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Kiira FOLKVETT-liisare !

Forsta snon virvlar ner over Stockholmstrakten nd,r detta
nummer av Folkvett borjar ta form.

Nu iir det hog tid att borja nominera titl "Arets folkbildare"
och "Arets forvillare" 1992. Skicka in namn pi virdiga
kandidater till styrelsen. Vem har gjort goda insatser for
folkbildningen i landet under iret och vem har spridit irrld,ror,
vidskepelse och vantolkningar av vetenskapen? I
mellandagiuna, varje ar sedan 1987, skickar vi ut
pressmeddelanden om vilka som fitt utmd.rkelserna for 6,ret.

Skriv till styrelsen for Vetenskap och Folkbildning och ge
forslag. Adressen finner Du nedan.

I detta nummer granskar vi bl a pseudovetenskapens sprik.
Kan man skilja mellan falsk och sann vetenskap pi
sprikbruket? Ja, ibland! Niir pseudovelarna trasslar till
spri{<et for att det ska lita vetenskapligt, de avslojar de sig.

Hakan Marklund
Anna Schytt

Foreningen Velenskap och Folkbi ldning bitdades 1982 av minniskor sont

oroades over att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA oemot-

sagda, och att vetenskapens metoder dr sA ciAligt kdnda. SA hdr lormule-

ras vAr mAlsittnng i stadgarna:

F6reningen Vetenskap och Folkbildning har til l uppgift att frimja folkbildning
om vetenskapens metoder och resuhat. Sirskilt tar foreningen som sin uppgift
att i en fri opinionsbildning bekimpa de felaktiga forestiil lningar som forekom-
mer i frAgor som kan avgoras vetenskapli$. En viktig del av den vetenskapliga
lolkbildningen 6r att klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras
med velenskapliga medel.



LEDARE

Skydda bArnen
frfln kvacksalveriet

Gang p[ gang liser vi om barn som har skadats
eller rent av dott diirfor att deras foriildrar har
beslutat att de inte ska fi giingse medicinsk
omvirdnad. De mest kiinda exemplen giiller
religiosa fanatiker som forduder likarna att
tillgripa blodtransfusion ndr deras barn forbloder.
Det har ocksi forekommit itskilliga fall diir barn
drabbats av svA.ra smittsamma sjukdomar som
polio diirfor att foriildrar av religiosa skil valt att
inte lita vaccinera dem. Sockersjuka barn har dott
ddrfor att foriildrarna har undanheltt dem insulin,
i forvissningen att nigon s k alternativ terapi
skulle gora bittre verkan.

Hur lAngt stricker sig fordldrarnas rd,tt att
bestd.mma over sina barns liv? Om den frigan
finns det hogst varierande uppfattningar. Alla
fornuftiga mdnniskor borde dock kunna enas om
att det finns en grdns, och att den grd.nsen d.r
overskriden ndr barnets liv hotas av foriildrarnas
beteende.

Samhdllsorganisationen ingriper liimligen
resolut ndr fordldrar hotar sina barns liv genom
direkt fysiskt vild. Myndigheterna dr ofta mer
iterhillsamma i de fall di barnets liv hotas genom
att barnet undanhills den vard det behover. Om
man i forsta hand ser till barnets bista borde
ingreppen for att skydda barnen vara lika resoluta
i det andra fallet som i det forsta. (Den
straffrlttsliga bedomnin gen av foriildrarnas
handlande bor ddremot starkt piverkas av
uppsitet, men det iir en helt annan sak.)

Det verkar som om syns[ttet pi dessa
frigor ofla piverkats av nigot slags dimmig
fores*illning om att religionsfriheten skulle vara
inblandad. Detta miste emellertid vara ett
missforsdnd om religionsfrihetens innebord. Den

innebd.r riitt att utova (eller inte utova) religiosa
handlingar av olika slag. En religios handling kan
emellertid inte se ut hur som helst. Man kan inte
kriva att fa gora vad som helst bara ddrfor att
man vdljer att kalla det en religios handling. Att
utshtta andra md.nniskor for livsfara hor inte till
det som kan motiveras av religionsfriheten.

