoparvetenskapsom
stdd for sin tro och giirnauttrycker
sina tankar i ett sprik som heimtats
frfln vetenskapen.Som vanlig vidskepelseskiljer sig inte New Age
frin annan 6vertro, men den blir
foniidisk genomsinpretentiosahlinvisning till modernaforskningsresultat.De bakomliggandeorsakerna diskuterasi dennaartikel,somdr
en utvidgad version av ett Obs-inslag frin i mars 1997.
TrotsnamnetinnehfillerNew Age
en rad gamlatankarsomiter harffltt
liv underde senastetjugo iren. Orsakernatill dettakanvaraflera.Fdrst
kanskemanbor pipeka att intresset
statistisktsettlir oj Zimntfdrdelatover
New
landetoch samhiillsklasserna.
som
rir
ett
storstadsfenomen
Age
grupper
av v[lutbilattraherarvissa
dade.Eftersom dessahar stort inflytande over mediernaoch debatten kan intressette sig storre6n vad
det zir.Olav Hammerheivdardock i
sin nyligenutgivnabok Pfl spaning
efter helheten.New Age - en ny
pfl annanplats
folktro? (recenseras
i dettanummerav Folkvett)attdenna tankestromningnumerakan betraktassomvflr st6rstareligion.Vad
rir det som gor den sfl lockande?

A
T

Teknikochromantik
New Age framtrridersomenbojelse
fdr det ockultai olika skepnaderoch
tycks i detta avseendevara en romantisk reaktion pi fornuftstron
under 1960- och 7O-talen.Det dr
mdjligt att historienfoljer en pendelrorelse,dven om den inte kan
beskrivasmed begreppentes och
antites som overgflr i en syntes.
Hegel har beskylltsfor att omfatta
denna forestiillningmen han avvisar den som "ett livlost schema".
Der rir zindflmojligt att en tid blir si
prliglad av vissaforestrillningaratt
nristaskedeuppvisaren reaktion.
Den starkatronpi tekniskoch social ingenjorskonstmed rationella
forteckenskulledfl ha slagitover i
en romantiskperiod med k[nslan
som dominerandesjiilsfdrmdgenhet.
En svagtendensi denriktningen
kan sedanforstuirkasav mediernas
intresse.Inom mediernahardetfunnitshanfordaochokritiskamegafoner fdr New Age-id6erna.Pfl:detta
omride har speglandetalltid gfltt
fdre granskandet.Det kan finnas
flera skAldll detta.Journalisterkan
lockasav detspektakukira.Uri Geller fick en ging stort utrymme i
public service-televisionen.
Mflnga
j ournalisterharenallmrintsamhlllsinriktad utbildning.Den kan vara
pr[glad av positivistiskametoder.
unNrir dessabdrjadeifrflgasf,ttas
der 1970-taletblev det liitt att kana
6ver i motsattadiket ochavsdgasig
alla krav pfl sansoch fornuft i bemetodomningenav vetenskapliga
der och forskningsresultat.

teratur.Anhiingarnasamlaspi egna
caf6er.Dyrbarakurserkir ut shamanensteknik och vzigentill det inre
jaget. Lonsamhetenvisar sig ocksfl
i att New Age har ansettsvara veirt
en mf,ssa- eller flera. Pi sfldana
utstrillningarsamlasallt vad branschenkan erbjuda av overtro och
undermedel.Mediernalever i symbios med dessakommersiellakrafter. De ger hiixor och shamanerextra reklam fdr att sjiilva gora fdrtj[nst.
Det sunda fornuftet iir mf,nniskans absolutbzistavapeni kampen
for tillvaron. Det har hj[lpt oss att
underlzitta
fdrsdrjningen,min skali dandet och ffl bukt med dddliga
sjukdomar.Utan stdd av det sunda
f6rnuftets omddme och slutledningsfdrmflga rir mzinskligheten
hjiilplds mot alla de makter som
hotarlivet och utvecklingenmot en
driigligareexistensfor fattiga och
pligade. Hur kan detkomma sig att
de som har fitt stora ekonomiska
fdrmflner genom sunt f6rnuft och
rationellt trinkandesedanfrivilligt
vf,ndersig till vidskepelseoch forvirradefantasier?Hurkan detosunda ofdrnuftet som New Age representerarviickasfrstortintresse?Det
kanberopfl att miinniskaninte nojer
sig med att leva av fornuftet allena
och att en alltfdr fdrnuftig tillvaro
skaparnya behov.

Ldngtanefterlivsnjutning

Den tyskefilosofenFriedrichNietzsche(1844 - 1900)hiivdadei sin
bok om den antika tragedin, som
utgavspfl tyska IB72 och forelig i
Kommersiellakrafter har ocksi svensk6versdttningmed titeln Traforstiirkt tendensernafor att kunna gedinsfodelseltr 1902,att den greutnytdadem.Det finns alltid fram- kiska tragedinsuppstodgenom att
syntaforetagaresom vill sli mynt tvfl elementsmiiltesamman.Dessa
av ett mode. Vattumannensbok- elementkallar han det apolliniska
handelsiiljersiirskildNew Age-lit- och det dionvsiska.Tvfl eudar stir
Folkvettnr 2L997

som symbolerfor dessadrifter hos
m[nniskan.Arvet frin Apollo prAglas av fornuft och klarhet,sansoch
klok bedomning.Det dionysiska[r
den extatiska livsnjutningen som
driver miinniskan till orgiastisk
driftsutlevelse.

terltindska samhiillet priiglas av
apollinskavdrderingar.

regel entusiastisktinstrimmai. Det
finns ingen d6d materia.Hela verklighetenutgdrenlevandeorganism.
JamesLovelocks Gaia-hypotes[r
sannolikt inte skapad for att tillfredsstiillaNew Age-intressenmen
kan iindi tjiina dem.Lovelocksbok
heter i svenskcivers[ttningGaia i
PlanetenJordenoch utkom 1991.

