
Dennaging skavi se ndrmare pi vad som

ftirevarit i Skeptical Inquirer under den

senaste tiden.
I nr 15:1 finns en anikel som fcirkla-

rar varfcjr kvantmekaniken inte ger ni-

gon anledning att tro pi paranormala

fcnomen. Vidare artiklar om biologiska

rl 'tmer samr om Sir Will iam Crookes,

den framstiende kernisten och frsikcrn
som bicv grundlurad av det sena 1800-

talcts spirit istiska mcdier. Att spirit is-

mcn Innu ar i full fan framgS"r i notisav-

delningen. Dar refcreras ndmligen en

rdttcging mot tvi. spirit ister i Connecti-

cut, som hade fhtt ut stora belopp, i nigra

fall over 80 000 dollar, av sina klienter

som ersdttning ft ir att de drev ut onda

andar ur dem. I  samma nummcr kan vi

ocks5. lesa att Monsignor Corrado Bal-

ducci, pS.vens frdmste exPert pi onda

andar, anser att99,5 o/o av dem som tror

sig vara besatta i sjdlva verket d"r sinnes-

sjuka. 
"Flndast" O,5o/o drverkligen besat-

ta av onda andar.

Nr 15:2 handlar t i l l  s tor  del  om tropi

pseudovetenskap. Her finns bl a en arti-

kel om vad det dr som f)"r mc.nniskor att

tro pi astrologi och en noggrann redo-

visning av pseudovetenskapens utbred-

ning iUSA. Var sjunde amerikan uPPger

sig ha sett ett UFO, var tionde anser sig

ha sett ett spcike (och var tionde anser sig

ha talat med djavulen). Var fiarde ame-

rikan tror pi spdken, och en l ika stor

andel tror pl astrologi.

I samma nummer finns en td.nkvlrd

uppmaning frin FK Donnelly, som an-

ser att skeptiker miste bidra till radd-

ningen av djurarter som riskerar att utro-

tas pi grund av pseudovetenskapliga
id6er. Horn av bl a noshcirningar an-

vdnds pi minga hil l  i  vdrlden som

medicin, men dr av allt att doma helt

verkningslosa. Genom att  motverka

<ivertron pi dessa naturmedel kan man

bidra till att ridda hotade arter.

I nr 1 5:3 handlar de tvi huvudartiklarna

om det astronomiska sokandet efter sig-

I A

naler fr5.n utomjordiska civilisationer.

Astronomen Thomas R McDonough
argumenterar fiir att detta sokande ska

fortsdtta och intensifieras. Biologen Zen

Faulkes hevdar i sin artikel att intell igen-

ta varelser dr mycket mer sdllsynta In vad

m5"nga astronomcr fcirestlller sig, och att

det darfbr dr mycket osannolikt att so-

kandet ska leda ti l l  resultat. Numret

innchS.ller ocksi cn artikel av Samual T

Gill om konsten att upplysa mdnniskor

om pseudovetenskap. Artikeln dr en rik-

tig liten plrla. Har foljer ett av de peda-

gogiska knep som han delar med sig av:
"Ldt oss anta (stiger jagtill min publik)

att ui ingdr i en jury som lyssnar pd uin'

nesmil i en fall au smitning fdn en trA-

fikolycha. Ett uahrtikulerat, inrclligent

och harismatiskt uittne intygar, PA eft slitt

sorn tyder pd an han iir seriiis och 6uerty-

gad, att den dtalade uisserligen kiirdr iiuer

milsrigaren - lrlen att det fanns f)rmild-
rande omstrindigheter. Den dtalade (fi)r'

srihrar udrt uittne under ed) suiingde undan

med bilznfir an unduika en Sniiman som

horsade gatan. Ellzr ocksd tog ex UFO som

sutiuade ouanfor uid tillfillet pliitsligt

hontroll i)uer fordonet. Frdga din publih

om dc skulle _fiitto ndgon tilbro till ett

sdd.ant uittnesmdl under ed i en domstol.

Om inte, uarf)r shullz dt accePtera sdd.ana

historier som 
'beuis' info, uetenshapens

mycket hdrdare beuishrau?"
Han har ocksi foljande goda rid till

skeptiker:
"Fiiruantu dig inte anf)rrindra attity'

der iiuer en nttt med styrkan hos din

p ers on ligh et e lln h os dinn hgis h a argume nt.

