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ALTERNATIVMEDICINEN!
LIKA VILLKOR FOR

Med ett snett urval kan man bevisa ndstan vad som
helst. Det g2iller inte minst inom medicinen. Om man
ger tillriickligt minga patienter en behandling som inte
hjiilper mot deras sjukdom, kommer en del av dem att
bli b[ttre av andra orsaker iin behandlingen. Detta
giiller t o m om behandlingen forvdrrar sjukdomen.
Risken iir alltsi stor att man tillskriver behandlingar
positiva effekter som de inte har.

Hur ska vi di undvika att begfl detta misstag? Det
finns i grunden bara ett sdtt, och det tir statistiska
behandlingsstudier, ddr man jZimfor patienter som be-
handlats pi olika siitt. Vid mitten av 1800-talet genom-
fordes sidana studier pfl patienter med lunginflamma-
tion. Det visade sig att patienter som iderliits Overlevde
i mindre utstrf,ckning iin patienter som inte flderliits.
Denna statistiska bevisning viigde naturligtvis tyngre
iin alla de positiva men osystematiska intryck av [der-
lfltningens viilsignelser som ltikarna hade samlat p6 sig.
Som en foljd av detta dvergavs iderlitningen.

Kliniska behandlingsstudier av detta slag iir tilliimp-
liga pi alla behandlingsmetoder. Kraven om bevisning
lr diirfor av samma slag, oavsett om det 16r sig om
homeopati eller kemoterapi, akupressur eller hjlrnki-
rurgi. Kravet for att en behandling ska rtiknas som
effektiv rir att behandlingen, i vlil utforda kliniska
studier, ger biittre resultat iin ingen behandling alls. Fdr
att den ska r[knas som kliniskt godtagbar kr[vs dessut-
om att det inte finns nigon annan tillgiinglig metod som
ger iinnu bzittre resultat.

Lilggocksi noga miirke till vad som inteY'rdvs for att
en behandling ska rziknas som effektiv.

For det fdrsta bestflr kravet inte i att man ska kunna
uppvisa enskilda fall dZir patienterna blivit b[ttre efter
behandlingen.

For det andra bestir la'avet inte i att man med
n aturveten s kap I i g a teorier kan f6rkl ara v arfb r behand-
lingen iir effektiv. Aven om biokemisterna iir fyllda av
fordusning infor en ny medicin, miste den forkastas
om de kliniska studiernavisar att den ger sdmre resultat
iin redan tillg2ingliga alternativ. Och dven om alla
naturvetenskapligt sinnade medicinare iir skeptiska
infor en behandlingsmetod som de tycker verkar hum-
bug, miste de boja sig om behandlingsstudierna visar
att den fungerar. Det vore givetvis djupt oetiskt att inte
anvdnda en behandling som fungerar bara for att man
inte kan fdrklara den.

Men det eir ocksA oetiskt att utlova bot och lindring
nf,r de metoder man anvf,nder inte har nigon pivisbar
effekt. Att gdra si blir inte mindre oetiskt av att man
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forser sina behandlingsmetoder med olika ideologiska
epitet som t ex "alternativ", "naturlig" eller "traditio-

nell". Ideologierna kan vi liimna diirhiin. Det hiir hand-
lar om mrlnniskors liv och hiilsa. Di mflste dnsketzin-
kandet ge vika. Dfl miste behandlingars vara eller icke
vara miste avgoras av de kliniska provningarnas strdnga,
men rrittvisa och ideologiskt neutrala domstol. Infor
den domstolen ska alternativmedicinen prdvas pi sam-
ma villkor som den sfl kallade skolmedicinen. Lika
villkor, varken biittre eller sdmre!

f okvcitten

/Vu cintlLgen tgcks grqfoLogrslca metoder
tw b1rjat ctnuctndas pa ett korrekt satt
uid anstaLlntngstest
- den sokande som uppger sig tro pa

grqfoLogr stryks omgaende Jran Listan
me d tankb ar a kandidater !
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Mellan Oftedal och Apollo

Om vidskepelse i
vetenskaplig for-
kladnad

New Age dr ett typiskt uttryck for
det andl iga kl imatet i  dagens
Sverige. Det iir en samlingsbeteck-
ning for en rad fdreteelser med okla-
ra konturer men med fast och klart
urskiljbar kf,rna. Det iir en tanke-
stromning som frtimst tillhdr religi-
onens omride. Problemet zir dock
att fdretreidare for New Age med
f6rkiirlek flberopar vetenskap som
stdd for sin tro och giirna uttrycker
sina tankar i ett sprik som heimtats
frfln vetenskapen. Som vanlig vid-
skepelse skiljer sig inte New Age
frin annan 6vertro, men den blir
foniidisk genom sin pretentiosa hlin-
visning till moderna forskningsre-
sultat. De bakomliggande orsaker-
na diskuteras i denna artikel, som dr
en utvidgad version av ett Obs-in-
slag frin i mars 1997.

Trots namnet innehfiller New Age
en rad gamla tankar som iter har ffltt
liv under de senaste tjugo iren. Or-
sakerna till detta kan vara flera. Fdrst
kanske man bor pipeka att intresset
statistiskt sett lir oj Zimnt fdrdelat over
landet och samhiillsklasserna. New
Age rir ett storstadsfenomen som
attraherar vissa grupper av v[lutbil-
dade. Eftersom dessa har stort in-
flytande over medierna och debat-
ten kan intresset te sig storre 6n vad
det zir. Olav Hammer heivdar dock i
sin nyligen utgivna bok Pfl spaning
efter helheten. New Age - en ny
folktro? (recenseras pfl annan plats
i detta nummer av Folkvett) att den-
na tankestromning numera kan be-
traktas som vflr st6rsta religion. Vad
rir det som gor den sfl lockande?

AT

Teknik och romantik
New Age framtrrider som en bojelse
fdr det ockulta i olika skepnader och
tycks i detta avseende vara en ro-
mantisk reaktion pi fornuftstron
under 1960- och 7O-talen. Det dr
mdjligt att historien foljer en pen-
delrorelse, dven om den inte kan
beskrivas med begreppen tes och
antites som overgflr i en syntes.
Hegel har beskyllts for att omfatta
denna forestiillning men han avvi-
sar den som "ett livlost schema".
Der rir zindfl mojligt att en tid blir si
prliglad av vissa forestrillningar att
nrista skede uppvisar en reaktion.
Den starka tron pi teknisk och soci-
al ingenjorskonst med rationella
fortecken skulle dfl ha slagit over i
en romantisk period med k[nslan
som dominerande sjiilsfdrmdgen-
het.

En svag tendens i den riktningen
kan sedan forstuirkas av mediernas
intresse. Inom medierna har det fun-
nits hanforda och okritiska megafo-
ner fdr New Age-id6erna. Pfl: detta
omride har speglandet alltid gfltt
fdre granskandet. Det kan finnas
flera skAl dll detta. Journalister kan
lockas av det spektakukira. Uri Gel-
ler fick en ging stort utrymme i
public service-televisionen. Mflnga
j ournalister har en allmrint samhllls-
inriktad utbildning. Den kan vara
pr[glad av positivistiska metoder.
Nrir dessa bdrjade ifrflgasf,ttas un-
der 1970-talet blev det liitt att kana
6ver i motsatta diket och avsdga sig
alla krav pfl sans och fornuft i be-
domningen av vetenskapliga meto-
der och forskningsresultat.

Kommersiella krafter har ocksi
forstiirkt tendenserna for att kunna
utnytda dem. Det finns alltid fram-
synta foretagare som vill sli mynt
av ett mode. Vattumannens bok-
handel siiljer siirskild New Age-lit-

av Christer Hedin
teratur. Anhiingarna samlas pi egna
caf6er. Dyrbara kurser kir ut shama-
nens teknik och vzigen till det inre
jaget. Lonsamheten visar sig ocksfl
i att New Age har ansetts vara veirt
en mf,ssa - eller flera. Pi sfldana
utstrillningar samlas allt vad bran-
schen kan erbjuda av overtro och
undermedel. Medierna lever i sym-
bios med dessa kommersiella kraf-
ter. De ger hiixor och shamaner ex-
tra reklam fdr att sjiilva gora fdr-
tj[nst.

Det sunda fornuftet iir mf,nnis-
kans absolut bzista vapen i kampen
for tillvaron. Det har hj[lpt oss att
underlzitta fdrsdrj ningen, min ska li -
dandet och ffl bukt med dddliga
sjukdomar. Utan stdd av det sunda
f6rnuftets omddme och slutled-
ningsfdrmflga rir mzinskligheten
hjiilplds mot alla de makter som
hotar livet och utvecklingen mot en
driigligare existens for fattiga och
pligade. Hur kan det komma sig att
de som har fitt stora ekonomiska
fdrmflner genom sunt f6rnuft och
rationellt trinkande sedan frivilligt
vf,nder sig till vidskepelse och for-
virrade fantasier? Hurkan det osun-
da ofdrnuftet som New Age repre-
senterar viicka sfr stort intresse? Det
kan bero pfl att miinniskan inte nojer
sig med att leva av fornuftet allena
och att en alltfdr fdrnuftig tillvaro
skapar nya behov.

Ldngtan efter livsnjutning
Den tyske filosofen Friedrich Nietz-
sche (1844 - 1900) hiivdade i sin
bok om den antika tragedin, som
utgavs pfl tyska IB72 och forelig i
svensk 6versdttning med titeln Tra-
gedins fodelse ltr 1902, att den gre-
kiska tragedins uppstod genom att
tvfl element smiilte samman. Dessa
element kallar han det apolliniska
och det dionvsiska. Tvfl eudar stir

t
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som symboler for dessa drifter hos
m[nniskan. Arvet frin Apollo prAg-
las av fornuft och klarhet, sans och
klok bedomning. Det dionysiska [r
den extatiska livsnjutningen som
driver miinniskan till orgiastisk
driftsutlevelse.