Stiimmerdettai dagensSverige?
Ar det dionysiskanumeraunderordnateller utplinat i virt land?Pi
den frigan kan man svarabide ja
och nej. Det finns kvar en kingtan
Detta utveckladestill en allmein efterupplevelserav detkiinslostarforestiillningom mrinniskanslivs- ka och hiimningslOsa,
men respekhflllning.Det godalivet bordeprag- ten for fdrnuftet lir sfl stor att man
Enligt dennaiirjordenoch allade
las av en balansmellan det apolli- inte alltid vill erkdnnaden och kan livsyttringar som forekommer diir
niska och det dionysiska, alltsfl nrimnadenvid sitt reittanamn.Man en superorganismmed sjiilvreglemellan den besinningsfullaklarsy- vigar inte oppetvisa bort fornuftet rande formflga.Gaia utgor ett syslivs- utan miste ge sken av vetenskap- tem somgenomJordenshistoriahar
nen och den besinningsldsa
Vristerlighet ocksi flt orgiernai extatisk reglerattemperaturengenomatt lei
njutningen.Utvecklingen
landethar spflratur, menadeNietz- h[nryckning. Si kan New Age-r6- vandeorganismerpflverkatatmosfdren sfl att temperaturenblivit den
sche.Herakleitosvar enligt honom relsernaspopularitetforklaras.
"balanserade"mdnniskan.
for systemetbiista.Lovelocks teori
densista
New Age-rorelserutnyttjar beHans liv priigladesav en sundbapi ett 6r inte accepteradi storreutstrdckhovet av kiinsloupplevelser
lans mellan det "sunda fornuftet" sdttsomskallkunnaaccepteras
ock- ning bland forskare av facket men
och den "osunda hiimningsldshe- s&inom apollinskakretsar.Minga kan ge stimulerandeimpulser till
ten". Sedangick det utfor genom anhtingarehar akademiskutbild- den som redan bestrimtsig for en
smflsintabesinningsprofetersom ning. Vetenskapenflberopassom holistisksyn pi tillvaron.Di spelar
Sokratesoch Platon.Alla har blivit stodeller stundomsomupphovtill desshypotetiskakaraktriren underi Vlstersi kloka och behzirskade
id6erna.For att det hela skall gi ordnadroll.
landet att vi forlorat f6rmflgan att ihop miste vetenskapsbegreppet
Hzir ser man ocksi hur tacksamt
leva.Apollo har besegratDionysos definieras pe deras
egna villkor. det iir att anknytatill indiska tradiochddrmedberovatossett fullOdigt Det ledertill missforstind
ochoklara tioner.Diir hardjur och vdxteralltid
och harmonisktliv.
griinsdragningar.Den form av ve- vdrderatshdgt eftersomde [r bzirare
Dessabegreppharsedananvdnts tenskapsom New Age kan stddja av det biologiskalivet. Jainismens
av andrafdr att beskrivatendenseri sig pi iir inte grundadpi sunt for- ahimsa-ideal,sominspireradeGandolika kulturer. Den amerikanska nuft. Detta framtr[der pfl olika siitt hi till en kamp utan vflld, har gjort
kulturantropologenRuth Benedict inom den krirnaav tankegodssom det till en meningsfull livsuppgift
(1887- 1948)gjordeen itskillnad fcirenarolika New Age-rorelser.
fdr munkar att undvika allt dodanmellan olika kulturmdnster, som
de. Det forverkligasgenom att de
med
termer.
betecknades Nietzsches
sopar vrigen framfdr sig och silar
Allt
hr
en
dndamAlsenlig
andningsluften,allt fdr att inte ddda
Hennesbok Kulturmdnster utgavs
1934och forelflgi svenskoversdtt- helhet
osynligavarelser.En sfldanrespekt
for mikroskopiskavarelserkan visning tr 1949.Ett apollinsktkulturNew Age dr en rdrelsemed oklara
serligen verka imponerande,men
monster har som frlmsta kinnegrrinsermen det utesluterinte att
ocksi skymma det ofrinkomliga
teckenen striingkontroll av kdnsloden priiglas av vissacentralatanansvaretfdr mf,nniskorsom samtilivet. I det dionysiskafir kdnslorna
kar. Den fdrsta kan man kalla hodigt lider av sjukdomaroch ddr av
dziremotkomma till utlopp i mer
lism. Allt existerandedr en enhet.
mindre
extatiska
eruptioner.
svllt.
eller
Friedrich von Schelling(Ill5
Ruth Benedict beskriver i forsta
Frin Indien hiimtadeocksflHer1854)uttrycktesin romantiskahelmen menaratt
handhelasamheillen
pi tillvaronmedorden"na- manHesseinspirationtill sin roman
hetssyn
individerna alltid priiglas av det
turendr omedvetenandeochanden Siddharta.Den utkom redan 1922
kulturmdnstersom utmf,rkersammedvetennatur". SAdanaforrnule- men har sedaninspireratmflngal[hZillet.Ocksi hon menaratt detvtisringar kan New Age-anh[ngarei saretill liingtanefterupplevelserav
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mrissigaupplevelserdr garantinfor sin tro pfl reinkarnation.Andra beldranssanningoch individensand- skriverupplevelseri foregiendeliv.
liga mognad.Reinkarnationsldran Det Zirdock alltid miinskligaliv de
garanterarbeloning i ntlstaliv till har levt och mdnskliga liv de ser
trogna men mindre framgingsrika fram emot. Argumentenfdr denna
tro dr vanligen att "livet inte kan
anhdngare.
utplinas" och att "mdnniskaninte
Dennaform av reinkarnationsl[hinner mogna under ett enda liv".
ra omfattade ocksfl kyrkofadern
Pfl sfl s[tt eir det en v[sterldndsk,
Origenes(somdogir 250)underen
pedagogiskreinkarnationslf,ra,
avdel av sitt liv. Nutida anhiingareav
passadfdr vir kingtan efter fortsatt
lziranhar diirfor hiivdat att reinkarexistensrespekt och avkliidd alla
urnationeningicki kristendomens
skrrimmandevedergiillningsaspektsprungligaforkunnelsemen senare
er.
fdrkviivdes av kyrkan. Det tir ett
Livetsofdrst6rbarhet
Holismeninnebtiratt universum
missvisandepflstiende eftersom
Frin dennahelhetssynkanmanhiir- Origenesredan under sin levnad uppfattassom en organismdiir allt
ledaandradragmed indisk anknyt- representerade
endast en utveck- ;ir levande och besjiilat. Naturen
ning. Livets enhetuppfattasunge- lingslinje i den kristnatraditionen. tolkasefter biologiskaforebilder.I
feirsomenerginsoforstorbarhet.Liv Dettatir ett exempelpfl de anstrf,ng- biolo gin anvdndsofta iindamilsf6rkan inte utplfinas,bara rindra ge- ningar som gdrs for att forenabib- klaringar.Vi kan srigaatt mdnnisstalt.Av det fdljer tron pi reinkar- lisk och indisk religion. Det finns kan har galla for att bryta ned fettet
nationsom inom New Age innebiir minga somanserattJesusundersin i fodan. Det fdrutsdtteratt naturen
att mdnniskorflterfddstill allt mer ungdom (de okiinda flren mellan dr genomtlinktoch viljestyrd. Allt
upplystavarelser.Liiran om flterfo- tolv och trettio irs ilder) miste ha som skerhar ett syfte.Det finns en
delsenhar inte den vedergiillnings- besoktIndien.Andrahrivdartill och djupare vishet i tillvaron som vi
funktion som i de indiska religio- medatthanoverlevdekorsftistelsen miste upptAckaoch dra slutsatser
"pedagonerna.Den liknar mer en
och begavsig till Kashmir dlir han av. Detta leder till att slumpenoch
gisk" reinkarnationsliirasom fdre- dog vid hog ilder. Gravenkan be- verkandeorsaker,som ligger fore i
under skfrdasi Kashmir.Dennateori fick tiden,avvisas.Allt som skermiste
kommit i Medelhavsomrfldet
antikeninom olika former av gnos- docken kntickdi enjapanansflgsig vara bra for nflgot. Vet vi det inte
ticism.Gnostikernadeladein mf,n- ha funnit Jesugrav i Japan,drirhan kan vi spekulera.Om en viixt har
niskornai grupperefterderasandli- levt till han blev I20 ar,,allt enligt njurformadebladkandetberopi att
"materialisga potential.Nigra var
den hjiilper mot njursjukdomar.
inskriptionenpi gravstenen.
"sjeilsliga"
och slutligen
ter", andra
Blomman har inte gul fdrg utan orI dageirltiranomreinkarnationen
fannsdet en hogstagrupp som kalsak.Kanskehjiilperdenmot gulsot.
accepteradav stora grupper som
ladespneumatikereller andliga.
Dennatyp av homeopatiskaassocipiverkatsavNew Age.De talarofta
M[nniskan skullefdrverk]igaden orn karmaslag och mdnniskansan- ationerhiimtarntiringfrin foresffillutvecklinghon var mziktigmen for svarfdr sinahandlingar.Men de ser ningenom naturensomett levande
med avde bida forsta gruppernasatteden i forsta hand flterfodelsensom en vdsen.Miinniskanhandlar
Univissa
syften.
for
att
uppnfl
sikt,
naturligautrustningenetttak.Deras mdjlighettill andligutvecklingoch
pi
avsikt
samma
sdtt
en
versum
har
beldningvar att i niistaliv stigatill fdriidling.I det avseendet
anknyter
med allt.
en hdgregrupp.Pi detta sdttfanns de till gnosticismen
och denteosofi
det inslag av kastvdsendetocksi i som forkunnadesi Europaav MaGenomdettasYstem dameBlavatskyoch andra"ambas- Fdrment
gnosticismen.
ighet
vetenskapl
kunde man f6rklara att vissa var sadorer"fdr indiskalzirorundersluoemottagligafor gnostikernasfor- tet av forra irhundradet. Det fore- Detta h[nger sammanmed det ankunnelse.Andraville upplevaextas kommeratt skfidespelare
och artis- dra drageti New Age: Den ytterst
men lyckadesinte. Det iir ett hirt ter inom populiirmusikenframtrei- spekulativasynen pe sanningoch
slag for den som anseratt k[nslo- der i veckopressen
och berrittarom verklighet.Vetenskapeniberopas

helhet.Huvudpersonen
existensens
i olika ltiror och
mening
livets
soker
finner den i upplevelsenav enhetstanken.Allt [r ett och forenasge"insida" som kan
nom en andlig
kallas brahman eller viirldssjiilen.
i
Det eirtankar som presenterades
Europavid slutetav 1700-taletoch
fick starkt gensvarfrfln romantiska
filosofer under 1800-talet.Bide
Schellingoch Schopenhauerrojer
ett inflytandefrfln indiska tankar.
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stiindigtmensanningskravenligger
ljusir ifrin vad somtilliimpasinom
I stortsett
denvanligavetenskapen.
kan man siiga att allt som ?ironskvlrt ochtilltalandeocksi mflstevara
sant.Universumdr en besjiiladoch
fulliindad organismdzirallt iir ordnat till det biista.Vad som iir bra
mflstediirfor ocksfl vara verkligt. I
ett av de medeltida gudsbevisen
hlivdadesatt Gud miste existera,
eftersomGud iir fullkomlig och det
mflstevara brittreatt existeradn att
inte gora det. Detta zir en modern
variant av samma tankegflng.Om
allt i universumf,r fullkomligt mflsverkligt. Vill
te det dnskveirdavara
nigon ifrflgas[ttadettaliggerbevisbordanhos tvivlaren.
Pi sfl suitthar vi kommit lingt
frin Descartesprincip att tvivla pfl
kan beviallt somintemedszikerhet
sasvarasant.Vetandetmflsteenligt
honom vila pi fast grund. Om vi
utgflr frin osdkra fdrutsrittningar
vilar kunskapensbyggnad pi ett
ostadigtoch opfllitligt fundament.
Dettabekymrarinte foretrzidarefbr
New Age. Derasupplevelseav universumsfullkomlighetger en berusande lyckokrinsla, som inte har
mycket med sunt fdrnuft att gdra.
De talar gdrnaom sanningmen di
med en egen innebdrd.Ldsryckta
citat frfln en tlnkare som Kierkegaardkan iberopastill stdd. Hans
yttrande om subjektiviteten som
sanningentycks legitimera pist6enden som sannautan att de kan
forenasmed andra sanningareller
bekriiftasgenomandrai akttagelser.
Inom New Age lanserashalsbrytandehypoteserom kropp och sjtil,
hiilsa och sjukdom,himlakropparna och universum.Alla gaparhlni teofort infdr det fantasieggande
rierna.De giillersomsannasi liinge
ingenmed fullkomlig siikerhetkan
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bevisamotsatsen.Empirisk vetenskapnir aldrig liingre iin till
sannolikhetoch rivenom den rir
klar och entydig kan tvivlaren
alltid kriiva dnnustdrresdkerhet.
Det spelrumsomiterstflr ger anheingaren
avenorimlig teori mojlighetatthflllafastvid sintestills
nigon harbevisatmotsatsenoch
eftersom bindandebevis inte
existerarsi kommerOnskedrommarnaaldrigattbehovaoverges.
New Age lever av medvetnaeller omedvetna"livsl6gner",och
om doktor Relling i Ibsensdrama Vildandenharrrittlir livslognen ett livsvillkor. I frflga om
New Age tycks doktor Rellings
pistiende inte saknaberiittigande.

som sundafornuftet siigeratt man inte
skall anvdndadet pfl) si kan man lndfl
hiivdaatt maninte bivat nflgotom framtiden.Och det gir inte.

