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1. Introduktion 

”Så länge det finns en blomma, kan minnet av en högre värld ej plånas ut.”1 

Så skriver den danske mejeristen Martinus Thomsen (1890-1981) i sin Livets bok. Den 

romantiska drömmen om en högre värld, symboliserad av en vacker blomma, är i sig själv ett 

slags bevis för en sådan högre världs existens. Det här är ett resonemang som man snarare 

förknippar med poeter som William Blake eller Charles Baudelaire, inte med en vetenskaplig 

forskare, vilket var vad Martinus själv ansåg att han var. 

Det är just detta som är intressant med Martinus, att han är en mötesplats för – en 

symbios av – två ytterligheter: romantiken och vetenskapen. Det som skiljer Martinus lära 

från andra religiösa läror är att den sägs bygga på förnuftighet och rationalitet; den är 

en ”andlig vetenskap”. Det är så Martinus framställer sin kosmologi. 

Martinusanhängare (som själva absolut inte vill bli kallade för just ”Martinusanhängare”, 

eftersom Martinus själv starkt motsatte sig all form av sekterism och organisation) ser således 

logiken hos Martinus. I deras ögon är Martinus ”Hjälparen den helige ande”, som 

evangelisten Johannes skrev om. Jesus ska ha sagt, enligt Johannes, att denne hjälpare och 

helige ande ska lära människorna allt, och påminna dem om allt som han själv sagt.2 

 

2. Bakgrund 

Många menar att mänskligheten idag befinner sig i tvivlets tidsålder. Våra vetenskapliga 

framsteg har lett, och fortsätter att leda till att förklaringsmodellerna för hur verkligheten ser 

ut hela tiden måste revideras. Upptäckten att jorden inte var universums centrum var en sån 

brytningspunkt. Från Galilei och framåt, med Newton, Darwin, Einstein, och på senare år 

kvantfysiken och strängteorin, har vetenskapen utmanat människans världsbild, framför allt 

den religiösa världsbilden. 

Vår tid är i mångt och mycket en produkt av den idéhistoriska utveckling som ägt rum 

under dessa århundraden, då religion och vetenskap, tro och vetande kämpat mot varandra. 

Vår västerländska kultur är idag splittrad. Är Gud död? Har religionen spelat ut sin roll? 

Antalet icke-troende människor har förmodligen aldrig varit större än idag. Denna majoritet 

kräver logiska, rationella förklaringar – bevis och vetenskap – framför trosbaserade dogmer 

                                                           
1 Martinus, Livets bok I, 1985, s. 162. När jag refererar till Martinus verk har jag valt att i fotnoten också ange 

bokens (svenska) titel. Jag vill, när det gäller Martinus böcker, inte enbart ange årtal som referens i noten, 
vilket annars är brukligt. Anledningen är att jag vill undvika missförstånd och oklarheter. Jag skriver alltså inte 
ut årtal för den ursprungliga danska utgivningen i noten, då jag inte använt mig av de danska 
originalupplagorna. Jag har läst de svenska översättningarna, och sidhänvisningarna syftar på dessa utgåvor. 
Originalutgåvan av Livets bok (Livets bog) utkom första gången (på danska) 1932. 

2 Joh. 14:26. 
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och mystikers uppenbarelser. Samtidigt gör sig röster hörda som säger att människan till sin 

natur är religiös, och att det inte alls råder en allomfattande sekularisering på jorden idag, att 

Gud faktiskt lever. Religionsprofessor James Thrower, vid University of Aberdeen, säger, 

t.ex., att tesen att det moderna samhället oundvikligen skulle leda till sekularisering, så som 

många sociologer spådde för en generation sedan, inte har hänt.3 Det är inte så överraskande 

att en religionsprofessor säger på det viset. Det har blivit min erfarenhet att många av dem 

som sysslar med religionsvetenskap, som undervisar och forskar i ämnet, själva är religiösa, 

troende, och att de gärna ger just denna bild av världen. 

Det är dock inte alla kristna som protesterar mot beskrivningen av vår västerländska, 

moderna tid som en tvivlets era. Den danske mejeristen Martinus Thomsen, som kom att kalla 

sig för enbart Martinus (utan efternamn) var sen barnsben djupt troende kristen. I mars 1921, 

när han alltså var 31 år, satt han i sitt rum i Köpenhamn och koncentrerade sig på Gud, och 

fick då en ”kosmisk vision” som också var – kom han att inse – en ”gudomlig kallelse” att 

klarlägga som ”kosmisk vetenskap” allt det som Jesus berättat för sina lärjungar, men som 

varken dåtidens eller efterföljande tiders människor varit tillräckligt utvecklade för att förstå, 

rent rationellt.4 De troende har trott på Jesus ord, och tagit dem till sig på ett emotionellt plan. 

Som följd av den här starka upplevelsen fick Martinus något som han själv kom att 

kalla ”kosmiskt medvetande”, och det hela resulterade i att han under resten av sitt liv 

uteslutande ägnade sig åt att skriva det Tredje Testamentet, som är ett samlingsnamn på hans 

livsverk, som består av huvudverket Livets bok (i sig bestående av sju band), samt en mängd 

andra böcker. 

Martinus ansåg att Jesus omöjligt kunde ha talat till sin tids människor på annat sätt än att 

ge dessa människor trosbaserad kunskap. Jesus var tvungen att predika en lära som talade till 

människors hjärtan och känslor, då människors intelligens, rent generellt, på den tiden inte var 

mer utvecklad än så. Idag, två tusen år senare, har människan utvecklat ett kritiskt, logiskt, 

rationellt tänkande. Vi är nu redo att försöka förstå vetenskapen bakom Jesus ord, menade 

Martinus.5 

Martinus delade uppfattningen att Gud idag, för den moderna människan, i mångt och 

mycket är död, just p.g.a. att människan genomgått en förnuftsutveckling. Människan har 

utvecklat en materialistisk vetenskap, och hon lyssnar idag endast till intelligensbaserad 

bevisföring. Och eftersom Jesus inte gav det, faller de kristna trossatserna på döva öron i vår 

                                                           
3 Thrower hänvisar till Berger, som diskuterar frågan i artikeln ”Against the Current” i Prospect, mars 1997. Se 

Thrower 1999, s. 1f. 
4 Martinus, Kring min missions födelse, 1975. 
5 Martinus, Kring min missions födelse, 1975. 
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tid. Martinus talar i sina böcker om att sanningen om Gud måste vara i fullkomlig 

överensstämmelse med de absoluta fakta som vetenskapen idag nått fram till. Sanningen, eller 

den eviga visdomen, måste rymmas och presenteras inom de absoluta fakta vi känner till 

genom vår intelligens och vetenskap.6 

Martinus ger i sina texter uttryck för uppfattningen att vi – den moderna, intelligenta, 

vetenskapligt inriktade människan – nu har möjligheten att själv göra uträkningen som leder 

fram till det Martinus kallar ”livets facit”. Detta facit är inte något nytt facit, medger Martinus, 

utan det är precis det som Gud och Jesus talar om i Bibeln. Detta facit kan sammanfattas med 

uttrycket ”allting är mycket gott”. 

Martinus kallade sina samlade verk för Tredje Testamentet, i och med att han, så att säga, 

lägger den sista pusselbiten. Enligt egen utsago fullbordar han Bibeln genom att presentera 

själva kalkylen – ”matematiken” – bakom livets stora sanningar, så som de formuleras i 

Bibeln. På så sätt kan den förnuftige, trolöse nutidsmänniskan själv nå fram till lösningen på 

livsgåtan. 

 

3. Syfte 

I min uppsats vill jag undersöka Martinus andliga vetenskap, försöka klargöra på vilket sätt 

den egentligen är vetenskap – om den överhuvudtaget kan sägas vara det. Är det en kvalitativ 

eller en kvantitativ vetenskapsmodell Martinus presenterar? Efter att ha analyserat Martinus 

texter kan jag konstatera att det finns vissa problem och paradoxer i denna andliga vetenskap. 

Martinus menade att dagens materialistiska vetenskap är totalt bristfällig. Martinus var 

själv oskolad, och stoltserade närmast med att vara obeläst.7 Han använder således inte 

termerna kvalitativ eller kvantitativ vetenskap. Martinus avfärdar den akademiska 

vetenskapen som sådan, så som han uppfattar den. Men i själva verket finns det ju inte bara en 

sorts vetenskap. Olika ämnesområden följer olika vetenskapsmodeller, men även ett och 

samma ämnesområde kan studeras utifrån olika vetenskapsteorier och metoder. 

Jag kommer i min uppsats att diskutera Martinus vetenskapskritik, och den vetenskapstro 

han menar att de etablerade moderna vetenskapsmännen ägnar sig åt. Samtidigt vill jag 

diskutera Martinus troskritik, och dessutom kritiskt granska den vetenskapstro som finns hos 

Martinus själv – hans ”tro” på sin egen vetenskap. 

Martinus ägnar sig, paradoxalt nog, rätt mycket åt just ”tro”, i sin vilja att besegra 

densamma. Dock verkar Martinus vara delvis omedveten om problemet själv, och dessutom 

                                                           
6 Martinus, Mänsklighetens öde, 1980, s. 9. 
7 Se t.ex. Martinus, Kring min missions födelse, 1975. 
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har tidigare forskning i ämnet helt missat, negligerat, eller helt enkelt inte insett det stora 

problem som finns här. 

 

4. Metod 

Min metod består huvudsakligen i textstudium; Martinus egna verk är mina primärkällor. Jag 

har läst alla Martinus böcker, som går under huvudtiteln Tredje Testamentet. Sammanlagt 

handlar det om 43 utgåvor, publicerade var för sig med egna titlar. Jag har sökt efter de 

stycken och passager i Martinus texter som behandlar ämnet Martinus ”andliga vetenskap”, 

hans logik, och vetenskapsbegreppet överhuvudtaget. Jag kan tillägga att jag sen tidigare, 

långt innan arbetet med den här uppsatsen påbörjades, varit bekant med Martinus litteratur. 

Jag har därför inte behövt streckläsa varenda bok igen, inför det här arbetet, utan jag har 

istället kunnat utgå ifrån min kännedom om, och min förtrogenhet med, texterna, och på det 

sättet sparat tid. 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, i det att jag har försökt urskilja de viktigaste 

ställena hos Martinus där begreppen andlig (och oandlig) vetenskap, och logik, tas upp, direkt 

eller indirekt. Jag har med andra ord gjort en slags tolkning, ett värderande. Jag har inte gjort 

en kvantitativ undersökning av vetenskapsbegreppet hos Martinus, d.v.s. jag bokför inte i min 

uppsats varje tillfälle där Martinus tar upp dessa begrepp för diskussion, utan istället har jag 

försökt göra en kvalitativ bedömning av alla Martinus vetenskapsutläggningar, alla hans 

redogörelser för sin egen andliga vetenskap, och hans kritik av dagens etablerade, 

materialistiskt baserade vetenskap, och utifrån dessa resonemang har jag gjort ett urval. Det är 

ett urval som jag tycker är logiskt och korrekt, i den meningen att det belyser 

meningsinnehållet i stort hos Martinus; urvalet är med andra ord representativt och i enlighet 

med Martinus allmänna uppfattningar, och det kommer här i min uppsats att presenteras i 

form av Martinuscitat och referat. 

I min genomgång och närläsning av primärkällorna har jag funnit att de ämnesområden 

hos Martinus som är aktuella för mitt uppsatsämne förekommer mer frekvent i vissa av hans 

böcker. Dessa – ett tiotal titlar – har jag således valt att fokusera på. I huvudsak rör det sig om 

följande utgåvor: Livets bok (band I-VII), Logik, Bisättning, Bönens mysterium, De levande 

väsendenas odödlighet, Julevangeliet, och Mänsklighetens öde. 

I min genomgång av Martinus texter har jag stött på motsättningar i uttalandena om den 

andliga vetenskapen, den andliga logiken. Eftersom dessa paradoxer är viktiga för 

helhetsintrycket har jag valt att ta upp dessa för diskussion. Det ligger inte i mitt intresse att 

framställa Martinus andliga vetenskap på det ena eller det andra sättet, varken positivt eller 
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negativt. Jag vill snarare visa på komplexiteten i det hela, och genom att låta motsägelserna 

komma fram blir denna komplexitet uppenbar även för läsaren av denna uppsats. 

Min ambition har alltså varit att lokalisera de ställen i ovan nämnda verk där Martinus 

diskuterar sin andliga vetenskap, och världens ”oandliga” vetenskap, för att sen sammanföra 

dessa axplock och formulera ett koncentrat av Martinus åsikter i dessa frågor, d.v.s. att utan 

förvanskning renodla hans idéer kring dessa begrepp, rent kvalitativt, i den mån jag som 

religionsvetare är förmögen att göra det. 

Inom den kvalitativa vetenskapsforskningen menar man att data inte är objektiva 

obestridliga fakta, utan snarare föremål för subjektiv tolkning. Enligt den utgångspunkten gör 

jag som forskare oundvikligen en delvis subjektiv tolkning av det material jag finner, både för 

min egen inre syn, och när jag presenterar materialet för andra. 

Att fullständigt ringa in Martinus ståndpunkt i frågan är kanske inte helt möjligt, men 

eftersom jag ägnat tid åt Martinus litteratur under flera år, som genuint intresserad, men med 

mycket kritiskt öga, tror jag att jag kan lyckas någorlunda med detta. Min erfarenhet i ämnet 

Martinus är ingen garanti för någonting, men kanske har den ändå inneburit en fördel för mig 

och för min förståelse av Martinus kosmologi i allmänhet, och hans andliga vetenskap och 

vetenskapssyn i synnerhet. 

Trots att Martinus av många upplevs som tung och svår måste man säga att han 

åtminstone har en pedagogisk, didaktisk ambition, som tar sig uttryck i att hans författarskap 

handlar mycket om upprepning. Å andra sidan är det kanske just därför som Martinus kan 

kännas jobbig att läsa. Har man läst alla sju banden av Livets bok har man egentligen läst 

samma bok sju gånger. Övriga böcker – en del mellanstora, de flesta av det mindre formatet – 

som gavs ut vid sidan av Livets bok är å sin sida att betrakta som fördjupningar eller sidospår 

av diskussioner som förs i Livets bok. 

När jag lyckats utkristallisera kärnan i Martinus utläggningar om andlig (och oandlig) 

vetenskap vill jag i enlighet med uppsatsens syfte kritiskt granska hur lyckad den andliga 

vetenskapen egentligen är, just som vetenskap. Detta vill jag göra utifrån vår tids etablerade 

vetenskapsuppfattningar, som grovt sett kan delas in i två huvudläger: den kvalitativa 

vetenskapsskolan, och den kvantitativa. Det senare vetenskapsperspektivet har ofta varit 

synonymt med den klassiska naturvetenskapen. Naturvetarnas vetenskapsdefinition vill ha 

exakta svar i kvantitativa analyser, empiriska belägg, facit i form av mått, vikt och lagar för 

orsakssammanhang. 
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Den kvalitativa forskningsteorin och metoden uppkom omkring 1950- och 60-talen, men 

tog inte ordentlig fart förrän under 80- och 90-talen.8 Som jag var inne på säger den 

kvalitativa modellen att uppgifter/”data” speglar subjektiva erfarenheter, inte objektiva fakta. 