Detta utvecklades till en allmein
forestiillning om mrinniskans livs-
hflllning. Det goda livet borde prag-
las av en balans mellan det apolli-
niska och det dionysiska, alltsfl
mellan den besinningsfulla klarsy-
nen och den besinningsldsa livs-
njutningen. Utvecklingen i Vrister-
landet har spflrat ur, menade Nietz-
sche. Herakleitos var enligt honom
den sista "balanserade" mdnniskan.
Hans liv priiglades av en sund ba-
lans mellan det "sunda fornuftet"
och den "osunda hiimningsldshe-
ten". Sedan gick det utfor genom
smflsinta besinningsprofeter som
Sokrates och Platon. Alla har blivit
si kloka och behzirskade i Vlster-
landet att vi forlorat f6rmflgan att
leva. Apollo har besegrat Dionysos
och ddrmed berovat oss ett fullOdigt
och harmoniskt liv.

Dessa begrepp har sedan anvdnts
av andra fdr att beskriva tendenser i
olika kulturer. Den amerikanska
kulturantropologen Ruth Benedict
(1887 - 1948) gjorde en itskillnad
mellan olika kulturmdnster, som
betecknades med Nietzsches termer.
Hennes bok Kulturmdnster utgavs
1934 och forelflg i svensk oversdtt-
ning tr 1949. Ett apollinskt kultur-
monster har som frlmsta kinne-
tecken en striing kontroll av kdnslo-
livet. I det dionysiska fir kdnslorna
dziremot komma till utlopp i mer
eller mindre extatiska eruptioner.
Ruth Benedict beskriver i forsta
hand hela samheillen men menar att
individerna alltid priiglas av det
kulturmdnster som utmf,rker sam-
hZillet. Ocksi hon menar att det vtis-
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terltindska samhiillet priiglas av
apollinska vdrderingar.

Stiimmer detta i dagens Sverige?
Ar det dionysiska numera under-
ordnat eller utplinat i virt land? Pi
den frigan kan man svara bide ja
och nej. Det finns kvar en kingtan
efter upplevelser av det kiinslostar-
ka och hiimningslOsa, men respek-
ten for fdrnuftet lir sfl stor att man
inte alltid vill erkdnna den och kan
nrimna den vid sitt reitta namn. Man
vigar inte oppet visa bort fornuftet
utan miste ge sken av vetenskap-
lighet ocksi flt orgierna i extatisk
h[nryckning. Si kan New Age-r6-
relsernas popularitet forklaras.

New Age-rorelser utnyttjar be-
hovet av kiinsloupplevelser pi ett
sdtt somskall kunna accepteras ock-
s& inom apollinska kretsar. Minga
anhtingare har akademisk utbild-
ning. Vetenskapen flberopas som
stod eller stundom som upphov till
id6erna. For att det hela skall gi
ihop miste vetenskapsbegreppet
definieras pe deras egna villkor.
Det leder till missforstind och oklara
griinsdragningar. Den form av ve-
tenskap som New Age kan stddja
sig pi iir inte grundad pi sunt for-
nuft. Detta framtr[der pfl olika siitt
inom den krirna av tankegods som
fcirenar olika New Age-rorelser.

Allt hr en dndamAlsenlig
helhet
New Age dr en rdrelse med oklara
grrinser men det utesluter inte att
den priiglas av vissa centrala tan-
kar. Den fdrsta kan man kalla ho-
lism. Allt existerande dr en enhet.
Friedrich von Schelling (Ill5
1854) uttryckte sin romantiska hel-
hetssyn pi tillvaron med orden "na-

turen dr omedveten ande och anden
medveten natur". SAdana forrnule-
ringar kan New Age-anh[ngare i

regel entusiastiskt instrimma i. Det
finns ingen d6d materia. Hela verk-
ligheten utgdr en levande organism.
James Lovelocks Gaia-hypotes [r
sannolikt inte skapad for att till-
fredsstiilla New Age-intressen men
kan iindi tjiina dem. Lovelocks bok
heter i svensk civers[ttning Gaia i
Planeten Jorden och utkom 199 1 .

Enligt denna iirjorden och alla de
livsyttringar som forekommer diir
en superorganism med sjiilvregle-
rande formflga. Gaia utgor ett sys-
tem som genom Jordens historia har
reglerat temperaturen genom att le-
vande organismer pflverkat atmos-
fdren sfl att temperaturen blivit den
for systemet biista. Lovelocks teori
6r inte accepterad i storre utstrdck-
ning bland forskare av facket men
kan ge stimulerande impulser till
den som redan bestrimt sig for en
holistisk syn pi tillvaron. Di spelar
dess hypotetiska karaktrir en under-
ordnad roll.

Hzir ser man ocksi hur tacksamt
det iir att anknyta till indiska tradi-
tioner. Diir har djur och vdxter alltid
vdrderats hdgt eftersom de [r bzirare
av det biologiska livet. Jainismens
ahimsa-ideal, som inspirerade Gand-
hi till en kamp utan vflld, har gjort
det till en meningsfull livsuppgift
fdr munkar att undvika allt dodan-
de. Det forverkligas genom att de
sopar vrigen framfdr sig och silar
andningsluften, allt fdr att inte ddda
osynliga varelser. En sfldan respekt
for mikroskopiska varelser kan vis-
serligen verka imponerande, men
ocksi skymma det ofrinkomliga
ansvaret fdr mf,nniskor som samti-
digt lider av sjukdomar och ddr av
svllt.

Frin Indien hiimtade ocksfl Her-
man Hesse inspiration till sin roman
Siddharta. Den utkom redan 1922
men har sedan inspirerat mflnga l[-
sare till liingtan efter upplevelser av



existensens helhet. Huvudpersonen
soker livets mening i olika ltiror och
finner den i upplevelsen av enhets-
tanken. Allt [r ett och forenas ge-
nom en andlig "insida" som kan
kallas brahman eller viirldssjiilen.
Det eir tankar som presenterades i
Europa vid slutet av 1700-talet och
fick starkt gensvar frfln romantiska
filosofer under 1800-talet. Bide
Schelling och Schopenhauer rojer
ett inflytande frfln indiska tankar.

Livets ofdrst6rbarhet
Frin denna helhetssyn kan man hiir-
leda andra drag med indisk anknyt-
ning. Livets enhet uppfattas unge-
feir som energins oforstorbarhet. Liv
kan inte utplfinas, bara rindra ge-
stalt. Av det fdljer tron pi reinkar-
nation som inom New Age innebiir
att mdnniskor flterfdds till allt mer
upplysta varelser. Liiran om flterfo-
delsen har inte den vedergiillnings-
funktion som i de indiska religio-
nerna. Den liknar mer en "pedago-

gisk" reinkarnationsliira som fdre-
kommit i Medelhavsomrfldet under
antiken inom olika former av gnos-
ticism. Gnostikerna delade in mf,n-
niskorna i grupper efter deras andli-
ga potential. Nigra var "materialis-

ter", andra "sjeilsliga" och slutligen
fanns det en hogsta grupp som kal-
lades pneumatiker eller andliga.

M[nniskan skulle fdrverk]iga den
utveckling hon var mziktig men for
de bida forsta grupperna satte den
naturliga utrustningen ett tak. Deras
beldning var att i niista liv stiga till
en hdgre grupp. Pi detta sdtt fanns
det inslag av kastvdsendet ocksi i
gnosticismen. Genom detta sYstem
kunde man f6rklara att vissa var
oemottagliga for gnostikernas for-
kunnelse. Andra ville uppleva extas
men lyckades inte. Det iir ett hirt
slag for den som anser att k[nslo-

6

mrissiga upplevelser dr garantin for
ldrans sanning och individens and-
liga mognad. Reinkarnationsldran
garanterar beloning i ntlsta liv till
trogna men mindre framgingsrika
anhdngare.

Denna form av reinkarnationsl[-
ra omfattade ocksfl kyrkofadern
Origenes (som dog ir 250) under en
del av sitt liv. Nutida anhiingare av
lziran har diirfor hiivdat att reinkar-
nationen ingick i kristendomens ur-
sprungliga forkunnelse men senare
fdrkviivdes av kyrkan. Det tir ett
missvisande pflstiende eftersom
Origenes redan under sin levnad
representerade endast en utveck-
lingslinje i den kristna traditionen.
Detta tir ett exempel pfl de anstrf,ng-
ningar som gdrs for att forena bib-
lisk och indisk religion. Det finns
minga som anser att Jesus under sin
ungdom (de okiinda flren mellan
tolv och trettio irs ilder) miste ha
besokt Indien. Andra hrivdar till och
med att han overlevde korsftistelsen
och begav sig till Kashmir dlir han
dog vid hog ilder. Graven kan be-
skfrdas i Kashmir. Denna teori fick
dock en kntick di en japan ansflg sig
ha funnit Jesu grav i Japan, drir han
levt till han blev I20 ar,, allt enligt
inskriptionen pi gravstenen.

I dag eirltiran omreinkarnationen
accepterad av stora grupper som
piverkats av New Age. De talar ofta
orn karmas lag och mdnniskans an-
svar fdr sina handlingar. Men de ser
i forsta hand flterfodelsen som en
mdjlighet till andlig utveckling och
fdriidling. I det avseendet anknyter
de till gnosticismen och den teosofi
som forkunnades i Europa av Ma-
dame Blavatsky och andra "ambas-

sadorer" fdr indiska lziror under slu-
tet av forra irhundradet. Det fore-
kommer att skfidespelare och artis-
ter inom populiirmusiken framtrei-
der i veckopressen och berrittar om

sin tro pfl reinkarnation. Andra be-
skriver upplevelser i foregiende liv.
Det Zir dock alltid miinskliga liv de
har levt och mdnskliga liv de ser
fram emot. Argumenten fdr denna
tro dr vanligen att "livet inte kan
utplinas" och att "mdnniskan inte
hinner mogna under ett enda liv".
Pfl sfl s[tt eir det en v[sterldndsk,
pedagogisk reinkarnationslf,ra, av-
passad fdr vir kingtan efter fortsatt
existens respekt och avkliidd alla
skrrimmande vedergiillning saspekt-
er.