Egetvetenskapsbeg
repp

Detta motiveras stundom genom en
missvisandebeskrivningav vetenskapligt arbete.New Age-anhiingarekan
hzinvisatill Karl Popperoch hanstankar om det subjektivainslageti forskarenshypotesbildning.Men dettagiiller
inteprdvningenav hypoteserna.
Forskning blir framgflngsrik om hypotesbildningendr fri och fantasifullmedan
provningenav hypotesernadr hird och
noggrann. Dessa betingar varandra.
Forskarenkan eller bdr vara obundeni
sinaspekulationerniir hypotesernaskapas. Sedanskall prdvningen av dem
vara desto mer hdnsynslos.Fantasin
Frigan om amalgametsfar- garanteraratt alla mojligheterbeaktas.
ligheterbjuderett typisktexem- Det mest ovdntadekan vara det rdtta,
pel.Anhdngareav New Age bru- men det behdverinte vara riktigare iin
kar vara motstindare till vissa det niirmastvdntade.
behandlingsmetodersom anses
I New Age uirdet tvd.rtom.Man har
vara onaturliga.Till dessahor i
ett
mycket begrZinsatantal teorier om
forstahandneuroleptika.Det eir
ett arv frfln viinstervflgensom verkligheten.De bygger pfl grundtanhiivdade att neuroleptika eir ett karna om tillvarons enhet och eindasiitt att sovaned den flngestsom mfllsenlighet.Det gdr att man g[rna
kapitalismenskapadeoch sam- hiivdar psykiska orsaker till fysiska
tidigt gdrapillerfabrikantenfor- sjukdomar.Sidana teorierbekrfiftardet
mdgen.Amalgamiir kvicksilver djupasambandetmellan tillvaronsdeoch eftersom det [r farligt for lar. Niir man prcivar dem stiiller man
miinniskans[ kan det vara far- inga krav alls. Di giiller tesenatt det
ligt att anvrindai tiinderna.Hzir b[sta dr sant tills nigon har bevisat
giiller det att samlaoch studera motsatsen.Som f6rsvar f6r dennaindata,for attni denst6rstasanno- stiillningkan man heinvisatill tidigare
likheten. Om man bara hzivdar misstagi vetenskapenshistoria. Man
hypotesprdvning
att amalgammiste ansesvera kan ocksi forkasta
"positivism" och uttala
som
utslag
av
farli gt tills amalgamanhringarna
med fullst[ndig visshethar be- sin anslutningtill andravetenskapliga
ideal, grirnasammanfattadeunder bevisat motsatsenkan man inte f[
"hermeneutiskametoannat iin riitt. Det gflr inte att teckningarsom
bevisanigot sidant.Skulleman der". Bakom sidanadeklarationerd6lkunnavisaatt detintehar skadat jer sig ofta en fullst[ndig okunnighet
nigon hittills (annatiin de man om bida dessabegreppoch en Onskan
vet dr klinsliga och alla andra att slippakrav pi klarsynt kontroll.

Vetenskappe nya vaigar.Den togs
New Age uppriitthiller tron pi
sin samstiimmighetmed vetenska- till intiikt for pistienden om natupen genom medvetnaeller omed- rensoordning.Allt kanhiinda.Inget
vetna feltolkningarav svirtolkade kan forutses.Avg6randeblir natuoch svflrfdrstieligateorieri modern rensegenvilja.
naturvetenskap.Einsteinsrelativitetsteori, kvantfysikens modeller,
Universum kunde diirigenom
och
Bohrs komplementaritetsteori
den modernakaosforskningenkan beskrivassom en organism med
alla missuppfattas
ochNew Age har sjiilvstiindigoch oberiikneligvilja.
tog
inte forsuttit nflgra tillfillen. S[r- Humanisterochsamhiillsvetare
skilt populZirthar det varit att htinvi- detta till intiikt for pflstflendenom
satill Bohrskomplementaritetsteo- en allmzinindeterminism.Inget zir
ri. TV gjorde redanunder 7O-talet forutbestuimteller forutsligbart. I
program med kiinda personersom Uppsala anordnadesen s[rskild
"Kaosfestival" som skulle bli det
intresseratsig for denmodernafysiken. De medverkadehlnvisade till symboliskauttrycketfdr segernover
Det spegBohr och Heisenbergfor att legiti- tillvaronslagbundenhet.
mera en oppenhetmot det ockulta. lar ett komplex och en rridslafor
metoder.Fdrst
Bohr ansigs ha visat att det inte naturvetenskapens
hade
man
med
termer
som "hermeefterfinns nigon szikerkunskap
som motsatsenalltid iir lika sann. neutiskmetod"hiivdatattsamhiillsEtt drdml[ge fdr den som vill ifrfl- vetarnainte skall hdrmanaturvetargasiittadet sundafornuftet.Heisen- nassokandeefter miitbarhet.Sedan
bergs oslkerhetsrelationtolkades skullemanlindi tryckatill naturvesom ett pflstiendeom allmrin osi- tarnagenomatt avfeirdaall lagbunkerhet i fysikaliska forskningsre- denhetgenomhiinvisningartill naturens"kaos".
sultat.

Kaosoch kosmos
Kaosforskningengav ny niiring flt
spekulationerom omojlighetenatt
fdrutsiigaframtidahiindelseri naturen.
Under 1980-taletborjadefysiker
intresserasigfdr sldanaf6rlopp som
var sv6.raattbed6maeftersommycket smi avvikelseri ett ursprungsskede for ooverblickbara konsekvenserislutfasenav denstuderade
processen.Detta kallades oegentIigt "kaos", men det var inte frflga
om nigot kaosi naturen,bara i vAr
fdrmiga till beriikningarav natuDen amerikanskeverensskeenden.
J. Gleick uttenskapsjournalisten
gav ir 1988en standardboki zimnet
som pfl svenskabar titeln Kaos:
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Mflnga journalisterblev gripna
av de nya signalernaoch fysiker
som David Bohm och Paul Davies
fdrekom flitigt i svenskamedier.
Men det var inte vetenskapsjournalisterna som lanseradedem, utan
medarbetarepi kultursidor eller
nyhetsredaktioner.
SvenskaDagbladet intog en srirstzillninggenom I
dag-sidan,som hadetill uppgift att
spegla moderna livsiskidningar.
H[nvisningarna till modern fysik
itergavs dlr viilvilligt och okritiskt.

Egoistisk
upplevelsemoral

Det tredjedrageti New Age dr den
ogeneradesjiilvupptagenheten.
De
gamlareligionernavill inspirerasina
anhringareatt leva ett hederligt och
klirleksfullt till medmzinniskans
diinst. Det uirett socialt ideal som
kreiverosjiilviskhetoch forsakelse.
Inom New Age iir milet begriinsat
till individensegnaupplevelser.Det
tir ett asocialtideal som forhiirligar
dennavelskfldandenjutningen.F6rr
hette det "Alska din ndsta". Inom
New Age gZillerregeln "Alska dig
sjrilv". Livet skall berikas genom
Under dennatid framtrliddeock- framging i aff[rer eller angenf,ma
si en rad fdrfattaremedbockersom upplevelser,demi sedankallasforforenadedennya fysiken med reli- sjunkandei j agetellerextatiskasj[lsgi6s mystik. Titeln pfl Fritjov Ca- fiirder.
Den riktige shamanenhos
pras FysikensTao (1975) vittnar sameroch indianerlevdeett pflfresom detta.Gary Zukav skreven bok tande och uppoffrandeliv i stamsom utkom pi svenska1981med mens tj[nst. Den modernashamatiteln De dansandeWu Li-mdstar- nen dr en egotrippadextatiker.
na. En oversikt6ver den moderna
Pi dennapunkt bdr man kanske
fysiken.Textenpi baksidanframhflllerdenOppenhet
mot detoverna- lindi infoga en reservation.Fr&n
turliga som kisarna formodligen foretriidaref6rNew Age brukarman
mest attraheradesav. Drir sti.r det hiivdaatt det ocksflfinns ett socialt
bland annat att "vert irhundrades drag i verksamheten.Minga trottfysiker har i allt h6gregrad borjat narpi att baravrintapfl sinaextatisinse att de konfronterardet outsiig- ka lyckostunderochborjarintressebara".PaulDavies,professori teo- ra sig for andra.Det forekommer
retisk fysik i Englandbidrog med ocksAen oppenhetmot samhiillet.
Gud och den nya fysiken (svensk Anhiingareav TranscendentalMeditation ordnar sina meditationsgadversdttning1987).
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lor i Globenmed syfteattskapafred
pfl jorden. Aven om metodeninte
haft framgflngiir iindi syftetvzillovligt socialt.