Folkvtitten

Enligt nyzeeldndska antroposofer behciver
man inte ge honor s[ mycket kalk i kosten,

eftersom det i deras kroPP sker
omvandlingen t# + ,H->rCa (Kalium
plus vlite ger kalcium!).

q)

,&
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Tacka vet jag htinor som klarar av
reaktionen ,rI + ^Fe + tdu.

ffi
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Vetenskapens och
ovetenskapens sprflk
Ingen av alla som pAstAr sig ha sett
ett flygande tefat har kunnat visa upp
overtygande bevis for att det 6r
utomjordingar som har hllsat Pl.
Men ingen forskare kan heller siiga
att han eller hon har seff ett svart
hil. Andl betraktas beskrivningarna
av svarta hel som vetenskaP till
skillnad frAn dem om flygande tefat.

FrAgorna i vetenskapens grlnser ir
spdnnande och drar till sig btrde
torskare, lekmdn och charlataner.
Det kan vara svArt att avgora var
grdnsen mellan vetenskaP och bluff
eller vidskepelse gAr. Kan man skilja
vetenskap frAn ovetenskaP PA
sprAket? Oftast inte, men vi kan ldra
kf,nna ovetenskapen biittre genom att
skeirskAda dess sprlk och jlmfora det
med vetenskapens. Sprlket avsldjar
en hel del om blde berf,ttarens
kunskaper, syften och instiillning till
sitt material.

Vittnesmil
dingar

om utomjor-

I radio kan vi hora mlnniskor beritta
om moten med utomjordingar och
flygande tefat. Det ir ofta livfulla,
folkl iga och l i te suggestiva
sk i ld r ingar .  Lennar t  L id fo rs
berdttade i vAras om sin hustru
Mariannes upplevelser i en skog
utanfor Sodertllje. Marianne har frln
det hiir tillf?illet en minneslucka pl

tyra timmar och Lennart har
hypnotiserat henne och plstAr att det
hon beriffat under hypnos iir det som
verkligen har hiint. Marianne flr

komma ombord pl ett rymdskePP
som just har
landat. Berlttelsen ar konkret och
full av detaljer, sA att den niistan
lAter troviirdig.

Sten Lindgren, etr annan klnd
ufo-viin som anser att han har
kontakt med utomjordingar, fick i ett
radioprogram frlgan vad utomjor-
dingarna egentligen talar fiir sprlk.
Han svarade:

" Den hir gruppen 1 . . .1 har
specialiserat sig just pl Sverige och
de talar flytande svenska. Men ofta
talar de engelska, som de behlrskar
ocksA. De liir sig ju alla jordiska

sprAk, ndr de jobbar i olika l6nder. "

Det llter alldagligt, som om man
talar om vilka handelsresande eller
bistAndsarbetare som helst. Det
vardagliga slttet att berltta om nlgot
alldeles extraordinirt kan hjilpa till
att ge trov[rdighet till beskrivningen.
(Men lite liingre fram ska vi ocksl se
pl det motsatta. Kvacksalvarna
fdrsoker ofta imponera genom att
krlngla till sprtrket sA att det lAter
mer vederhflftigt och vetenskapligt.)

En god popularisator som talar om
vetenskap anvlnder ocksA glrna ett
konkret vardagssprlk. En astronom
kan beritta om nAgot si mirkvlrdigt
som svarta hAl i rymden si att det
kan bli bAde begripligt och
fascinerande for lekmannen.

S j i i l v  a r b e t a r  j a g  s o m
vetenskapsjournalist pa radion och
jag forsoker forklara varfilr vi har

starkare skil att tro pA att svarta hAl
finns iin aff flygande tefat finns.
Berlttelserna om svarta hAl bygger
pl en stor kunskap om universum
som tusentals minniskor under
tusentals [r varit med om att bygga
upp, omprova, forblttra och utvidga.
De flesta av pseudovetenskapens
lliror har inte utvecklats under lrens
lopp, utan bygger pA gammalt skrock
och dogmer. Med pseudovetenskaP
menar jag sAdant som kvacksalveri,
spoken, spekulationer om jordstrAl-
ning och nira doden-upplevelser och
l6ran om utomjordingarna.

Att fiirenkla sprflket

Nlr en forskare ska berltta
popullrvetenskapligt om sin forsk-
ning stoter han eller hon ofta pA
sprAkliga problem. N[r jag i mitt
arbete intervjuar naturvetare mlste
jag ibland avbryta och be forskaren
ge ett enklare ord [n det engelska
inltrnta fackord han just anvlnt. "Det

finns inget", blir dl ofta svaret. Det
kanske inte ens finns ett fackord pA
svenska.