Närmast kommer jag att göra en genomgång av den sekundärlitteratur som skrivits om 

Martinus. Det intressanta – eller tråkiga – i sammanhanget är att det mesta som skrivits om 

Martinus är tendensiöst, i den mening att det har skrivits av Martinussympatisörer, där syftet 

med framställningen har varit att övertyga eller inspirera läsaren om att Martinus har rätt. Vid 

sidan av den här typen av litteratur finns det rätt lite skrivet om Martinus på akademisk nivå. 

Om man ser till vad som skrivits om Martinus och hans kosmologi utifrån just min 

infallsvinkel står man inför en ännu mindre samling texter. Man skulle kunna säga en närmast 

obefintlig samling texter. 

 

5. Tidigare forskning om Martinus 

År 2002 gav Pia Hellertz ut en bok med titeln ”Världslärare” eller ”Falsk profet”? En 

kärleksfull granskning av Martinus kosmologi.9 Hellertz är filosofie doktor och 

universitetslärare, men hennes alster om Martinus är inte skrivet inom akademiska ramar. Det 

är istället en sammanställning av artiklar hon skrivit för en Martinusorienterad tidskrift. Men 

eftersom Hellertz gång på gång poängterar att hon vill stimulera till kritisk analys (”i 

kärlekens tecken”10) anser jag att det ändå är värt att se till hennes bidrag till diskussionen, 

även om förstås undertiteln på boken, ”En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi”, 

rent spontant känns ovetenskaplig. Därmed inte sagt att det finns en motsättning mellan kärlek 

och vetenskap. Eller gör det det? Är det andliga budskapet, d.v.s. kärleksbudskapet, någonting 

som existerar bortom vetenskapen? Den här blomman som Martinus talar om – kärleken, det 

goda – kan Martinus förklara den inom ramen för vår tids vetenskap, eller kommer han att 

använda en egen sorts vetenskap för att lyckas med sitt ändamål? 

Pia Hellertz har inte så mycket att säga om den saken. Så här skriver hon om Martinus 

logik: 

 

Lidandet, smärtan, det ”onda” i tillvaron, har under alla tider varit en svår nöt för tänkare att 

förstå och förklara. Det har gjorts många försök. Ännu har, mig veterligt, ingen före Martinus 

kommit med en logiskt [min kursivering] acceptabel förklaring.11 

                                                           
8 Allwood 2004, s. 10f. 
9 Hellertz 2002.  
10 Hellertz 2002, bokens baksida. 
11 Hellertz 2002, s. 33. 
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I nästa kapitel kommer jag att diskutera huruvida detta kan sägas stämma eller inte. Hellertz 

tillstår att ”det faktum att Martinus fått kunskap ’inifrån’ utan att läsa, tänka och forska, är 

provocerande nog för vårt tänkande idag.”12 Hon skriver vidare att: 

 

Martinus betonar om och om igen mycket starkt i sina skrifter att det är viktigt att läsaren inte 

tror honom utan istället utsätter hans tankar för en logisk granskning, forskar och undersöka om 

hans tankar kan stämma med verkligheten. Och det är det jag vill göra.13 

 

Problemet, som jag ser det, är att hon inte inser paradoxen som ligger i denna tanke. Det går 

ju nämligen inte att göra detta, som hon säger, eftersom Martinus har kunskaper, andlig 

vetenskap som han fått inifrån, som hon ju själv konstaterar. Vi kan alltså inte ifrågasätta hans 

teser. Det blir rent omöjligt både teoretiskt och praktiskt. 

Hos många Martinusanhängare finns en tendens att bortse ifrån – blunda för, bortförklara 

– detta problem. T.ex. säger den före detta redaktören för Martinustidskriften Ny Kultur Max 

Käck att ”mycket av visdomen hos Martinus kosmologi finns sannolikt i dessa paradoxer.”14 

Kanske. Men att säga på det viset är också att göra det väldigt lätt för sig. Det är att 

bortförklara och bagatellisera hela den grundläggande svåra problematiken, som enligt min 

mening faktiskt är så djup att den hotar att omkullkasta hela poängen med Martinus tredje 

testamente. Max Käck nöjer sig med att lösningen nog måste finnas i paradoxen, och just 

därför kan vi heller inte förstå den. 

Ingemar Fridell är universitetslektor i instudering vid Musikhögskolan i Lund och har 

under årens lopp skrivit för den Martinusorienterade tidskriften Ny Kultur. Han leder även 

studiecirklar i Martinus kosmologi. I artikeln ”Vad är andlig vetenskap?” från 1990 skriver 

han: ”Så länge allt detta [Martinus lära] för vårt vidkommande inte är hundra procent 

självupplevt, finns det naturligtvis ett visst mått av osäkerhet och tro med i spelet.”15 Men 

istället för att fortsätta på den inslagna, kritiskt ifrågasättande linjen övergår Fridell till att, på 

ett mer Martinustroget vis, säga att: 

 

I vilken grad Martinus kosmologi är tro eller vetenskap, beror emellertid inte på kosmologin i 

sig utan på vår egen upplevelseförmåga och utvecklingsstandard. Allteftersom utvecklingen 

                                                           
12 Hellertz 2002, s. 34. 
13 Hellertz 2002, s. 35. 
14 Hellertz 2002, s. 49. 
15 Alla Fridellcitat är hämtade från artikeln ”Vad är andlig vetenskap?” i Ny Kultur, nr 1 1990. Jag har tyvärr inte 

några sidangivelser att ge, då jag endast kunnat få tag på artikeln via Internet. Adressen är: 
http://www.nykultur.nu/Artiklar/Vad_ar_andvet.html. Eftersom alla Fridellcitat är från denna artikel sätter jag 
fortsättningsvis inga fler fotnoter efter Fridellcitat/referat. 
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fortskrider, kommer de kosmiska analyserna att övergå från att vara teori eller tro till att bli 

levande fakta. 

 

Martinus vetskap, eller påstådda vetskap, blir alltså också Fridells vetskap – och därmed 

bryter han mot sin gurus egen föreskrift, att ingen ska tro på någon annans sanning rätt av. 

Varför måste det nödvändigtvis vara fel på vår egen upplevelseförmåga och 

utvecklingsstandard? Varför kan det inte vara Martinus lära det är fel på? Det får vi inget 

rationellt svar på från Fridell, som istället gör frågan om Martinus vetenskaplighet till en fråga 

om individens tillkortakommanden eller upplysning. Om individen ser att Martinus har rätt, 

då betyder det att individen är upplyst. Om individen tvivlar på Martinus, då beror det endast 

på att individen inte är tillräckligt upplyst. 

Det som ändå är bra med Ingemar Fridells artikel är att den berör en känslig fråga hos 

Martinus, och en viktig fråga överhuvudtaget, nämligen just denna fråga om vetenskapens 

objektivitet, och att Fridell berör detta i en Martinusvänlig tidskrift är lovvärt, men också 

logiskt. Fridell konstaterar att inte alla upplever Martinus kosmologi som vetenskap, att 

det ”som för en människa verkar förnuftigt och sannolikt, mycket väl kan uppfattas av en 

annan som ren fantasi beroende på deras olika erfarenhetsmaterial.” 

Men Fridell faller i slutändan för frestelsen att gå på Martinus egen linje, att det helt 

enkelt förhåller sig på det viset att det finns 

 

… de människor, som har kommit längst i sin humana utveckling, och som därför börjar kunna 

uppleva verkligheten intuitivt, som har lättast för att mot bakgrund av sitt eget personliga 

erfarenhetsmaterial kunna bekräfta sanningshalten i de kosmiska analyserna. För de människor, 

som ännu inte har denna intuitiva förmåga utvecklad i sig, upplevs den andliga vetenskapen inte 

som vetenskap utan mer eller mindre som en ny trosform. 

 

Här förespråkas en sorts andlig elits överlägsenhet; och till den andliga eliten hör de som 

kan ”bekräfta sanningshalten i de kosmiska analyserna” (med andra ord de som tycker som 

Martinus). Fridell tycks inte se den potentiella fara som finns i denna hållning som han 

företräder, särskilt som han säger att ”det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den 

andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa 

bevis.” 

Det som är ytterst sett avgörande för om en person ska kunna identifiera 

sanningen, ”livsfacit”, är personens moral och kärleksförmåga, enligt Fridell (som alltså 

bygger detta på Martinus): 
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Den fysiska vetenskapen bygger framför allt på iakttagelse och katalogiserande av tillvarons 

fysiska realiteter. Hur mycket en forskare kan förstå av dessa rent fysiska fakta, och i vilken grad 

han förmår göra en rättvis bedömning av deras värde, när de sätts in i ett större sammanhang, 

beror alltså på hans kärleksförmåga, vilket är det samma som hans moraliska standard. Det är 

forskarens moral eller opartiskhet, d.v.s. hans förmåga att ställa sig själv vid sidan av sina 

personliga sympatier och antipatier, som avgör, om hans tolkning av mätresultaten är riktig, och 

om hans slutsatser är i harmoni med verkligheten. Den andliga vetenskapens bevis baserar sig 

inte enbart på iakttagelse utan framför allt på tolkningen eller bedömningen av allt det, som vi 

kan iakttaga runt omkring oss. 

 

På sätt och vis kan man säga att Fridell slår ett slag för den kvalitativa forskningsmetoden, i 

det han säger att ”den andliga vetenskapens bevis baserar sig inte enbart på iakttagelse utan 

framför allt på tolkningen eller bedömningen av allt det, som vi kan iakttaga runt omkring 

oss.” Den kvalitativa forskningsmetoden har som utgångspunkt att forskaren är ett subjekt, 

liksom alla andra, och att allting – all vetenskap, alla forskningsresultat, all undersökning – 

inte kan frångås att tolkas. Data måste förstås, avläsas av ett subjekt. Och när data förstås, 

avläses av ett subjektiv, kommer resultatet att vara helt beroende av vem forskaren är, hurdan 

hans moral, intelligens, medvetandenivå ser ut. Men att vissa tolkningar är bättre än andra, 

mer i samklang med livets högsta sanning, det är där det blir kontroversiellt. Martinus talar 

ofta om att rätt förstå data, att rätt tolka livet. Då är vi inne på en mer kvantitativ 

vetenskapsmodell, där svaret inte är öppet för diskussion, utan där svaret snarare är absolut. 

Det är inte vilken tolkning som helst som duger, utan endast den som ”bekräftar 

sanningshalten i de kosmiska analyserna [Martinus texter]”, som Fridell skriver i sin artikel. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidigare Martinusforskning tar position för 

Martinus vetenskapssyn, och därmed skriver man också under på den kritik mot vår tids 

etablerade (natur)vetenskap som Martinus framför i sina böcker. I nästa kapitel ska jag 

närmare undersöka Martinus ifrågasättande av den vetenskap som åtminstone under hans 

levnad var det västerländska samhällets rådande vetenskap. 

 

6. Martinus vetenskapskritik 

”Den materiella vetenskapen och den andliga vetenskapen kommer att ingå en väldig, 

harmonisk förening – och så finns det en stor vetenskap och detta vetande är kosmiskt 

medvetande.”16 Orden är Martinus. ”Kosmiskt medvetande” är som sagt benämningen på det 

                                                           
16 Detta citat är från en ljudinspelning av en föreläsning av Martinus som jag har tagit del. Föredraget hölls 

antingen i Varnhem eller i Jönköping, någon gång mellan åren 1965-1969. Inspelningen fanns i september 
2005 tillgänglig på http://www.martinusweb.org/swe/ljudgalleri2.html. 
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tillstånd Martinus själv gick in i vid tidpunkten för sin uppenbarelse år 1921, och detta 

tillstånd, denna medvetandenivå, befann han sig sen i livet ut. 

Den fullständiga, ultimata vetenskapen är alltså en vetenskap som är mer eller mindre 

identisk med Martinus eget vetande – enligt hans eget sätt att se det. Med andra ord är den 

ultimata vetenskapen lika med det som står i Martinus böcker. Martinus anser sig således 

representera en framtidens vetenskap, och han menar samtidigt att dagens vetenskap är 

mycket bristfällig. Som jag nämnde gör Martinus ingen distinktion mellan t.ex. kvalitativ och 

kvantitativ vetenskap, vilket i och för sig är helt naturligt då den kvalitativa forskningen 

knappt ens hade utvecklats när Martinus skrev sina verk. Därför drar Martinus all vetenskap 

över en kam, även om det under hans tid förstås fanns vetenskapsområden där en typ av 

kvalitativ forskning applicerades, en forskning som var ett slags förstadium till vår tids 

kvalitativa vetenskapsmetod. 

Vår tids moderna, materialistiska vetenskapliga forskningsmetod kan inte avslöja 

universums hemlighet eller leda till livsmysteriets lösning, den gudomliga idén i världsalltet, 

menar Martinus.17 ”Livsmysteriets lösning kan endast nås på en väg som ligger utanför den 

gudlösa materialistiska forskningen”, heter det, bl.a.18 

Det dagens vetenskap sysslar med, enligt en Martinus liknelse, är att den studerar ”en 

boks pappersvärde, dess fysiska vikt och mått, dess färg och pris utan att kunna läsa dess text 

eller ha någon aning om dess litterära värde eller andliga innehåll.”19 

”Kosmiska analfabeter” kallar Martinus de som inte kan läsa ”Livets bok”, d.v.s. livet 

självt; universum, tillvaron, och på det sättet förstå att dess yttersta väsen och struktur är 

något icke-fysiskt och fulländat. De enda som har kunnat läsa livets bok (som alltså finns i 

varje människas hand) är de stora profeterna i vår historia.20 

Som Pia Hellertz konstaterar i sin bok om Martinus, ”Världslärare” eller ”Falsk profet”? 

En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi”, har Martinus sagt att hans kosmologiska 

sanningar i huvudsak vänder sig till morgondagens människor.21 Dagens människa, ”den 

jordiska vetenskapen … befinner sig på fosterstadiet av vad den en gång skall bli”, som 

Martinus formulerar det,22 och han syftar då, med begreppet ”den jordiska vetenskapen”, 

framför allt på den naturvetenskapliga skolan. 

 

                                                           
17 Martinus, Bisättning, 1983, s. 30. 
18 Martinus, Bisättning, 1983, s. 32. 
19 Martinus, Bisättning, 1983, s. 35. 
20 Martinus, Livets bok VI, 1981, s. 1688. 
21 Hellertz 2002, s. 57. 
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7. Martinus troskritik 

Det är intressant att konstatera att trots att Martinus skarpt kritiserar den vetenskap som 

bygger på en materialistisk livssyn, som inte tar hänsyn till metafysiska möjligheter, är han 

noga med att ta avstånd från all form av vidskeplighet och ockultism. 

Den senaste i raden av postumt utgivna Martinusböcker heter just – på danska; finns inte 

på svenska än så länge – Den Intellektualiserede Kristendom. Martinus är egentligen lika 

kritisk mot den blint troende kristne som han är mot den materialistiske ateisten. Martinus 

intellektualiserade kristendom försöker t.ex. inte ta strid för den typ av trosfrågor som de 

flesta andra kristna (predikanter, troende eller teologiforskare) anser vara av stor vikt, t.ex. 

frågorna om Bibelns historiska sanningar (eller osanningar). 