kiinsloupplevelser.Onsketiinkandet
innebrir inte heller att det utlovade
iir bluff. Ett glasvattenframfdr mig
forblir ett glasvatten6venom jag lii
Man kan ocksfl hiir anknytatill tdrstig,mendetbor viickamin misDet kan vara en hiigden indiska traditionen.Upanisha- stdnksamhet.
ring.
En
livsldgn
skulledoktorReldernasliira om atmanoch brahman,
ling
kalla
det,
kanske
med pragmaom mf,nniskansjag och dessdelaktisk
forstielse.
tighet i viirldssjdlen,har ocksi haft
socialakonsekvenser.Genom tanDet ;ir srikerten allmrin regel att
ken pi atman som mrinniskansin- den upplevelseinriktadetrottnarpi
nerstaverklighet fdrenashon med att iilta sina kiinslor efter hand och
allaandramdnskligavarelser.Grdn- vdndersig utit. De pietistiskaviicksen mellan min personoch de an- elserdrelserna
under 1700-taletger
dras blir mindre viktig. Denna ge- exempel.Enligt dem var den verkmenskaphar bidragit till en solida- ligt kristneen kiinslomiissigtengaritet somenligt indologerinte fanns gerad, initvant kulturfienrlig biundertidigareskedeni Indienshis- belliisaresomtagitavstindfrin veirltoria.
den efter en hiiftig botkampmellan
Gud
och djiivulen om den arma
Det rir ocksi omojligt att dra en
miinniskans
sjll. Dessaintroverta
skarpgrrinsmot traditionellreligi"teoverta"
eller
pietister utforde
on pi dennapunkt. Det finns i alla
iindi
storverk
pi
det socialaomrireligioner drag av egoistisk frlilsdet.
De
startade
skolor
och sjukhus,
ningsldngtan.Den framtrzider
oppet
fattigvird
och
barnhem.
Mycket
di man fdrsoker locka till sig angjordes
viil
for
gliidja
att
Gud
och
hringaregenom att lova ett liv i
inte
bara
medmzinniskan,
men
hon
paradis eller tusenlrsrike. Som
motbild till dettakan manmfllaupp fick iindi hjalp och det krisrnabudlidandet i helvetetspligor som ett skapetkundepi si siitt av omv6rlhot mot de otrogna.Det finns mer denuppfattassomnigot annatrinett
sofistikeradeformer. Kanskelovar erbjudandeom biljettertill himlen.
man de troende"frid i sjdlen"eller
Fdr nigra ir sedanlyckadesfore"meningi livet".
Kanskelovar man triidarefor Transcendental
Meditaen trygg gemenskapmed Gud och tion, eller TM-rdrelsensomdenibandrautvalda.
land kallar sig, dvertyga Jiirfllla
kommun om att de anstrilldaarbetabiittre om de fick meditera pi
FrAnkdnslatillsamhdllsin-de
arbetstidnigon halvtimmei veckSAtS
an.Pi sammaslitthardethlivdatsatt
man har nytta av mdbleringarefter
Allt detta bekriiftar vad Feuerbach
kinesiskaprinciper
fdr manblir mer
enging hiivdadeom religionensom
harmonisk och kan arbetaeffektien projektion av mdnskligt 6nskevare.Allt dettaiir fdrsdkatt motivetrinkande.Det finns naturligtvis
ra New Age-inslagpeett nyttobetomycketi religionensominte iir onsnat silttsompflverkarutovaren.Om
ketrinkandemen srikertkan m[nnisman sertill att szingen
inte stflrpfl ett
kor lockasdventill etableraderelicurrykrysskan man undvika cangionerav egoistiskamotiv, till excer.Problemethiir iir inteegoismen.
empelkingtaneftergudsgemenskap,
Det iirju viillovligr atrvilja hilla sig
frid, mening med livet eller starka
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frisk och att arbetaeffektivare. Hiir
eir det snararekontrollen av dessa
forutsiigelsersom kan diskuteras,
men som vanligt Zirdet rimligt att
riikna mgd placeboeffektersom gor
att ansprikeninte kan avfrirdasfullstiindigt.Det sorninte iir motbevisat
eirsantenligtNew Age ochkan vara
en nyttig livslognenligt doktorRelling.

Religionochvetenskap
Inget av det somNew Age erbjuder
och fdrkunnar behovervara skadligt i sig, men det sorgliga iir att
budskapetinte kan beskrivaskorrekt.Varfdr skallforkunnelsenframstiillassom vetenskapligtlegitimerad? Vad zirdet for fel pi ett iirligt
ochhzimningsldst
flummande?Varfdr skulle man inte ffl frossai ockulta upplevelserfor att sedaniterge
demmedinnehillslosaochodefinierade kiinslouttryck? Varfor kan
man inte bara ge sig hiin [t sina
smetiga och dunkla riter och utsvdvningarna
i poetiskaramsorsom
skall beskriva den extatiska hiinryckningensdjup och hdjder?Varfor miste dettamotiverasmed pretentids kvasivetenskap?New Age
ziren fantasifull flykt in i drommen
om livets evighet och mitt vrisens
o[ndliga mojligheter.I ett land med
religionsfrihetskall ingen hindras
frin att ge sig hiin it detta. Men
intellektuell hederlighetkrf,ver att
alla ansprik pi vetenskaplighet
avvisas.De bottnari samhlilletsokritiska respektfor allt som kallasvetenskapoch avseratt ge New Age
en fullst[ndigt ogrundadlegitimitet.
Nietzschesfltskillnadmellan det
apollinskaoch det dionysiskakan
sannoliktkastaljus 6verfrigan. Det
apollinskaeirerkiint och aktat i vir
kultur. Det dionvsiska har szikert

alltid levt kvar men haft ett liigre ga att locka folk. Den har blivit si
anseende.Vilken foretagsledare, klok och fornuftig,sansadoch nytpolitiker eller fackfdreningsboss tig att den inte kan tillfredsstlilla
skulledeklareraatt resaneller kon- behovenav mystik och kiinslouppferensenbaraiir till for att "vi skall levelser.Undantagfinns.T atz€-rofi krokaloss"eller"sldppaallahiim- relsen,som samlarungdomari ett
ningarundernflgra dagar"?Det finns klostertill stillsamsing och starka
en allmzinfdresteillningom att man upplevelserav gemenskap,
harkvar
skall vara sansadoch nyttig. Det sin lockelse.De gamlakyrkofiiderman gdr skall vara genomtdnktoch na rirattraktivliisning.Biskopar96r
anvdndbart.
dkenvandringarfor att ffl del av den
karga milj6 som gav upphov till
Religionenhar med dennamotiderasandligaklarsyn.
vering marginaliserats
sedan1700talet.Den har fdrsokt hiivdasitt exNew Age lockar till sig miinnis- Litteratur
istensberiittigande
lingt in i vflr tid kor genomatt viidja till derasliinggenom att siga sig viirna moralen. tanefterupplevelser.
Samtidigtgar- Benedict,R. 1949,Kulturmonster.
Men ingen tror numeraatt religion derar den sig mot anklagelsenfor
zlr en fdrutszittningfor moral. Det ofornuftighetgenomatt hiinvisatill Capra,F. 7975,FysikensTao.
finns tillriickligt mflngaexempelpi vetenskapen.Diirigenom blir det
att hogtstiendemoral har utformats tillfltet f6r en upplevelsetdrstandeDavies,P. 1987,Gud och den nya
pfl rationellgrund.Ingen tror heller nutidsm[nniskaatt med bibehflllen fusiken.
pfl att religiosazirmer moraliska6n apollinisksjiilvaktningleva ut sina
Gleick, J. 1988, Kaos: Vetenskap
andra. Minga exempel falsifierar dionysiskabdjelsergenomtrumrepd nya vcigar.
detta. Dessutomblir den religion sor,shamanistiska
seanser,
kontakt
som skall vlrna moralen sfl torftig med djurandar,s6kandeefter cur- Hammer,O. 1997 Pd
spaningefter
,
och fordomandeatt endastde mest rykryss, meditation och extatiska helheten.New Age en ny folktro.
bigottakan uthzirdadesssjiilvbeli- upplevelserav jagetsfdreningmed
tenhet.
de kosmiska urkrafterna. Denna Hesse,H. 1922,Siddharta.
falskhet som gdr New Age foniiTrots det har religionenoverlevt
disk. Det ovetenskapligaforhill- Lovelock,J. 1991,Gaia i Plarrcten
somennischfor efterliingtadekeinsningssiittetrir ett villkor fdr att ve- Jorden.
loupplevelser,men ofta under betenskapenskall kunnafdrenasmed
skjutningfrin de intellektuellasom
forkunnelsen.Det dionysiskahar Nietzsche,F. 1902, Tragedinsfdhar svirt att tflla de inslag som striintefordrivitsfrflnV[sterlandetmen delse.
der mot fdrnuft och rationalitet.I
det upptrziderunder Apollos tiickdag stflrdet en strid inom Svenska
mantel.Obalansen
kanskeinte [r si
kyrkan om forhillandet till New
stor som Nietzscheansig. Det iir
Age. I diskussionenkan det ndstan
inte problemet.Det rir i st[llet att
Iflta som om kyrkan stod f6r den
"apolliniska", sunda och sansade, griinsen mellan fdrnuft och flummighet suddasut n6r inte de bflda
religionenmedanNew Age represidornaav livet kan tillgodosesunsenterarvidskepelseochhiimningsder former som tilliter en hederlig
lcishet.I ett debattinlaggom Ma
varudeklaration.
Oftedals avstringning frin pr[stlimbetet jiimfordes kyrkan och New Christer Hedin cir docent i livsdAge med skolmedicinoch homeo- skddningsvetenskap
och universipatisk naturmedicin.Kyrkan blev
tetslektor i religionshistoria vid
"vetenskaplig
religion". Lcirarhogskolan i
en form av
Stockholm och
Hiir ligger sannolikt ocksi forkla- Uppsala Universitet.
ringentill kyrkansbristandefdrmi10

