
14   TEMA: MyTEr oM FinlAnds hisToriA

INTERVJU

Vetenskapen tillräckligt 
magisk för Rosing
Om jag har en Gud så är det vetenskapen, konstaterar Svenskfinlands egen vetenskapsfilosof 

och skeptiker Hans Rosing, som nu har dragit sig tillbaka till ett lite lugnare pensionärsliv. 

Men rollen som ”djävulens advokat” i samhällsdebatten tänker han inte släppa.

D
et var förundran som led-
de Rosing till vetenskapen, 
en förundran som fick sin 
första gnista när han som 
tonåring bläddrade i en 

populärvetenskaplig bok om astronomi.
– Det var en svindlande känsla att inse 
hur obegripligt stort universum är, jag 
blev plötsligt förundrad över vilka alla gå-
tor som kan gömma sig i denna enorma 
värld. Den fascinationen för universum 
och naturen har jag fortfarande, veten-
skapen är tillräckligt magisk för mig, jag 
behöver ingen religion. 

Rosing konstaterar vidare att det är ett 
under i sig att han sitter här idag. Utan ve-
tenskapen skulle den hjärtoperation som 

räddade hans liv för två år sedan inte varit 
möjlig. 
– Min ögonoperation räddade synen på 
ena ögat, höftoperationerna ger mig möj-
ligheten att ta promenader. Jag brukar 
säga att jag har haft tur i mitt liv.

”Vad är filosofi?”
Och mycket har hänt sedan han öppnade 
den där astronomiboken för ungefär 50 år 
sedan, men dragningen till det gåtfulla har 
löpt som en röd tråd genom de händelse-
rika åren. Under åren har han i sin roll som 
samhällsdebattör hunnit bidra med över 
1000 artiklar i olika dagstidningar, förutom 
den oöverskådliga mängden insändare på 
dagstidningarnas debattsidor. 
– Min första artikel ingick i Vasabladet år 
1966, sommaren efter att jag börjat stude-
ra vid Åbo Akademi. Den hade rubriken 
”Vad är filosofi?”

Drömmen om att skriva en bok väcktes 
redan under det första studieåret, han be-
rättar hur han började sätta sig in i debat-

ten om flygande tefat, hade tänkt skriva 
en bok om argumenten för och emot 
ufon.
– Det blev inget, men jag började regel-
bundet skriva artiklar om olika vetenskap-
liga ämnen för Vasabladet. Den äldsta da-
terade tidning som jag sparat är från 1967, 
då min artikel ”Årets kortaste dag” ingick.

Andra rubriker bland de gulnade bla-
den är ”Har psykoanalysen en framtid?” 
från 1971, ”Var Gud astronaut?” från 
1972, och ett Hufvudstadsblad från 1971 
innehöll en lång artikel om Pearl Harbor. 
I samma tidning råkade hans egen vigsel-
annons ingå.
– Jag var också intresserad av psykologi 
och historia. Sociologi var mitt långa bi-

ämne i licentiatexamen. Historian när-
made jag mig via böcker om andra världs-
kriget, som förstås var mycket på tapeten 
under min uppväxt på 50-talet. 

Över lag beskriver Hans Rosing sig 
själv som en nyfiken mångsysslare som 
har svårt att fördjupa sig i något enskilt 
ämne. 

Spöken och tankeläsning
På sjuttiotalet råkade han bli något av 
en expert på parapsykologi, ett ämne så 
långt från det skeptiska idealet man kan 
komma. Till parapsykologin hör diverse 
fenomen som förefaller att vara oförenli-
ga med en vetenskaplig världsbild såsom 
tankeöverföring (telepati), att kunna se 
in i framtiden (prekognition), återfödelse 
(reinkarnation) och att påverka föremål 
med blotta tanken (psykokinesi).
– Intresset för parapsykologi var enormt 
på sjuttiotalet. Det skrevs böcker om det i 
massor, med argument från båda sidorna. 
Själv köpte jag väl en tio böcker i ämnet. 

Det fanns till och med ett stort tryck på 
att det skulle bildas en professur i para-
psykologi vid Åbo Akademi.