Holismen innebtir att universum
uppfattas som en organism diir allt
;ir levande och besjiilat. Naturen
tolkas efter biologiska forebilder. I
biolo gin anvdnds ofta iindamilsf6r-
klaringar. Vi kan sriga att mdnnis-
kan har galla for att bryta ned fettet
i fodan. Det fdrutsdtter att naturen
dr genomtlinkt och viljestyrd. Allt
som sker har ett syfte. Det finns en
djupare vishet i tillvaron som vi
miste upptAcka och dra slutsatser
av. Detta leder till att slumpen och
verkande orsaker, som ligger fore i
tiden, avvisas. Allt som sker miste
vara bra for nflgot. Vet vi det inte
kan vi spekulera. Om en viixt har
njurformade blad kan det bero pi att
den hjiilper mot njursjukdomar.
Blomman har inte gul fdrg utan or-
sak. Kanske hjiilper den mot gulsot.
Denna typ av homeopatiska associ-
ationer hiimtar ntiring frin foresffill-
ningen om naturen som ett levande
vdsen. Miinniskan handlar med av-
sikt, for att uppnfl vissa syften. Uni-
versum har pi samma sdtt en avsikt
med allt.

Fdrment vetenskapl ighet
Detta h[nger samman med det an-
dra draget i New Age: Den ytterst
spekulativa synen pe sanning och
verklighet. Vetenskapen iberopas
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stiindigt men sannin gskraven ligger
ljusir ifrin vad som tilliimpas inom
den vanliga vetenskapen. I stort sett
kan man siiga att allt som ?ir onsk-
vlrt och tilltalande ocksi mflste vara
sant. Universum dr en besjiilad och
fulliindad organism dzir allt iir ord-
nat till det biista. Vad som iir bra
mflste diirfor ocksfl vara verkligt. I
ett av de medeltida gudsbevisen
hlivdades att Gud miste existera,
eftersom Gud iir fullkomlig och det
mflste vara brittre att existera dn att
inte gora det. Detta zir en modern
variant av samma tankegflng. Om
allt i universum f,r fullkomligt mfls-
te det dnskveirdavara verkligt. Vill
nigon ifrflgas[tta detta ligger bevis-
bordan hos tvivlaren.

Pi sfl suitt har vi kommit lingt
frin Descartes princip att tvivla pfl
allt som inte med szikerhet kan bevi-
sas vara sant. Vetandet mflste enligt
honom vila pi fast grund. Om vi
utgflr frin osdkra fdrutsrittningar
vilar kunskapens byggnad pi ett
ostadigt och opfllitligt fundament.
Detta bekymrar inte foretrzidare fbr
New Age. Deras upplevelse av uni-
versums fullkomlighet ger en beru-
sande lyckokrinsla, som inte har
mycket med sunt fdrnuft att gdra.
De talar gdrna om sanning men di
med en egen innebdrd. Ldsryckta
citat frfln en tlnkare som Kierke-
gaard kan iberopas till stdd. Hans
yttrande om subjektiviteten som
sanningen tycks legitimera pist6-
enden som sanna utan att de kan
forenas med andra sanningar eller
bekriiftas genom andra i akttagelser.

Inom New Age lanseras halsbry-
tande hypoteser om kropp och sjtil,
hiilsa och sjukdom, himlakroppar-
na och universum. Alla gapar hln-
fort infdr det fantasieggande i teo-
rierna. De giiller som sanna si liinge
ingen med fullkomlig siikerhet kan
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bevisa motsatsen. Empirisk ve-
tenskap nir aldrig liingre iin till
sannolikhet och riven om den rir
klar och entydig kan tvivlaren
alltid kriiva dnnu stdrre sdkerhet.
Det spelrum som iterstflr ger an-
heingaren av en orimlig teori moj -
lighet att hfllla fast vid sin tes tills
nigon har bevisat motsatsen och
eftersom bindande bevis inte
existerar si kommer Onskedrom-
marna aldrig attbehova overges.
New Age lever av medvetna el-
ler omedvetna "livsl6gner", och
om doktor Relling i Ibsens dra-
ma Vildanden har rritt lir livslog-
nen ett livsvillkor. I frflga om
New Age tycks doktor Rellings
pistiende inte sakna beriittigan-
de.

Frigan om amalgamets far-
lighet erbjuder ett typiskt exem-
pel. Anhdngare av New Age bru-
kar vara motstindare till vissa
behandlingsmetoder som anses
vara onaturliga. Till dessa hor i
forsta hand neuroleptika. Det eir
ett arv frfln viinstervflgen som
hiivdade att neuroleptika eir ett
siitt att sova ned den flngest som
kapitalismen skapade och sam-
tidigt gdra pillerfabrikanten for-
mdgen. Amalgam iir kvicksilver
och eftersom det [r farligt for
miinniskan s[ kan det vara far-
ligt att anvrinda i tiinderna. Hzir
giiller det att samla och studera
data, for att ni den st6rsta sanno-
likheten. Om man bara hzivdar
att amalgam miste anses vera
farli gt tills amal gamanhringarna
med fullst[ndig visshet har be-
visat motsatsen kan man inte f[
annat iin riitt. Det gflr inte att
bevisa nigot sidant. Skulle man
kunna visa att det inte har skadat
nigon hittills (annat iin de man
vet dr klinsliga och alla andra

som sunda fornuftet siiger att man inte
skall anvdnda det pfl) si kan man lndfl
hiivda att man inte bivat nflgot om fram-
tiden. Och det gir inte.

Eget vete n skapsbeg repp
Detta motiveras stundom genom en
missvi sande beskrivning av vetenskap-
ligt arbete. New Age-anhiingare kan
hzinvisa till Karl Popper och hans tan-
kar om det subjektiva inslaget i forska-
rens hypotesbildning. Men detta giiller
inte prdvningen av hypoteserna. Forsk-
ning blir framgflngsrik om hypotes-
bildningen dr fri och fantasifull medan
provningen av hypoteserna dr hird och
noggrann. Dessa betingar varandra.
Forskaren kan eller bdr vara obunden i
sina spekulationer niir hypoteserna ska-
pas. Sedan skall prdvningen av dem
vara desto mer hdnsynslos. Fantasin
garanterar att alla mojligheter beaktas.
Det mest ovdntade kan vara det rdtta,
men det behdver inte vara riktigare iin
det niirmast vdntade.

I New Age uir det tvd.rtom. Man har
ett mycket begrZinsat antal teorier om
verkligheten. De bygger pfl grundtan-
karna om tillvarons enhet och einda-
mfllsenlighet. Det gdr att man g[rna
hiivdar psykiska orsaker till fysiska
sj ukdomar. S idana teorierbekrfiftar det
djupa sambandet mellan tillvarons de-
lar. Niir man prcivar dem stiiller man
inga krav alls. Di giiller tesen att det
b[sta dr sant tills nigon har bevisat
motsatsen. Som f6rsvar f6r denna in-
stiillning kan man heinvisa till tidigare
misstag i vetenskapens historia. Man
kan ocksi forkasta hypotesprdvning
som utslag av "positivism" och uttala
sin anslutning till andra vetenskapliga
ideal, grirna sammanfattade under be-
teckningar som "hermeneutiska meto-
der". Bakom sidana deklarationer d6l-
jer sig ofta en fullst[ndig okunnighet
om bida dessa begrepp och en Onskan
att slippa krav pi klarsynt kontroll.



New Age uppriitthiller tron pi
sin samstiimmighet med vetenska-
pen genom medvetna eller omed-
vetna feltolkningar av svirtolkade
och svflrfdrstieliga teorier i modern
naturvetenskap. Einsteins relativi-
tetsteori, kvantfysikens modeller,
Bohrs komplementaritetsteori och
den moderna kaosforskningen kan
alla missuppfattas och New Age har
inte forsuttit nflgra tillfillen. S[r-
skilt populZirt har det varit att htinvi-
sa till Bohrs komplementaritetsteo-
ri. TV gjorde redan under 7O-talet
program med kiinda personer som
intresserat sig for den moderna fysi-
ken. De medverkade hlnvisade till
Bohr och Heisenberg for att legiti-
mera en oppenhet mot det ockulta.
Bohr ansigs ha visat att det inte
finns nigon sziker kunskap efter-
som motsatsen alltid iir lika sann.
Ett drdml[ge fdr den som vill ifrfl-
gasiitta det sunda fornuftet. Heisen-
bergs oslkerhetsrelation tolkades
som ett pflstiende om allmrin osi-
kerhet i fysikaliska forskningsre-
sultat.

Kaos och kosmos
Kaosforskningen gav ny niiring flt
spekulationer om omojligheten att
fdrutsiiga framtida hiindelser i natu-
ren.

Under 1980-talet borjade fysiker
intressera sig fdr sldana f6rlopp som
var sv6.ra att bed6ma eftersom myck-
et smi avvikelser i ett ursprungs-
skede for ooverblickbara konse-
kvenseri slutfasen av den studerade
processen. Detta kallades oegent-
Iigt "kaos", men det var inte frflga
om nigot kaos i naturen, bara i vAr
fdrmiga till beriikningar av natu-
rens skeenden. Den amerikanske ve-
tenskapsjournalisten J. Gleick ut-
gav ir 1988 en standardbok i zimnet
som pfl svenska bar titeln Kaos:
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Vetenskap pe nya vaigar. Den togs
till intiikt for pistienden om natu-
rens oordning. Allt kan hiinda. Inget
kan forutses. Avg6rande blir natu-
rens egen vilja.

Universum kunde diirigenom
beskrivas som en organism med
sjiilvstiindig och oberiiknelig vilja.
Humanister och samhiillsvetare tog
detta till intiikt for pflstflenden om
en allmzin indeterminism. Inget zir
forutbestuimt eller forutsligbart. I
Uppsala anordnades en s[rskild
"Kaosfestival" som skulle bli det
symboliska uttrycket fdr segern over
tillvarons lagbundenhet. Det speg-
lar ett komplex och en rridsla for
naturvetenskapens metoder. Fdrst
hade man med termer som "herme-

neutisk metod" hiivdat att samhiills-
vetarna inte skall hdrma naturvetar-
nas sokande efter miitbarhet. Sedan
skulle man lindi trycka till naturve-
tarna genom att avfeirda all lagbun-
denhet genom hiinvisningar till na-
turens "kaos".