;l
l:-

Folkvettnr 27997

r och
gravitation
Magnetism,

jordstrel
ning
garpa
JoakimWesterberg
fOredrag
omjordstrAlning
hosMedborgarskolan.
Vi tar platsi vad som,ironiskt nog,
tidigarevar matematikumslokaler,
for atti Medborgarskolans
regiupplysasomde h[lsoriskervi utszitts
for
pi grundavjordstrfllning.Vi kliver
forsiktigt6ver de utlagdabandsom
markerarCurrylinjerna i rummet.
Forelzisare
rir biofysiker Dick Sj6berg, flhdrareett tjugotal kvinnor i
medel&ldern
och nio mdn,varavsex
frfln Fysikum,StockholmsUniversitet.Med docentenNils Axel Mdrnersheldagssymposium
om slagrutan ett ir tidigare i bakhuvudet,f,r
det inte utan viss spiinningjag ser
fram emot detta serninarium.Kanske det denna gflng kan dyka upp
nflgontingnytt?
Sjdberginlederseminariet.
- Vi sitter i precis sammabit som
bide magnetismenoch gravitationen.Det vet man inte hellervad det
tir.
Han gflr vidare med att fdrklara
hur smi energier genom systems
egenfrekvenser
kan ge stor piverkan. Han berrittar om hringbron i
TakomaB ay,diirturbulensfi ck bron
att komma i sjiilvsviingningfor att
till slut kollapsa,eller operasflngaren sommed sin rost kan ffl glasatt
spricka.Likadant iir det med vira
celler fflr vi veta.Om dessapiverkas av fel frekvens, kan de raka i
sj?ilvsviingning
och, liksom rakapparatensom[r instiilldpi 110V och
kopplasin i ett 220 V uttag,explodera,eller&tminstoned6. Det iir nog
inte overdrivetatt pisti att en viss
orospridersigblandflhdrarna.RZiddningen finns i Manchesterlugnar
Sjoberg:
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av Joakim Westerberg

- Smith,forskarei Manchester,
han
har lyckatsh[va symptomenhosde
elciverkiinsliga
genomattladdavattenflaskormed den speciellafrekvenssom varje personbehover.

zir ofarlig for mzinniskor.Detta rir
tydligen en permanenteffekt. Pe
frigan om inte inlandsisenborde
absorberatstrfllningenoch"tagitden
med sig" ndr den drog sig tillbaka
Hur vattenflaskornaladdades
var tick vi inget svar. Ddremotfick vi
lite otydligt, men det kunde tydli- informationom denfantastiskalilla
ELMAG, utprdvadi bl.a.
gen gorasmed antingenljud eller apparaten
Salzburg,
som
slnder ut ett elektroljus. Om vattnetefterit var sjiilvlymagnetiskt
flilt.
Den h[ngs framfor
sandeeller liit framgick inte.
magenoch hjiilpermot till exempel
Sjdberg radar nu upp ett antal reumatism,vdderoverkf,nsli
ghetoch
exempelpi jordstrfllningsfenome- somnstcirningar.ELMAG-siindnet. Vi fir veta att personermed ningen iir si svag att till och med
blodgrupp0 liittarekan kiinnajord- eldverkiinliga kan anvdnda den.
strilning, dven for hand. Om Mix Best[llning gorsgenomSjdbergfor
Megapolpi radioninte l6terriktigt endast1280kr.
bra, si eirdet jordstrilningen som
I pausenfick de som ville, och
stor.Plotslig spiidbarnsdod
kan indet
var de flesta,prova slagrutaoch
triiffa pi si kalladesupercurrykryss,
vinkelpinnar.
Currylinjernavar utdrir 6ven helt mekaniskaklockor
mzirkta
med
sidenband
p&golvet,si
stannar.
att man skulle vetandr man triiffade
Tonen skdrps.Sjoberg berdttar riitt. Nu hjiilpte inte det ndmnvf,rt,
om en undersokningpe 1920-talet strilningen verkadefinnasdverallt
av cancerfalli en tysk stad,diir det i rummet.Hur dettapiverkadeihovisade sig att samtligacancerpa- rarnashiilsatick vi inte veta,f6r att
tientervistatspi vattenidror.
inte talaom de somgir Medborgarskolanskurser diir. Det var i sista
- Det f,r barasopatundermattan.
stund som matematikum flvttade
till
friskarelokaler.
En man i England kunde hela
folk pi distansmed hjalp av radioEn sista skrilvandefriga: "Vad
vigor. Nog iir det frflgaom fysik, kanvi nu gorandrvi kommerhem?"
baradet att manharinte kommit till
Dra ut sladdentill siinglampan,
det stadietrinnu.
och flytta sringenom kattenkigger
Sjoberg,somsjiilv iir arkitekt,kom- sig pi huvudkudden.
mer in pi byggnationer.
- Alla fornleimningaruppvisaralldeles bestlmda formationer i fdrhillande till de hiir f[lten som man
kan registrera.

Joakim Westerberg

Om man l?iggerbyggstenarpe
jordstrilningslinjer kan dessagenom sin "hdgrebiomassa"absorbera strfllningen,enligt Sjoberg.Flyttasstenarnai sidledfoljer strilningen med.Pfldettasiittkundedebygga in strfllningeni viiggarnadiir den
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Randiom Mdrner
ochskojare
I vflras utmanadeden amerikanske
illusionistenoch skeptikernJames
Nils-Axel
Randi slagrutedocenten
visa att
kunde
Morner
Om
M6rner.
hans slagrutafungerari kontrollerade experiment,skulle han vinna
en dryg miljon dollar. Morner avb6jdedock, eftersomhan menaratt
Randi rir en skojare.Hdr svararJa(ArtimesRandi pfl anklagelserna.
keln iir tidigarepubliceradi SvDZ4l
4 1997.)

han utfor dagligen,ndr han skulle
kunnahjalpadessaolyckliga mzinniskor.
Jagtrorintejag harnflgonsvirighet att l6saden storagitan. Jagtror
attdocentMorner mycketveilvet att
han inte kan avgoravilken batteripol som lir viind uppit eller nedit,
och att han har ljugit om detta i
flratal.Han fasarfor att hanskollegerochstudenter,liksom allmiinheteni Sverigeochvdrlden,skallkomma underfundmed detta faktum.

Docent Morner vill slingra sig
varje test diirfdr att han air
undan
Pi SvenskaDagbladetsledarsida den 2214beriittadesom hur do- riidd f6r att bli avslojad.I annatfall
centenNils Axel Morneravbojtmitt skulle han anta mitt erbjudande,
erbjudande om ett vetenskapligt genomforatestetoch gdra mig liijkontrollerat experimentfdr att pro- lig. Di skulle han ocksi vara en
som gick
uppburenvetenskapsman
va om hansslagrutafungerar.
med pi - sisom varje vetenskapsDocentMorner sligerattj ag dr en manb6r gdra- attbevisasinapistiskojare.Iagar overensmed honom enden.Hansundanflykteriir ytliga,
om att det finns en skojarehdr,men grundldsaoch falska,och anvrindjag har en annan isikt rin han om
ningen av slagrutaiir ett bedriigeri
vem det 2ir.
somhanfriimjar for att tillfredsstiilVilket slagrutetesthan iin skulle la sitt ego.
gi med pfl att gora,skulle det utforJagutmanarhonomatt bevisaatt
"skojeri" kunde
mas s[ att inget
jag har fel genom att anvdndaen
piverka resultaten.Jagforeslogtest enda timme av sin tid, nigot som
med batterier dlrfor att det sagts skulleinbringahonom (eller vilket
mig att Mdrner regelbundet 96r vlilgorenhetsiindamil
somhelst)en
dessatestmed sinastudenterfdr att mycketstorsummapengar,
ochtilldemonstrerasin formflga.
fredsstiillahanskolleger,hansstu"har vikti- denteroch allm6nheten.Till dess
Mdrner seigeratt han
gare sakeratt iigna sig flt". For oss att han samtyckertill att gdra detta
vanligameinniskorairdet nog svflrt framstir han som en uppblflstpratatt tro pfl att Morner har andrasyss- makare,full av pseudovetenskap,
lor som inbringarhonom over 1,1 bortforklaringar och svaga argumiljoner dollar, och om han dr en ment.
sidan ren sjiil att han krinner sig
" Jaginvdntarett svarfr6n honom.
foroliimpadav dettapenningerbju- Aterigen.
dande,varf6r kan han di inte helt
enkeltgenomfdratestetoch skzinka
JamesRandi
pengarnaflt hemldsaeller it sviiltandebarn.Det iir otroligt grymt av Fotnot:Liis mer om Randisutmahonom att vdgrautgoradennaupp- ning pi http://www.randi.orgljrl
gift, en uppgift som han szigeratt chall.html
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Sjukskoterska
varnadfor Biolightbehandling