Någon professur blev det inte, men 
Rosing blev av nuvarande professorn i 
religionsvetenskap Nils G. Holm ombedd 
att hålla en kurs i ämnet. Vid slutet av 70-
talet var intresset redan svalt, man hade 
enligt Rosing börjat tröttna på att ”resul-
taten” var så dåliga.

Bok blev lyckokast
Hans filosofiska bana fick sin början med 
en lapp på anslagstavlan i Humanisticum. 
En lapp på anslagstavlan och en kurs som 
inte riktigt blev som den skulle.
– Jag började vid ÅA på det sättet att jag 

klev in i Humanisticum en dag och kol-
lade vad som hände där, mer invecklat än 
så var det inte på den tiden. 

Den första kursen i logik fick han dock 
ta två gånger, läraren som ledde den för-
sta stal en skrivmaskin och fick sparken.
– Andra gången jag gick den var vi två stu-
derande och timlärare Mårten Ringbom. 
Han körde från Borgå en gång i veckan 
för att undervisa oss två, den andra av oss 
kom dessutom alltid sent till föreläsning-
arna.

Sin avhandling pro gradu skrev Rosing 
om kausalitet, licentiatavhandlingen om 
objektivitet. Doktorsavhandlingen var på 
gång ungefär ett år, men sedan insåg han 
att han inte var tillräckligt intresserad av 
det akademiska skrivandet och lämnade 
projektet.
– Gnistan fanns inte, jag insåg att det pas-
sade mig bättre att satsa på att bli lärare 
och försöka leva på att skriva böcker och 
frilansa. En mångsysslare passar sällan 
som forskare.

Medan barnen var små passade han på 
att skriva Vetenskapens logiska grunder, 
som ännu idag används i undervisningen.
– Den boken var ett riktigt lyckokast, den 
har blivit tryckt i åtminstone 10 upplagor 
och jag har inte ändrat ett dugg sedan 
originalet. Den har säkert sålts i 15 000 
exemplar tack vare att den fungerade på 
den svenska marknaden.

Vetenskap på modet
Som ett annat lyckokast beskriver Ros-
ing det plötsligt stora intresset för veten-
skapsteori med början på 1960-talet.
– Studentrevolterna på 60-talet var ett 
utryck för en stor ideologisk omställning, 
bland annat ingick en protest mot posi-

tivismen i samma revoltvåg. Det blev på 
modet att kritisera positivismen, Popper 
och Kuhn blev stora förebilder och plöts-
ligt var vetenskapsteori något som alla 
studenter behövde.

Rosing började hålla kurser i veten-
skapsteori inom alla fakulteter, till och 
med på Tekniska fakulteten där han be-
skriver intresset som ”milt sagt svagt”. 
När lektoratet i vetenskapsfilosofi inrätta-
des vid filosofiska institutionen sökte han 
det tillsammans med två andra, de båda 
andra var doktorer.
– Jag har många gånger undrat vad jag 
skulle ha gjort om jag inte fått tjänsten. 
Trots att det var jag som mer eller mindre 
byggt upp den redan var jag ju inte dok-
tor, så risken var rätt stor att den ändå 
skulle gå till någon annan. 

Vad är filosofi?
Så för att återknyta till rubriken på den 
första av dryga 1000 artiklar som Rosing 
skrivit sedan 1966 – vad är filosofi?

FAKTA: HANS RoSINg om… 

Vetenskap… spännande
Religion… modern vidskepelse
meningen med livet… att leva
Hans Rosing… nyfiken mångsysslare
Fantasy… trollbinder
myter… fascinerande
Censur… bläFo
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M
in vecka börjar glans-
fullt i läsesalen Rare 
Books and Music vid 
British Library i Lon-
don. British Library är 

det idealiska stället för den som önskar 
läsa böcker och manuskript. Min bok vi-
lar på ett bokställ och en lampa vid bor-
det tänds då övriga beställda böcker är 
färdiga att avhämtas vid utlåningsdisken. 
Jag läser en sjuttonhundratalsskildring 
av Mexiko på engelska, ett språk jag be-
härskar någotsånär väl. Den tryckta tex-
ten är lätt att läsa – hade jag valt att sitta 
på manuskriptavdelningen skulle texten 
vara handskriven och läsningen betydligt 
långsammare. Inte sällan får en historiker 
framför sig dokument som till en början 
ter sig obegripliga och öppnar sig först ef-
ter flera timmars arbete, då man lärt sig 
hur författaren utformar sina bokstäver.