Nir jag liiste geologi pA universitetet
liiste jag om hot-spots, rift-dalar och
supergroups. Det var internationellt
gAngbara begrepp med exakt
vetenskaplig betydelse. NAgot storre
intresse av att skapa nya svenska ord
for dessa foreteelser fanns inte och
mAnga yngre lf,rare och forskare var
rldda for att frAngl det vetenskapliga
sprf,ket, av riidsla for att lAta
oseriosa eller okunniga. Men i
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populirvetenskapliga sammanhang
mlste man kunna beskriva iiven det
som inte har namn pl svenska. DA
fAr man forklara med omskrivningar
och bilder. For popullrvetenskap
mAste ju vara bAde korrekt, begriplig
och underhillande.

En forskare som anviinder ett sprlk
som f,r anpassat till mAlgruppen nAr
naturligtvis ut mer effektivt. Vi
mSrker det hiir tydligt hos
miljoforskarna. Det Zir liittare for
forskarna att flsta allmlnhetens
uppmlrksamhet pA ett miljoproblem
om de hittar bra och slagkraftiga
benlmningar pA det. Ordet ozonhAl
innehil ler en viss dramatik,
vixthuseffekten blir begriplig genom
liknelsen i ordet och niir det finns
mordaralger i havet s[ forstAr vi att
det lir allvar. Diffrrsa kviveutsliipp
ddremot dr ocksA ett mycket
allvarligt miljoproblem, men ordet
llmpar sig inte precis til l nAgra
braskande rubriker och valaffischer.

Att kringla till

Om popul iirvetenskapens till skyndare
forsoker anstrlnga sig att fiirenkla
sprlket kan kanske den rena
pseudovetenskapens foretrldare siigas
verka i den motsatta riktningen.
Eftersom de oftast saknar saklig
underbyggnad forsoker de cika
trovdrdigheten genom att llna sprAk
frln vetenskapen, si att det i alla fall
ska llta vetenskapligt.

Med det hlr lltsasvetenskapliga
sprlket beskrivs verkan av mlnga
hudkriimer mot rynkor. De plstAs
t ex innehAlla "bioproteinaktiva

komplex" som forblttrar hudens

elasticitet, "stimulerar" huden och
ptrverkar cellftirnyelsen. Det lAter bra
men mf,nga av de begrepp med vilka
krlmerna beskrivs [r phhittade. I
sjllva verket slger hudllkarna att
den enda nytta de dyra krimerna gor
lr att huden svullnar en aning sl att
rynkorna ftirsvinner under ntrgra
timmar.

Det dr iiittare att imitera det
vetenskapliga sprAket [n dess metod,
och siirskilt popullrt att imitera
sprAket [r det bland kvacksalvarna. I
en New Age-katalog kan man t ex
lisa om en elektronisk apparat, en sk
Inner Quest, som uppges vara vigen
till mentalt vllbefinnande (den
beskrivs i en artikel pi sidan 7 i
detta nummer av Folkvett). I
a n n o n s e n  k a l l a s  d e n  e n
hjlrnsynkronisator och pA en
forf;irlig rotvlilska av svenska och
norska beskrivs hur man med hjilp
av ljud- och ljuseffekter skapar en
resonanseffekt i hjiirnan, vilken ger
upphov till sk alfa-, theta-, och
gammavAgor. All vetenskaplig grund
saknas fdr deffa, men det llter
hcigteknologiskt och avancerat for
den som inte har kunskap och vilja
att genomskida bluffen.

I samma katalog llser jag om en
" cranio sacral " behandlingskurs. Hiir
stlr det att foriindringar i kraniet, sk
oregelbunden kraniell puls, kan
o r s a k a s  a v  " w h i p l a s h " ,

tandutdragning och muskelspasmer.
Genom "kraniell manipulation, en
subtil behandling av skallens ben",
frlrsvinner bl a lagrade stress-
symptom. 300 kronor kostar det att
gA kusen som leds av en erfaren
cranio sacral terapeut.

Ptr det hlir slttet kan man siilja ren
och sktr humbug. Med obegripliga
facktermer (helst pl inllnad
engelska) ska vi forledas att tro att
det hlr [r avancerat, vetenskapligt
och seriost. Gamla hederliga begrepp
frln vAr svenska folktro, t ex
helbrflgdagorelse, klarar sig inte i
konkurrensen. Idag [r det healing
som giller; samma skrock men med
ett trendigare New Age-uttryck.
Kontakterna med andar och doda
sjllar fAr pl samma s?itt en
statusuppryckning nir de kallas
channeling.