rest som med stOrrstasannolikhet
En foretrridarefor ABF fornekar
kan forklarasi psyko-socialater- att man sponsratmiissan(NT l l/
mer.
10).Man hadebaraarrangeratnflgra
av foredragen,for att kritiskt pr6Aven den seridsaUFO-rorelsen
va nya foreteelseri samhiillet.
En sjukskoterskamedprivatpraktik blir tyviirr ofrivilliga myrspridarei
pi Lidingo har fitt en varning av och med att man informerar om
HakanBlomqvistinveinder(Folkhiilso- och sjukvirdens ansvars- hrindelsersom inte undersdktspi bladet Ostgoten l4/l}) am det iir
djupet. Drirmed bidrar man till en miirkligt att kritiskt belysa en f6renzimnd.
spridningav new age-rdrelsens
och teelsegenomatt baralita dessf6reSkdterskanhade behandlat en nyandlighetens
forestiillningar.En sprikarekomma till tals.
kvinnasledbesveir
medinfrarottljus, direkt farafinnsi attungdomarlocksfl kallad Biolight-behandling.En- as in i extremapolitiska
och religiligt socialstyrelsenfinns inget ve- osagrupper.UFO har
idagblivit en
tenskapligtstodfor att metodenhar del av ungdomskulturen.
Intresset
effekt.Ansvarsnrimnden
menarddr- unytdasredanav Le Pensfranska
fdr att skoterskanhandlatistridmot extremhdger
ochamerikanenLouis
vetenskapochbeprdvaderfarenhet. Farrakhanssvarta
muslimer. Det
biista
srittet
att
motverka
dennautKvinnanmedledbesvzir
blevbara
veckling
dr
sannolikt
att
seriosUFOseimreunderbehandlingen.
forskning
gors
inom
den
internatio- JournalistenLilian Ohrstdmutsigs
(DN r/3 -91)
nella skeptikerrdrelsens
ram."
til Arets folkbildare 1996.Nu debatterasutmdrkelsenpfl Svenska
dagbladetskultursidor.

Infekteradfolkbildardebatt

Skeptikerldmnar
UFO-rorelsen

ABFochockultismen

ABF sponsrarockultismoch pseuHflkanB lomqvist,sekulzirhumanist dovetenskap
och nyandlig sekteoch skeptiker,lzimnarefter mflnga rism.Det menar
Hikan.Blomqvisti
irs arbeteden svenskaUFO-rorel- en artikeli Folkbladet
Ostgoten(6/
sen av ideologiskaoch personliga r0 -97).
skZil.Han kommer att rigna sig 6t
Enligt annonsernasponsrade
frilansjournalistikinom omri:dena
netmligen
ABF den s.k. Visdomslivsflskfldning,religion,sekter,new
mdssan
i
Nomkoping
i slutetav sepage, sekukirhumanism,etik, samhiillsfrflgor,psykologim.m.Sittide- tember.En avtalarnavar StenLindologiska stiillningstagande
formu- gren. Enligt Blomqvist sliger sig
Lindgrenbl.a.dirigeratefatsflottor
lerar han pi foljandevis:
over Sverigeoch sti i kontakt med
"Den seriosa
UFO-rdrelsensun- "det kosmiskabr6draskapet".
dersdkningarvisar
atti stortsettalla
Vrirreir dock, menarB lomqvist,
UFO-rapporterkan ges naturliga
forklaringar.Fleraav debiistaUFO- eiratt Lindgreningir i ett neitverkav
fallen i Sverigehar vid djupunder- antisemiter.En av Lindgrensndra
s6kningarvisatsig hapsykologiska medarbetaredr till exempel Lars
f6rklaringar. N[r andelen troliga Adelskoghi Skdvde, som bland
foren antimilitiira missilerochflygplan,elek- annanuppmiirksammats
semitisk
hemsida
pfl
Internet
med
triskaurladdningsfenomen
etc.dras
"Ar EU judegrej?"
titeln
en
bort iterstir en ndrmastf6rsumbar
Folkvett nr 2 7997

L

Bakg.runden
eiren positiv recensionav Ohrstr6msbok "Sex, ldgner
och terapi". Erik Rodenbergangriper recensionenoch recensenten,
Knut Ahnlund, svarar.
"Att
en fcirfattare som Lilian
Ohrstrdm,som si uppenbartvisat
sig oformdgen till siviil saklighet
som elementrirkontroll, av Vetens$upoch Folkbildningurndmntsrill
'Arets
folkbildare' dr fdrvisso tragiskt", skriver Erik Rodenberg
Knut Ahnlund svarar:"En av de
fi gladjandehiindelsernai der hiir
sammanhangetvar att Lilian Otrrstrom 1996av Vetenskapoch Folkbildning utniimndestill 'irers folkbildare'."

(SvD4/rr -97)
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Healingochsocial- NewAgeochplAn- Tefatvarspionplan
boken
bidrag
De flesta rapporternaom UFO:n
En kvinna i Angermanlandfflr socialbidragfor att kunnabetalaen healer. Det iir innebdrdeni en dom frin
kammarreitten
i Sundsvall.Kammarrrittengir diirmedemotbfldesocialnrimndoch linsriitt.
Kvinnan fir r?itttill 9200 kronor
forbehandlingi mannenshem,samt
4274 kronor for telefonkostnader.
Behandlingenbestodi "energioverforing", somdelvisskeddepertelefon.
Mannensomutfdrdebehandlingen lr fore detta innehavareav en
TV-affiir. Han pistir sig ha botat
bide cancersjukaoch ryggpatienter. Han kan inte sjiilv forklara vad
"miste
han gor, men menaratt man
ut i kosmos" fdr att kunna forklara
hur behandlingenfungerar.
Den behandladekvinnan, som
sedantvi flr [r sjukskrivenpAgrund
av ingestattacker,har enligt liikarintyg kunnat minska sitt intag av
tablettersedanden
ingestdzimpande
alternativabehandlingeninleddes.
En av kammarrdttensledamdter
anfordeskiljaktig meningi domen.

(DN r2t4 -97)

i Metro
Fdreningen
GratistidningenMetro, som delas
ut i Stockholmstunnelbana,hade
den 15 augustiett storrereportage
f6reningenVetenskapochfolkbildning.

Litteraturkritkern Nina Bjork har
varit pi New Age-mzissa
i Malmd
Hon fdrvflnas6ver hur mycket man
forveintas
konsumerafdratt oka sin
andlighet:
"Andlighet och kommerstycks

under 50- och 60-taletberoddepfl
att folk fAtt se glimtar av amerikanska spionplan.Det framgir av en
rapport frin underriittelsetjiinsten
CIA.

De amerikanskamyndigheterna
valde dock att ljuga for att hemligalltsfli vattumannens
tidsilder inte
planen.Niir nfigonhaderflkat
liingresti i nigot motsatsforhillan- hilla
planen,
se
forsokteflygvapnetbortde.Tveirtomtyckstjocklekenpfldin
forklara
genom att
observationerna
plflnbokkunnamiita gradenav din
hiinvisa
till
atmosfririska
fenomen.
inre mognad", konstaterarNina
Bjork.
Det iir si vitt manvet forstagingen
amerikanskafederala myndig(DN 6ts -97)
hetererkdnneratt de ljugit.
(KvP 5/8 -97)

Nominera
Arets
pristagare!
valkomnar
forqlagpAkandidater
Sty;elsen
till'Aretsfolkbildare
ochAre"td
forvillare
frAn
foreningens
medlemmar.
Vdnddig meddinaforslagdirekttill nAgoni
styrelsen,
ellerskrivett brevtillVetenskap
och Folkbildning,
Box185,10123 Stockholm.Mdrkkuvertet"pristagare
1997".

I reportagetintervjuadesfdreningens ordforandePer-Olof Hulth
och Folkvetts ansvarigeutgivare
Sven Ove Hansson.Aven utmtirkelsen"Arets f6rvillare" uppmdrksammas.
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P.C. Jersildom hoten motvetenskapen
Under rubriken "de nya hotenmot
vetenskapen"
refererarP. C. Jersild
en debattom vetenskapoch antivetenskapsom fdrts i januarinumret
avScientificAmerican.Detrefrrimstahotenmot vetenskapen
kommer
frin kreationismen,New Age och
feminismen,menar debattorernai
den amerikanskatidskriften.

I bokendriver Horgantesenatt,
trots att det idag lever fler vetenskapsmiinoch bedrivs mer forskning rinnigonsin i historien,blir de
viktiga ochgrundl[ggandeuppriickterna allt fiire och obetydligare.
Horgantyckersig till ochmedkunna fdrutsiigaatt vi ndstaneirframme
vid "kunskapensgrd.nser".Boken
har irriterat och oroat och vdckt en
hel del debatt. Bl. a. tog Dagens
Nyheter in ett pratigt och intetsrigandeangrepppfl bokenav JohnL.
Casti,en av de "chaoplexologists"
somHorganfarovarsamtframmed.
Akademikeroch universitetsfolkiir
kanskefr[mst oroade6ver att boken kan bidra till en attityd hos
allmeinheten
och politiker som pA
sikt hotarfinansieringen.

