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Hdkan Bhmquist:

Undvik
Yulgerskepticism!
Med anledning av Sven Ove Hanssons
kommentareriFolkvett nr 1 1991 under
rubriken "Budbrirare 

f,fin uniuersum -

medlemsmiite i Stockholrn" anser jag det
vara p5. sin plats med nigra pipekanden
i den kontroversiella fragan rcirande ufo-
fenomen.
I referatet sags fciljande: "Sven Ove Hans-
son pipekade att minga ufologer i sjllva
verket ir forskarbegivningar som arbe-
tar mycket noggrant och milmedvetet...
Kon sagt irdet frigaom minniskorsom
skulle kunna bli mycket hangivna fors-
kare pi en icke-pseudovetenskaplig bana
- om de baraspirat in ritt frin biirjan."

Eftersom jag sj:ilv arbetar aktivt med
ufo- frigan som styrelsemedlem i Arkivet
f<;r ufo-forskning i Norrkciping, rycker
jag det 1r olyckligt om Sven Ove Hans-
son skulle begi misstaget att jlmsti.lla all
ufo-forskning med pseudovetenskap. Det
Ir ju inte Imnet i sig som i.r vetenskapligt
eller ovetenskapligt. Vetenskap 1r en
metod. Arkivet ftir ufo-forskning (AFU)
har i stadgarna ftiljande milsdttning:

- forvalta och uweckla ett arkiv och
bibliotek ftir litteratur etc om begreppet
oidentifi erade fl ygande fciremi"l.. . anskaf-
fa och v5.rda tryckalster... genom avtal
med donatorer mottaga och ftirvara ftir
forskning intressant och vdrdefullt ma-
terial.

- stodja och framja forskning for att
vinna okad kunskap om oidentifierade
flygande fioremil... aktivt stodja och in-
itiera dokumentation och bibliografisk
forskning samt annan forskning med
ankny-tni ng till begreppet o identifi erade
flygande foremil.

- bedriva in formationsverksamhet och
stimulera en krit isk, vetenskaplig diskus-
s ion .

h,n fcjrutsdttningslos, vetenskaplig
ufo-forskning dr alltsi milsdttningen.
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Ufo-fenomener d.r oerhci rr komplext
och kri.ver insatser frin olika vetenskap-
liga discipliner: asrronomi, meteorologi,
militlneknologi, underrd.ttelsevdsende,
flyghistoria, vittnespsykologi, religions-
psykologi, sociologi, etnologi m m.

AFU ftirsciker intressera forskare och
skickliga underscikande journalister att
ta sig an ufo-fenomenet bl a som en
mowikt till de pseudovetenskapliga kul-
ter och sekter som ofta syns i massmedia.

Tre hcigskoleuppsatser har arbetats
fram med material frin AFU:

l. Heikki Virtanen. Ifologiska sall-
skapet i Stockhol m 1957 -1969. Institu-
tionen fti r folkl ivsforskning, Stockholm
1 980.

2. LenaThulin, B irgitta'Wallin, B ritt
Yngveson. Ufo och massmedia. Exa-
mensarbete vid Journalisthiigskolan
1 9 8 1 .

3. Benil A G Schalen. Tefatsfolket.
Ufo som kultfciremil. Institutionen ftir
tillampad psykologi, Lunds universitet
1 9 8 1 .

I Folkvett 211989 recenserade Sven
Ove Hansson "Domstensfallet. 

En suensk
ntirkontakt 1958 " av Anders Liljegren
och DN-j ournalisten Clas Svahn - bida
aktiva inom styrelsen fcirArkivet ftir ufo-
forskning. "Det 

fcirsta numret bidar
gott", kommenterar Sven Ove Hansson.

AFU:s instlllning till ufo-forskning
kan sammanfattas med nigra citat fri.n
den amerikanske ufo-forskaren J acques
Valldes anftirande infor FN:s speciella
politiska kommittd den 27 november
1978. Mcitet hOlls med syfte att diskute-
ra m<ijligheten av en koordinerad inter-
natio nell ufo-forskning:

1 . Tron pi rymdbescikare d.r oberoen-
de av ufo-fenomeners frsiska verklighet.
I den sociala vetenskapens rermer sdger
vi att nigot ir'verkligt' om tillreckligt
m5.nga minniskor rror pi det...

2. Tron pi en nd.ra ftirestiende ufo-
kontakt d.r en indikation pi den allt
vidare klyft* mellan allmdnhet och ve-
tenskap. Vi har fltt borja betala priset fcir
den negativa och fordomsfulla attityden

med vil ken v5.ra vetenskapl iga institutio-
ner behandlat irliga vittnen till ufo-fe-
nomen. Bristen pi seri<is ftirutsd.ttnings-
l6s forskning har fitt dessavittnen art rro
att vetenskapen lr inkapabel att hantera
fenomenet. Denna attiryd har ftirlett
m5.nga minniskor att scika svaren uran-
ftir det rationella scikandet eft er kunskap
som ir vetenskapens kennemdrke.

3. FrS"nvaron av sericis forskning i
d.mnet och tron pi en nlra ftirestiende
ufo-kontakt underminerar tanken pi att
md.nniskan kan sryra sin egen framtid...
Det skapar passiv fcirventan pi besiik av
vfuliga rymdvarelser som kan lcisa de
nuvarande md.nskliga problemen.