Under denna tid framtrlidde ock-
si en rad fdrfattare med bocker som
forenade den nya fysiken med reli-
gi6s mystik. Titeln pfl Fritjov Ca-
pras Fysikens Tao (1975) vittnar
om detta. Gary Zukav skrev en bok
som utkom pi svenska 1981 med
titeln De dansande Wu Li-mdstar-
na. En oversikt 6ver den moderna
fysiken. Texten pi baksidan fram-
hflller den Oppenhet mot det overna-
turliga som kisarna formodligen
mest attraherades av. Drir sti.r det
bland annat att "vert irhundrades
fysiker har i allt h6gre grad borjat
inse att de konfronterar det outsiig-
bara". Paul Davies, professor i teo-
retisk fysik i England bidrog med
Gud och den nya fysiken (svensk
dversdttning 1987).

Mflnga journalister blev gripna
av de nya signalerna och fysiker
som David Bohm och Paul Davies
fdrekom flitigt i svenska medier.
Men det var inte vetenskapsjourna-
listerna som lanserade dem, utan
medarbetare pi kultursidor eller
nyhetsredaktioner. S venska Dagbla-
det intog en srirstzillning genom I
dag-sidan, som hade till uppgift att
spegla moderna livsiskidningar.
H[nvisningarna till modern fysik
itergavs dlr viilvilligt och okritiskt.

Egoistisk upplevelsemoral
Det tredje draget i New Age dr den
ogenerade sjiilvupptagenheten. De
gamla religionerna vill inspirera sina
anhringare att leva ett hederligt och
klirleksfullt till medmzinniskans
diinst. Det uir ett socialt ideal som
kreiver osj iilviskhet och forsakelse.
Inom New Age iir milet begriinsat
till individens egna upplevelser. Det
tir ett asocialt ideal som forhiirligar
den navel skfldande nj utningen. F6rr
hette det "Alska din ndsta". Inom
New Age gZiller regeln "Alska dig
sjrilv". Livet skall berikas genom
framging i aff[rer eller angenf,ma
upplevelser, de mi sedan kallas for-
sjunkande i j aget eller extatiska sj [ls-
fiirder. Den riktige shamanen hos
samer och indianer levde ett pflfres-
tande och uppoffrande liv i stam-
mens tj[nst. Den moderna shama-
nen dr en egotrippad extatiker.

Pi denna punkt bdr man kanske
lindi infoga en reservation. Fr&n
foretriidare f6rNew Age brukarman
hiivda att det ocksfl finns ett socialt
drag i verksamheten. Minga trott-
nar pi att bara vrinta pfl sina extatis-
ka lyckostunder och borjar intresse-
ra sig for andra. Det forekommer
ocksA en oppenhet mot samhiillet.
Anhiingare av Transcendental Med-
itation ordnar sina meditationsga-
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lor i Globen med syfte att skapa fred
pfl jorden. Aven om metoden inte
haft framgflng iir iindi syftet vzillov-
ligt socialt.

Man kan ocksfl hiir anknyta till
den indiska traditionen. Upanisha-
dernas liira om atman och brahman,
om mf,nniskans jag och dess delak-
tighet i viirldssjdlen, har ocksi haft
sociala konsekvenser. Genom tan-
ken pi atman som mrinniskans in-
nersta verklighet fdrenas hon med
alla andra mdnskliga varelser. Grdn-
sen mellan min person och de an-
dras blir mindre viktig. Denna ge-
menskap har bidragit till en solida-
ritet som enligt indologer inte fanns
under tidigare skeden i Indiens his-
toria.

Det rir ocksi omojligt att dra en
skarp grrins mot traditionell religi-
on pi denna punkt. Det finns i alla
religioner drag av egoistisk frlils-
ningsldngtan. Den framtrzider oppet
di man fdrsoker locka till sig an-
hringare genom att lova ett liv i
paradis eller tusenlrsrike. Som
motbild till detta kan man mflla upp
lidandet i helvetets pligor som ett
hot mot de otrogna. Det finns mer
sofistikerade former. Kanske lovar
man de troende "frid i sjdlen" eller"mening i livet". Kanske lovar man
en trygg gemenskap med Gud och
andra utvalda.

FrAn kdnsla t i l l  samhdllsin-
SAtS

Allt detta bekriiftar vad Feuerbach
en ging hiivdade om religionen som
en projektion av mdnskligt 6nske-
trinkande. Det finns naturligtvis
mycket i religionen som inte iir ons-
ketrinkande men srikert kan m[nnis-
kor lockas dven till etablerade reli-
gioner av egoistiska motiv, till ex-
empel kingtan efter gudsgemenskap,
frid, mening med livet eller starka
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kiin sloupplevel ser. Onsketiinkandet
innebrir inte heller att det utlovade
iir bluff. Ett glas vatten framfdr mig
forblir ett glas vatten 6ven om jag lii
tdrstig, men det bor viicka min mis-
stdnksamhet. Det kan vara en hiig-
ring. En livsldgn skulle doktor Rel-
ling kalla det, kanske med pragma-
tisk forstielse.

Det ;ir srikert en allmrin regel att
den upplevelseinriktade trottnar pi
att iilta sina kiinslor efter hand och
vdnder sig utit. De pietistiska viick-
elserdrelserna under 1700-talet ger
exempel. Enligt dem var den verk-
ligt kristne en kiinslomiissigt enga-
gerad, initvant kulturfienrlig bi-
belliisare somtagit avstind frin veirl-
den efter en hiiftig botkamp mellan
Gud och djiivulen om den arma
miinniskans sjll. Dessa introverta
eller "teoverta" pietister utforde
iindi storverk pi det sociala omri-
det. De startade skolor och sjukhus,
fattigvird och barnhem. Mycket
gjordes viil for att gliidja Gud och
inte bara medmzinniskan, men hon
fick iindi hjalp och det krisrna bud-
skapet kunde pi si siitt av omv6rl-
den uppfattas som nigot annat rin ett
erbjudande om biljetter till himlen.

Fdr nigra ir sedan lyckades fore-
triidare for Transcendental Medita-
tion, eller TM-rdrelsen som den ib-
land kallar sig, dvertyga Jiirfllla
kommun om att de anstrillda arbeta-
de biittre om de fick meditera pi
arbetstid nigon halvtimme i veck-
an. Pi samma slitt har det hlivdats att
man har nytta av mdbleringar efter
kinesiskaprinciper fdr man blir mer
harmonisk och kan arbeta effekti-
vare. Allt detta iir fdrsdk att motive-
ra New Age-inslag pe ett nyttobeto-
nat siltt som pflverkar utovaren. Om
man ser till att szingen inte stflr pfl ett
currykryss kan man undvika can-
cer. Problemet hiir iir inte egoismen.
Det iirju viillovligr atr vilja hilla sig

frisk och att arbeta effektivare. Hiir
eir det snarare kontrollen av dessa
forutsiigelser som kan diskuteras,
men som vanligt Zir det rimligt att
riikna mgd placeboeffekter som gor
att anspriken inte kan avfrirdas full-
stiindigt. Det sorn inte iir motbevisat
eir sant enligt New Age och kan vara
en nyttig livslogn enligt doktor Rel-
l ing.

Religion och vetenskap
Inget av det som New Age erbjuder
och fdrkunnar behover vara skad-
ligt i sig, men det sorgliga iir att
budskapet inte kan beskrivas kor-
rekt. Varfdr skall forkunnelsen fram-
stiillas som vetenskapligt legitime-
rad? Vad zir det for fel pi ett iirligt
och hzimningsldst flummande? Var-
fdr skulle man inte ffl frossa i ockul-
ta upplevelser for att sedan iterge
dem med innehillslosa och odefini-
erade kiinslouttryck? Varfor kan
man inte bara ge sig hiin [t sina
smetiga och dunkla riter och ut-
svdvningarna i poetiska ramsor som
skall beskriva den extatiska hiin-
ryckningens djup och hdjder? Var-
for miste detta motiveras med pre-
tentids kvasivetenskap? New Age
zir en fantasifull flykt in i drommen
om livets evighet och mitt vrisens
o[ndliga mojligheter. I ett land med
religionsfrihet skall ingen hindras
frin att ge sig hiin it detta. Men
intellektuell hederlighet krf,ver att
alla ansprik pi vetenskaplighet av-
visas. De bottnar i samhlillets okri-
tiska respekt for allt som kallas ve-
tenskap och avser att ge New Age
en fullst[ndigt ogrundad legitimi-
tet.

Nietzsches fltskillnad mellan det
apollinska och det dionysiska kan
sannolikt kasta ljus 6ver frigan. Det
apollinska eir erkiint och aktat i vir
kultur. Det dionvsiska har szikert



alltid levt kvar men haft ett liigre
anseende. Vilken foretagsledare,
politiker eller fackfdreningsboss
skulle deklarera att resan eller kon-
ferensen bara iir till for att "vi skall
fi kroka loss" eller "sldppa alla hiim-
ningar under nflgra dagar" ? Det finns
en allmzin fdresteillning om att man
skall vara sansad och nyttig. Det
man gdr skall vara genomtdnkt och
anvdndbart.

Religionen har med denna moti-
vering marginaliserats sedan 1700-
talet. Den har fdrsokt hiivda sitt ex-
istensberiittigande lingt in i vflr tid
genom att siga sig viirna moralen.
Men ingen tror numera att religion
zlr en fdrutszittning for moral. Det
finns tillriickligt mflnga exempel pi
att hogtstiende moral har utformats
pfl rationell grund. Ingen tror heller
pfl att religiosa zir mer moraliska 6n
andra. Minga exempel falsifierar
detta. Dessutom blir den religion
som skall vlrna moralen sfl torftig
och fordomande att endast de mest
bigotta kan uthzirda dess sjiilvbeli-
tenhet.