Martinus lägger sig på en annan nivå, och bagatelliserar snarast hela denna fråga. Bibelns 

böcker har inte till huvudmål att vara historiska data, säger Martinus, utan det är principerna 

som är det viktiga. Detta är, som jag ser det, en modern argumentation, som dessutom är 

tämligen strategiskt klok, då detta är en inställning som kan tänkas tilltala ateister i mycket 

större utsträckning än vad den ”gamla” typen av kristendomen (den icke-intellektualiserade 

kristendomen, om vi får kalla den för det) kan tänkas göra. Genom att föra ett sånt här 

resonemang oskadliggör sig Martinus från mycket av den kritik som den traditionella 

kristendomen, de två första testamentens företrädare och försvarare, tvingats utstå och lägga 

ner energi på att försvara sig mot. Den traditionella kristendomen, som sett Bibeln som mer 

än en bok om principer, som sett Bibeln som en bok som innehåller korrekta historiska data, 

har ständigt tvingats strida om riktigheten i dessa. Och eftersom det inte har gått att rent 

faktiskt belägga Bibelns s.k. historiska sanningar, har de kristna tvingats att blott tro på dessas 

riktighet, oavsett vad fakta säger. 

Martinus slår bort hela frågan. Poängen med det Tredje Testamentet, som alltså enligt 

Martinus är en fullbordan och själva essensen av Gamla och Nya Testamentet, är endast de 

principer och högre sanningar som däri framläggs, och hur man når fram till dessa. De 

historiska detaljerna lämnas helt därhän. Det är t.ex. irrelevant, säger Martinus, om Jesus 

föddes här eller där, eller när exakt han dog.23 

Martinus tredje testamente är på det viset bättre anpassat till nutiden och det 

vetenskapliga, kritiska förhållningssätt, som finns rent allmänt idag. För att kunna tala till 

dagens rationella, analyserande människa kan inte Martinus appellera till känsla, utan han 

måste istället tala till människans förnuft och logik. Den traditionella kristendomen, de 

                                                           
22 Martinus, Mänsklighetens öde, 1980, s. 20. 
23 Martinus, Julevangeliet, 1992, s. 6f. 
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tidigare testamentena, behövde inte oroa sig för att den tidens läsare skulle ifrågasätta den 

historiska riktigheten i de historiska påståenden som gjordes.24 

Den traditionella berättelsen om Marias befruktning i NT:s evangelier är kanske den 

berättelse som är mest präglad av s.k. ”övernaturliga” inslag. Likväl framställs den som 

historisk sanning. Och därmed är den också en av de mest kontroversiella och ifrågasatta 

historierna. Många kristna har tvingats ge upp tron på berättelsens bokstavliga riktighet. Det 

krävs en stor, okritisk tro hos läsaren för att hon ska kunna köpa det som sägs i denna 

berättelse – att Gud själv, inte Josef, avlade fram Jesusbarnet. 

Detta – den sensationella jungfrufödelsen – är ett exempel på ett problem som debatterats 

och stötts och blötts i nästan två tusen år, som orsakat splittring och förvirring. Säkert har den 

vänt många människor bort ifrån NT, just p.g.a. själva det otroliga i berättelsen. Många av 

dessa människor har på det sättet kanske också gått miste om övriga, kanske viktigare, 

budskap som finns i NT. 

I sin moderna uttydning av Bibeln gör Martinus saken klar. Han vill inte spilla onödig 

energi på att försöka förklara och försvara ”övernaturligheter”. Martinus konstaterar att tyvärr 

har människor tvingats att ”absolut tro på detta gåtfulla, odefinierade förhållande mellan 

jungfru Maria och Gud.”25 

Martinus tolkning, den enda självklara som han ser det, är därför att Maria blev befruktad 

av Josef. Maria blev uppfylld av den Heliga Anden, men inte befruktad av anden. Det är Josef 

som är Jesus köttslige fader. Och som stöd för denna slutsats ger Martinus ett förnuftsbaserat, 

konkret argument, eftersom det är hans övertygelse att det endast är på det sättet man kan nå 

fram till dagens människa. Det argumentet består dels i det bibliska släktregistret angående 

Jesus, som befäster Josef som Jesus fader, och dels i det faktum att sunt förnuft säger oss att 

något annat är otänkbart. ”Jesus är sålunda, alldeles som alla andra, ett barn av ett par jordiska, 

fysiska föräldrar. Och hur skulle det väl kunna vara annorlunda?”26 

På samma sätt säger Martinus att Jesus inte alls kunde göra mat åt fem tusen människor 

med bara fem bröd och två fiskar. Jesus kunde heller inte gå på vatten, och inte heller 

återuppväcka människor från döden. ”Man skall inte tro att Kristus kunde stilla t.ex. en storm 

                                                           
24 Det finns en ”ofullkomlighet” i de gamla berättelserna (GT och NT) och därför finns Tredje Testamentet till 

för att fullborda och fullkomna dessa, heter det i Bisättning, 1983, s. 5. 
25 Martinus, Julevangeliet, 1992, s. 35. 
26 Martinus, Julevangeliet, 1992, s. 36. 
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på Atlanten. Han kunde heller inte stilla stormen på Genesarets sjö; den lydde honom heller 

inte.”27 

Att Jesus på sin tid, inför de människor han talade till, prisade tron var inte särskilt 

konstigt enligt Martinus, då den tidens människa inte hade kunskap eller intelligens att 

förstå ”matematiken” bakom budorden.28 

”Saliga de som inte har sett men ändå tror” ska Jesus ha sagt.29 Martinus intar en motsatt 

ståndpunkt. I sin bok Logik säger han att att vara troende är detsamma som att hysa full tillit 

till en företeelse som inte är upplevd som faktum.30 Att tro blir här snarast ett bevis för 

människans (den troendes) tillkortakommande. Här anknyter Martinus delvis till Freuds 

religionsteori, om att religionen och tron är uttryck för barnsliga, naiva sidor hos människan, 

att religionen är en tillbakagång till barndomen. 

Det lustiga, eller det ironiska, med denna Martinus ståndpunkt är att de flesta 

Martinusanhängare förmodligen måste placeras in i denna kategori av människor som endast 

tror, som hyser full tillit till en företeelse eller lära som de själva ännu inte har upplevt som 

faktum. 

Med detta avsnitt vill jag påpeka att Martinus, samtidigt som han framför sin skarpa 

kritik mot den materialistiska vetenskapen, är noga med poängtera sin egen förnuftighet. 

Säkert ger Martinus uttryck för sina genuina åsikter här, men dessa uttalanden är också 

taktiskt väl valda, med tanke på Martinus ambition att skapa ett förtroende hos ateister och 

sekulariserade människor, då det främst var dessa han hoppades nå med sina böcker. Martinus 

säger att han ”inte ett ögonblick har tänkt mig att dessa analyser skall finna jordmån” hos 

vanligt folk, som är fast i flockmentalitet och gamla vedertagna trosuppfattningar, och då inte 

bara religiösa trosuppfattningar, utan även profana trosuppfattningar, som t.ex. föreställningen, 

tron, att det är rätt och viktigt att äta kött. De Martinus vänder sig till är, som han själv säger, 

de som inte känner sig tillfreds med de gängse traditionerna och uppfattningarna.31 

 

8. Är Martinus andliga vetenskap kvalitativ eller kvantitativ forskning? 

8.1 Martinusuttalanden som förebådar den kvalitativa vetenskapsmodellen 

När Martinus säger, med en liknelse, att det dagens materialistiska (skulle kunna översättas: 

kvantitativa) vetenskap sysslar med är att den studerar ”en boks pappersvärde, dess fysiska 

                                                           
27 Frågestund med Martinus i Varnhem, pingsten 1967. Utskrift finns att läsa på: 

http://www.tredjetestamentet.se/phorum/read.php?f=7&i=3&t=3. 
28 Se not 37, s. 16 för utförligare förklaring av innebörden av begreppet ”matematik” hos Martinus. 
29 Joh. 20:29. 
30 Martinus, Logik, 1976, s. 58. 
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vikt och mått, dess färg och pris utan att kunna läsa dess text eller ha någon aning om dess 

litterära värde eller andliga innehåll” förespråkar han en, för sin tid, väldigt modern 

vetenskapssyn.32 Martinus tycks här närmast slå ett slag för den vetenskapsteori, och metod, 

som vi idag kallar för kvalitativ forskning. 

Martinus skriver vidare i sin bok Logik om 

 

Den materialistiska världsåskådningen, som förnekar odödligheten, hånar allt som hör till 

begreppet ”andliga realiteter”, tror att allt är stoft och att ödet är tillfälligheter … – Är denna 

världsåskådning verkligen en analys av fakta?33 

 

Martinus menar att den vetenskap som vi idag benämner som kvantitativ forskning – och som 

på 30-talet, när Martinus skrev ovanstående, i stort sett var den enda rådande 

vetenskapsmodellen – måste ifrågasättas, eftersom den inte tar hänsyn till en mängd 

kvalitativa aspekter. Kan verkligen kvantitativ forskning ge oss alla fullständiga svar – är den 

verkligen en analys av fakta, frågar sig Martinus, även om han alltså inte använder just 

termerna kvalitativ och kvantitativ. 

Martinus förebådar, skulle jag vilja säga, den kvalitativa metoden, som är en metod som 

indirekt säger att kvantitativ metod inte kan fånga alla nyanser, eller dimensioner av fakta och 

sanning. Vad är då det ”kvalitativa”? Enligt professor Bengt Starrin, som skrivit böcker i 

ämnet, kan det kvalitativa sägas vara det som är möjligt att uppleva men som inte är 

kvantifierbart och mätbart.34 

När då Martinus poängterar att de stora sanningarna, själva livsgåtans lösning, inte går att 

presentera i kvantitativa analyser, inte går att redovisa i form av mått- eller viktfacit, då 

antyder han också att detta livsfacit är föremål för subjektiv tolkning och förståelse. 

”Svaret på den stora frågan ’Vad är sanning?’ [är inte] ett mått eller viktfacit” heter det t.ex. 

på ett ställe i Livets bok.35 Men det skulle samtidigt betyda att livsfacit inte är en absolut, 

objektiv sanning, eftersom en kvalitativ sanning per definition inte är objektiv. 

Enligt den kvalitativa metoden – d.v.s. enligt dess utformare, företrädare – är inte en 

kvalitativ sanning, eller ett kvalitativt forskningsresultat, nödvändigtvis den objektiva, 

absoluta ”sanna” sanningen; den behöver inte vara i överensstämmelse med verkligheten för 

att vara legitim, för att vara ”vetenskap”. Vetande, vetskap kan med andra ord ha en annan 

                                                           
31 Martinus, Bisättning, 1983, s. 161. 
32 Martinus, Bisättning, 1983, s. 35. 
33 Martinus, Logik, 1976, s. 40. 
34 Starrin 1994, s. 57. 
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innebörd än att vara just objektiv sanning om verkligheten ”där ute”. ”Begreppen validitet och 

reliabilitet är inte på samma sätt meningsfulla vid kvalitativ forskning som vid kvantitativ” 

skriver Bertil Carlsson i Kvalitativa forskningsmetoder.36 

Martinus andliga vetenskap skulle alltså kunna sägas vara kvalitativ forskning, men för 

den skull behöver den inte vara mindre legitim, för det finns sätt att validera och påvisa 

reliabilitet även i en kvalitativ forskningsanalys, men innan vi går in på det måste det 

klargöras huruvida det finns motargument mot en sådan klassificering av Martinus andliga 

vetenskap. Jag snuddade nyss vid ett sådant motargument: just detta att en kvalitativ analys 

måste ge upp anspråken på att vara absolut, objektiv och i överensstämmelse med 

verkligheten. 

 

8.2 Martinus andliga vetenskap som kvantitativ vetenskap 

Som jag nämnde i inledningen av den här uppsatsen härleder sig Martinus hela kosmologi, 

alla hans utredningar och analyser, till Bibeln, och framför allt Jesus ord, vilka enligt 

Martinus ska uppfattas som fullständigt korrekta och sanna. Det Jesus säger, eller ska ha sagt, 

är allmängiltigt och i allra högsta grad i överensstämmelse med verkligheten. ”Allting är 

mycket gott” är mer än en devis, det är en riktig, absolut sanning, närmast en naturlag. 

 

Hela mitt arbete [är] i verkligheten inställt på matematik. Det har blivit min uppgift att visa 

matematiken i dessa ovan nämnda tusenåriga facit, visa dem i faktas klara dagsljus, och alltså 

göra till vetenskap att ”Herrens ord består i evighet”37 

 

Jag vill poängtera denna ambivalens hos Martinus, att hans andliga vetenskap rymmer både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapsdefinitioner, vilket naturligtvis försvårar frågan om hur 

den andliga vetenskapen egentligen ska förstås. 

Det finns alltså svar (om livet; existensen) som befinner på högre nivåer än de 

kvantitativa svaren befinner sig på, enligt Martinus mening (se t.ex. not 32). Men 

uttolkningen av de kvalitativa svaren kan inte göras av vem som helst, vilket vi kunde 

konstatera i genomgången av t.ex. Ingmar Fridells Martinusanalys (se s. 8-10 i denna uppsats). 

Om livets facit, de högsta sanningarna om livet, inte är ett svar av kvantitativ natur, utan mer 

en fråga om förståelse, då betyder det att det är svårare för människor i allmänhet att 

tillgodogöra sig dessa svar. Huruvida man ser svaret, kan utläsa meningen, blir ju då en fråga 

                                                           
35 Martinus, Livets bok III, 1975, s. 625. 
36 Carlsson 1996, s. 97. 
37 Martinus, Bisättning, 1983, s. 159. 
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om individens förståelse- och kunskapsnivå. Om livets facit tvärtom kunde presenteras i form 

av den gamla, hederliga kvantitativa vetenskapsmetoden, då skulle mer eller mindre alla 

kunna få svaret svart på vitt. Det krävdes ju i sådant fall ingen större intelligens hos individen 

för att se svaret, på samma sätt som det inte krävs någon större intelligens för en person – 

vilken som helst – att se att jorden är rund; det räcker att astronomer visar satellitbilder på 

jorden så är saken klar, till och med för ett litet barn. 

Människan håller livets bok i sin hand, enligt Martinus, och i denna bok står den högsta 

sanningen skriven, och denna bok är livet självt, men de flesta människor har inte den 

tillräckliga andliga kunskapen för att kunna uttyda det ockulta innehållet i denna bok. 

Martinus ställer den ledande frågan: ”Finns det något i livet eller tillvaron som bekräftar 

uppfattningen att allt liv är odödligt, och att allt i livet är rättvist, så att denna uppfattning kan 

bli till något annat än ett vackert påstående” (så att denna uppfattning kan bli till 

vetande/vetenskap)?38 Martinus ställer här den retoriska frågan om det finns kvantitativt 

vetenskapliga svar på detta, och besvarar sen frågan med att säga att ”livet självt bekräftar 

denna uppfattning [min kurs.] intill en sådan grad att den kan bli konkret kunskap [min kurs.] 

för varje normalt utvecklad, intelligent och dogmfri människa.”39 Är då detta en kvantitativ 

eller kvalitativ vetenskaplig slutsats? 

Enligt en kvantitativ vetenskapsskola måste Martinus presentera objektiva, underbyggda, 

kontrollerbara argument för sina teser, för att uppfylla den kvantitativa vetenskapsmodellens 

krav. Livet självt kan inte sägas vara ett objektivt bevis nog, eftersom alla nu levande 

människor, som kan iakttaga livet, knappast är Martinusanhängare, d.v.s. de köper inte det 

bevisvärde som Martinus tillskriver livet som sådant. 

Vad baseras Martinus andliga vetenskap på? Martinus har inte fått sin kunskap från 

någon annans stans, eller någon annan person än från sig själv. Fotnoter, finns sådana? Nej, 

rent bokstavligen finns inte några fotnoter i någon av Tredje Testamentets böcker. 