Du iir inte ute efter lnrjungar sonT blter ut

en auktoritet lnot €n AnnAn genorn att

ersiitta no pdfsiaren) Edgar Cayce med tro

pd dig. Din rndl ar an lira ut metoder med

uilka miinniskor kan lira sig att ttinha

ratione lh sj rilua. Dena b lir ofia en Ldnguarig

Process. Vanta dig an intu, ntir du har

framtriin, anfolk ska komnafram, trycka

dina hander ochutbrista: 
'Din lillntal har

iiPPnat mina iigon.. .'. 
"

Nr 15:4 innehil ler en artikel av John

Allen Paulos om sammantrd.ffanden. Han

ger bl a foljande tdnkvdrda exempel:
Skicka ut ett nyhetsbrev om aktiemark-
naden till 64 000 personer. Seg i halften
av exemplaren att aktieindex kommer
att stiga den kommande veckan, och i
den andra halften att det kommer att
s junka. Ndstaveckaskickardu ut ett nFt
nummer av nyhetsbrevet t i l l  de 32 000
som fick en riktig lorutsagclse ftirsta

g5.ngen, och dven denna girg frr halften
beskedet att index ska stiga och dcn

andra halften att det ska sjunka. Fortsdtt

processen ti l ls du vaskat fram i 000
mottagare som fltt rltt bqsked sex ging-
er i foljd. Foresli dem cn irsprcnumera-
tion for 1 000 dollar. - Det vd"rsta dr att

detta f,ormodligen skulle fungera.
Samma nummer innehS"lier ocksn cn

artikel om en slagrutegdngare som p5"sti.r
sig kunna lokalisera fornfrnd, en redo-
visning av hur aura-syner kan frsiolo-
giskt fcirklaras som efterbilder i ndthin-
nan, och en arrikel om s k 

"lucid dre-

ams",  dr t jmmar under v i lka man c.r

medveten om att man drcimmer.

Nr 16:1 tar  i  et t  par not iser upp antropo-

sofernas verksamhet i den engelskspriki-

ga vdrlden. I Nya T.eeland,der inplante-

rade pungr5.ttor fr5.n Australien fcirokat

sig och blivit en pliga, har det biociyna-

miska sallskapet (Biodynamic Farming
& Gardening Association) foreslagit ett

motmedel. Medlet ("possum pepper")
bestir av pungrittetestiklar, som man

brdnner upp och blandar med sand och

sprider i ndrheten av pungrittornas bo-

stdllen. En av landets myndigheter har

litit genomftira en vetenskaplig under-

sokning av effekterna hos detta medel.
Det hade ingen som helst effekt pipung-
rS.ttorna.

Vidare berlttas om Dan Dugan, som

satte sin son i San Francisco \Taldorf

School efter att ha fhtt forsakringar om

att Steiners leror inte skulle ftirmedlas till

barnen. Forsdkringarna visade sig inte

stlmma. Nar Dugans son gick i t ionde

klass, kom han och klagade ijver att han
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bara fick lara sig "smibarnsvetenskap"

(baby science) i skolan.
"En 

facklrirare i naturuetenskap hade sagt
i sjrinekhss€n att 'elrmrnten rir jord, lufi,
eA och untten'. Dugon tittade i flera leh-
ti ons h aft e n fo r natu ru e t e ns k ap liga iimne n
och fick Jler d^Lliga nyheter. 'Planetarirha

i nflu e ru er' s ad. e s p du e r k a u rix t e rs u rixan d e.
I fiisio/ngtn safus kroppen bestd au 'neru-

hAns/n-systemet, rimnesomslittnings- och
mu s h e l-sy s te met o c lt det ry tmis h a sls te me t'.
Vtire tin de mstaka inskgen au sehtens

psrudouetenskap uar uad som utekiftlnt-
des. Kursplznen i naturuetenskap uar base-
ra"d enbart pd obseruation, oc/t dz teorier
sonr utgdr rygradtn i uetenskaplig kun-
skap uar ntistan heb uteLimnade. Barnen
shullc inte fi f)rdomar'genom 

'materin-

listisha dogmer', utan shullz biAa sig en
egen uppfattning om ltur uiirAenfungerar
gmom direht obseruAtion. "

Nar Dugan protesrerade, och borjade
ta kontakt med andra ftird,ldrar, fick han
besked om att hans son skulle avstdngas
frin skolan om han fonsatte att stalla till
med brik. De tog han sjelv sonen ur
skolan.