Trots det har religionen overlevt
som en nisch for efterliingtade keins-
loupplevelser, men ofta under be-
skjutning frin de intellektuella som
har svirt att tflla de inslag som stri-
der mot fdrnuft och rationalitet. I
dag stflr det en strid inom Svenska
kyrkan om forhillandet till New
Age. I diskussionen kan det ndstan
Iflta som om kyrkan stod f6r den
"apolliniska", sunda och sansade,
religionen medan New Age repre-
senterar vidskepel se och hiimnings-
lcishet. I ett debattinlagg om Ma
Oftedal s avstrin gning frin pr[stlim-
betet jiimfordes kyrkan och New
Age med skolmedicin och homeo-
patisk naturmedicin. Kyrkan blev
en form av "vetenskaplig religion".
Hiir ligger sannolikt ocksi forkla-
ringen till kyrkans bristande fdrmi-
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ga att locka folk. Den har blivit si
klok och fornuftig, sansad och nyt-
tig att den inte kan tillfredsstlilla
behoven av mystik och kiinsloupp-
levelser. Undantag finns. T atz€-ro-
relsen, som samlar ungdomar i ett
kloster till stillsam sing och starka
upplevelser av gemenskap, har kvar
sin lockelse. De gamla kyrkofiider-
na rir attraktiv liisning. Biskopar 96r
dkenvandringar for att ffl del av den
karga milj6 som gav upphov till
deras andliga klarsyn.

New Age lockar till sig miinnis-
kor genom att viidja till deras liing-
tan efter upplevelser. Samtidigt gar-
derar den sig mot anklagelsen for
ofornuftighet genom att hiinvisa till
vetenskapen. Diirigenom blir det
tillfltet f6r en upplevelsetdrstande
nutidsm[nniska att med bibehflllen
apollinisk sjiilvaktning leva ut sina
dionysiska bdjelser genom trumre-
sor, shamanistiska seanser, kontakt
med djurandar, s6kande efter cur-
rykryss, meditation och extatiska
upplevelser av jagets fdrening med
de kosmiska urkrafterna. Denna
falskhet som gdr New Age fonii-
disk. Det ovetenskapliga forhill-
ningssiittet rir ett villkor fdr att ve-
tenskapen skall kunna fdrenas med
forkunnelsen. Det dionysiska har
inte fordrivits frfln V[sterlandet men
det upptrzider under Apollos tiick-
mantel. Obalansen kanske inte [r si
stor som Nietzsche ansig. Det iir
inte problemet. Det rir i st[llet att
griinsen mellan fdrnuft och flum-
mighet suddas ut n6r inte de bflda
sidorna av livet kan tillgodoses un-
der former som tilliter en hederlig
varudeklaration.

Christer Hedin cir docent i livsd-
skddningsvetenskap och universi-
tetslektor i religionshistoria vid
Lcirarhogskolan i Stockholm och
Uppsala Universitet.
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Magnetism, gravitation r och
jordstrel ning av Joakim Westerberg
Joakim Westerberg gar pa
fOredrag om jordstrAlning
hos Medborgarskolan.

Vi tar plats i vad som, ironiskt nog,
tidigare var matematikums lokaler,
for att i Medborgarskolans regi upp-
lysas omde h[lsoriskervi utszitts for
pi grund av jordstrfllning. Vi kliver
forsiktigt 6ver de utlagda band som
markerar Currylinjerna i rummet.
Forelzisare rir biofysiker Dick Sj6-
berg, flhdrare ett tjugotal kvinnor i
medel&ldern och nio mdn, varav sex
frfln Fysikum, Stockholms Univer-
sitet. Med docenten Nils Axel Mdr-
ners heldagssymposium om slagru-
tan ett ir tidigare i bakhuvudet, f,r
det inte utan viss spiinning jag ser
fram emot detta serninarium. Kan-
ske det denna gflng kan dyka upp
nflgonting nytt?

Sjdberg inleder seminariet.

- Vi sitter i precis samma bit som
bide magnetismen och gravitatio-
nen. Det vet man inte heller vad det
tir.

Han gflr vidare med att fdrklara
hur smi energier genom systems
egenfrekvenser kan ge stor piver-
kan. Han berrittar om hringbron i
Takoma B ay, diir turbulens fi ck bron
att komma i sjiilvsviingning for att
till slut kollapsa, eller operasflnga-
ren som med sin rost kan ffl glas att
spricka. Likadant iir det med vira
celler fflr vi veta. Om dessa piver-
kas av fel frekvens, kan de raka i
sj?ilvsviingning och, liksom rakap-
paraten som [r instiilld pi 1 10 V och
kopplas in i ett 220 V uttag, explo-
dera, eller &tminstone d6. Det iir nog
inte overdrivet att pisti att en viss
oro sprider sig bland flhdrarna. RZidd-
ningen finns i Manchester lugnar
Sjoberg:
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- Smith, forskare i Manchester, han
har lyckats h[va symptomen hos de
elciverkiinsliga genom att ladda vat-
tenflaskor med den speciella frek-
vens som varje person behover.

Hur vattenfl askorna laddades var
lite otydligt, men det kunde tydli-
gen goras med antingen ljud eller
ljus. Om vattnet efterit var sjiilvly-
sande eller liit framgick inte.

Sjdberg radar nu upp ett antal
exempel pi jordstrfllningsfenome-
net. Vi fir veta att personer med
blodgrupp 0 liittare kan kiinna jord-
strilning, dven for hand. Om Mix
Megapol pi radion inte l6ter riktigt
bra, si eir det jordstrilningen som
stor. Plotslig spiidbarnsdod kan in-
triiffa pi si kallade supercurrykryss,
drir 6ven helt mekaniska klockor
stannar.

Tonen skdrps. Sjoberg berdttar
om en undersokning pe 1920-talet
av cancerfall i en tysk stad, diir det
visade sig att samtliga cancer pa-
tienter vistats pi vattenidror.

- Det f,r bara sopat under mattan.

En man i England kunde hela
folk pi distans med hjalp av radio-
vigor. - Nog iir det frflga om fysik,
bara det att man har inte kommit till
det stadiet rinnu.

Sjoberg, som sjiilv iir arkitekt, kom-
mer in pi byggnationer.

- Alla fornleimningar uppvisar all-
deles bestlmda formationer i fdr-
hillande till de hiir f[lten som man
kan registrera.

Om man l?igger byggstenar pe
jordstrilningslinjer kan dessa ge-
nom sin "hdgre biomassa" absorbe-
ra strfllningen, enligt Sjoberg. Flyt-
tas stenarna i sidled foljer strilning-
en med. Pfl detta siitt kunde de byg-
ga in strfllningen i viiggarna diir den

zir ofarlig for mzinniskor. Detta rir
tydligen en permanent effekt. Pe
frigan om inte inlandsisen borde
absorberat strfllningen och "tagit den
med sig" ndr den drog sig tillbaka
tick vi inget svar. Ddremot fick vi
information om den fantastiska lilla
apparaten ELMAG, utprdvad i bl.a.
Salzburg, som slnder ut ett elektro-
magnetiskt flilt. Den h[ngs framfor
magen och hjiilper mot till exempel
reumatism, vdderoverkf,nsli ghet och
somnstcirningar. ELMAG-siind-
ningen iir si svag att till och med
eldverkiinliga kan anvdnda den.
Best[llning gors genom Sjdberg for
endast 1280 kr.

I pausen fick de som ville, och
det var de flesta, prova slagruta och
vinkelpinnar. Currylinjerna var ut-
mzirkta med sidenband p& golvet, si
att man skulle veta ndr man triiffade
riitt. Nu hjiilpte inte det ndmnvf,rt,
strilningen verkade finnas dverallt
i rummet. Hur detta piverkade iho-
rarnas hiilsa tick vi inte veta, f6r att
inte tala om de som gir Medborgar-
skolans kurser diir. Det var i sista
stund som matematikum flvttade
till friskare lokaler.

En sista skrilvande friga: "Vad

kan vi nu gora ndr vi kommer hem?"

Dra ut sladden till siinglampan,
och flytta sringen om katten kigger
sig pi huvudkudden.

Joakim Westerberg
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Randi om Mdrner
och skoj are

I vflras utmanade den amerikanske
illusionisten och skeptikern James
Randi slagrutedocenten Nils-Axel
M6rner. Om Morner kunde visa att
hans slagruta fungerar i kontrolle-
rade experiment, skulle han vinna
en dryg miljon dollar. Morner av-
b6jde dock, eftersom han menar att
Randi rir en skojare. Hdr svarar Ja-
mes Randi pfl anklagelserna. (Arti-
keln iir tidigare publicerad i SvDZ4l
4 1997 .)

Pi Svenska Dagbladets ledarsi-
da den 2214 beriittades om hur do-
centen Nils Axel Morner avbojt mitt
erbjudande om ett vetenskapligt
kontrollerat experiment fdr att pro-
va om hans slagruta fungerar.

Docent Morner sliger att j ag dr en
skojare. Iagar overens med honom
om att det finns en skojare hdr, men
jag har en annan isikt rin han om
vem det 2ir.

Vilket slagrutetest han iin skulle
gi med pfl att gora, skulle det utfor-
mas s[ att inget "skojeri" kunde
piverka resultaten. Jag foreslog test
med batterier dlrfor att det sagts
mig att Mdrner regelbundet 96r
dessa test med sina studenter fdr att
demonstrera sin formflga.

Mdrner seiger att han "har vikti-
gare saker att iigna sig flt". For oss
vanliga meinniskor air det nog svflrt
att tro pfl att Morner har andra syss-
lor som inbringar honom over 1,1
miljoner dollar, och om han dr en
sidan ren sjiil att han krinner sig
foroliimpad av detta penningerbju-
dande, varf6r kan han di inte helt
enkelt genomfdra testet och skzinka
pengarna flt hemldsa eller it sviil-
tande barn. Det iir otroligt grymt av
honom att vdgra utgora denna upp-
gift, en uppgift som han sziger att
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han utfor dagligen, ndr han skulle
kunna hjalpa dessa olyckliga mzin-
niskor.