Hur underbygger då Martinus sina teser i övrigt? Huvudsakligen genom mer eller mindre 

logiska tankekedjor. Martinus säger, aningen kryptiskt, att eftersom ”manifestationen av 

[egoism, hat och avund samt andra sorg- och olycksbringande tankeklimat] alltid 

oåterkalleligen framkallar hoppet om den kärlekens idealism, den längtan efter nästans 

sympati, den älsklighet mellan väsendena som hör livet till i ”den gudomliga världen”, så 

utgör detta hopp och den längtan i sig själva [min kurs.] den första oavvisliga motiveringen 

                                                           
38 Martinus, De levande väsendenas odödlighet, 1981, s. 65. 
39 Martinus, De levande väsendenas odödlighet, 1981, s. 6. 
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för den nämnda högsta världens existens.”40 Det är här vi börjar närma oss själva 

grundproblematiken hos Martinus kosmologi, sedd som kvantitativ vetenskap. Den som ser 

och uppfattar livet så som den kosmiskt medvetne gör, inser att uppfattningen att ”allt liv är 

odödligt … allt i livet är rättvist” är konkret kunskap. 

Ett ytterligare exempel på en sådan här ”logisk” tankekedja hos Martinus lyder: Hoppet 

och längtan om kärleken är ”i sig själva den första oavvisliga motiveringen för den … högsta 

världens existens, ty i motsatt fall skulle denna längtan efter och detta hopp om en högre 

idealism ha uppstått alldeles ändamålslöst, och något ändamålslöst har en verkligt intellektuell 

forskare ännu aldrig träffat på i naturens alster eller skapelser.”41 

Hur ställer sig en kvantitativt skolad vetenskapsman, en naturvetenskapsman, till ett 

sådant här uttalande? Martinus argument tycks stå och falla med föresatsen att allting i 

naturen, allting i livet, är ändamålsmässigt, att ingenting någonsin kan vara ändamålslöst. Om 

det är så, att allt är ändamålsenligt, då ska allt mänskligt hopp, all mänsklig längtan infrias; då 

är det människan drömmer om verkligt. Om det människan drömmer om inte vore verkligt 

skulle ju denna dröm vara ändamålslös. Med andra ord: om ändamålslöshet inte existerar i 

naturen, då har Martinus rätt i sak, rent principiellt. Men i slutändan är detta en 

definitionsfråga, och en värderingsfråga. Med andra ord är det en subjektiv fråga. Den 

subjektiva erfarenheten av någonting behöver inte nödvändigtvis vara fel, men det Martinus 

försöker sig på är ju att objektifiera sin subjektiva livsinsikt. Som jag ser det misslyckas han 

med det i det här fallet. 

Om den andliga vetenskapen (som säger: ”allting är mycket gott”) ska kunna sägas vara 

godtagbar ur ett kvantitativt vetenskapsperspektiv måste den gå att bekräfta på ett bättre vis, 

som överensstämmer med den faktiska verkligheten, och så länge det bara är Martinus själv 

som kan se att hans uppfattning bekräftas av ”livet självt” måste jag konstatera att Martinus 

andliga vetenskap inte uppfyller den kvantitativa forskningens validitetskrav. 

 

8.3 Martinus andliga vetenskap som kvalitativ vetenskap – bekräftelse- och 

värderingsfrågan 

Enligt den kvalitativa vetenskapsmetoden, skriver Bertil Carlsson i Kvalitativa 

forskningsmetoder, är det forskarens roll att vara både mätinstrument och tolkare.42 Det är just 

den dubbla rollen som Martinus tar på sig. Om Martinus resonemang är logiskt i förhållande 

                                                           
40 Martinus, Livets bok II, 1971, s. 375f. 
41 Martinus, Livets bok II, 1971, s. 375f. 
42 Carlsson 1996, s. 90. 
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till hans meningsinnehåll, till hans principer och lära i allmänhet, som t.ex. Pia Hellertz menar 

att det är, då kan man säga att den besitter en viss vetenskaplig validitet enligt det kvalitativa 

vetenskapsperspektivet. 

Hellertz skriver att ”ingen före Martinus kommit med en logiskt [min kursivering] 

acceptabel förklaring” på lidandet.43 Men Hellertz uttalande ovan är inte helt kristallklart. 

Frågan är om hon menar att alla andra religioner, alla olika typer av religiösa eller filosofiska 

läror som kommit innan Martinus (som hon själv känner till) helt enkelt inte är logiska 

överhuvudtaget, eller om hon bara menar att dessa lärors logik inte är lika god(tagbar) eller 

fullkomlig som Martinus logik är (enligt hennes eget sätt att se). Säkert anser väl alla 

religioner, filosofier och ideologier att deras egen förklaringsmodell är logisk, och eftersom i 

stort sätt alla övriga religioner/filosofier/andliga läror är större, och mer populära än Martinus 

kosmologi, torde ju dessa vara än mer logiska och än mer godtagbara, eftersom det är fler 

människor som tycker att dessa är logiska, jämfört med det lilla antal som anser att Martinus 

resonemang är logiskt. 

Så frågan är alltså om Martinus andliga vetenskap ens kvalificerar sig som god kvalitativ 

vetenskap. Hellertz försök att spela ut andra religioner och filosofier mot Martinus just p.g.a. 

hans överlägsna logik, eller rättare sagt hennes uppfattning om Martinus överlägsna logik, 

faller delvis på sitt eget grepp, eftersom ett mycket större antal personer anser att t.ex. Islam är 

mer logisk i sin förklaring av livet och ondskan, med mera. 

Till saken hör naturligtvis också, att även om Islam uppfattas som mycket logisk av 

muslimer, är det inte Islams, Mohammed eller muslimers ambition att övertyga den etablerade 

vetenskapen om Islams logik och vetenskaplighet. Muslimer – liksom t.ex. kristna – anser att 

de sitter inne med en helt annan förklaringsmodell, överlägsen den världsliga. Det som 

särskiljer Martinus religiöst färgade logik, hans andliga vetenskap, från de flesta andra 

religiösa läror är att Martinus lägger sig mycket närmare den vedertagna vetenskapen när det 

gäller att försöka bevisa riktigheten i sin kosmologi. 

När Martinus presenterar sin vetenskap presenterar han den just som vetenskap. Inom 

Islam eller kristendom används inte ordet vetenskap för att beskriva Guds plan eller livets 

heliga lagar. Martinus vill presentera livets högsta andliga sanningar inom ramen för den 

etablerade vetenskapen – även om han anser att den måste modifieras och utvecklas, för att 

den till fullo ska kunna presentera Kristi ord (och Martinus egna ord) som fakta. 

Martinus genomför en revidering av sin tids vetenskap (som var den 

naturvetenskapliga/kvantitativa skolans vetenskap), och formulerar alltså denna 
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harmonisering av de två vetenskaperna som att: ”Den materiella vetenskapen och den andliga 

vetenskapen kommer att ingå en väldig, harmonisk förening – och så finns det en stor 

vetenskap och detta vetande är kosmiskt medvetande.”44 

Jag tycker att man kan se denna harmonisering som ett försök från Martinus sida att 

modifiera den kvantitativa vetenskapsanalysen mot en mer kvalitativ vetenskap, kanske just 

för att han själv insåg att hans andliga vetenskap inte kunde sägas vara godtagbar som 

kvantitativ forskning. Men Martinus vill ändå inte helt lämna de kvantitativa anspråken, 

objektivitetsanspråken, och just det blir, på sätt och vis, hans fall, enligt min bedömning. 

Martinus vetenskap blir en sorts blandvetenskap, där han tar det bästa från vardera 

vetenskaperna. Han tar möjligheten att få tolka data och se de djupare innebörderna från den 

kvalitativa vetenskapsskolan, men han behåller den kvantitativa skolans uppfattning att det 

finns objektiva sanningar, allmängiltiga svar. 

Enligt den kvalitativa vetenskapsmetoden är verkligheten någonting som hela tiden ses 

genom ett subjekts ögon, och det finns på det sättet ingen direkt objektiv verklighet. En 

kvalitativ forskningsanalys är först och främst subjektiv, och då uppstår ju frågan hur man kan 

validera och bekräfta, ge tyngd och relevans, åt en sådan analys. Som jag redan varit inne på 

har den kvalitativa metodens företrädare sina sätt att bedöma hur logiskt och begripligt ett 

resonemang är. T.ex. studerar man hur logisk och begriplig i förhållande till sin egen 

undersökning och sitt eget meningsinnehåll den kvalitativa forskningsdiskussionen är, hur väl 

denna lyckas med att kommunicera sitt meningsinnehåll. Hellertz tyckte som sagt att 

Martinus uppfyllde detta krav på ett bra sätt, och jag har ifrågasatt denna hennes bedömning. 

 

9. Slutdiskussion 

Är det upp till varje subjekt att avgöra om ett resonemang är logiskt eller inte? I så fall är 

varje kvalitativ forskningsresonemang både underkänt och fullgott samtidigt. En 

undersökning som för en person framstår som en mycket välgjord, intressant, djupgående 

kvalitativ analys kan av en annan person anses vara helt värdelös och misslyckad. 

Det är svårare att ha skilda meningar om det resultat som en kvantitativ metod visar upp. 

Således är det också så, att inom många ämnesområden betraktas kvantitativ metod som 

överlägsen den kvalitativa.45 Denna uppfattning ger även Bengt Molander uttryck för i sin 

handbok i vetenskapsfilosofi: ”Klart är att olika vetenskaper har olika status och anses vara 

                                                           
43 Hellertz 2002, s. 33.  
44 http://www.martinusweb.org/swe/ljudgalleri2.html. 
45 Starrin 1994, s. 20. 
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mer eller mindre nyttiga”, och att de olika vetenskaperna också ”kan anses vara mer eller 

mindre ’vetenskapliga’.”46 Och kanske är det just p.g.a. detta som Martinus vägrade släppa de 

kvantitativa vetenskapsanspråken. 

En intressant fråga, som Lars-Göran Johansson ställer i Introduktion till vetenskapsteori, 

är om vi inom de olika forskningsområdena med ”objektiv(t)” ska mena exakt samma sak, 

eller om ”objektiv(t)” kan betyda olika saker beroende på vilkets forskningsområde begreppet 

används inom.47 Jag tycker att det är en tänkvärd idé. 

Liksom Pontus Pilatus ställde den eviga frågan ”Vad är sanning?” kan man ställa 

frågan ”Vad är logik?” eller ”Vad är logiskt?” För att någonting ska få kallas logik, eller 

logisk(t), måste det uppfylla vissa kriterier. För att Martinus ska kunna underbygga sin lära 

måste han använda sig av logik, inte bara logik i hans egen mening, utan logik i allmän 

vedertagen mening. Med detta vill jag säga att den kvalitativa vetenskapsmodellens egna 

validitetskrav är något diffusa, och egentligen otillräckliga. Kanske är det inte så konstigt att 

den kvantitativa metoden har högre anseende rent allmänt. 

En fördel som naturvetenskapen har över de humanistiska vetenskaperna är, som Georg 

Von Wright är inne på i sin bok Vetenskapen och förnuftet, att det inom naturvetenskapen 

finns en mer enhetlig bild av människan, världen och livet, jämfört med den bild som tecknas 

av andra, humanistiska vetenskaper. Det naturvetenskapen säger om världen och människan 

är mer handfast, och kan lättare verifieras, eller motbevisas.48 

De humanistiska forskarna är själva medvetna om att deras vetenskap inte kan göra 

samma sanningsanspråk som naturvetenskapen. Liksom många religionsvetare är 

religionsprofessor Ian Barbour delvis negativt inställd till (natur)vetenskapen. Han säger, 

t.ex.,: ”For some people, science seems to be the only reliable path to knowledge.”49 Barbour 

ställer naturvetenskap och religion mot varandra. Tendensen inom religionsvetenskapen har 

alltså, som ett resultat av denna insikt om problematiken och motsättningen mellan 

naturvetenskap och religion, blivit att göra om vetenskapsbegreppet till något annat än just 

naturvetenskap. 

När Barbour säger att ”one way to avoid conflicts between science and religions is to 

view the two enterprises as totally independent and autononous”50 syftar han alltså med 

                                                           
46 Molander 1983, s. 15.  
47 Johansson 2000, s. 87. 
48 von Wright 1987, s. 11. 
49 Barbour 1998, s. XIII. 
50 Barbour 1998, s. 84. 
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“science” på naturvetenskapen. Men mellan den kvalitativa vetenskapsmodellen, och 

religionen som sådan, finns inte samma motsättning. Tvärtom. 

Men det är inte bara religionsforskarna som anser att religion och vetenskap bör skiljas åt. 

Strålfors/Olsson skriver i Vetenskapligt förhållningssätt: introduktion till vetenskapligt 

tänkande och arbetssätt speciellt inom biomedicinsk forskning att vetenskapen inte kan 

besvara frågorna som rör livets mål och mening.51 

Huruvida Martinus egentligen lyckas eller misslyckas med sitt projekt är ju, som vi sett, 

helt beroende på vilken vetenskapssyn man har, och hur man uppfattar begreppen ”logik” 

och ”logisk(t)”. Martinus påstår att livet självt är beviset för hans teser. Han kan ha både rätt 

och fel. Den logikdefinition han själv använder påminner, som jag var inne på i denna uppsats 

inledande rader, om de romantiska poeternas logik. Det är en logik som liknar en önskan, en 

poetisk sorts logik. Martinus anknyter logiken till människans innersta längtan efter 

odödlighet och mening och kärlek. Logiken bakom den högsta tesen av dem alla – ”allting är 

mycket gott” – bygger på att om det vore tvärtom (om livet vore orättvist och ont), då skulle 

det gå emot våra innersta förhoppningar och önskningar om livet. Att vissa barn föds med 

grymma föräldrar medan andra föds med kärleksfulla föräldrar, att miljoner dör i fattigdom 

medan andra lever i rikedom och överflöd, såna förhållanden kan endast rättfärdigas med att 

vi lever många liv, säger Martinus. För om vi inte gör det; om vi bara lever ett liv, då är ju 

livet orättvist, då är allting inte mycket gott, och eftersom vi, i våra hjärtan, vill motsatsen (vi 

vill att livet ska vara gott) kan livet inte vara ont; det måste vara gott. Och detta kallar 

Martinus för logik.52 

Som svar på frågan om det finns någon möjlighet att kontrollera odödligheten säger 

Martinus – för att ge ytterligare ett exempel på hans logik – att om vi iakttar alla naturens 

skapelseprocesser så ser vi att de alla utan undantag i sitt slutfacit är till glädje och välsignelse 

för levande väsen. Det är riktigt att det förekommer många tillfällen då det inte ser ut så, 

tillstår Martinus, men att människorna idag inte kan se att allt är gott beror på att de inte är 

färdigutvecklade.53 Detta argument förekommer i flera av hans böcker: 

 

Nu finns det kanske läsare som kommer att le åt det ovanstående och eventuellt mena att jag här 

kommit alltför långt ut ”i det blå” och att min analysering är fantasier, men detta understryker 

                                                           
51 Strålfors, Olsson 1998, s. 11.  
52 Martinus, De levande väsendenas odödlighet, 1981, s. 13. 
53 Martinus, De levande väsendenas odödlighet, 1981, s. 14. 
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blott dessa personers bristande medvetande, deras bristande sinne för den verkliga logiken, 

tillvarons högsta matematik.54 

 

                                                           
54 Martinus, Bisättning, 1983, s. 137. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att försöka klargöra om Martinus s.k. ”andliga 

vetenskap” kan sägas vara riktig vetenskap, och, i så fall, vilket slags vetenskap? 