Böckerna och dokumenten som kan 
tjäna som historiska källor till det jag 
just nu är intresserad av, 1700-talets 
Nya Spanien, är för det mesta skrivna 
på spanska, som jag läser med största 
möda. Ibland är texterna skrivna på la-
tin som jag bara gått en grundkurs i. Jag 
har kolleger som lärt sig språk som ryska, 
swahili och nahuatl för att kunna läsa 
historiska dokument. Man får alltså ofta 
räkna med mycket arbete, det som kall-
las för historikerns hantverk, innan man 

kommer så långt att man kan börja göra 
egna tolkningar, skriva nya berättelser 
och spräcka myter.

Nya tolkningar och berättelser, som 
hävdar att det vi tidigare trodde var his-
torisk kunskap egentligen är myter, halv-
sanningar och missförstånd, skapas hela 

tiden inom historievetenskapen. De nya 
tolkningarna uppstår som resultat av re-
gimskiften, då till och med skolornas his-
torieundervisning måste omvärderas.  De 
framkallas genom ny forskning som be-
handlar marginaliserade gruppers bety-
delse i historien. Vi trodde till exempel att 
kvinnliga afrikanska slavar i det koloniala 
Amerika var helt maktlösa, men ny forsk-
ning visar att de i vissa fall kunde utöva 
en betydande makt genom sina påstådda 
magiska kunskaper. 

En forskares vardag

Laura Hollsten är filosofie doktor och amanuens i historia vid Åbo Akademi. Den steniga vägen till nya historiska 
tolkningar består bland annat av minutiöst källkritiskt arbete på annan ort. Men processen bromsas ideligen upp.

”Liksom praktiskt taget alla mina  

forskarkolleger häpnar jag ständigt  

över hur mycket annat det finns att  

göra utöver texten man just då borde  

sitta och skriva.”

– Filosofi är analys av fundamentala frå-
gor, frågor som går till grunderna för 
vår mänskliga existens. Det finns förstås 
många olika sätt och metoder att ta itu 
med dessa frågor. I den meningen att filo-
sofi bör bedrivas systematiskt, analytiskt, 
på basis av traditioner och i samarbete 
med andra inom ett forskarsamfund är 
filosofin en vetenskap.

Det finns enligt Rosing filosofiska frå-
gor som har ett svar, till exempel frågan 
om den bästa vetenskapliga metoden. 
Frågan kanske inte har ett slutgiltigt svar 

men den kan hjälpa oss att ta fram allt 
bättre metoder. 

Han beskriver sig som popperian och 
positivist, två syner som egentligen inte 
borde gå ihop.
– Men det går ihop, jag väljer bara det 
bästa från båda sidorna. Jag är popperian 
i den meningen att jag anser att det är fritt 

fram att ställa vilka frågor som helst och 
ställa upp hypoteser, men att man måste 
vara beredd att avstå från det som inte 
håller för kritik. 
– Det som jag plockar från positivismen är 
synen på metoden, att man ställer stora 
krav på noggranna begrepp och omsorgs-
fullt tänker igenom vad man menar och 
vill säga med termerna.

Allt utom sport

Finns det då någon fråga som du själv 
ändrat åsikt i, finns det någon kritik som 

gjort dig beredd att avstå från någon hy-
potes?
– På det stora hela har min världsbild 
främst fördjupats genom åren, på det 
området har jag inte ändrat mig. Jag är 
materialist, jag anser alltså att Descartes 
som trodde att människan bestod av en 
kroppslig och själslig substans hade fel. 

FAKTA: DJÄVULENS / VETENSKAPENS ADVOKAT 

Ur förordet till Hans Rosings vänbok ”Advocatus Scientiae”: ”I den katolska kyr-

kan finns ett ämbete som kallats advocatus diaboli. Inför en helgonförklaring skall 

personen som innehar rollen pröva de argument som talar för en eventuell kanoni-

sering. I det vardagliga språkbruket förväntas en ”djävulens advokat”, vilket Hans 

även kallats i massmedia, inte nödvändigtvis argumentera utgående från vad han 

själv tycker eller vet. En Advocatus Scientiae kunde däremot vara en roll som en 

person antar för att pröva olika argument och åsikter ur vetandets och visshetens 

perspektiv. Detta är något Hans gjort och gör i egenskap av vetenskapsfilosof och 

samhällsdebattör. Vi finner därför titeln träffande.

