
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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