Olika spekulationer

MAnga som berlttar om "6ver-

naturliga" erfarenheter llnar sprlk
frln fysikens vlrld. Nlr Marianne
Lidfors berittar om sina mdten med
vittra, sml busiga blA tomtar och
kyliga lite diffusa spoken anvlnder
hon g[rna begrepp som "energier"

och "materialiseringar". Marianne
har en teori varftir tomtar, troll och
vittra i nAgon mln liknar varandra.

Oill hennes frirsvar kan sigas att
hon faktiskt plpekar att hennes teori
inte ir vetenskapligt bevisad!)

"De [r kanske energimiissigt
uppbyggda p[ samma sitt, men de
lever inom sin energigrupp."

Spoken tillhdr enligt Marianne
inte denna energigrupp, det iir dlrfor
de har en annan karaktlr [n de andra
smA gynnarna. Att kategorisera
tomtar och troll i lltsasvetenskapliga
termer ftirvlintas ge trov?irdighet till
beriittelsen. Men jag ser som
skeptiker inga skiil att tro pA hennes
berittelse.
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Men vad ska man tro niir man hor de
hi ir  spekulat ionerna (ur ett
TV-program Kosmisk resa, som
sdndes i vlras)?:

"Det kan vara sl att de svarta hAlen
6r vlgar. konstiga ldnngAngar,
genom kosmos stora slott till andra
stlllen i vlrt eget universum eller till
andra rum i slottet som vi inte kan
komma till pA andra sitt iin genom
sldana hiir "maskhll". Alltsl till
andra universa utanftir vtrrt eget
parallellt med vArt eget, med andra
tider och andra rum. De svarta hAlen
iir viigarna dit. Det kan vara s[. Det
h?ir il spekulation, men det finns
tecken pA att det kan ligga nlgonting
i det. "

Bengt Gustavsson, professor i
astrofysik i Uppsala, kryddar giirna
kunskap med fantasi och ?ir noga
med att tala om var grinserna gar
mellan tro och vetande. Men det [r
inte lAtt aff pl sprAket skilja
vetenskapsmannens spekulationer,
som bygger pA en stor kunskapsbas,
frln ett vittnesmAl om spdken och
utomjordingar. Det senare kanske
avlagt under hypnos.

Det ?ir heller inte sl enkelt som att
allt som kommer frAn universiteten
lr sann och god vetenskap och det
mesta annat fusk. Ett skeptiskt och
nyfiket sinnelag behtivs om man ska
forscika sovra i  kunskapens
griinsland. Den som lAter mest
tvlrslker [r ofta den som har minst
beliigg. Sirskilt kvacksalvarna lovar
mycket och girna: hAret vdxer ut,
rynkorna gtrr bort och sjukdomarna

ger sig. Det lltsasvetenskapliga
sprAket avslojar att den som talar
antingen saknar grundl?iggande
medicinska kunskaper eller bara iir
ute efter att bluffa till sig kunder.

Markera grenserna

God popullirvetenskap talar om var
griinserna for vetandet glr och var
fantasier och spekulationer bdrjar.
Forskare dr noga med reser-
vationerna och forbehlllen, nAgot
som ibland leder till konflikter med
journalister som vill ha tydliga och
rappa budskap. Enligt min mening
mlste vi journalister i stdrre
utstreckning ta vtrrt ansvar att tala
om var osikerheterna ligger, vad
man lnnu inte vet och var veten-
skapen stlr. Lyssnaren mtrste fl veta
vilken status en utsaga har; om den
ilr kontroversiell, om den 6ver huvud
taget bygger pl vetenskaplig grund,
om den utgdr en "kvalificerad

spekulation" eller om den iir ett
resultat av fantasi och vidskepelse.

Vi ska emellertid inte weka att
ibland ta upp pseudovetenskapen till
granskning. Det enorma intresset ft)r
astrologi, kvacksalveri och hela
smorglsbordet av New Age kan vi ta
som en utmaning. Folk ir
intresserade av vArt vetandes griinser
och vi bor nlrma oss det intresset
frAn andra hAllet: frln vetenskapens
hell!

Anna Schyn
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velbefinnand
Vegor till
- Jag reparerar dAliga sjiilvfortroen-
den pA exeptionellt kort tid. Jag ser
omvandlingsnummer varje vecka.

Detta sdger Ingemar Bostrrlm, Inner-
Quest-terapeut i Griterborg. Han har
tre dagars utbildning pA InnerQuest,
ingen annan terapiutbildning. Han
berdttar att sex av tio rokare som
kommer till honom slutar efter en
enda behandling.