Utgångspunkten var att undersöka om Martinus uppfyller de vetenskapliga kraven, i sin 

ambition att rent vetenskapligt bevisa riktigheten i Bibelns – Jesus – ord. 

Martinus uppgift var, enligt honom själv, att presentera kalkylen – ”matematiken” – 

bakom budorden, dogmerna, för dagens materialistiskt rotade, förnuftige människa, som p.g.a. 

sin intelligensutveckling inte kan annat än tvivla på de känslobaserade trossatserna. Eftersom 

det finns flera olika vetenskapsdefinitioner och vetenskapsmodeller idag har jag försökt reda 

ut huruvida Martinus andliga vetenskap kvalificerar som kvalitativ eller kvantitativ vetenskap. 

Jag har påvisat Martinus egen vetenskapskritik, som består i ett kraftigt ifrågasättande av 

den, under mitten av 1900-talet, rådande vetenskapen (den materialistiska, naturvetenskapliga 

skolan). Martinus kritiserar denna för att vara bristfällig och sakna djupare förståelse för livets 

verkliga svar och sanningar. 

Vidare har jag också diskuterat Martinus troskritik, som riktar sig mot den gamla 

trosbaserade religionen, inte minst kristendomen, som enligt Martinus synsätt förlorar sig i 

fruktlösa, oviktiga frågor om jungfrufödseln och Jesus förmåga eller oförmåga att gå på 

vattnet. 

Jag har tagit upp tidigare Martinusforskning för diskussion och kunnat konstatera att 

forskningsläget är nedslående; det har skrivits väldigt lite om Martinus, och det lilla som har 

skrivits är tendensiöst. De två forskare jag lyfter fram i den här uppsatsen representerar ett 

okritiskt ställningstagande; man positionerar sig för Martinus och ägnar sig egentligen bara åt 

att söka bekräfta Martinus, att han har rätt, och att det måste vara så som han säger. Min 

uppsats visar att det hittills saknats en mer fristående, kritisk bedömning av Martinus andliga 

vetenskap. 

Jag har i mitt metodavsnitt redogjort för mitt tillvägagångssätt, som i sig självt kan 

benämnas som en kvalitativ metod. Mitt käll- och litteratururval är av kvalitativ art, liksom 

hela min uppsats – kritiken, analyserna, slutsatserna – måste sägas vara ett uttryck för den 

kvalitativa forskningsmodellen. Mina slutsatser kan inte jämföras med den objektiva 

verkligheten, en objektiv uppfattning om Martinus och dennes kosmologi, och valideras 

utifrån något sådant, utan istället måste man, när man bedömer en kvalitativ undersökning, se 

till hur logiskt, begripligt och substantiellt det kvalitativa resonemanget är i förhållande till sin 

egen undersökning och sitt eget meningsinnehåll, hur väl det lyckas med att kommunicera 
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detta. Det är alltså upp till läsaren av denna uppsats att avgöra om han eller hon anser att min 

bedömning av Martinus andliga vetenskap är rimlig. 

I min undersökning har jag funnit att många Martinusuttalanden förebådar den 

kvalitativa vetenskapsmodellen, samtidigt som Martinus, paradoxalt nog, kan sägas 

representera en kvantitativ vetenskapsmodell. Hans andliga vetenskap är splittrad och 

ambivalent. Å ena sidan menar Martinus att hans andliga vetenskap är den objektiva, rätta, 

absoluta, fullkomliga sanningen, som kommer direkt från Gudomen. Å andra sidan 

tillbakavisar han den naturvetenskapliga modellen som gudlös, materialistisk, ofullkomlig, 

blind, m.m., och säger att den sant utvecklade forskaren måste värdera, och med intuition 

förstå och tolka världen och livet. Jag har diskuterat denna Martinus svåra balansgång mellan 

två vitt skilda vetenskapsskolor, och enligt mig blir den här balansgången i praktiken omöjlig; 

den är helt enkelt för motsägelsefull. Min slutsats är att Martinus andliga vetenskap i 

slutändan är alltför paradoxal och komplex, och därmed är den inte alls så tillfredsställande 

och slutgiltig som tidigare forskning har velat göra gällande. 
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1. Introduktion


”Så länge det finns en blomma, kan minnet av en högre värld ej plånas ut.”


Så skriver den danske mejeristen Martinus Thomsen (1890-1981) i sin Livets bok. Den romantiska drömmen om en högre värld, symboliserad av en vacker blomma, är i sig själv ett slags bevis för en sådan högre världs existens. Det här är ett resonemang som man snarare förknippar med poeter som William Blake eller Charles Baudelaire, inte med en vetenskaplig forskare, vilket var vad Martinus själv ansåg att han var.

Det är just detta som är intressant med Martinus, att han är en mötesplats för – en symbios av – två ytterligheter: romantiken och vetenskapen. Det som skiljer Martinus lära från andra religiösa läror är att den sägs bygga på förnuftighet och rationalitet; den är en ”andlig vetenskap”. Det är så Martinus framställer sin kosmologi.


Martinusanhängare (som själva absolut inte vill bli kallade för just ”Martinusanhängare”, eftersom Martinus själv starkt motsatte sig all form av sekterism och organisation) ser således logiken hos Martinus. I deras ögon är Martinus ”Hjälparen den helige ande”, som evangelisten Johannes skrev om. Jesus ska ha sagt, enligt Johannes, att denne hjälpare och helige ande ska lära människorna allt, och påminna dem om allt som han själv sagt.


2. Bakgrund

Många menar att mänskligheten idag befinner sig i tvivlets tidsålder. Våra vetenskapliga framsteg har lett, och fortsätter att leda till att förklaringsmodellerna för hur verkligheten ser ut hela tiden måste revideras. Upptäckten att jorden inte var universums centrum var en sån brytningspunkt. Från Galilei och framåt, med Newton, Darwin, Einstein, och på senare år kvantfysiken och strängteorin, har vetenskapen utmanat människans världsbild, framför allt den religiösa världsbilden.

Vår tid är i mångt och mycket en produkt av den idéhistoriska utveckling som ägt rum under dessa århundraden, då religion och vetenskap, tro och vetande kämpat mot varandra. Vår västerländska kultur är idag splittrad. Är Gud död? Har religionen spelat ut sin roll? Antalet icke-troende människor har förmodligen aldrig varit större än idag. Denna majoritet kräver logiska, rationella förklaringar – bevis och vetenskap – framför trosbaserade dogmer och mystikers uppenbarelser. Samtidigt gör sig röster hörda som säger att människan till sin natur är religiös, och att det inte alls råder en allomfattande sekularisering på jorden idag, att Gud faktiskt lever. Religionsprofessor James Thrower, vid University of Aberdeen, säger, t.ex., att tesen att det moderna samhället oundvikligen skulle leda till sekularisering, så som många sociologer spådde för en generation sedan, inte har hänt.
 Det är inte så överraskande att en religionsprofessor säger på det viset. Det har blivit min erfarenhet att många av dem som sysslar med religionsvetenskap, som undervisar och forskar i ämnet, själva är religiösa, troende, och att de gärna ger just denna bild av världen.


Det är dock inte alla kristna som protesterar mot beskrivningen av vår västerländska, moderna tid som en tvivlets era. Den danske mejeristen Martinus Thomsen, som kom att kalla sig för enbart Martinus (utan efternamn) var sen barnsben djupt troende kristen. I mars 1921, när han alltså var 31 år, satt han i sitt rum i Köpenhamn och koncentrerade sig på Gud, och fick då en ”kosmisk vision” som också var – kom han att inse – en ”gudomlig kallelse” att klarlägga som ”kosmisk vetenskap” allt det som Jesus berättat för sina lärjungar, men som varken dåtidens eller efterföljande tiders människor varit tillräckligt utvecklade för att förstå, rent rationellt.
 De troende har trott på Jesus ord, och tagit dem till sig på ett emotionellt plan.

Som följd av den här starka upplevelsen fick Martinus något som han själv kom att kalla ”kosmiskt medvetande”, och det hela resulterade i att han under resten av sitt liv uteslutande ägnade sig åt att skriva det Tredje Testamentet, som är ett samlingsnamn på hans livsverk, som består av huvudverket Livets bok (i sig bestående av sju band), samt en mängd andra böcker.

Martinus ansåg att Jesus omöjligt kunde ha talat till sin tids människor på annat sätt än att ge dessa människor trosbaserad kunskap. Jesus var tvungen att predika en lära som talade till människors hjärtan och känslor, då människors intelligens, rent generellt, på den tiden inte var mer utvecklad än så. Idag, två tusen år senare, har människan utvecklat ett kritiskt, logiskt, rationellt tänkande. Vi är nu redo att försöka förstå vetenskapen bakom Jesus ord, menade Martinus.


Martinus delade uppfattningen att Gud idag, för den moderna människan, i mångt och mycket är död, just p.g.a. att människan genomgått en förnuftsutveckling. Människan har utvecklat en materialistisk vetenskap, och hon lyssnar idag endast till intelligensbaserad bevisföring. Och eftersom Jesus inte gav det, faller de kristna trossatserna på döva öron i vår tid. Martinus talar i sina böcker om att sanningen om Gud måste vara i fullkomlig överensstämmelse med de absoluta fakta som vetenskapen idag nått fram till. Sanningen, eller den eviga visdomen, måste rymmas och presenteras inom de absoluta fakta vi känner till genom vår intelligens och vetenskap.


Martinus ger i sina texter uttryck för uppfattningen att vi – den moderna, intelligenta, vetenskapligt inriktade människan – nu har möjligheten att själv göra uträkningen som leder fram till det Martinus kallar ”livets facit”. Detta facit är inte något nytt facit, medger Martinus, utan det är precis det som Gud och Jesus talar om i Bibeln. Detta facit kan sammanfattas med uttrycket ”allting är mycket gott”.


Martinus kallade sina samlade verk för Tredje Testamentet, i och med att han, så att säga, lägger den sista pusselbiten. Enligt egen utsago fullbordar han Bibeln genom att presentera själva kalkylen – ”matematiken” – bakom livets stora sanningar, så som de formuleras i Bibeln. På så sätt kan den förnuftige, trolöse nutidsmänniskan själv nå fram till lösningen på livsgåtan.

3. Syfte


I min uppsats vill jag undersöka Martinus andliga vetenskap, försöka klargöra på vilket sätt den egentligen är vetenskap – om den överhuvudtaget kan sägas vara det. Är det en kvalitativ eller en kvantitativ vetenskapsmodell Martinus presenterar? Efter att ha analyserat Martinus texter kan jag konstatera att det finns vissa problem och paradoxer i denna andliga vetenskap.

Martinus menade att dagens materialistiska vetenskap är totalt bristfällig. Martinus var själv oskolad, och stoltserade närmast med att vara obeläst.
 Han använder således inte termerna kvalitativ eller kvantitativ vetenskap. Martinus avfärdar den akademiska vetenskapen som sådan, så som han uppfattar den. Men i själva verket finns det ju inte bara en sorts vetenskap. Olika ämnesområden följer olika vetenskapsmodeller, men även ett och samma ämnesområde kan studeras utifrån olika vetenskapsteorier och metoder.

Jag kommer i min uppsats att diskutera Martinus vetenskapskritik, och den vetenskapstro han menar att de etablerade moderna vetenskapsmännen ägnar sig åt. Samtidigt vill jag diskutera Martinus troskritik, och dessutom kritiskt granska den vetenskapstro som finns hos Martinus själv – hans ”tro” på sin egen vetenskap.

Martinus ägnar sig, paradoxalt nog, rätt mycket åt just ”tro”, i sin vilja att besegra densamma. Dock verkar Martinus vara delvis omedveten om problemet själv, och dessutom har tidigare forskning i ämnet helt missat, negligerat, eller helt enkelt inte insett det stora problem som finns här.

4. Metod

Min metod består huvudsakligen i textstudium; Martinus egna verk är mina primärkällor. Jag har läst alla Martinus böcker, som går under huvudtiteln Tredje Testamentet. Sammanlagt handlar det om 43 utgåvor, publicerade var för sig med egna titlar. Jag har sökt efter de stycken och passager i Martinus texter som behandlar ämnet Martinus ”andliga vetenskap”, hans logik, och vetenskapsbegreppet överhuvudtaget. Jag kan tillägga att jag sen tidigare, långt innan arbetet med den här uppsatsen påbörjades, varit bekant med Martinus litteratur. Jag har därför inte behövt streckläsa varenda bok igen, inför det här arbetet, utan jag har istället kunnat utgå ifrån min kännedom om, och min förtrogenhet med, texterna, och på det sättet sparat tid.

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, i det att jag har försökt urskilja de viktigaste ställena hos Martinus där begreppen andlig (och oandlig) vetenskap, och logik, tas upp, direkt eller indirekt. Jag har med andra ord gjort en slags tolkning, ett värderande. Jag har inte gjort en kvantitativ undersökning av vetenskapsbegreppet hos Martinus, d.v.s. jag bokför inte i min uppsats varje tillfälle där Martinus tar upp dessa begrepp för diskussion, utan istället har jag försökt göra en kvalitativ bedömning av alla Martinus vetenskapsutläggningar, alla hans redogörelser för sin egen andliga vetenskap, och hans kritik av dagens etablerade, materialistiskt baserade vetenskap, och utifrån dessa resonemang har jag gjort ett urval. Det är ett urval som jag tycker är logiskt och korrekt, i den meningen att det belyser meningsinnehållet i stort hos Martinus; urvalet är med andra ord representativt och i enlighet med Martinus allmänna uppfattningar, och det kommer här i min uppsats att presenteras i form av Martinuscitat och referat.

I min genomgång och närläsning av primärkällorna har jag funnit att de ämnesområden hos Martinus som är aktuella för mitt uppsatsämne förekommer mer frekvent i vissa av hans böcker. Dessa – ett tiotal titlar – har jag således valt att fokusera på. I huvudsak rör det sig om följande utgåvor: Livets bok (band I-VII), Logik, Bisättning, Bönens mysterium, De levande väsendenas odödlighet, Julevangeliet, och Mänsklighetens öde.


I min genomgång av Martinus texter har jag stött på motsättningar i uttalandena om den andliga vetenskapen, den andliga logiken. Eftersom dessa paradoxer är viktiga för helhetsintrycket har jag valt att ta upp dessa för diskussion. Det ligger inte i mitt intresse att framställa Martinus andliga vetenskap på det ena eller det andra sättet, varken positivt eller negativt. Jag vill snarare visa på komplexiteten i det hela, och genom att låta motsägelserna komma fram blir denna komplexitet uppenbar även för läsaren av denna uppsats.

Min ambition har alltså varit att lokalisera de ställen i ovan nämnda verk där Martinus diskuterar sin andliga vetenskap, och världens ”oandliga” vetenskap, för att sen sammanföra dessa axplock och formulera ett koncentrat av Martinus åsikter i dessa frågor, d.v.s. att utan förvanskning renodla hans idéer kring dessa begrepp, rent kvalitativt, i den mån jag som religionsvetare är förmögen att göra det.

Inom den kvalitativa vetenskapsforskningen menar man att data inte är objektiva obestridliga fakta, utan snarare föremål för subjektiv tolkning. Enligt den utgångspunkten gör jag som forskare oundvikligen en delvis subjektiv tolkning av det material jag finner, både för min egen inre syn, och när jag presenterar materialet för andra.