JersildframhAlleratt den svenska situationenskiljer sig frin den
amerikanska.
Kreationismeniir inte
s[rskilt inflytelseriki Sverige,och
svenskafeminister zir inte vetenskapsfientligapi sammasritt som
vissaamerikanskor.
Sj?ilvtyckerjag att dettir en rolig
Jersild funderar Zindi: "Nigon- och liittliist bok med mflngarlnkstansgflr rimligen en grdnsfor det vlirda och insiktsfulla synpunkter
meningsfullai att anliiggaett ge- om forskningenoch desskrindaste
Boken har en suntkrinusperspektiv...
Det kan inte gairna fdretrzidare.
finnas en multiplikationstabellfdr tisk attityd till auktoriteteroch dr
oftast elak mot de kiindisar som
md.n,och en for kvinnor."
intervjuas.
(DN 21/4 -97)
Somalltingsomkoncentrerar
sig
pi dekrindasteoch detmestspektakuliiratenderardendockattbli ytlig
ochihfllig.BokeniiruppbyggOtiring
intervjuermedkiindaforskareinom
m&nga olika omrflden. Fysiken,
matematikenoch de nya modeinFOrnflgra[r sedanspekulerades
en riktningarnainom dettagebit,kaos
hel del i populiirvetenskap
och me- och komplexitet,fflr stortutrymme.
dia om man bdrjade ndrma sig en Artificiell intelligens, hjiirn- och
slutgiltig fysikalisk teori som fdr- medvetandeforskning,
evolutionsklarar allting. En sidan teori be- och molekyl2irbiologisamt vetenn6mndesen "TOE" ( Theory Of skapsfilosofibehandlasocksi.Mera
Everything). Nu har den debatten till[mpade omriden som kemi,
tagit sig en ny veindningefter att materialvetenskap
och elektronik,
vetenskapsjournalisten
John Hor- liksom ndstanall teknologi,forbigankommit ut med boken TheEnd gis helt.
of Science; Facing the Lintits of
Att de stora upptiickternakomKnowledge in the Twilight of the
mer
allt glesarekan jag hfllla med
ScientfficAge (Addison-Wesley,
om.
grundl[ggandevetenskapEn
I 9e6).
Iig upptiickt kan ju bara g6ras en

Hallervetenskapen
pAatt ta slut?
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ging och for varje ny uppt[ckt ligger det i sakensnatur att det blir
svirare att g6ra ytterligareen. Om
det inte var s6'skulle viirlden vara
mycket svflrbegriplig.Einsreinhar
sagtatt det konstigastemedveirlden
iir att den gir att begripa. Anledningen till att den i viss mfln kan
begripasdr att den styrs av nigra f6.
fundamentalalagar. Annars skulle
inte vetenskapvaram6jlig attbedriva. Samtidigthar det den sjiilvklara
konsekvensen
attdeteirmycketsvirt
att g6ranya fundamentalaupptackter.
Om dettaatt gora nya grundliiggandeupptackteriir synonymtmed
vetenskapsi kanske man kunde
hilla med Horganoch seigaatt den i
varje fall bdrjat utvecklasberydligr
lingsammare, jlimfdrt med borjan
av 1900-talet.
Jagvill dockbestrida
att det iir dettasom dr "vetenskap"
och ingentingannat.
Nittionio procentav alla vetenskapsmzingdr inga nya upptrickter
overhuvudtaget.Dettabetyderabsolut inte att derasliv och g[rning
varit forfelade. Vetenskapiir inte i
forsta hand att g6ra en viktig upptiickt, publiceraden och kasserain
Nobelpriset.Vetenskapdr attkunna
forstflochtill[mpa naturlagarna
och
anvrindaden vetenskapligametoden.Vetenskapinneb[r mestatt tilliimpakiindateorierpi att kisapraktiskaochtekniskaproblem.Sistmen
inte minst f,r det vetenskapens
uppgift att uppriitthilla kompetenspi
minga svira och tekniskt viktiga
omriden och att fora dennakompetens vidare till nya generationer.
Vetenskapendr integjord i och med
att upptiickten[r gjord, beskriven
och stlilld pi bibliotekenshyllor.
Den mflste,med stor m6da, 6terer-

15

6vras av varje ny generation.Sker
intedettahalkarvi snarttillbakai en
ny mork tidsAlderav vidskepelse
och okunnighet.
Man bdr ocksfl betiinka att nya
upptackter ofta fordrar, sflviil som
for med sig,ny teknologii ett intimt
vf,xelspel.Nlr det giiller till exempel elementarpartikelfysikenser
man teckenpi att den nitt en grrins
som sritts av nu kiind teknologi.
Samtidigtrir det osdkertom de senastedecenniernas
upptiickterinom
elementarpartikelfysikenkommer
attgenereranigon ny teknologisom
kanfdra utvecklingenvidare.Efterdrden
somelementarpartikelfysiken
viktigasteav de viirldsbildsskapande vetenskapernarir det nog den
som Horgan friimst inspireratsav
nrir han driver sina teser.Han ser
hur streingteoretiker
arbetari ett superabstrakt matematiskt vakuum
utan kontakt med de magra nya
empiriskafakta som kommer frin
jAttelika acceleratorermed alltmer
gda budgetar.
overanstrrin
Det zirenormtviktigt att framhilla just sambandetmellan teknologi
framstegndrman
ochvetenskapliga
diskuterardessasaker.I vetenskapens utveckling finns stiindigt ett
v;ixelspel dlir ny teknologi (eller
ledertill vetenskaphantverkskonst)
liga framsteg och omvtindningen,
framstegledertill
ddrvetenskapliga
ny teknologi. Hela den moderna
fysiken kom fram ur en kombination av detteknologiskabehiirskandet av elektromagnetismeni fdrening med vacuumteknologioch andra konster.Fdrmigan att kontrollera och styraelektriskaladdningar
och strOfirmarmed elektriska och
magnetiskafiilt innebarden stdrsta
och mest genomgripandeteknologiskarevolutionensom meinniskan
hittills sett. Den formflgan vf,xte
76

fram under 1800-taletoch har kulminerat i virt flrhundrademed radio, TV och mobiltelefoni,elektronik, mikrochipsoch datorer.Dessa
saker,tillsarnmansmedforbriinning
av fossiltkol forj ordbruk,transporter och annan energiproduktion,
dominerarvir civilisation.

sfittningar av utliindska bocker i
dlnikistiska dmnenoch"New Age"
hdr dock inte till ovanligheternai
vflra boklidor och bokklubbar.
Minst en tidskrift pi omrfldet erbjudsPressbyrinskunderover hela
landetsom ett exempelpi hur ding
delar av dennavrirld iir.

Det finns en underliggandeton
av oro somaccentueras
av Horgans
bok: oronfor hur vi skall gi vidare.
Elektromagnetismenoch forbriinningsmotorndr nu drygt hundrair
och, forutomden foraktadekrirnenergin, verkar ingen ny teknologi
komma fram. Det iir liitt att berusas
av Internet, men egentligendr vdl
fenomenetingenting annat ein en
logisk utveckling av telegrafen.
Verkligt ny teknologiviixer inte pfl
trld. det iir lika bra att inse.

I USA eir situationendelvis en
annan.Landethar forstis sin generost beskrirdadel av diinikister,hyperdiffusionistermed fl erapseudovetenskapare,
mendessutomiir kreationismen politiskt spriingstoff.
Kreationismdr ett samlingsbegrepp
fdr olika schatteringarav den bokstavstrognauppfattningenatt den
gammaltestamentliga
skapelseberdttelseniir historisk sanning.Den
kristna hogern har i USA kiimpat
rindasedansenastesekelskiftetfdr
att dennauppfattningskall ersdtta
eller itminstone ges lika mycket
Hanno Essdn
utrymme som den biologiskaevolutioneni skoiundervisningen.
Delstatliga lagar med detta syfte har
stiftatsi sodern,fdr att sedanrivas
upp av federaladomstolar.Kampen
iir lflngtifrfln6ver,ochingirsom del
av de storamotsf,ttningarnamellan
liberalism och fundamentalistisk
konservatism.Pi en del hflll "l6ser"
FrancisB. Harrold & RaymondA. man problemetoch undviker konEve (red.),CuIt archaeologycrea- flikten genomatt varkenundervisa
tionism.Understanding p seudosci- om evolutionen eller skapelsebeentific beliefs about the past. An rrittelsen!
expandededition. University of
Boken Cult Archaeology and
Iowa Press1995
Creationismomfattar elva kritiska
uppsatserom kreationismoch "cult

Pseudoarkeologi
och kreationism

archaeology",vilket pflsvenskabor
Sverigesproduktion av pseudove- kunnakallaspseudoarkeologi.
Med
tenskapligatexter om det forflutna tanke pi kreationismenspolitiska
koncentrerarsig freimsttill tvfl om- roll i USA lir detfdga forvfinandeatt
riden: lokalpatriotismenoch arke- dentar betydligtstdrueplatsi boken
oastronomin.Forintelserevisionis- [n pseudoarkeologin.Frflgan om
ter och von Ddniken-teoretikerlir vad folk egentligentror pi besvaras
ovanligahrir,ochkreationistiska
tan- kortfattat - intressetkoncentreras
keginger torgfdres stillan utanfdr mer pfl varfdr de tror sfloch vad man
vissafrikyrkors moten och uppso- kan sdra 6t saken.
kande verksamhet.Svenska6verFolkvettnr 21997