Aven har i Sverige har ett iikat antal
ufo-kontaktkulter b<irjat synas i mass-
media. Vallde varnar For anti-intellektu-
alismen, rasismen och demokratif<irak-
tet som ofta kommer fram i dessa sekters
filosofi. Flera ufo-kontaktkulter kan ses
som td.ckmantel fror spridandet av totali-
tlra ideologier.

Ufo-forskn ing tr empirisk forskni ng.
Det krever Filtstudier och noggrann do-
kumentation avvarje enskilt fall. Detgir
inte att bestdm ma verkl igh eten fri.n skriv-
bordet. En kritisk instdllning till amnet
ricker inte. Man miste kunna nlgot
ocksi - det vill sdga ha sakkunskap i
d.mnet.

Denna sakkunskap saknas ryvdrr hos
de svenska astronomer som brukar urra-
la sig offentligt i emnet. I sina kommen-
tarer d.r de ftir det mesta lista till kritik av
den amerikanska popularmyren att ufo
d.r utomjordiska besokare. Detta har ing-
et med sakfrigan att gora.

Att li.ta en icke sakkunnig astronom
kommentera ufo-fenomenet dr lika olo-
giskt som att intervjua en ornitolog om
hjernfrsiologi. Det ger snarast ett rn-
tryck av pseudovetenskap.

Det dr viktigt att varna ftir naiv ufo-
tro men likaviktigt d.r att vara kritisk mot
rabiat skepticism som med humanism
eller rationalism som svepskdl avfardar
all seri<is ufo-forskning och kalla det
pseudovetenskap. Det vore trikigt om
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en sericist arbetande ftirening som Ve-
tenskap och folkbildning i denna fr\a
skulle hamna i vulgdrskepticism.

Fcir att understryka Arkivet ft;r ufo-
forsknings instdllning avslutar jag med
d.nnu ett citat frin Jacques Vallde:

"Aven 
om ufo-fenomenet d.r oerhcirr

komplext och gdckar den vetenskapliga
metoden si ar jag inte beredd att civerge
det rationella scjkandet efter kunskap ftir
slutsatser baserade pi. tro, intuition eller
budskap fr5,n medier eller kontaktperso-

> r -ner.

Arkiuet ft, "f"-f"rshning har adress
Box I1027, 600 !.1 Nonhtiping. Telefon
0I1-13 86 99. Oppet efier i)uerenshom-
me/se - men "endastfir person som stiid-
jer stifielren, mateiellt eller ehonomisht
(ett uisst rninimibelopp uarje dr)".

Kediebrevens
historia
Ingen har vdl undgitt de epidemier av
kedjebrev som utbryter emellanit. Hur
det hela borjade verkar inte att vara fullt
utrert, men de aldsta kanda kedjebreven
herstammar frin tiden ftire den moder-
na postgingen. Dessa brev lades ut i
kyrkor, t ex bakom staryer, och kunde
lyda si hir:

"Sankta 
Rita, rrcisra min stackars hjer-

ta och stilla mina pligor. Jag kommer
ftirvisso att hylla ditt namn.

Sankta Rita, bed ftir mig.
Sankta Rita, hjalp mig.
Sankta Rita, h<ir mina bciner.
Den person som finner detta brev bcir

kopiera det 25 ginger och placera det

I*j" a"g i en kyrka, och den 26:e dagen
kommer hon att vederfaras en omrijlig
och ovintad nid.

Lovad vareJesus IGistus, hyllad vare
Sankta Rita-"

Mot slutet av 1800-talet verkar det

:o- om postmyndigheterna civertog
kyrkornas roll som distributionrm.d.l
ftir kedjebrev. Breven hade fonfarande
ett religi<ist-magiskt innehi.ll. Tvi rFpir-
ka element i breven var urftsrelser om
den lycka som skulle komma dem till del
som f<irde breven vidare och hotelser om
vad som skulle drabba dem som brcit
kedjan:

"Fru 
Bellanger kopierade brevet 13

ginger och vann 8 miljoner.
Fru Vallde flirstcirde det och fcirlorade

sin son.

_ . Fru Battel sparade det i 13 dagar och
blev dddad.

Tremon amerikaner kopierade det 13
ginger och blev ftirmcigna."

Under fcirsta varldskriget fick kedje-
breven mycket stor spridning. Enstaka
kedjebrev utan anknyrning till traditio-
nell religion bcirjade ocksi. framkomma.
Huvudbudskapet i dessa sekuldn-ma-
giska kedjebrev var dock detsamma som
i de religicisa: lycka it dem som fiir brevet
vidare, olycka it dem som bryter kedjan.

^ 4,, kedjebrev fonfarande dr vanligt
fcirekommande kan nog ses som.,,...f-
en p5. att cidesmagiska uppfmtningar fon-
farande ir mer utbredJa an vid man
kanske skulle tro.

SOH
Killa: Serge Bonnet och Anroine Delesrre, "ks

chaines magiques", Reuue dts sciences sociales dc la
France de I'esL n" l3-l3bis, 19g4, ss 3g3-402.
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