Att fullständigt ringa in Martinus ståndpunkt i frågan är kanske inte helt möjligt, men eftersom jag ägnat tid åt Martinus litteratur under flera år, som genuint intresserad, men med mycket kritiskt öga, tror jag att jag kan lyckas någorlunda med detta. Min erfarenhet i ämnet Martinus är ingen garanti för någonting, men kanske har den ändå inneburit en fördel för mig och för min förståelse av Martinus kosmologi i allmänhet, och hans andliga vetenskap och vetenskapssyn i synnerhet.

Trots att Martinus av många upplevs som tung och svår måste man säga att han åtminstone har en pedagogisk, didaktisk ambition, som tar sig uttryck i att hans författarskap handlar mycket om upprepning. Å andra sidan är det kanske just därför som Martinus kan kännas jobbig att läsa. Har man läst alla sju banden av Livets bok har man egentligen läst samma bok sju gånger. Övriga böcker – en del mellanstora, de flesta av det mindre formatet – som gavs ut vid sidan av Livets bok är å sin sida att betrakta som fördjupningar eller sidospår av diskussioner som förs i Livets bok.


När jag lyckats utkristallisera kärnan i Martinus utläggningar om andlig (och oandlig) vetenskap vill jag i enlighet med uppsatsens syfte kritiskt granska hur lyckad den andliga vetenskapen egentligen är, just som vetenskap. Detta vill jag göra utifrån vår tids etablerade vetenskapsuppfattningar, som grovt sett kan delas in i två huvudläger: den kvalitativa vetenskapsskolan, och den kvantitativa. Det senare vetenskapsperspektivet har ofta varit synonymt med den klassiska naturvetenskapen. Naturvetarnas vetenskapsdefinition vill ha exakta svar i kvantitativa analyser, empiriska belägg, facit i form av mått, vikt och lagar för orsakssammanhang.


Den kvalitativa forskningsteorin och metoden uppkom omkring 1950- och 60-talen, men tog inte ordentlig fart förrän under 80- och 90-talen.
 Som jag var inne på säger den kvalitativa modellen att uppgifter/”data” speglar subjektiva erfarenheter, inte objektiva fakta.

Närmast kommer jag att göra en genomgång av den sekundärlitteratur som skrivits om Martinus. Det intressanta – eller tråkiga – i sammanhanget är att det mesta som skrivits om Martinus är tendensiöst, i den mening att det har skrivits av Martinussympatisörer, där syftet med framställningen har varit att övertyga eller inspirera läsaren om att Martinus har rätt. Vid sidan av den här typen av litteratur finns det rätt lite skrivet om Martinus på akademisk nivå. Om man ser till vad som skrivits om Martinus och hans kosmologi utifrån just min infallsvinkel står man inför en ännu mindre samling texter. Man skulle kunna säga en närmast obefintlig samling texter.

5. Tidigare forskning om Martinus


År 2002 gav Pia Hellertz ut en bok med titeln ”Världslärare” eller ”Falsk profet”? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi.
 Hellertz är filosofie doktor och universitetslärare, men hennes alster om Martinus är inte skrivet inom akademiska ramar. Det är istället en sammanställning av artiklar hon skrivit för en Martinusorienterad tidskrift. Men eftersom Hellertz gång på gång poängterar att hon vill stimulera till kritisk analys (”i kärlekens tecken”
) anser jag att det ändå är värt att se till hennes bidrag till diskussionen, även om förstås undertiteln på boken, ”En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi”, rent spontant känns ovetenskaplig. Därmed inte sagt att det finns en motsättning mellan kärlek och vetenskap. Eller gör det det? Är det andliga budskapet, d.v.s. kärleksbudskapet, någonting som existerar bortom vetenskapen? Den här blomman som Martinus talar om – kärleken, det goda – kan Martinus förklara den inom ramen för vår tids vetenskap, eller kommer han att använda en egen sorts vetenskap för att lyckas med sitt ändamål?


Pia Hellertz har inte så mycket att säga om den saken. Så här skriver hon om Martinus logik:

Lidandet, smärtan, det ”onda” i tillvaron, har under alla tider varit en svår nöt för tänkare att förstå och förklara. Det har gjorts många försök. Ännu har, mig veterligt, ingen före Martinus kommit med en logiskt [min kursivering] acceptabel förklaring.


I nästa kapitel kommer jag att diskutera huruvida detta kan sägas stämma eller inte. Hellertz tillstår att ”det faktum att Martinus fått kunskap ’inifrån’ utan att läsa, tänka och forska, är provocerande nog för vårt tänkande idag.”
 Hon skriver vidare att:


Martinus betonar om och om igen mycket starkt i sina skrifter att det är viktigt att läsaren inte tror honom utan istället utsätter hans tankar för en logisk granskning, forskar och undersöka om hans tankar kan stämma med verkligheten. Och det är det jag vill göra.


Problemet, som jag ser det, är att hon inte inser paradoxen som ligger i denna tanke. Det går ju nämligen inte att göra detta, som hon säger, eftersom Martinus har kunskaper, andlig vetenskap som han fått inifrån, som hon ju själv konstaterar. Vi kan alltså inte ifrågasätta hans teser. Det blir rent omöjligt både teoretiskt och praktiskt.

Hos många Martinusanhängare finns en tendens att bortse ifrån – blunda för, bortförklara – detta problem. T.ex. säger den före detta redaktören för Martinustidskriften Ny Kultur Max Käck att ”mycket av visdomen hos Martinus kosmologi finns sannolikt i dessa paradoxer.”
 Kanske. Men att säga på det viset är också att göra det väldigt lätt för sig. Det är att bortförklara och bagatellisera hela den grundläggande svåra problematiken, som enligt min mening faktiskt är så djup att den hotar att omkullkasta hela poängen med Martinus tredje testamente. Max Käck nöjer sig med att lösningen nog måste finnas i paradoxen, och just därför kan vi heller inte förstå den.

Ingemar Fridell är universitetslektor i instudering vid Musikhögskolan i Lund och har under årens lopp skrivit för den Martinusorienterade tidskriften Ny Kultur. Han leder även studiecirklar i Martinus kosmologi. I artikeln ”Vad är andlig vetenskap?” från 1990 skriver han: ”Så länge allt detta [Martinus lära] för vårt vidkommande inte är hundra procent självupplevt, finns det naturligtvis ett visst mått av osäkerhet och tro med i spelet.”
 Men istället för att fortsätta på den inslagna, kritiskt ifrågasättande linjen övergår Fridell till att, på ett mer Martinustroget vis, säga att:

I vilken grad Martinus kosmologi är tro eller vetenskap, beror emellertid inte på kosmologin i sig utan på vår egen upplevelseförmåga och utvecklingsstandard. Allteftersom utvecklingen fortskrider, kommer de kosmiska analyserna att övergå från att vara teori eller tro till att bli levande fakta.

Martinus vetskap, eller påstådda vetskap, blir alltså också Fridells vetskap – och därmed bryter han mot sin gurus egen föreskrift, att ingen ska tro på någon annans sanning rätt av.

Varför måste det nödvändigtvis vara fel på vår egen upplevelseförmåga och utvecklingsstandard? Varför kan det inte vara Martinus lära det är fel på? Det får vi inget rationellt svar på från Fridell, som istället gör frågan om Martinus vetenskaplighet till en fråga om individens tillkortakommanden eller upplysning. Om individen ser att Martinus har rätt, då betyder det att individen är upplyst. Om individen tvivlar på Martinus, då beror det endast på att individen inte är tillräckligt upplyst.


Det som ändå är bra med Ingemar Fridells artikel är att den berör en känslig fråga hos Martinus, och en viktig fråga överhuvudtaget, nämligen just denna fråga om vetenskapens objektivitet, och att Fridell berör detta i en Martinusvänlig tidskrift är lovvärt, men också logiskt. Fridell konstaterar att inte alla upplever Martinus kosmologi som vetenskap, att det ”som för en människa verkar förnuftigt och sannolikt, mycket väl kan uppfattas av en annan som ren fantasi beroende på deras olika erfarenhetsmaterial.”

Men Fridell faller i slutändan för frestelsen att gå på Martinus egen linje, att det helt enkelt förhåller sig på det viset att det finns


… de människor, som har kommit längst i sin humana utveckling, och som därför börjar kunna uppleva verkligheten intuitivt, som har lättast för att mot bakgrund av sitt eget personliga erfarenhetsmaterial kunna bekräfta sanningshalten i de kosmiska analyserna. För de människor, som ännu inte har denna intuitiva förmåga utvecklad i sig, upplevs den andliga vetenskapen inte som vetenskap utan mer eller mindre som en ny trosform.

Här förespråkas en sorts andlig elits överlägsenhet; och till den andliga eliten hör de som kan ”bekräfta sanningshalten i de kosmiska analyserna” (med andra ord de som tycker som Martinus). Fridell tycks inte se den potentiella fara som finns i denna hållning som han företräder, särskilt som han säger att ”det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.”

Det som är ytterst sett avgörande för om en person ska kunna identifiera sanningen, ”livsfacit”, är personens moral och kärleksförmåga, enligt Fridell (som alltså bygger detta på Martinus):


Den fysiska vetenskapen bygger framför allt på iakttagelse och katalogiserande av tillvarons fysiska realiteter. Hur mycket en forskare kan förstå av dessa rent fysiska fakta, och i vilken grad han förmår göra en rättvis bedömning av deras värde, när de sätts in i ett större sammanhang, beror alltså på hans kärleksförmåga, vilket är det samma som hans moraliska standard. Det är forskarens moral eller opartiskhet, d.v.s. hans förmåga att ställa sig själv vid sidan av sina personliga sympatier och antipatier, som avgör, om hans tolkning av mätresultaten är riktig, och om hans slutsatser är i harmoni med verkligheten. Den andliga vetenskapens bevis baserar sig inte enbart på iakttagelse utan framför allt på tolkningen eller bedömningen av allt det, som vi kan iakttaga runt omkring oss.

På sätt och vis kan man säga att Fridell slår ett slag för den kvalitativa forskningsmetoden, i det han säger att ”den andliga vetenskapens bevis baserar sig inte enbart på iakttagelse utan framför allt på tolkningen eller bedömningen av allt det, som vi kan iakttaga runt omkring oss.” Den kvalitativa forskningsmetoden har som utgångspunkt att forskaren är ett subjekt, liksom alla andra, och att allting – all vetenskap, alla forskningsresultat, all undersökning – inte kan frångås att tolkas. Data måste förstås, avläsas av ett subjekt. Och när data förstås, avläses av ett subjektiv, kommer resultatet att vara helt beroende av vem forskaren är, hurdan hans moral, intelligens, medvetandenivå ser ut. Men att vissa tolkningar är bättre än andra, mer i samklang med livets högsta sanning, det är där det blir kontroversiellt. Martinus talar ofta om att rätt förstå data, att rätt tolka livet. Då är vi inne på en mer kvantitativ vetenskapsmodell, där svaret inte är öppet för diskussion, utan där svaret snarare är absolut. Det är inte vilken tolkning som helst som duger, utan endast den som ”bekräftar sanningshalten i de kosmiska analyserna [Martinus texter]”, som Fridell skriver i sin artikel.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidigare Martinusforskning tar position för Martinus vetenskapssyn, och därmed skriver man också under på den kritik mot vår tids etablerade (natur)vetenskap som Martinus framför i sina böcker. I nästa kapitel ska jag närmare undersöka Martinus ifrågasättande av den vetenskap som åtminstone under hans levnad var det västerländska samhällets rådande vetenskap.

6. Martinus vetenskapskritik


”Den materiella vetenskapen och den andliga vetenskapen kommer att ingå en väldig, harmonisk förening – och så finns det en stor vetenskap och detta vetande är kosmiskt medvetande.”
 Orden är Martinus. ”Kosmiskt medvetande” är som sagt benämningen på det tillstånd Martinus själv gick in i vid tidpunkten för sin uppenbarelse år 1921, och detta tillstånd, denna medvetandenivå, befann han sig sen i livet ut.

Den fullständiga, ultimata vetenskapen är alltså en vetenskap som är mer eller mindre identisk med Martinus eget vetande – enligt hans eget sätt att se det. Med andra ord är den ultimata vetenskapen lika med det som står i Martinus böcker. Martinus anser sig således representera en framtidens vetenskap, och han menar samtidigt att dagens vetenskap är mycket bristfällig. Som jag nämnde gör Martinus ingen distinktion mellan t.ex. kvalitativ och kvantitativ vetenskap, vilket i och för sig är helt naturligt då den kvalitativa forskningen knappt ens hade utvecklats när Martinus skrev sina verk. Därför drar Martinus all vetenskap över en kam, även om det under hans tid förstås fanns vetenskapsområden där en typ av kvalitativ forskning applicerades, en forskning som var ett slags förstadium till vår tids kvalitativa vetenskapsmetod.


Vår tids moderna, materialistiska vetenskapliga forskningsmetod kan inte avslöja universums hemlighet eller leda till livsmysteriets lösning, den gudomliga idén i världsalltet, menar Martinus.
 ”Livsmysteriets lösning kan endast nås på en väg som ligger utanför den gudlösa materialistiska forskningen”, heter det, bl.a.


Det dagens vetenskap sysslar med, enligt en Martinus liknelse, är att den studerar ”en boks pappersvärde, dess fysiska vikt och mått, dess färg och pris utan att kunna läsa dess text eller ha någon aning om dess litterära värde eller andliga innehåll.”


”Kosmiska analfabeter” kallar Martinus de som inte kan läsa ”Livets bok”, d.v.s. livet självt; universum, tillvaron, och på det sättet förstå att dess yttersta väsen och struktur är något icke-fysiskt och fulländat. De enda som har kunnat läsa livets bok (som alltså finns i varje människas hand) är de stora profeterna i vår historia.


Som Pia Hellertz konstaterar i sin bok om Martinus, ”Världslärare” eller ”Falsk profet”? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi”, har Martinus sagt att hans kosmologiska sanningar i huvudsak vänder sig till morgondagens människor.
 Dagens människa, ”den jordiska vetenskapen … befinner sig på fosterstadiet av vad den en gång skall bli”, som Martinus formulerar det,
 och han syftar då, med begreppet ”den jordiska vetenskapen”, framför allt på den naturvetenskapliga skolan.

7. Martinus troskritik


Det är intressant att konstatera att trots att Martinus skarpt kritiserar den vetenskap som bygger på en materialistisk livssyn, som inte tar hänsyn till metafysiska möjligheter, är han noga med att ta avstånd från all form av vidskeplighet och ockultism.

Den senaste i raden av postumt utgivna Martinusböcker heter just – på danska; finns inte på svenska än så länge – Den Intellektualiserede Kristendom. Martinus är egentligen lika kritisk mot den blint troende kristne som han är mot den materialistiske ateisten. Martinus intellektualiserade kristendom försöker t.ex. inte ta strid för den typ av trosfrågor som de flesta andra kristna (predikanter, troende eller teologiforskare) anser vara av stor vikt, t.ex. frågorna om Bibelns historiska sanningar (eller osanningar).