Jag tror inte jag har nflgon svirig-
het att l6sa den stora gitan. Jag tror
att docent Morner mycket veil vet att
han inte kan avgora vilken batteri-
pol som lir viind uppit eller nedit,
och att han har ljugit om detta i
flratal. Han fasar for att hans kolle-
ger och studenter, liksom allmiinhe-
ten i Sverige och vdrlden, skall kom-
ma underfund med detta faktum.

Docent Morner vill slingra sig
undan varje test diirfdr att han air
riidd f6r att bli avslojad. I annat fall
skulle han anta mitt erbjudande,
genomfora testet och gdra mig liij-
lig. Di skulle han ocksi vara en
uppburen vetenskapsman som gick
med pi - sisom varje vetenskaps-
man b6r gdra- att bevisa sinapisti-
enden. Hans undanflykter iir ytliga,
grundldsa och falska, och anvrind-
ningen av slagruta iir ett bedriigeri
som han friimjar for att tillfredsstiil-
la sitt ego.

Jag utmanar honom att bevisa att
jag har fel genom att anvdnda en
enda timme av sin tid, nigot som
skulle inbringa honom (eller vilket
vlilgorenhetsiindamil som helst) en
mycket stor summapengar, och till-
fredsstiilla hans kolleger, hans stu-
denter och allm6nheten. Till dess
att han samtycker till att gdra detta
framstir han som en uppblflst prat-
makare, full av pseudovetenskap,
bortforklaringar och svaga argu-
ment.

" Jag invdntar ett svar fr6n honom.
Aterigen.

James Randi

Fotnot: Liis mer om Randis utma-
ning pi http://www.randi. orgljrl
chall.html
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Sjukskoterska
varnad for Biolight-
behandling
En sj ukskoterska med privatpraktik
pi Lidingo har fitt en varning av
hiilso- och sjukvirdens ansvars-
nzimnd.

Skdterskan hade behandlat en
kvinnas ledbesveir med infrarott ljus,
sfl kallad Biolight-behandling. En-
ligt socialstyrelsen finns inget ve-
tenskapligt stod for att metoden har
effekt. Ansvarsnrimnden menar ddr-
fdr att skoterskan handlati strid mot
vetenskap och beprdvad erfarenhet.

Kvinnan med ledbesvzir blev bara
seimre under behandlingen.

(DN r/3 -91)

rest som med stOrrsta sannolikhet
kan forklaras i psyko-sociala ter-
mer.

Aven den seridsa UFO-rorelsen
blir tyviirr ofrivilliga myrspridare i
och med att man informerar om
hrindelser som inte undersdkts pi
djupet. Drirmed bidrar man till en
spridning av new age-rdrelsens och
nyandlighetens forestiillningar. En
direkt fara finns i att ungdomar lock-
as in i extrema politiska och religi-
osa grupper. UFO har idag blivit en
del av ungdomskulturen. Intresset
unytdas redan av Le Pens franska
extremhdger och amerikanen Louis
Farrakhans svarta muslimer. Det
biista srittet att motverka denna ut-
veckling dr sannolikt att serios UFO-
forskning gors inom den internatio-
nella skeptikerrdrelsens ram."

En foretrridare for ABF fornekar
att man sponsrat miissan (NT l l/
10). Man hade bara arrangerat nflg-
ra av foredragen, for att kritiskt pr6-
va nya foreteelser i samhiillet.

Hakan Blomqvist inveinder (Folk-
bladet Ostgoten l4/l}) am det iir
miirkligt att kritiskt belysa en f6re-
teelse genom att bara lita dess f6re-
sprikare komma till tals.

I nfekterad fol kbi ldar-
debatt
Journalisten Lilian Ohrstdm utsigs
til Arets folkbildare 1996. Nu de-
batteras utmdrkelsen pfl Svenska
dagbladets kultursidor.

Bakg.runden eir en positiv recen-
sion av Ohrstr6ms bok "Sex, ldgner
och terapi". Erik Rodenberg angri-
per recensionen och recensenten,
Knut Ahnlund, svarar.

"Att en fcirfattare som Lilian
Ohrstrdm, som si uppenbart visat
sig oformdgen till siviil saklighet
som elementrir kontroll, av Veten-
s$up och Folkbildning urndmnts rill'Arets folkbildare' dr fdrvisso tra-
giskt", skriver Erik Rodenberg

Knut Ahnlund svarar: "En av de
fi gladjande hiindelserna i der hiir
sammanhanget var att Lilian Otrr-
strom 1996 av Vetenskap och Folk-
bildning utniimndes till 'irers folk-
bildare'."

(SvD 4/rr -97)

Skeptiker ldmnar
UFO-rorelsen
Hflkan B lomqvist, sekulzirhumanist
och skeptiker, lzimnar efter mflnga
irs arbete den svenska UFO-rorel-
sen av ideologiska och personliga
skZil. Han kommer att rigna sig 6t
frilansjournalistik inom omri:dena
livsflskfldning, religion, sekter, new
age, sekukirhumanism, etik, sam-
hiillsfrflgor, psykologi m.m. Sitt ide-
ologiska stiillningstagande formu-
lerar han pi foljande vis:

"Den seriosa UFO-rdrelsens un-
dersdkningarvisar att i stort sett alla
UFO-rapporter kan ges naturliga
forklaringar. Flera av de biista UFO-
fallen i Sverige har vid djupunder-
s6kningar visat sig ha psykologiska
f6rklaringar. N[r andelen troliga
militiira missiler och flygplan, elek-
triska urladdningsfenomen etc. dras
bort iterstir en ndrmast f6rsumbar
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ABF och ockultis-
men
ABF sponsrar ockultism och pseu-
dovetenskap och nyandlig sekte-
rism. Det menar Hikan.Blomqvist i
en artikel i Folkbladet Ostgoten (6/
r0 -97).

Enligt annonserna sponsrade
netmligen ABF den s.k. Visdoms-
mdssan i Nomkoping i slutet av sep-
tember. En av talarna var Sten Lind-
gren. Enligt Blomqvist sliger sig
Lindgren bl.a. dirigera tefatsflottor
over Sverige och sti i kontakt med"det kosmiska br6draskapet".

Vrirre ir dock, menar B lomqvist,
eir att Lindgren ingir i ett neitverk av
antisemiter. En av Lindgrens ndra
medarbetare dr till exempel Lars
Adelskogh i Skdvde, som bland
annan uppmiirksammats foren anti-
semitisk hemsida pfl Internet med
titeln "Ar EU en judegrej?"

L
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Nominera Arets
pristagare!

Sty;elsen valkomnar forqlag pA kandidater
till 'Arets folkbildare och Are"td forvillare frAn

Vdnd dig med dina forslag direkt ti l l nAgon i
styrelsen, eller skriv ett brev till Vetenskap
och Folkbildning, Box 185, 101 23 Stock-
holm. Mdrk kuvertet "pristagare 1997".

Folkvett nr 21997

Healing och social-
bidrag
En kvinna i Angermanland fflr soci-
albidrag for att kunna betala en hea-
ler. Det iir innebdrden i en dom frin
kammarreitten i Sundsvall. Kammar-
rritten gir diirmed emot bflde social-
nrimnd och linsriitt.

Kvinnan fir r?itt till 9200 kronor
forbehandling i mannens hem, samt
4274 kronor for telefonkostnader.
Behandlingen bestod i "energiover-

foring", som delvis skedde per tele-
fon.

Mannen som utfdrde behandling-
en lr fore detta innehavare av en
TV-affiir. Han pistir sig ha botat
bide cancersjuka och ryggpatien-
ter. Han kan inte sjiilv forklara vad
han gor, men menar att man "miste

ut i kosmos" fdr att kunna forklara
hur behandlingen fungerar.

Den behandlade kvinnan, som
sedan tvi flr [r sjukskriven pA grund
av ingestattacker, har enligt liikar-
intyg kunnat minska sitt intag av
ingestdzimpande tabletter sedan den
alternativa behandlingen inleddes.

En av kammarrdttens ledamdter
anforde skiljaktig mening i domen.

(DN r2t4 -97)

Gratistidningen Metro, som delas
ut i Stockholms tunnelbana, hade
den 15 augusti ett storre reportage
f6reningen Vetenskap och folkbild-
ning.

I reportaget intervjuades fdren-
ingens ordforande Per-Olof Hulth
och Folkvetts ansvarige utgivare
Sven Ove Hansson. Aven utmtir-
kelsen "Arets f6rvillare" uppmdrk-
sammas.
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New Age och plAn-
boken
Litteraturkritkern Nina Bjork har
varit pi New Age-mzissa i Malmd
Hon fdrvflnas 6ver hur mycket man
forveintas konsumerafdr att oka sin
andlighet:

"Andlighet och kommers tycks
alltsfl i vattumannens tidsilder inte
liingre sti i nigot motsatsforhillan-
de. Tveirtom tycks tjockleken pfl din
plflnbok kunna miita graden av din
inre mognad", konstaterar Nina
Bjork.

(DN 6ts -97)

Tefat var spionplan
De flesta rapporterna om UFO:n
under 50- och 60-talet berodde pfl
att folk fAtt se glimtar av amerikan-
ska spionplan. Det framgir av en
rapport frin underriittelsetjiinsten
CIA.

De amerikanska myndigheterna
valde dock att ljuga for att hemlig-
hilla planen. Niir nfigon hade rflkat
se planen, forsokte flygvapnet bort-
forklara observationerna genom att
hiinvisa till atmosfririska fenomen.

Det iir si vitt man vet forsta ging-
en amerikanska federala myndig-
heter erkdnner att de ljugit.

(KvP 5/8 -97)

Fdreningen i Metro foreningens medlemmar.



