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Til tross for en 
formidabel vitenska-
pelig utvikling innen 
medisinen de siste 
tiårene, florerer 

alternative behandlingsfor-
mer. Problemet er ifølge 
Kristian Gundersen så 
alvorlig at det fortjener en 
omfattende bok.

Gundersen er professor i 
fysiologi og følgelig lærer for 
både leger og biologer. 
Gjennom mange år har han 
ført et stedig advokatur for 
tradisjonelle vitenskapelige 
synsmåter.  

«Snåsakoden» er et 
ambisiøst bokarbeid fordi 
professoren tar mål av seg til 
å guide oss gjennom rubb, 
stubb og rake av alternativ 
behandling. Som formidler av 
andres arbeider er Gundersen 
dyktig til å hente ut kvintes-
sensen av et resonnement 
eller et forskningsresultat, og 
han er minst like dyktig til å 
karikere det han leser. 

Ambisjonene hans er prisver-
dige. Han vil avsløre humbug 
og kyniske spekulanter på det 
voksende helsemarkedet. 
Han vil slåss for vitenskapens 
sannhetskrav. Det er folks liv 
og velbefinnende det dreier 
seg om. Som sakprosaforfat-
ter gjør han dette utmerket 
når han drøfter myndighete-
nes krav til utdannelse, 
kompetanse og medikament-
kvalitet. 

Han tar for seg et titall 
områder innen alternativ 
medisin, og med drøye tretti 
behandlingsformer under 
lupen. 

Mens teksten går noenlun-
de grundig inn på områder 
som akupunktur og homeo-
pati, blir en rekke andre 
alternative behandlingsfor-
mer overflatisk behandlet. 
Skal jeg som leser ha tillit til 
en slik «guide» (som faktisk 
er bokas undertittel) forlan-
ger jeg noe mer enn en 
katalog over alskens rariteter. 
Felttoget ville tjent på at 
kritikken var begrenset til de 
temaområdene Gundersen 
behandler med nettopp den 
grundighet han krever av de 
alternative.

Ganske tidlig i boka etablerer 
han en retorisk figur som gis 

en avgjørende metaforisk 
funksjon: Enhjørningen 
nevnes ca. 32 ganger og skal 
illustrere fantasilivet til 
alternative behandlere som 
ikke evner å dokumentere 
effekten av sine behandlings-
former. Resultatet av denne 
overivrige Enhjørning-ironi-
en er at Gundersens språklige 
troverdighet settes i spill.

Når jeg leser forfatterens 

strålende utlegning av 
placeboeffekten, framstår 
derimot begrepsbruk og 
tankeunivers som avklart, 
undrende og likevel solid til 
minste detalj. Hadde resten 
av boka hadde holdt en like 
høy standard, ville forfatte-
rens kritikk blitt en stor 
trussel for sjarlatanene. 
Gundersen nærmer seg også 
en spennende mediekritikk 
når han påviser hvordan 
medianautene tror at sannhet 
må balanseres og følgelig 
alltid befinner seg på midten. 

Dette er ellers en effektiv 
tekstkorpus med hardtslå-
ende formuleringer, god 
pedagogikk og et vell av 
skjønnlitterære referanser. 
Bruken av et kjent Neruda-
dikt nærmer seg imidlertid 
poetisk koketteri når profes-
sorens bekjennelser ikler seg 
formuleringen «Jeg tilstår at 
jeg er forsker». 

Nettopp to forskere – en 
fysiker og en medisiner – had-
de nylig en kronikk i Aften-
posten der de gikk ut mot 
kolleger i akademia som 
utelukker Guds eksistens 
innenfor et vitenskapelig 

verdenssyn. Kristian Gunder-
sen er i en slik kontekst 
medisinens Richard Dawkins 
(atferdsbiologen som mener 
Gud er en vrangforestilling). 