- Jag siiljer rokfrihet frir 1200 kronor
och du ftrr det antal behandlingar du
behover plus en till efter sex mAna-
der. Den som inte slutar roka fir
pengarna til lbaks.

Overvikt behandl ar Ingemar Bostrom
pA tre till sex glnger och dA kostar
det 350 kronor varje geng. Man kan
ocksA fl kopa sin egen InnerQuest-
apparat for 1975 kronor.

Reklamen for InnerQuest slger att
metoden synkroniserar hjlrnvAgor
med hjilp av ljud- och ljusimpulser.
Kunden ffu pA sig hdrlurar och ett
par mdrka glasdgon med ljusdioder
som lndrar karaktiir under program-
met.

- Det gfu inte att utifrAn pAverka
hjlrnans aktivitet pl det hdr viset,
slger Peter Borenstein, neurolog och
chefsllkare pl Scandinavian Brain
Center i Gciteborg. Reklamen ljuger.

InnerQuest-terapeuten hyr in sig pi
damfriseringen Panache. I ett avskilt
rum fAr hans kunder ta plats i en
bekvlm vilstol och ta pn sig de
mdrka glasdgonen och hrirlurarna.
Det finns en rad olika program som
sdgs hjllpa mot olika f,kommor.
Ingemar Bostrcim behandlar dAligt
minne, dAligt sjiilvfrirtroende, srimn-
problem, prestationslngest med mera

och han slger sig kunna stimulera
kundernas immunforsvar.

Hjiirnans elektriska aktivitet kan
mltas med EEG. EEG -vflgorna ser
olika ut beroende pl om en miinniska
iir aktiv, vilar eller sover. Reklamen
pAstAr att InnerQuest kan stiilla in
dessa vtrgor till en vald nivl och att
detta underlilttar till exempel av-
slappning, problemkisning, koncen-
tration och inllrning. Ljud- och
ljusimpulserna skulle skapa en reso-
nanseffekt i hjlrnan. Men det gh
inte att plverka dessa vlgor utifrAn
och om det skulle gA ir det diirmed
inte sagt att det loser patientens
problem, hivdar neurolog Peter
Borenstein.

Diiremot fi nns det fl era vetenskapl iga
undersrikningar som visar att be-
handlingar som iir omglrdade av
mystik och samtidigt iir dyra har
strirre effekt dn gratisbehandlingar.
Har man lagt ut mycket pengar pA en
behandling riskerar man att kiinna
sig lurad eller lojlig om effekten
uteblir.

- Avslappningsovningar och sjllv-
suggestion kan ha gynnsam effekt pA
m[nniskor, slger Peter Borenstein,
men det finns ingenting som talar fiir
att InnerQuest-apparaten i sig kan
pAverka hjlrnans funktion eller en
individs vilbefi nnande.

- Man vill ju att patienten ska med-
verka, sdger InnerQuest-terapeuten
Ingemar Bostrom. Det ir ingen
nackdel att det svider i plAnboken,
det skapar motivation.

Percy Ericsson dr ansvarig for Inner-
Quest-forsiljningen i Europa. Id6n
kommer frAn USA. MAnga stora
fiiretag anvlnder InnerQuest som
friskvArd for personalen och det
finns ett 50-tal InnerQuest-terapeuter
hiir enligt Percy.

- Broschyren som siger att Inner-
Quest synkroniserar hjiirnvAgor [r
inaktuell, slger Percy. Vi har fitt
omvlrdera en del av det vi har dver-
satt frln amerikanska.

Eventuellt ska InnerQuest testas som
avsl appningsmetod for smiirtp atienter
i eff forskningsprojekt pi Huddinge
sjukhus i host.

Hypotesen iir att InnerQuest under-
ldttar fcir hjiirnan att forsiffa sig i ett
avslappnat tillstAnd, men detta ir 6n
sl llnge vetenskapligt helt oprcivat,
siger likaren Claes Malmstrcim.

Charlotta Sjostedt

(Artikeln iir tidigare publicerad i
Konsumentnytt.)



INTERNATIONELLT

lsaac Asimov diid

Science fiction-fcirfattaren Isaac

Asimov, en av CSICOPs grundare, dog

den 614 1992 i 72 *s filder. Han var

forfattare till nirmare 500 bocker.