P. C. Jersild om ho-
ten mot vetenska-
pen
Under rubriken "de nya hoten mot
vetenskapen" refererar P. C. Jersild
en debatt om vetenskap och antive-
tenskap som fdrts i januarinumret
av Scientific American.De tre frrim-
sta hoten mot vetenskapen kommer
frin kreationismen, New Age och
feminismen, menar debattorerna i
den amerikanska tidskriften.

Jersild framhAller att den svens-
ka situationen skiljer sig frin den
amerikanska. Kreationismen iir inte
s[rskilt inflytelserik i Sverige, och
svenska feminister zir inte veten-
skapsfientliga pi samma sritt som
vissa amerikanskor.

Jersild funderar Zindi: "Nigon-

stans gflr rimligen en grdns for det
meningsfulla i att anliigga ett ge-
nusperspektiv... Det kan inte gairna
finnas en multiplikationstabell fdr
md.n, och en for kvinnor."

(DN 21/4 -97)

Haller vetenskapen
pA att ta slut?
FOr nflgra [r sedan spekulerades en
hel del i populiirvetenskap och me-
dia om man bdrjade ndrma sig en
slutgiltig fysikalisk teori som fdr-
klarar allting. En sidan teori be-
n6mndes en "TOE" ( Theory Of
Everything). Nu har den debatten
tagit sig en ny veindning efter att
vetenskapsjournalisten John Hor-
gan kommit ut med boken The End
of Science; Facing the Lintits of
Knowledge in the Twilight of the
Scientffic Age (Addison-Wesley,
I 9e6).
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I boken driver Horgan tesen att,
trots att det idag lever fler veten-
skapsmiin och bedrivs mer forsk-
ning rin nigonsin i historien, blir de
viktiga och grundl[ggande uppriick-
terna allt fiire och obetydligare.
Horgan tycker sig till och med kun-
na fdrutsiiga att vi ndstan eir framme
vid "kunskapens grd.nser". Boken
har irriterat och oroat och vdckt en
hel del debatt. Bl. a. tog Dagens
Nyheter in ett pratigt och intetsri-
gande angrepp pfl boken av John L.
Casti, en av de "chaoplexologists"

somHorgan farovarsamt fram med.
Akademiker oc h universitetsfolk iir
kanske fr[mst oroade 6ver att bo-
ken kan bidra till en attityd hos
allmeinheten och politiker som pA
sikt hotar finansieringen.

Sj?ilv tyckerjag att det tir en rolig
och liittliist bok med mflnga rlnk-
vlirda och insiktsfulla synpunkter
om forskningen och dess krindaste
fdretrzidare. Boken har en sunt kri-
tisk attityd till auktoriteter och dr
oftast elak mot de kiindisar som
intervjuas.

Som allting som koncentrerar sig
pi de krindaste och det mest spekta-
kuliira tenderar den dock att bli ytlig
och ihfllig. Boken iiruppbyggO tiring
intervjuer med kiinda forskare inom
m&nga olika omrflden. Fysiken,
matematiken och de nya modein-
riktningarna inom detta gebit, kaos
och komplexitet, fflr stort utrymme.
Artificiell intelligens, hjiirn- och
medvetandeforskning, evolutions-
och molekyl2irbiologi samt veten-
skapsfilosofi behandlas ocksi. Mera
ti l l [mpade omriden som kemi,
materialvetenskap och elektronik,
liksom ndstan all teknologi, forbi-
gis helt.

Att de stora upptiickterna kom-
mer allt glesare kan jag hfllla med
om. En grundl[ggande vetenskap-
Iig upptiickt kan ju bara g6ras en

ging och for varje ny uppt[ckt lig-
ger det i sakens natur att det blir
svirare att g6ra ytterligare en. Om
det inte var s6' skulle viirlden vara
mycket svflrbegriplig. Einsrein har
sagt att det konstigaste med veirlden
iir att den gir att begripa. Anled-
ningen till att den i viss mfln kan
begripas dr att den styrs av nigra f6.
fundamentala lagar. Annars skulle
inte vetenskap vara m6jlig att bedri-
va. Samtidigt har det den sjiilvklara
konsekvensen att det eir mycket svirt
att g6ra nya fundamentala upptack-
ter.

Om detta att gora nya grundliig-
gande upptackter iir synonymt med
vetenskap si kanske man kunde
hilla med Horgan och seiga att den i
varje fall bdrjat utvecklas berydligr
lingsammare, jlimfdrt med borjan
av 1900-talet. Jag vill dock bestrida
att det iir detta som dr "vetenskap"

och ingenting annat.

Nittionio procent av alla veten-
skapsmzin gdr inga nya upptrickter
overhuvud taget. Detta betyder ab-
solut inte att deras liv och g[rning
varit forfelade. Vetenskap iir inte i
forsta hand att g6ra en viktig upp-
tiickt, publicera den och kassera in
Nobelpriset. Vetenskap dr att kunna
forstfl och till[mpa naturlagarna och
anvrinda den vetenskapliga meto-
den. Vetenskap inneb[r mest att til-
liimpa kiinda teorier pi att kisa prak-
tiska och tekniska problem. Sist men
inte minst f,r det vetenskapens upp-
gift att uppriitthilla kompetens pi
minga svira och tekniskt viktiga
omriden och att fora denna kompe-
tens vidare till nya generationer.
Vetenskapen dr inte gjord i och med
att upptiickten [r gjord, beskriven
och stlilld pi bibliotekens hyllor.
Den mflste, med stor m6da, 6terer-
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6vras av varje ny generation. Sker
inte detta halkar vi snart tillbaka i en
ny mork tidsAlder av vidskepelse
och okunnighet.

Man bdr ocksfl betiinka att nya
upptackter ofta fordrar, sflviil som
for med sig, ny teknologi i ett intimt
vf,xelspel. Nlr det giiller till exem-
pel elementarpartikelfysiken ser
man tecken pi att den nitt en grrins
som sritts av nu kiind teknologi.
Samtidigt rir det osdkert om de se-
naste decenniernas upptiickter inom
elementarpartikelfysiken kommer
att generera nigon ny teknologi som
kan fdra utvecklingen vidare. Efter-
som elementarpartikelfysiken dr den
viktigaste av de viirldsbildsskapan-
de vetenskaperna rir det nog den
som Horgan friimst inspirerats av
nrir han driver sina teser. Han ser
hur streingteoretiker arbetar i ett su-
perabstrakt matematiskt vakuum
utan kontakt med de magra nya
empiriska fakta som kommer frin
jAttelika acceleratorer med alltmer
overanstrrin gda budgetar.

Det zir enormt viktigt att framhil-
la just sambandet mellan teknologi
och vetenskapliga framsteg ndr man
diskuterar dessa saker. I vetenska-
pens utveckling finns stiindigt ett
v;ixelspel dlir ny teknologi (eller
hantverkskonst) leder till vetenskap-
liga framsteg och omvtindningen,
ddr vetenskapliga framsteg leder till
ny teknologi. Hela den moderna
fysiken kom fram ur en kombina-
tion av det teknologiska behiirskan-
det av elektromagnetismen i fdren-
ing med vacuumteknologi och an-
dra konster. Fdrmigan att kontrol-
lera och styra elektriska laddningar
och strOfirmar med elektriska och
magnetiska fiilt innebar den stdrsta
och mest genomgripande teknolo-
giska revolutionen som meinniskan
hittills sett. Den formflgan vf,xte
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fram under 1800-talet och har kul-
minerat i virt flrhundrade med ra-
dio, TV och mobiltelefoni, elektro-
nik, mikrochips och datorer. Dessa
saker, tillsarnmans med forbriinning
av fossilt kol forj ordbruk, transpor-
ter och annan energiproduktion,
dominerar vir civilisation.

Det finns en underliggande ton
av oro som accentueras av Horgans
bok: oron for hur vi skall gi vidare.
Elektromagnetismen och forbriin-
ningsmotorn dr nu drygt hundra ir
och, forutom den foraktade krirnen-
ergin, verkar ingen ny teknologi
komma fram. Det iir liitt att berusas
av Internet, men egentligen dr vdl
fenomenet ingenting annat ein en
logisk utveckling av telegrafen.
Verkligt ny teknologi viixer inte pfl
trld. det iir lika bra att inse.

Hanno Essdn

Pseudoarkeologi
och kreationism

Francis B. Harrold & Raymond A.
Eve (red.), CuIt archaeology crea-
tionism. U nde rs tandin g p s e ud o s ci-
entific beliefs about the past. An
expanded edition. University of
Iowa Press 1995

Sveriges produktion av pseudove-
tenskapliga texter om det forflutna
koncentrerar sig freimst till tvfl om-
riden: lokalpatriotismen och arke-
oastronomin. Forintelserevisionis-
ter och von Ddniken-teoretiker lir
ovanliga hrir, och kreationistiska tan-
keginger torgfdres stillan utanfdr
vissa frikyrkors moten och uppso-
kande verksamhet. Svenska 6ver-

sfittningar av utliindska bocker i
dlnikistiska dmnen och "New Age"
hdr dock inte till ovanligheterna i
vflra boklidor och bokklubbar.
Minst en tidskrift pi omrfldet er-
bjuds Pressbyrins kunder over hela
landet som ett exempel pi hur ding
delar av denna vrirld iir.

I USA eir situationen delvis en
annan. Landet har forstis sin gene-
rost beskrirda del av diinikister,hy-
perdiffusionister med fl era pseudo-
vetenskapare, men dessutom iir kre-
ationismen politiskt spriingstoff.
Kreationism dr ett s amlingsbegrepp
fdr olika schatteringar av den bok-
stavstrogna uppfattningen att den
gammaltestamentliga skapelsebe-
rdttelsen iir historisk sanning. Den
kristna hogern har i USA kiimpat
rinda sedan senaste sekelskiftet fdr
att denna uppfattning skall ersdtta
eller itminstone ges lika mycket
utrymme som den biologiska evo-
lutionen i skoiundervisningen. Del-
statliga lagar med detta syfte har
stiftats i sodern, fdr att sedan rivas
upp av federala domstolar. Kampen
iir lflngtifrfln 6ver, och ingirsom del
av de stora motsf,ttningarna mellan
liberalism och fundamentalistisk
konservatism. Pi en del hflll "l6ser"

man problemet och undviker kon-
flikten genom att varken undervisa
om evolutionen eller skapelsebe-
rrittelsen!