Martinus lägger sig på en annan nivå, och bagatelliserar snarast hela denna fråga. Bibelns böcker har inte till huvudmål att vara historiska data, säger Martinus, utan det är principerna som är det viktiga. Detta är, som jag ser det, en modern argumentation, som dessutom är tämligen strategiskt klok, då detta är en inställning som kan tänkas tilltala ateister i mycket större utsträckning än vad den ”gamla” typen av kristendomen (den icke-intellektualiserade kristendomen, om vi får kalla den för det) kan tänkas göra. Genom att föra ett sånt här resonemang oskadliggör sig Martinus från mycket av den kritik som den traditionella kristendomen, de två första testamentens företrädare och försvarare, tvingats utstå och lägga ner energi på att försvara sig mot. Den traditionella kristendomen, som sett Bibeln som mer än en bok om principer, som sett Bibeln som en bok som innehåller korrekta historiska data, har ständigt tvingats strida om riktigheten i dessa. Och eftersom det inte har gått att rent faktiskt belägga Bibelns s.k. historiska sanningar, har de kristna tvingats att blott tro på dessas riktighet, oavsett vad fakta säger.

Martinus slår bort hela frågan. Poängen med det Tredje Testamentet, som alltså enligt Martinus är en fullbordan och själva essensen av Gamla och Nya Testamentet, är endast de principer och högre sanningar som däri framläggs, och hur man når fram till dessa. De historiska detaljerna lämnas helt därhän. Det är t.ex. irrelevant, säger Martinus, om Jesus föddes här eller där, eller när exakt han dog.


Martinus tredje testamente är på det viset bättre anpassat till nutiden och det vetenskapliga, kritiska förhållningssätt, som finns rent allmänt idag. För att kunna tala till dagens rationella, analyserande människa kan inte Martinus appellera till känsla, utan han måste istället tala till människans förnuft och logik. Den traditionella kristendomen, de tidigare testamentena, behövde inte oroa sig för att den tidens läsare skulle ifrågasätta den historiska riktigheten i de historiska påståenden som gjordes.


Den traditionella berättelsen om Marias befruktning i NT:s evangelier är kanske den berättelse som är mest präglad av s.k. ”övernaturliga” inslag. Likväl framställs den som historisk sanning. Och därmed är den också en av de mest kontroversiella och ifrågasatta historierna. Många kristna har tvingats ge upp tron på berättelsens bokstavliga riktighet. Det krävs en stor, okritisk tro hos läsaren för att hon ska kunna köpa det som sägs i denna berättelse – att Gud själv, inte Josef, avlade fram Jesusbarnet.

Detta – den sensationella jungfrufödelsen – är ett exempel på ett problem som debatterats och stötts och blötts i nästan två tusen år, som orsakat splittring och förvirring. Säkert har den vänt många människor bort ifrån NT, just p.g.a. själva det otroliga i berättelsen. Många av dessa människor har på det sättet kanske också gått miste om övriga, kanske viktigare, budskap som finns i NT.


I sin moderna uttydning av Bibeln gör Martinus saken klar. Han vill inte spilla onödig energi på att försöka förklara och försvara ”övernaturligheter”. Martinus konstaterar att tyvärr har människor tvingats att ”absolut tro på detta gåtfulla, odefinierade förhållande mellan jungfru Maria och Gud.”


Martinus tolkning, den enda självklara som han ser det, är därför att Maria blev befruktad av Josef. Maria blev uppfylld av den Heliga Anden, men inte befruktad av anden. Det är Josef som är Jesus köttslige fader. Och som stöd för denna slutsats ger Martinus ett förnuftsbaserat, konkret argument, eftersom det är hans övertygelse att det endast är på det sättet man kan nå fram till dagens människa. Det argumentet består dels i det bibliska släktregistret angående Jesus, som befäster Josef som Jesus fader, och dels i det faktum att sunt förnuft säger oss att något annat är otänkbart. ”Jesus är sålunda, alldeles som alla andra, ett barn av ett par jordiska, fysiska föräldrar. Och hur skulle det väl kunna vara annorlunda?”


På samma sätt säger Martinus att Jesus inte alls kunde göra mat åt fem tusen människor med bara fem bröd och två fiskar. Jesus kunde heller inte gå på vatten, och inte heller återuppväcka människor från döden. ”Man skall inte tro att Kristus kunde stilla t.ex. en storm på Atlanten. Han kunde heller inte stilla stormen på Genesarets sjö; den lydde honom heller inte.”


Att Jesus på sin tid, inför de människor han talade till, prisade tron var inte särskilt konstigt enligt Martinus, då den tidens människa inte hade kunskap eller intelligens att förstå ”matematiken” bakom budorden.


”Saliga de som inte har sett men ändå tror” ska Jesus ha sagt.
 Martinus intar en motsatt ståndpunkt. I sin bok Logik säger han att att vara troende är detsamma som att hysa full tillit till en företeelse som inte är upplevd som faktum.
 Att tro blir här snarast ett bevis för människans (den troendes) tillkortakommande. Här anknyter Martinus delvis till Freuds religionsteori, om att religionen och tron är uttryck för barnsliga, naiva sidor hos människan, att religionen är en tillbakagång till barndomen.

Det lustiga, eller det ironiska, med denna Martinus ståndpunkt är att de flesta Martinusanhängare förmodligen måste placeras in i denna kategori av människor som endast tror, som hyser full tillit till en företeelse eller lära som de själva ännu inte har upplevt som faktum.


Med detta avsnitt vill jag påpeka att Martinus, samtidigt som han framför sin skarpa kritik mot den materialistiska vetenskapen, är noga med poängtera sin egen förnuftighet. Säkert ger Martinus uttryck för sina genuina åsikter här, men dessa uttalanden är också taktiskt väl valda, med tanke på Martinus ambition att skapa ett förtroende hos ateister och sekulariserade människor, då det främst var dessa han hoppades nå med sina böcker. Martinus säger att han ”inte ett ögonblick har tänkt mig att dessa analyser skall finna jordmån” hos vanligt folk, som är fast i flockmentalitet och gamla vedertagna trosuppfattningar, och då inte bara religiösa trosuppfattningar, utan även profana trosuppfattningar, som t.ex. föreställningen, tron, att det är rätt och viktigt att äta kött. De Martinus vänder sig till är, som han själv säger, de som inte känner sig tillfreds med de gängse traditionerna och uppfattningarna.


8. Är Martinus andliga vetenskap kvalitativ eller kvantitativ forskning?


8.1 Martinusuttalanden som förebådar den kvalitativa vetenskapsmodellen

När Martinus säger, med en liknelse, att det dagens materialistiska (skulle kunna översättas: kvantitativa) vetenskap sysslar med är att den studerar ”en boks pappersvärde, dess fysiska vikt och mått, dess färg och pris utan att kunna läsa dess text eller ha någon aning om dess litterära värde eller andliga innehåll” förespråkar han en, för sin tid, väldigt modern vetenskapssyn.
 Martinus tycks här närmast slå ett slag för den vetenskapsteori, och metod, som vi idag kallar för kvalitativ forskning.

Martinus skriver vidare i sin bok Logik om

Den materialistiska världsåskådningen, som förnekar odödligheten, hånar allt som hör till begreppet ”andliga realiteter”, tror att allt är stoft och att ödet är tillfälligheter … – Är denna världsåskådning verkligen en analys av fakta?


Martinus menar att den vetenskap som vi idag benämner som kvantitativ forskning – och som på 30-talet, när Martinus skrev ovanstående, i stort sett var den enda rådande vetenskapsmodellen – måste ifrågasättas, eftersom den inte tar hänsyn till en mängd kvalitativa aspekter. Kan verkligen kvantitativ forskning ge oss alla fullständiga svar – är den verkligen en analys av fakta, frågar sig Martinus, även om han alltså inte använder just termerna kvalitativ och kvantitativ.


Martinus förebådar, skulle jag vilja säga, den kvalitativa metoden, som är en metod som indirekt säger att kvantitativ metod inte kan fånga alla nyanser, eller dimensioner av fakta och sanning. Vad är då det ”kvalitativa”? Enligt professor Bengt Starrin, som skrivit böcker i ämnet, kan det kvalitativa sägas vara det som är möjligt att uppleva men som inte är kvantifierbart och mätbart.


När då Martinus poängterar att de stora sanningarna, själva livsgåtans lösning, inte går att presentera i kvantitativa analyser, inte går att redovisa i form av mått- eller viktfacit, då antyder han också att detta livsfacit är föremål för subjektiv tolkning och förståelse.

”Svaret på den stora frågan ’Vad är sanning?’ [är inte] ett mått eller viktfacit” heter det t.ex. på ett ställe i Livets bok.
 Men det skulle samtidigt betyda att livsfacit inte är en absolut, objektiv sanning, eftersom en kvalitativ sanning per definition inte är objektiv.

Enligt den kvalitativa metoden – d.v.s. enligt dess utformare, företrädare – är inte en kvalitativ sanning, eller ett kvalitativt forskningsresultat, nödvändigtvis den objektiva, absoluta ”sanna” sanningen; den behöver inte vara i överensstämmelse med verkligheten för att vara legitim, för att vara ”vetenskap”. Vetande, vetskap kan med andra ord ha en annan innebörd än att vara just objektiv sanning om verkligheten ”där ute”. ”Begreppen validitet och reliabilitet är inte på samma sätt meningsfulla vid kvalitativ forskning som vid kvantitativ” skriver Bertil Carlsson i Kvalitativa forskningsmetoder.


Martinus andliga vetenskap skulle alltså kunna sägas vara kvalitativ forskning, men för den skull behöver den inte vara mindre legitim, för det finns sätt att validera och påvisa reliabilitet även i en kvalitativ forskningsanalys, men innan vi går in på det måste det klargöras huruvida det finns motargument mot en sådan klassificering av Martinus andliga vetenskap. Jag snuddade nyss vid ett sådant motargument: just detta att en kvalitativ analys måste ge upp anspråken på att vara absolut, objektiv och i överensstämmelse med verkligheten.

8.2 Martinus andliga vetenskap som kvantitativ vetenskap


Som jag nämnde i inledningen av den här uppsatsen härleder sig Martinus hela kosmologi, alla hans utredningar och analyser, till Bibeln, och framför allt Jesus ord, vilka enligt Martinus ska uppfattas som fullständigt korrekta och sanna. Det Jesus säger, eller ska ha sagt, är allmängiltigt och i allra högsta grad i överensstämmelse med verkligheten. ”Allting är mycket gott” är mer än en devis, det är en riktig, absolut sanning, närmast en naturlag.

Hela mitt arbete [är] i verkligheten inställt på matematik. Det har blivit min uppgift att visa matematiken i dessa ovan nämnda tusenåriga facit, visa dem i faktas klara dagsljus, och alltså göra till vetenskap att ”Herrens ord består i evighet”


Jag vill poängtera denna ambivalens hos Martinus, att hans andliga vetenskap rymmer både kvalitativa och kvantitativa vetenskapsdefinitioner, vilket naturligtvis försvårar frågan om hur den andliga vetenskapen egentligen ska förstås.

Det finns alltså svar (om livet; existensen) som befinner på högre nivåer än de kvantitativa svaren befinner sig på, enligt Martinus mening (se t.ex. not 32). Men uttolkningen av de kvalitativa svaren kan inte göras av vem som helst, vilket vi kunde konstatera i genomgången av t.ex. Ingmar Fridells Martinusanalys (se s. 8-10 i denna uppsats). Om livets facit, de högsta sanningarna om livet, inte är ett svar av kvantitativ natur, utan mer en fråga om förståelse, då betyder det att det är svårare för människor i allmänhet att tillgodogöra sig dessa svar. Huruvida man ser svaret, kan utläsa meningen, blir ju då en fråga om individens förståelse- och kunskapsnivå. Om livets facit tvärtom kunde presenteras i form av den gamla, hederliga kvantitativa vetenskapsmetoden, då skulle mer eller mindre alla kunna få svaret svart på vitt. Det krävdes ju i sådant fall ingen större intelligens hos individen för att se svaret, på samma sätt som det inte krävs någon större intelligens för en person – vilken som helst – att se att jorden är rund; det räcker att astronomer visar satellitbilder på jorden så är saken klar, till och med för ett litet barn.

Människan håller livets bok i sin hand, enligt Martinus, och i denna bok står den högsta sanningen skriven, och denna bok är livet självt, men de flesta människor har inte den tillräckliga andliga kunskapen för att kunna uttyda det ockulta innehållet i denna bok. Martinus ställer den ledande frågan: ”Finns det något i livet eller tillvaron som bekräftar uppfattningen att allt liv är odödligt, och att allt i livet är rättvist, så att denna uppfattning kan bli till något annat än ett vackert påstående” (så att denna uppfattning kan bli till vetande/vetenskap)?
 Martinus ställer här den retoriska frågan om det finns kvantitativt vetenskapliga svar på detta, och besvarar sen frågan med att säga att ”livet självt bekräftar denna uppfattning [min kurs.] intill en sådan grad att den kan bli konkret kunskap [min kurs.] för varje normalt utvecklad, intelligent och dogmfri människa.”
 Är då detta en kvantitativ eller kvalitativ vetenskaplig slutsats?

Enligt en kvantitativ vetenskapsskola måste Martinus presentera objektiva, underbyggda, kontrollerbara argument för sina teser, för att uppfylla den kvantitativa vetenskapsmodellens krav. Livet självt kan inte sägas vara ett objektivt bevis nog, eftersom alla nu levande människor, som kan iakttaga livet, knappast är Martinusanhängare, d.v.s. de köper inte det bevisvärde som Martinus tillskriver livet som sådant.

Vad baseras Martinus andliga vetenskap på? Martinus har inte fått sin kunskap från någon annans stans, eller någon annan person än från sig själv. Fotnoter, finns sådana? Nej, rent bokstavligen finns inte några fotnoter i någon av Tredje Testamentets böcker.

Hur underbygger då Martinus sina teser i övrigt? Huvudsakligen genom mer eller mindre logiska tankekedjor. Martinus säger, aningen kryptiskt, att eftersom ”manifestationen av [egoism, hat och avund samt andra sorg- och olycksbringande tankeklimat] alltid oåterkalleligen framkallar hoppet om den kärlekens idealism, den längtan efter nästans sympati, den älsklighet mellan väsendena som hör livet till i ”den gudomliga världen”, så utgör detta hopp och den längtan i sig själva [min kurs.] den första oavvisliga motiveringen för den nämnda högsta världens existens.”
 Det är här vi börjar närma oss själva grundproblematiken hos Martinus kosmologi, sedd som kvantitativ vetenskap. Den som ser och uppfattar livet så som den kosmiskt medvetne gör, inser att uppfattningen att ”allt liv är odödligt … allt i livet är rättvist” är konkret kunskap.

Ett ytterligare exempel på en sådan här ”logisk” tankekedja hos Martinus lyder: Hoppet och längtan om kärleken är ”i sig själva den första oavvisliga motiveringen för den … högsta världens existens, ty i motsatt fall skulle denna längtan efter och detta hopp om en högre idealism ha uppstått alldeles ändamålslöst, och något ändamålslöst har en verkligt intellektuell forskare ännu aldrig träffat på i naturens alster eller skapelser.”


Hur ställer sig en kvantitativt skolad vetenskapsman, en naturvetenskapsman, till ett sådant här uttalande? Martinus argument tycks stå och falla med föresatsen att allting i naturen, allting i livet, är ändamålsmässigt, att ingenting någonsin kan vara ändamålslöst. Om det är så, att allt är ändamålsenligt, då ska allt mänskligt hopp, all mänsklig längtan infrias; då är det människan drömmer om verkligt. Om det människan drömmer om inte vore verkligt skulle ju denna dröm vara ändamålslös. Med andra ord: om ändamålslöshet inte existerar i naturen, då har Martinus rätt i sak, rent principiellt. Men i slutändan är detta en definitionsfråga, och en värderingsfråga. Med andra ord är det en subjektiv fråga. Den subjektiva erfarenheten av någonting behöver inte nödvändigtvis vara fel, men det Martinus försöker sig på är ju att objektifiera sin subjektiva livsinsikt. Som jag ser det misslyckas han med det i det här fallet.