(NIVFO-bulletinen I/92)

Skeptiker i Danmark

Sedan ldnge finns det skeptikergrupper

i Sverige, Norge och Finland. En dansk

grupp verkar nu att vara under

Gott om pengar

Tidskriften Time,6 maj L99L, hade en

avslojande artikel om scientologin. Som

motattack satte scientologerna in en

serie helsidesannonser riktade mot

Time i USA Today, till en kostnad av 3

miljoner dollar. Dessutom har de gfltt

till minst sju olika europeiska

domstolar for att hindra Reader's

Digest (Det Bista) frln att trycka om

artikeln. (North Texas Skeptic nr 1,

reez)

med att hjelpa andra TM-are ut till ett
normalt liv i samhiillet. Citat ur en av
deras bulletiner: "Maharishi sa att vi,
som initiatorer, bara skulle l?imna ut 1
procent av det vi f6tt ldra oss till de
mlnniskor vi initierade." CIM-EX
Newsletter nr 3, 1991)

Transcendental Meditation i
Zambia
A, Ple forsokte TM starta en

for L miljon dollar i Robertsons egen
radiostation WNTR i Silver Spring,
Maryland. (Humanist 211992)

Lagligt sptike?
"As a matter of law, the house is
haunted". ("Ur lagens synvinkel spokar
det i huset".) Sl uttryckle sig den
domstol pt Manhattan som i juli forra
lret gav en kopare ritt att ltta kopet av
ett hus fitergfr, sedan det "uppdagats" att
det spokade i huset. (Minnesota Skeptics
Newsletter, November 1991)

Annorlunda nobelpris
Den beromda Journal of lrreproducible
Results uppges ha instiftat nobelpris till
minnet av Alfred Nobels okdnde bror
Ignatius Nobel. Till dem som fick
priset for 1991 horde Jacques

Benveniste fcir "att med uthlllighet ha
upptiickt att H2O dr en intelligent

vitska". (New 7*,aland Skeptic,
December 1991)

SOH

bitdande. En av initiativtagarna dr Lars "virldsregering", och fick till sttnd ett

Peter Jepsen. Man har borjat med att ge samarbete med Filippinernas president

ut en bok om pseudovetenskap. Marcos om detta. Till olycka for TM

(Skeptical Briefs, nr 4, 1991) (men knappast for det filippinska

folket) har denna diktator som bekant

Kiropraktor diimd till skadestind stortats, och TM soker nu efter statligt

I San Francisco har en kiropraktor stod pl annat hlll. Det verkar som om

domts att betala sammanlagt $ 565 000 man fltt till stlnd ett samarbete med

i skadestind till sju barn som han har Zambias regering. TM iir ingen
"behandlat" mot lds- och obetydlig samarbetspartner for en u-

inlirningssvirighetergenomatttrycka landsregering.Organisationens

pi olika delar av skallen. (BASIS, tillglngar har uppskattats till mellan

Februari L992) 2000 och 3000 miljoner US-dollar.

CIM-EX Bulletin nr 5, 1991)

Andeutdrivning i skolan

Den norska tidskriften Humanist (nr 6,

1991) har uppmdrksammat ett uttalande

av Livets Ords ledare Ulf Ekman:
"Barn talar i tungor, ber ftir sjuka och

kastar ut andar. Det hlnder i vAran

skola, i vflran barnpassning." Humanist

drar slutsatsen att i Sverige bedrivs

andeutdrivning i privatskolor som

finansieras av det offentliga.

Straff?

Sttidgrupp fiir f d TM-are Ndr det brann i Universal Studios i

En grupp f d medlemmar i Hollywood sa TV-predikanten Pat

Transcendental Meditation (TM) har Robertson att detta var Guds straff for

bitdat gruppen "TM-EX", som sysslar fciretagets ogudaktiga filmer. Strax

med att avsloja TM och - framforallt - efterit brot det ut en brand med skador
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Alternativ energi

Herr doktor Nieper, kiind
helbriigdagorare frAn Hannover, har
varit pA besok i Goteborg. Inbjuden
av Svenska Biopati-institutet holl
han foredrag pA Svenska Mlssan
om ett nytt miljoviinligt
energisystem. Kaianders Sempler
frAn Ny Teknik var dlr och skrev
om Niepers evighetsmaskin i eff
kAseri (nr 39, 1992). Med hjiilp av
fiftiga apparater kan vi skaffa oss
en pipeline frAn rymdens
outtoml iga energireservoarer.
Maskinen visas pA bioduken och
det femtiohovdade auditoriet Aah-ar
och Ooh-ar. Men nlr frAgorna
bcirjar komma blir Nieper nervris.
"Han forklarar til l sist att maskinen
mAste hAllas hemlig. Miinskligheren
6r inte mogen fcir den", skriver
Sempler.