Boken Cult Archaeology and
Creationism omfattar elva kritiska
uppsatser om kreationism och "cult

archaeology", vilket pfl svenska bor
kunna kallas pseudoarkeologi. Med
tanke pi kreationismens politiska
roll i USA lir det fdga forvfinande att
den tar betydligt stdrue plats i boken
[n pseudoarkeologin. Frflgan om
vad folk egentligen tror pi besvaras
kortfattat - intresset koncentreras
mer pfl varfdr de tror sfl och vad man
kan sdra 6t saken.
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Bokens innehill bygger friimst
pA en serie enkdtundersokningar
bland universitetsstuderande i olika
nordamerikanska st[der. Undersok-
ningarna visar bland mycket annat
att en forskrlckande stor andel (ib-
land en majoritet) av respondenter-
na tror pi mflnga kreationistiska och
pseudoarkeologiska pistAenden, att
riktad undervisning minskar denna
tro, men att den "tillnyktrande" ef-
fekten iir overgflende och miste
underhillas.

En intressant egenhet rir attpseu-
doarkeologiska id6er och kreatio-
nism tenderar att utesluta varandra
hos enskilda respondenter - sklilet
iir formodligen att samma religiosa
dogmer som fdresprflkar kreatio-
nism f6rkastar tron pi andra "para-

normala" fenomen med religiosa
fdrtecken. Respondenterna tycks
forma sina uppfattningar om dessa
frigor utanf6r skolan, och norda-
merikansk undervisning i naturve-
tenskap och kritiskt teinkande zir
uppenbarligen inte tillriicklig fdr att
rubba uppfattningarna.

Bokens allmainna budskap iir att
vi som vetenskapare inte fir lita
pseudovetenskapliga pfl stienden sti
oemotsagda - pseudovetenskapens
lockelse liggeri dess sprinnande och
intressanta pistienden, och vi mis-
te diirfor visa hur man med veten-
skapliga metoder kan ffl spdnnande
och intressant kunskap om det fak-
tiska forflutna. Redaktdrerna pipe-
kar i den avslutande uppsatsen fa-
ran i detta sammanhang med den pfl
senare ir sfl populzira postmoder-
nistiska relativismen - endast med
hjalp av logik, rationalism och kri-
tisk prdvning kan vi ju beddma ex-
empelvis huruvida pyramiderna
verkligen var landningsplatser fdr
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rymdfarkoster eller inte. Det nyttar
foga att med en chic formulering
kalla vetenskapens kritik mot folk-
lig vidskepelse for intellektuellt for-
trvck.

Martin Rundkvist

INSANDARE:

Forsdtt bevaka sekterna!

Jag har under en tid tacksamt kun-
nat konstatera att massmedia pi oli-
ka siitt belyst nutidens stora farsot -
destruktiva sekter eller kulter. Aven
om man tycker att det bara rir ett
skrap pi ytan, iir det oerhdrt viktigt
att det kommer till allmf,nhetens
kiinnedom vilka risker man tar nrir
man moter dessa sekters och kulters
vf,rvare av nya medlemmar.

Att man inom mflnga sekter bar-
skrapas ekonomiskt iir en aspekt pi
varfor man bdr avhflll.as sig frin all
berdring med dessa. An vrirre anser
jag det vara att man vid viirvning
trott pfl alla utlovade losningar pa
eventuella problem man har. (Man
s[ger sig inom sekterna ha den ab-
soluta sanningen.) Dessa loften vi-
sar sig i l[ngden vara falska, men
hur skalljag vilja eller kunnaerkdn-
na det efter att underen lzigre period
ha varit delaktig i falskspelet? Det
vill till kurage for att inf6r sig sjiilv
och andra tillstfl att j ag har gfltt pi en
nit - alltsi fortszitter jag art inbilla
mig att allt iir fdrtrZiffligt inom sek-
ten. Eller sfl harjag kommit si djupt
in i rorelsen att jag fullstiindigt ma-
nipulerats och frflntagits ett kritiskt
tiinkande.

Jag vet att minga fortsritter trots
att de mflr viildigt diligt. Vissa har
haft kvar ett uns av kritiskt tiinkande
och med stod av utomstiende haft
kraft att l[mna sekten och dess de-
struktiva innehill. Men minga -
alltfdr mflnga - har under sin sekttid
till slut rikat ut fdr en psykos med
behov av lingvarig vird. Ett grymt
pris att betala for att man trott pi
sina medmf,nniskor.

Gemensamt for de destruktiva
sekterna eir deras odemola'atiska
uppbyggnad, deras vidriga mdnnis-
kosyn och deras intolerans mot olik-
tzinkande. Till grund fdr minapisti-
enden kan jag hrinvisa till deras eget
skriftliga material.

En friga som ocks& mflste beva-
kas med skiirpa iir vad som dr orsa-
ken till att sekterna 2ir angeleigna om
att driva egna skolor. Sekternas
struktur pflverkar givetvis skolar-
betet. Hur skall dessabarn nigonsin
kunna l;ira sig ett sjiilvstiindigt och
kritiskt teinkande? Vilket enormt
ansvar fdr dessa barns utveckling
skolverket har tagit pi sig i och med
att de godkiint dessa ifrAgasatta sko-
lor.

Tack for det engagemang ni hit-
tills visat. Jag hoppas att ni regel-
bundet teinker Aterkomma med upp-
lysningar till allmdnheten om dessa
sekter och kulter.

Birgit Hansson
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Resultatrcikningar

9601 01-96123r 950 1 01 -95 1231

Intiikter

Medlemsavgifter

Prenumerationsavgift er

Lcisnummer

Ovriga intiikter

Kostnader

Produktion Folkvett

Porto

Progek tjiinster

Ovriga kostnader

Resultat ftire

finansnetto

Riinteintiikter

Riintekostnader

,A,rets resultat

59.400

6.790

5 1 0

620

58.400

1  1 .350

65

134

67.320

rs.362-

6.008-

18.894-

8.1 07-

69.949

12.130-

I 1.099-

15.307-

2.529-

48.371-

l8.g4g

4.255

0

23.204

41.065-

28.994

5 . 1 1 1

0

33.995
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Balansrdkningar

96t231 95123r

Tillgingar

Kassa

Postgiro , 63591-2

Prospar, konto 212

Fordringar

Summa tillgingar

Skulder och eget

kapital

Skulder

Progek

Owiga skulder

Eget kapital

Balanserat resultat

Fonder (The 2000 Club)

Arets resultat

75

4.871

131.386

0

75

15.432

100.428

2.080

136.332 l 18 .015

0

0

3.276

1.61  I

4,897

99.388

t3.740

23.204

79.133

0

33.99s

136.332

Summa skulder och 136.332

eget kapital

I Stockholm den 14 april 1997

Pertti Poutiainen

kassdr

113.129

118.015
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Arsberdttelse f6r f6reningen Vetenskap och Folkbildning
verksamhetsAret 1996

Antalet medlemmar:
Den 26 februari var det 448 och den
29 januari var det 478.

Styre lsens sam mansatt-
ning under 1996:
Bengt Erlandssonn s

Hanno Essdn, o, vice ordf, sekrete-
rare

Sven Ove Hansson, o, redakttir och
ansvarig utgivare fU Follarctt

Lars Hedeniis, s

Niels Hovmciller, s, redakt6r ftir
Folkvett

Hans Isaksson, o, redaktdr forFolk-
vett

Lennart Johansson, o, redaktcir fcir
Folkvett

Rune Lindqvist, s

Pertti Poutiainen, o, kass6r

Riitta R[ty, s

Kjell Stromberg, s

(o = ordinarie, s = suppleant)

Revisorer har varit:
Kerstin Jon-And och Lars Olov
Pettersson (ordinarie)

MargaretaBlomberg och Jan Aman
(suppleanter)

Valberedning:
Hans Isaksson och Pelle Palm

20

Redakt6rer f6r Folkvett
har dessutom varit:
Per Sandin och Jonas Sciderstriim

Ekonomi:
Medlemsavgiften under 1996 har
varit 150:- och prenumerationsav-
giften 1 00: -. Kassabeh6llningen var
den 1/1 1996 118 015 och den 31/
12 1996 136 332:.

Medlemsm6ten:
A.rsmotet 1996 hOlls pfl Fysikum,
Stockholms universitet, den 6 april.
1996 irs folkbildare Haniet Sven-
hard bertittade om sitt arbete inom
ftireningen FRI som kiimpar mot
auktorittira sekters tankefdrtryck.

Den 18 april l996httllH&{<anBlom-
qvist ett ftiredrag om New age och
politisk extremism.

Den 5 juni t996 htill Mario Bunge
ett fciredrag om Pseudoscience in
Academia.

Den 10 oktober htill Rolf Manne ett
floredrag om vetenskapens syn p&
slagrutan.

Den 27 november 1996 hlill lrn-
nart Friis och Klas Berlin ett fdre-
drag med titeln Elk[nsliga patienter
finns, men finns elciverkiinslighet?

Folkvett
Tidningen Folkvett har utkommit
med tre nummer under t996, varav
ett dubbelnummer (34). Totalt
skickas c:a 610 exemplar av tid-
ningen ut till medlemmar och pre-
numeranter och som friexemplar.

Hemsida
F0reningen har numera en hemsida
pi internet med adress (URL):

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

Arets utmdrkelser
Till irets folkbildare 1996 utsflgs
Lilian Ohrstrdm frir sin unders6-
kande journalistik om faran med"dolda minnen" fcir riittsslkerhe-
ten. Utmiirkelsen Arets forvillare
1996 gick till kommittdn fdr det s k
alternativa nobelpriset (The Right
Livelyhood Award) som utseff en
homeopat till ett prestigefyllt pris.

Stockholm den 16 april t997

Styrelsen
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