Samma numme r innehil ler oclai bl a
cn artikel om ndra-doden-upplevelser.

I nr 1 6:2handlar en av de lengre artiklar-
na om cirklar isddesfllt. Anikelfttrfattar-
na jdmfor dem med graffiti, en annan
form av "nattligt 

kiotter". Att det skulle
finnas "akta" cirkiar som inte dr ftirfalsk-
ningar trorde inte pi. Vidare finns anik-
lar om sammantrdffanden, om den ast-
rologiska s k marseffekten och om hur
tro pi paranormala fenomen kan fylla
psykologiska behov hos den troende.

Prenumerationen kostar 2 5 USA-dollar
per irging (4 nummer). Adressen irThe
Skeptical Inquirer, Box 703, Buffalo,
NY 14226-0703, USA.

Iames Randi i Lund
Den tolfte juni 1991 kom James Randi
till Lund och talade pi frsiska institutio-
nen vid universitetet. Fciredraget utan-
nonserades av Fysiska ftireningen. Ett
ftiredrag som ges lingt in pi sommaren
brukar vanligwis besokas av en handfull
i.hcirare; den 1 216 var i iorsal B fullsatt.

James Randi talade or.r sjdlvbedrdgeri,
lurendrejeri och om hur ofta mdnniskor
- di de konfronteras med ett trick som i
sig inte dr mer fantastiskt dn m5.nga i en
illusionists repertoar - omedelbarr drar
slutsatsen att de observerat nigot iiver-
naturligt.

Eftersom undertecknad av en ren till-
fallighet rikade ha en tesked i fickan
kunde Randi d.ven civerrygas art under
applS"der boja densamma.

Foredraget ftiregicks av etr mcite, i Palais
d'Ask, med lokalpressen. Ett  t iotal

journalister fri.n bla Sydsvenskan, fube-
tet och iDrg m<itte upp. De fick se ett
antal trick och hora pi Randis erfarenhet
av an avsl6ja bedragare. Han understrcika
nogaproblemet med arr en fantastisksak
d.r en Nyhet med ston urrymme i t id-
ningarna, rnen di. den avslojas som fel-
aktig d"r detta en Ickenyhet som ger en
liten obetydlig erratumspalt. Den torala
effekten Ir intrycker arr det regelbundct
sker civernaturliga saker. Detta skapar en
grogrund ftir charlaraner.

Det blev ett bra resultat av presskonfc-
renscn, med i huvudsak vettiga aniklar.
Naturligtvis fick Randi frigan om han
tror p5. Gud, vilket besvarades med att
han inte kunde bevisa att Gud inte finns.
Detta refererades i en av tidningarna
med <iverskriften "Vissr 

finns Gud".

Torsten Ahetto,

Scientolog[erna
- Oi sYerigheter

I Norge forklarade en domstol (Oslo
Byrett) den 1 8 oktober 199I att avtalen
mellan scientologerna i Oslo och deras f
d medlem Marion Lem dr ogiltiga efter-
som de grundas pi 

"utilborlig 
press, som

n€rmet seg wang". Lem lr avliden, men
scientologerna ska till d<;dsboet betala
tillbaka pengar som hon betalat dem,
j amte dcidsboets rcttegi.ngskostnader.

I Frankrike har sex scientologer arreste-
rats ftir kvacksalveri.

I Spanien har en utredning inletts om
misstankar att scientologerna infiltrerat
statliga institutioner.

I Kanadahar man vid en razziahos sci-
entologerna funnit dokumenr som sru-
lits frin polisen, frin advokatfirmor i
Toronto, frin Canadian Mental Health
fusociation och Ontario Medical Asso-
ciation.

Kalla: FRl-brevet nr 2, I 99 I . (medlems-
tidning for Fcireningen Radda Indivi-
den, s6m bl a syssfiar med att hjrlpa
sektoffer)
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