Inbjudan till foredraget gick ut brett
till massmedierna. Och visst iir det
bra att skeptiskt lagda journalister
ibland tar sig tid att bevaka och
skriva om tokerierna. I

Frin OId Age till New Age

Inga Sanner skriver i Clart6 (nr 2
1992) om likheterna mellan
iddstrdmningarna idag och i slutet
av forra Arhundradet.

"Vegetarianism 
och telepati,

djurskydd och Jung - en mdngd
idder ryms inom det som kallas
New Age. Grunden i dem frr en
borgerlig utopi, ddr den abstrakta
kritiken av det visterldndska
samhrillet vints till nAgot
individuellt, inAtriktat. Det
personliga ansvaret ska fora oss
bort mot ett utopiskt tillstAnd med
bara snilla mlnniskor. Idderna

blommade som en kulturkritik
redan pl 1890-talet."

Under 1890+alet var intresset stort
for fenomen som inte fAtt
vetenskaplig forklaring, t ex
rontgenstrAlarna. De anvf,ndes ofta
av spiritisterna som tecken pA en
andlig sida av til lvaron. PA samma

PRESSNOTISER

sdtt anviinds "den nya fysiken" av
New Age-rorelsen. De nya
virldsbilderna blir mojliga att
trlnga in i iiven fcir
icke-specialister, som inte har
tillgAng till ett absrrakt,
vetenskapligt sprAkbruk. Viigen till
kunskap om v[rldens sanna
andlighet [r inte pA vetenskaplig
nivA utan pA intuitiv eller
kinslomlssig. BAde "Old Age" och
New Age [r reaktioner mot
fornuftet och fciljer dessutom bAda
pA t ider av pol i t isk radikal ism.
Politisk utopi byts ut mot en
individuell, inAtvlnd utopi. r
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PRESSNOTISER

Tomtar pfl loftet

Mycket populirt [r niir kinda
personer, siirskilt till synes
rationella makthavare, vittnar om
sin tro pA det sk overnaturliga.
Journalisten Berthil Akerlund har i
hdst givit ut en bok som heter
Insida, dlr han intervjuar kiindisar
om deras forhllande till "drivkrafter

och tro". Bland de intervjuade finns
Asa Jinder, Anders Wall, Thomas
Di Leva, Lennart Nilsson m fl.

Forre Modo-chefen Matts Carlgren
intervjuas ockstr i boken och han
berittar om sin tro oA varsel och

,  r -  i l f  t g , .  e  l t o  i l l l ! w  t  .

domst  rakter .
"Vad 

sag du ' /
- Varelser, gdcnde pa rad...  Si hrir  h,.)-

ga (N4atts Carlgren rnit tar 30 cei ' i rme-
tcr).  I  koket fantrs ocksi en f l icka och jag

f r igadc henne tt t i l igt:  Ser du? Hon nick-
adc.  Hon sAg samtna sak sorn jag-  . . "

El lcrAt undersdkte de Akern d?ir vi t t-
rcna g i t t .  Dct  l ig  e t t  tunt  lager  nysr"
utan nigra som helst sPirav fr"
C-'arlgren tolkade uPnlove!
! -  r '  r  H ^ , . , . ! .

troll, eller vittra som det heter i
Carlgrens lngermanllndska
barndomstrakter. Svenska
Dagbladet dgnar en halvsida (6
sept, 1992) [t boken med tonvikt
pA Carlgrens upplevelser och
Expressen en helsida dagen efter.

- Det finns en vdrld som inte iir
synlig for ogat, sdger
industrimannen till Expressen. Och
sjiilv har han besokt den, ett par
gAnger har han llmnat sin egen
kropp (tror han). r

Klarsprf,k om nflra diiden

Radions debattprogram KlarsprAk
har haft en llng och intensiv debatt
om ndra doden-upplevelser. Den ilr
kanske den livligaste i KlarsprAks
femAriga historia. Debatten
sammanfattas i Rcister i Radio TV
(nr a0 1992).

Det borjade med att Agneta
Hellekant beskrev sin niira doden-
upplevelse. Upplevelsen var den
klassiska i berlttelser om ndra
doden. Tunneln med eff starkt ljus i
andra f,nden, kinslan av att vara
utanfor sin kropp och oviljan att
v[nda tillbaka till livet igen.