Som alminnelig leser 
registrerer jeg at både enkelte 
ateister og skolemedisinere 
ser ut til å ha mistet 
forståel-
sen for 
vanlige 
mennes-
kers liv og 
religiøsi-
tet. En 
kompleks 
virkelighet 
presses inn i 
trange 
vitenskape-
lige enten-
eller-kategori-
er, som om 
naturviten-
skapen var 
kvalitetssi-
kret for all framtid og men-
nesket kun en målbar effekt 
av anvendt kunnskap. Dette 
er et fattigslig menneske-
bilde. At et menneske har tro, 
og at noen tror på deg, kan da 
forbedre livskvalitet og 
muligens også forlenge liv? 

Richard Wilkinson og Kate 
Pickett er forskere som har 
gitt eksempler på hvordan 
ytre miljø, kosthold, utdan-
nelse og gode helsetjenester 
kan påvirke menneskers 
psyke og levealder. Er det slik 
at sosiosomatiske lidelser 
(Per Fugelli bruker begrepet 
der sosiale forhold skaper 
organisk sykdom) krever en 
forbedret naturvitenskap, og 
dermed også nye behand-
lingsmetoder? Miljøkrisenes 
altomfattende karakter kan 
kanskje gi oss ny kunnskap 
om menneskekroppens 

sårbarhet, også på genetisk 
nivå.  

Tittelen «Snåsakoden» vil nok 
treffe mange pasienter som 
opplever å bli bedre gjennom 
alternativ behandling. Det er 
et eksempel på tekstens 

svakhet i 
en ellers 
god bok, at 
han ikke i 

større grad tar 
for seg pasientenes 

virkelighetsforståelse 
når de alternative 

bringes inn for viten-
skapens 
domstol. 
Gundersen-
koden? Det er 
å etablere en 
krysning av 
saklige og 
usaklige 
postulater 
som opptakt 

til det som skal undersøkes, 
for deretter å bekrefte 
postulatene med undersøkel-
sen.

La det nå heller ikke være 
tvil om at alternativindus-
trien fortjener denne boka og 
bør svare på kritikken. 
Kanskje i særdeleshet 
kvantemedisinens salgsmann 
i Norge, Thomas Aksnes, som 
for tre år siden lovet å doku-
mentere virkningen av sine 
vidundermaskiner. Eksperter 
på så vel fysikk som biomedi-
sin har vurdert denne 
teknologien og karakterisert 
forklaringsmodellen som 
oppspinn. 

Det er i slike sammenhen-
ger Kristian Gundersen gjør 
rent bord og blir farlig for 
dem som har noe å skjule.

bokmagasinet@klassekampen.no

Oppgjør: Kristian Gundersen tar oss gjennom hele alternativ-
industriens flora. La det ikke være tvil om at de fortjener boka. 

Gundersenkoden

FELTTOG: På sitt beste er Kristian Gundersens kritikk en trussel 
mot sjarlatanene. Fra «Der Neue Brockhaus», 1937. 
 FOTO: WIKICOMMONS

Han er 
dyktig til å 

karikere det han 
leser.

UKAS BOK
FREDDY FJELLHEIM

SAKPROSA
Kristian Gundersen
Snåsakoden
En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin
Aschehoug 2013, 304 sider

Søren Kierkegaard
i Nasjonalbiblioteket

Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo        www.nb.no

For Søren! Kierkegaard 1813–2013: 
Konsert, boklansering og foredrag

Fredag 12. april kl. 16.00
• Sang ved Ensemble 96
• Et forbløff et nikk. Biografi sk-spekulativt 

miniforedrag ved forskningsbibliotekar 
Trond Haugen om Camilla Colletts 
mislykkede visitt hos Kierkegaard

• Lansering av boken Kierkegaard og Norge 
(Forlaget Press)

• Kierkegaard-relevant materiale fra samlingen 
vises i montre 

Arrangementet er åpent for alle. Påmelding til 
informasjon@nb.no. Les mer i kalenderen på nb.no
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