Bokens innehill bygger friimst
pA en serie enkdtundersokningar
blanduniversitetsstuderande
i olika
nordamerikanska
st[der.Undersokningarnavisar bland mycket annat
att en forskrlckandestor andel(ibland en majoritet)av respondenternatror pi mflngakreationistiskaoch
pseudoarkeologiska
pistAenden,att
riktad undervisningminskardenna
tro, men att den "tillnyktrande" effekten iir overgflendeoch miste
underhillas.

rymdfarkostereller inte. Det nyttar
foga att med en chic formulering
kalla vetenskapens
kritik mot folklig vidskepelse
for intellektuelltfortrvck.
Martin Rundkvist

INSANDARE:
En intressantegenhetrir attpseudoarkeologiskaid6er och kreationism tenderaratt uteslutavarandra
hos enskildarespondenter- sklilet
iir formodligenatt sammareligiosa
dogmer som fdresprflkar kreationism f6rkastartron pi andra"paranormala" fenomen med religiosa
fdrtecken. Respondenternatycks
forma sinauppfattningarom dessa
frigor utanf6r skolan, och nordamerikanskundervisningi naturvetenskap och kritiskt teinkandezir
uppenbarligen
inte tillriicklig fdr att
rubbauppfattningarna.

Forsdttbevakasekterna!
Jaghar underen tid tacksamtkunnatkonstatera
pi oliattmassmedia
ka siittbelystnutidensstorafarsotdestruktivasekterellerkulter.Aven
om man tycker att det bara rir ett
skrappi ytan, iir det oerhdrtviktigt
att det kommer till allmf,nhetens
kiinnedomvilka risker man tar nrir
manmoterdessasektersochkulters
vf,rvareav nya medlemmar.

Att man inom mflngasekterbarskrapasekonomisktiir en aspektpi
varfor man bdr avhflll.assig frin all
Bokensallmainnabudskapiir att
berdringmeddessa.An vrirreanser
vi som vetenskapareinte fir lita jag
det vara att man vid viirvning
pseudovetenskapliga
pflstiendensti
pfl alla utlovadelosningarpa
trott
- pseudovetenskapens
oemotsagda
eventuellaproblemman har. (Man
lockelseliggeri desssprinnande
och
s[ger sig inom sekternaha den abpistienden,och vi misintressanta
solutasanningen.)Dessaloften vite diirfor visa hur man med vetensar sig i l[ngden vara falska, men
skapligametoderkan ffl spdnnande
hur skalljagvilja ellerkunnaerkdnoch intressantkunskapom det fak- na
detefterattunderenlzigreperiod
tiskaforflutna.Redaktdrernapipeha varit delaktigi falskspelet?Det
kar i den avslutandeuppsatsenfavill till kuragefor att inf6r sig sjiilv
ran i dettasammanhang
meddenpfl
ochandratillstflattj aghargflttpi en
senareir sfl populzirapostmoder- nit jag art inbilla
alltsi fortszitter
nistiskarelativismen- endastmed
mig att allt iir fdrtrZiffligtinom sekhjalp av logik, rationalismoch kriten.Eller sflharjagkommit si djupt
tisk prdvningkan vi ju beddmaexin i rorelsenattjag fullstiindigtmaempelvis huruvida pyramiderna
nipuleratsoch frflntagitsett kritiskt
verkligen var landningsplatserfdr
tiinkande.
Folkvettnr 27997

Jag vet att minga fortsrittertrots
att de mflr viildigt diligt. Vissa har
haft kvar ett unsav kritiskt tiinkande
och med stod av utomstiendehaft
kraft att l[mna sektenoch dessdestruktiva innehill. Men minga alltfdr mflnga- harundersin sekttid
till slut rikat ut fdr en psykosmed
behovav lingvarig vird. Ett grymt
pris att betala for att man trott pi
sinamedmf,nniskor.
Gemensamtfor de destruktiva
sekterna eir deras odemola'atiska
uppbyggnad,derasvidriga mdnniskosynochderasintoleransmot oliktzinkande.
Till grundfdr minapistiendenkanjag hrinvisatill deraseget
skriftliga material.
En friga som ocks&mflstebevakas med skiirpa iir vad som dr orsakentill att sekterna2irangeleigna
om
att driva egna skolor. Sekternas
struktur pflverkar givetvis skolarbetet.Hur skalldessabarnnigonsin
kunnal;ira sig ett sjiilvstiindigtoch
kritiskt teinkande?Vilket enormt
ansvarfdr dessabarns utveckling
skolverkethartagit pi sig i ochmed
attdegodkiintdessaifrAgasatta
skolor.
Tack for det engagemangni hittills visat. Jag hoppasatt ni regelbundetteinkerAterkommamedupplysningartill allmdnheten
om dessa
sekteroch kulter.
Birgit Hansson
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Arsredovisning fiir hr 1996

Resultatrcikningar

960101-96123r

950101-951231

Medlemsavgifter

59.400

58.400

Prenumerationsavgift
er

6.790

11 . 3 5 0

Lcisnummer

510

65

Ovriga intiikter

620

134

67.320

69.949

Produktion Folkvett

rs.362-

12.130-

Porto

6.008-

I 1.099-

Progek tjiinster

18.894-

15.307-

Ovriga kostnader

8.107-

2.529-

48.371-

41.065-

l8.g4g

28.994

Riinteintiikter

4.255

5.111

Riintekostnader

0

0

,A,retsresultat

23.204

33.995

Intiikter

Kostnader

Resultat ftire
finansnetto
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Balansrdkningar

96t231

95123r

Kassa

75

75

Postgiro, 63591-2

4.871

15.432

Prospar,konto 212

131.386

100.428

Fordringar

0

2.080

Summa tillgingar

136.332

l18.015

Progek

0

3.276

Owiga skulder

0

1 . 6 I1

Tillgingar

Skulder och eget
kapital
Skulder

4,897
Eget kapital
Balanseratresultat

99.388

79.133

Fonder(The2000Club) t3.740

0

Arets resultat

23.204

33.99s

136.332

113.129

136.332

118.015

Summaskulderoch
egetkapital

I Stockholmden 14april 1997
PerttiPoutiainen
kassdr
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Arsberdttelse
f6rf6reningen
Vetenskap
ochFolkbildning
1996
verksamhetsAret

Antaletmedlemmar:

Redakt6rer
f6r Folkvett
hardessutom
varit:

Hemsida

Den26 februarivar det448ochden
F0reningenharnumeraenhemsida
29januarivar det 478.
PerSandinoch JonasSciderstriim pi internetmedadress(URL):

Styrelsenssammansattningunder1996:

Ekonomi:

http://www.physto.se/-vetfolk/
index.html

Medlemsavgiftenunder 1996har
varit 150:-och prenumerationsav-Aretsutmdrkelser
giften100:-. Kassabeh6llningen
var
HannoEssdn,o, vice ordf, sekrete- den 1/1 1996118015ochden31/ Till irets folkbildare 1996utsflgs
Lilian Ohrstrdmfrir sin unders6rare
12 1996136332:.
kandejournalistik om faran med
"dolda minnen" fcir riittsslkerheSvenOveHansson,o, redakttiroch
ten. UtmiirkelsenArets forvillare
Medlemsm6ten:
ansvarigutgivarefU Follarctt
1996gick till kommittdnfdr dets k
A.rsmotet1996hOllspfl Fysikum, alternativanobelpriset(The Right
LarsHedeniis,s
Stockholms
universitet,den6 april. Livelyhood Award) som utseffen
folkbildare
Haniet Sven- homeopattill ett prestigefylltpris.
1996
irs
Niels Hovmciller, s, redakt6r ftir
hard
om
arbeteinom
bertittade
sitt
Folkvett
ftireningenFRI som kiimpar mot
HansIsaksson,o, redaktdrforFolk- auktorittirasekterstankefdrtryck. Stockholmden 16april t997
vett
Den18april l996httllH&{<anBlomo, redaktcirfcir qvist ett ftiredragom New ageoch
LennartJohansson,
Styrelsen
politisk extremism.
Folkvett
BengtErlandssonn
s

RuneLindqvist,s
PerttiPoutiainen,o, kass6r
Riitta R[ty, s
Kjell Stromberg,s
(o = ordinarie,s = suppleant)

Den 5 juni t996 htill Mario Bunge
ett fciredragom Pseudoscience
in
Academia.
Den 10oktoberhtill Rolf Manneett
floredragom vetenskapens
syn p&
slagrutan.

Revisorerhar varit:

Den 27 november1996hlill lrnnart Friis och Klas Berlin ett fdredragmedtitelnElk[nsligapatienter
finns,menfinns elciverkiinslighet?

Kerstin Jon-And och Lars Olov
(ordinarie)
Pettersson

Folkvett

ochJanAman TidningenFolkvett har utkommit
MargaretaBlomberg
(suppleanter)
medtre nummerundert996,varav
ett dubbelnummer(34). Totalt
skickasc:a 610 exemplarav tidValberedning:
ningenut till medlemmaroch prenumeranteroch somfriexemplar.
Hans Isakssonoch Pelle Palm
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