Jag tror inte på Gud. Politiskt är jag libe-
ral demokrat, men tycker att ekonomin 
kunde vara mer reglerad. Jag var aldrig 
marxist på vänstertiden heller.
– Men i vissa detaljfrågor har jag genom 
debatten insett att jag varit slarvig, miss-
tagit mig. Och på en punkt i de lite större 
sammanhangen har jag faktiskt ändrat mig 
– jag har insett att identitetsteorin inom 
medvetandefilosofin är helt obegriplig 
och ersatt den med emergensteorin.
– Jag hörde också till nejsägarna när vi 
skulle gå med i EU, nu inser jag att det 
bästa för Finland nog var att gå med. 
Pensionslivet kommer inte att desto mer 
inverka på Rosings professionella liv, den 
partiella sjukpensionen för några år se-
dan gjorde att han redan då kunde börja 
trappa ner. Rosing har sedan många år 
har lidit av Bechterews sjukdom, som har 
gjort hans ryggrad allt stelare, därav sjuk-
pensionen. Familjen och skärgården är 
det som står högst i kurs. Och grönsaks-
odlingen i Västanfjärd, serietidningarna, 

vetenskapstidskrifterna, filmerna, böck-
erna, kanske något nytt ämne att fördjupa 
sig i. Och så debattartiklarna förstås. 
– Allt utom sport intresserar mig.

Filosofiska institutionen vid Åbo Aka-
demi uppmärksammade Hans Rosing 
den 5 maj med seminariet ”Filosofen i 
samhället”. Vid tillfället överräcktes ock-
så vänboken, antologin med 19 bidrag 
”Advocatus Scientiae – vänbok tillägnad 
Hans Rosing”. 

Sara Othman
Studerar filosofi vid Åbo Akademi

       sothman@abo.fi

Nya frågeställningar frambringas 
framför allt genom aktuella trender i da-
gens samhälle. Två kollegor beslöt nyli-
gen att ordna en panel kring temat miljö 
och konsumtion på en miljöhistorisk 
konferens och utlyste en inbjudan att 
skicka in förslag till föredrag. Responsen 

var överväldigande och ett stort antal 
förslag anlände. Frågor kring produktion 
har sedan länge varit i fokus för miljö-
historisk forskning, men det ökande in-
tresse för konsumtion reflekterar dagens 
debatt – det är numera ovanligt att dis-
kutera samhällens och individers kon-
sumtionsmönster utan hänvisning till 
miljökonsekvenserna. 

Det här för mig tillbaka till forskarens 
vardag eftersom jag fick tillfälle att läsa 
och kommentera föredragsförslagen. 

Hemkommen från London trodde jag att 
jag skulle sätta mig ner och fortsätta arbe-
tet med min artikel. Det visade sig dock att 
jag lovat att göra en hel del annat. Liksom 
praktiskt taget alla mina forskarkolleger 
häpnar jag ständigt över hur mycket annat 
det finns att göra utöver texten man just 
då borde sitta och skriva. En onödigt stor 
del av min vardag under veckan har gått ut 
på att lösa datatekniska problem i en In-
ternetportal där jag var tvungen att vistas 
på grund av en finansieringsansökning. 

I slutet av veckan hinner jag äntligen 
ta fram mina anteckningar från London. 
Jag ångrar bittert att jag inte tog med 
min bärbara utan måste sitta och tyda 
mina slarviga blyertsanteckningar och 
svårförståeliga förkortningar. Vägen från 
det minutiösa källkritiska arbetet till re-
volutionerande nya tolkningar är lång 
och krokig.

Laura Hollsten
laura.hollsten@abo.fi

”Min världsbild har fördjupats genom 

åren, på det området har jag inte 

ändrat mig. Jag är materialist,  

jag anser alltså att Descartes hade fel.  

Jag tror inte på Gud.”