Om den andliga vetenskapen (som säger: ”allting är mycket gott”) ska kunna sägas vara godtagbar ur ett kvantitativt vetenskapsperspektiv måste den gå att bekräfta på ett bättre vis, som överensstämmer med den faktiska verkligheten, och så länge det bara är Martinus själv som kan se att hans uppfattning bekräftas av ”livet självt” måste jag konstatera att Martinus andliga vetenskap inte uppfyller den kvantitativa forskningens validitetskrav.

8.3 Martinus andliga vetenskap som kvalitativ vetenskap – bekräftelse- och värderingsfrågan


Enligt den kvalitativa vetenskapsmetoden, skriver Bertil Carlsson i Kvalitativa forskningsmetoder, är det forskarens roll att vara både mätinstrument och tolkare.
 Det är just den dubbla rollen som Martinus tar på sig. Om Martinus resonemang är logiskt i förhållande till hans meningsinnehåll, till hans principer och lära i allmänhet, som t.ex. Pia Hellertz menar att det är, då kan man säga att den besitter en viss vetenskaplig validitet enligt det kvalitativa vetenskapsperspektivet.

Hellertz skriver att ”ingen före Martinus kommit med en logiskt [min kursivering] acceptabel förklaring” på lidandet.
 Men Hellertz uttalande ovan är inte helt kristallklart. Frågan är om hon menar att alla andra religioner, alla olika typer av religiösa eller filosofiska läror som kommit innan Martinus (som hon själv känner till) helt enkelt inte är logiska överhuvudtaget, eller om hon bara menar att dessa lärors logik inte är lika god(tagbar) eller fullkomlig som Martinus logik är (enligt hennes eget sätt att se). Säkert anser väl alla religioner, filosofier och ideologier att deras egen förklaringsmodell är logisk, och eftersom i stort sätt alla övriga religioner/filosofier/andliga läror är större, och mer populära än Martinus kosmologi, torde ju dessa vara än mer logiska och än mer godtagbara, eftersom det är fler människor som tycker att dessa är logiska, jämfört med det lilla antal som anser att Martinus resonemang är logiskt.

Så frågan är alltså om Martinus andliga vetenskap ens kvalificerar sig som god kvalitativ vetenskap. Hellertz försök att spela ut andra religioner och filosofier mot Martinus just p.g.a. hans överlägsna logik, eller rättare sagt hennes uppfattning om Martinus överlägsna logik, faller delvis på sitt eget grepp, eftersom ett mycket större antal personer anser att t.ex. Islam är mer logisk i sin förklaring av livet och ondskan, med mera.

Till saken hör naturligtvis också, att även om Islam uppfattas som mycket logisk av muslimer, är det inte Islams, Mohammed eller muslimers ambition att övertyga den etablerade vetenskapen om Islams logik och vetenskaplighet. Muslimer – liksom t.ex. kristna – anser att de sitter inne med en helt annan förklaringsmodell, överlägsen den världsliga. Det som särskiljer Martinus religiöst färgade logik, hans andliga vetenskap, från de flesta andra religiösa läror är att Martinus lägger sig mycket närmare den vedertagna vetenskapen när det gäller att försöka bevisa riktigheten i sin kosmologi.

När Martinus presenterar sin vetenskap presenterar han den just som vetenskap. Inom Islam eller kristendom används inte ordet vetenskap för att beskriva Guds plan eller livets heliga lagar. Martinus vill presentera livets högsta andliga sanningar inom ramen för den etablerade vetenskapen – även om han anser att den måste modifieras och utvecklas, för att den till fullo ska kunna presentera Kristi ord (och Martinus egna ord) som fakta.

Martinus genomför en revidering av sin tids vetenskap (som var den naturvetenskapliga/kvantitativa skolans vetenskap), och formulerar alltså denna harmonisering av de två vetenskaperna som att: ”Den materiella vetenskapen och den andliga vetenskapen kommer att ingå en väldig, harmonisk förening – och så finns det en stor vetenskap och detta vetande är kosmiskt medvetande.”


Jag tycker att man kan se denna harmonisering som ett försök från Martinus sida att modifiera den kvantitativa vetenskapsanalysen mot en mer kvalitativ vetenskap, kanske just för att han själv insåg att hans andliga vetenskap inte kunde sägas vara godtagbar som kvantitativ forskning. Men Martinus vill ändå inte helt lämna de kvantitativa anspråken, objektivitetsanspråken, och just det blir, på sätt och vis, hans fall, enligt min bedömning.

Martinus vetenskap blir en sorts blandvetenskap, där han tar det bästa från vardera vetenskaperna. Han tar möjligheten att få tolka data och se de djupare innebörderna från den kvalitativa vetenskapsskolan, men han behåller den kvantitativa skolans uppfattning att det finns objektiva sanningar, allmängiltiga svar.

Enligt den kvalitativa vetenskapsmetoden är verkligheten någonting som hela tiden ses genom ett subjekts ögon, och det finns på det sättet ingen direkt objektiv verklighet. En kvalitativ forskningsanalys är först och främst subjektiv, och då uppstår ju frågan hur man kan validera och bekräfta, ge tyngd och relevans, åt en sådan analys. Som jag redan varit inne på har den kvalitativa metodens företrädare sina sätt att bedöma hur logiskt och begripligt ett resonemang är. T.ex. studerar man hur logisk och begriplig i förhållande till sin egen undersökning och sitt eget meningsinnehåll den kvalitativa forskningsdiskussionen är, hur väl denna lyckas med att kommunicera sitt meningsinnehåll. Hellertz tyckte som sagt att Martinus uppfyllde detta krav på ett bra sätt, och jag har ifrågasatt denna hennes bedömning.

9. Slutdiskussion


Är det upp till varje subjekt att avgöra om ett resonemang är logiskt eller inte? I så fall är varje kvalitativ forskningsresonemang både underkänt och fullgott samtidigt. En undersökning som för en person framstår som en mycket välgjord, intressant, djupgående kvalitativ analys kan av en annan person anses vara helt värdelös och misslyckad.

Det är svårare att ha skilda meningar om det resultat som en kvantitativ metod visar upp. Således är det också så, att inom många ämnesområden betraktas kvantitativ metod som överlägsen den kvalitativa.
 Denna uppfattning ger även Bengt Molander uttryck för i sin handbok i vetenskapsfilosofi: ”Klart är att olika vetenskaper har olika status och anses vara mer eller mindre nyttiga”, och att de olika vetenskaperna också ”kan anses vara mer eller mindre ’vetenskapliga’.”
 Och kanske är det just p.g.a. detta som Martinus vägrade släppa de kvantitativa vetenskapsanspråken.


En intressant fråga, som Lars-Göran Johansson ställer i Introduktion till vetenskapsteori, är om vi inom de olika forskningsområdena med ”objektiv(t)” ska mena exakt samma sak, eller om ”objektiv(t)” kan betyda olika saker beroende på vilkets forskningsområde begreppet används inom.
 Jag tycker att det är en tänkvärd idé.

Liksom Pontus Pilatus ställde den eviga frågan ”Vad är sanning?” kan man ställa frågan ”Vad är logik?” eller ”Vad är logiskt?” För att någonting ska få kallas logik, eller logisk(t), måste det uppfylla vissa kriterier. För att Martinus ska kunna underbygga sin lära måste han använda sig av logik, inte bara logik i hans egen mening, utan logik i allmän vedertagen mening. Med detta vill jag säga att den kvalitativa vetenskapsmodellens egna validitetskrav är något diffusa, och egentligen otillräckliga. Kanske är det inte så konstigt att den kvantitativa metoden har högre anseende rent allmänt.


En fördel som naturvetenskapen har över de humanistiska vetenskaperna är, som Georg Von Wright är inne på i sin bok Vetenskapen och förnuftet, att det inom naturvetenskapen finns en mer enhetlig bild av människan, världen och livet, jämfört med den bild som tecknas av andra, humanistiska vetenskaper. Det naturvetenskapen säger om världen och människan är mer handfast, och kan lättare verifieras, eller motbevisas.


De humanistiska forskarna är själva medvetna om att deras vetenskap inte kan göra samma sanningsanspråk som naturvetenskapen. Liksom många religionsvetare är religionsprofessor Ian Barbour delvis negativt inställd till (natur)vetenskapen. Han säger, t.ex.,: ”For some people, science seems to be the only reliable path to knowledge.”
 Barbour ställer naturvetenskap och religion mot varandra. Tendensen inom religionsvetenskapen har alltså, som ett resultat av denna insikt om problematiken och motsättningen mellan naturvetenskap och religion, blivit att göra om vetenskapsbegreppet till något annat än just naturvetenskap.

När Barbour säger att ”one way to avoid conflicts between science and religions is to view the two enterprises as totally independent and autononous”
 syftar han alltså med “science” på naturvetenskapen. Men mellan den kvalitativa vetenskapsmodellen, och religionen som sådan, finns inte samma motsättning. Tvärtom.

Men det är inte bara religionsforskarna som anser att religion och vetenskap bör skiljas åt. Strålfors/Olsson skriver i Vetenskapligt förhållningssätt: introduktion till vetenskapligt tänkande och arbetssätt speciellt inom biomedicinsk forskning att vetenskapen inte kan besvara frågorna som rör livets mål och mening.


Huruvida Martinus egentligen lyckas eller misslyckas med sitt projekt är ju, som vi sett, helt beroende på vilken vetenskapssyn man har, och hur man uppfattar begreppen ”logik” och ”logisk(t)”. Martinus påstår att livet självt är beviset för hans teser. Han kan ha både rätt och fel. Den logikdefinition han själv använder påminner, som jag var inne på i denna uppsats inledande rader, om de romantiska poeternas logik. Det är en logik som liknar en önskan, en poetisk sorts logik. Martinus anknyter logiken till människans innersta längtan efter odödlighet och mening och kärlek. Logiken bakom den högsta tesen av dem alla – ”allting är mycket gott” – bygger på att om det vore tvärtom (om livet vore orättvist och ont), då skulle det gå emot våra innersta förhoppningar och önskningar om livet. Att vissa barn föds med grymma föräldrar medan andra föds med kärleksfulla föräldrar, att miljoner dör i fattigdom medan andra lever i rikedom och överflöd, såna förhållanden kan endast rättfärdigas med att vi lever många liv, säger Martinus. För om vi inte gör det; om vi bara lever ett liv, då är ju livet orättvist, då är allting inte mycket gott, och eftersom vi, i våra hjärtan, vill motsatsen (vi vill att livet ska vara gott) kan livet inte vara ont; det måste vara gott. Och detta kallar Martinus för logik.


Som svar på frågan om det finns någon möjlighet att kontrollera odödligheten säger Martinus – för att ge ytterligare ett exempel på hans logik – att om vi iakttar alla naturens skapelseprocesser så ser vi att de alla utan undantag i sitt slutfacit är till glädje och välsignelse för levande väsen. Det är riktigt att det förekommer många tillfällen då det inte ser ut så, tillstår Martinus, men att människorna idag inte kan se att allt är gott beror på att de inte är färdigutvecklade.
 Detta argument förekommer i flera av hans böcker:

Nu finns det kanske läsare som kommer att le åt det ovanstående och eventuellt mena att jag här kommit alltför långt ut ”i det blå” och att min analysering är fantasier, men detta understryker blott dessa personers bristande medvetande, deras bristande sinne för den verkliga logiken, tillvarons högsta matematik.


Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen har varit att försöka klargöra om Martinus s.k. ”andliga vetenskap” kan sägas vara riktig vetenskap, och, i så fall, vilket slags vetenskap? Utgångspunkten var att undersöka om Martinus uppfyller de vetenskapliga kraven, i sin ambition att rent vetenskapligt bevisa riktigheten i Bibelns – Jesus – ord.

Martinus uppgift var, enligt honom själv, att presentera kalkylen – ”matematiken” – bakom budorden, dogmerna, för dagens materialistiskt rotade, förnuftige människa, som p.g.a. sin intelligensutveckling inte kan annat än tvivla på de känslobaserade trossatserna. Eftersom det finns flera olika vetenskapsdefinitioner och vetenskapsmodeller idag har jag försökt reda ut huruvida Martinus andliga vetenskap kvalificerar som kvalitativ eller kvantitativ vetenskap.

Jag har påvisat Martinus egen vetenskapskritik, som består i ett kraftigt ifrågasättande av den, under mitten av 1900-talet, rådande vetenskapen (den materialistiska, naturvetenskapliga skolan). Martinus kritiserar denna för att vara bristfällig och sakna djupare förståelse för livets verkliga svar och sanningar.

Vidare har jag också diskuterat Martinus troskritik, som riktar sig mot den gamla trosbaserade religionen, inte minst kristendomen, som enligt Martinus synsätt förlorar sig i fruktlösa, oviktiga frågor om jungfrufödseln och Jesus förmåga eller oförmåga att gå på vattnet.


Jag har tagit upp tidigare Martinusforskning för diskussion och kunnat konstatera att forskningsläget är nedslående; det har skrivits väldigt lite om Martinus, och det lilla som har skrivits är tendensiöst. De två forskare jag lyfter fram i den här uppsatsen representerar ett okritiskt ställningstagande; man positionerar sig för Martinus och ägnar sig egentligen bara åt att söka bekräfta Martinus, att han har rätt, och att det måste vara så som han säger. Min uppsats visar att det hittills saknats en mer fristående, kritisk bedömning av Martinus andliga vetenskap.


Jag har i mitt metodavsnitt redogjort för mitt tillvägagångssätt, som i sig självt kan benämnas som en kvalitativ metod. Mitt käll- och litteratururval är av kvalitativ art, liksom hela min uppsats – kritiken, analyserna, slutsatserna – måste sägas vara ett uttryck för den kvalitativa forskningsmodellen. Mina slutsatser kan inte jämföras med den objektiva verkligheten, en objektiv uppfattning om Martinus och dennes kosmologi, och valideras utifrån något sådant, utan istället måste man, när man bedömer en kvalitativ undersökning, se till hur logiskt, begripligt och substantiellt det kvalitativa resonemanget är i förhållande till sin egen undersökning och sitt eget meningsinnehåll, hur väl det lyckas med att kommunicera detta. Det är alltså upp till läsaren av denna uppsats att avgöra om han eller hon anser att min bedömning av Martinus andliga vetenskap är rimlig.

I min undersökning har jag funnit att många Martinusuttalanden förebådar den kvalitativa vetenskapsmodellen, samtidigt som Martinus, paradoxalt nog, kan sägas representera en kvantitativ vetenskapsmodell. Hans andliga vetenskap är splittrad och ambivalent. Å ena sidan menar Martinus att hans andliga vetenskap är den objektiva, rätta, absoluta, fullkomliga sanningen, som kommer direkt från Gudomen. Å andra sidan tillbakavisar han den naturvetenskapliga modellen som gudlös, materialistisk, ofullkomlig, blind, m.m., och säger att den sant utvecklade forskaren måste värdera, och med intuition förstå och tolka världen och livet. Jag har diskuterat denna Martinus svåra balansgång mellan två vitt skilda vetenskapsskolor, och enligt mig blir den här balansgången i praktiken omöjlig; den är helt enkelt för motsägelsefull. Min slutsats är att Martinus andliga vetenskap i slutändan är alltför paradoxal och komplex, och därmed är den inte alls så tillfredsställande och slutgiltig som tidigare forskning har velat göra gällande.
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