Claes-Adam Wachtmeister
(verksam vid Utrikespolitiska
institutet) reagerade och gjorde ett
inlZigg diir han sa att det handlade
om ofornuft, vidskeplighet och
onsketlnkande om ett liv efter
detta. Radion fick sig ocksA en
klnga. Den folkbildande uppgiften
hade tillbakasatts. Han efterlyste
populiirvetenskapl iga program som
forklarade att det inte fanns nAgra
fornuftiga skiil for sjllens
odddlighet.

Rolf Alsdn, liikare i Karlstad, anstrg
att i Wachtmeister talade det
vetenskapliga rivermodet. Han sa
att det inte glr att vetenskapligt
motbevisa nira doden-upplevelser.

Vetandets v[rld tog upp frlgan i ett
program i borjan av juni. Dir
ifrlgasiitts inte att miinniskor har
upplevt nAgot som de sjiilva tolkar

som att de har varit nilra d6den.
Men just vad de har upplevt
forsoker bl a Jan Wolinder,
professor i psykiatri i Linkoping,
att ft)rklara i fysiologiska termer. I
dodsdgonblicket sliipps stora
mdngder signalsubstanser ut och
detta kan forklara en del av
medvetandeforiindringarna. Men
just vad som hlnder i
dodsdgonblicket iir ju tyviirr ett
viildigt svArforskat emne. I

B&ra
drdmar
om
-

a

s&
Liq)

eller.. .

l 0
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FIum och ovetenskap

Idag-sidan i Svenska Dagbladet gor
ingen hemlighet av att ge ett
ovetenskapligt perspektiv pA
tillvaron. NAgon koppling mellan
detta och dAlig journalistik gor de
friljaktligen inte. En artikel pl Idag-
sidan den 8 augusti 1992 inleds sA
hf,r: "Rytmiskt flum och
ovetenskap, det [r vad den hdr
artikeln handlar om. " I artikeln

intervjuas astrologen Monica
Hortell, som tycker att hon har
funnit att planeternas
Aterkommande cykler sammanfaller
med mlnniskans klassiska
Alderskriser. Vid sjulrsAldern
kommer "Saturnuskrisen" och 6nnu
v6rre, vid 29 kommer
"Saturnusreturen" !

Astrologen erkinner helt oppet:
Hon 1r inte intresserad av
vetenskapl iga forklaringar, men
hon "vet" att en liten avlSgsen
planet som Pluto kan pAverka oss
minniskor. Och Svenska Dagbladet
vill ge oss "inblick i den populiira
och kittlande ovetenskapligheten
om de kosmiska rytmerna".. . .  t

Astrologi i TV

I Stockholmskanalen Z-TV kan
tittarna sjiilva ringa in och fA
horoskop stlllda av fvi utspokade
bonor som ska forestiilla

PRESSNOTISER

spAkvinnor. Programmet iir niistan
outhirdligt tontigt och
oprofessionellt. Astrologin flr nog
inte mAnga nyfrilsta den hdr vdgen.

Kanal 1 satsar ocksA pl astroiogi.
Programmet N[rkontakt ir en ny sk
talkshow som s[nds pA lordagar i sn
kanal som kan ses av hela svenska
folket. Diirfor mAste det angl sl
mf,nga som mojligt, sdger

programledaren Catrin Jacobs, f d
kulturreporter pA Rapport och
programledare for Skcina sondag.
Medverkande 6r "framtrddande

personligheter som representerar
olika stjlrntecken". "Gisterna 

dr sA
kallade kdndisar och skulle inte det
rdcka for att skapa intresse sA [r
folk kanske nyfikna pA astrologi?"
SA siiger Catrin Jacobs, sjii lv lejon,
til l Roster i Radio TV (nr 39)
1992.

Tala om populism. I

Anna Schytt (sjiilv skytt)
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Pseudovetenskap i
domstolar

Peter W Huber, Galileo's Revenge.

Junk Science in the Courtroom. 199I.

Den amerikanske rdttsvetaren Peler

Iluber har gitt i  nirkamp med

anvdndningen i domstolar av

pseudovetcnskap, eller
"skrdpvetenskap" (junk science) som

han kallar den. De som stflr for (den

cgentliga) vetenskapen vid rdtteg6ngar

zir i allmdnhet expertvittnen. Det dr

ocksi i huvudsak genom partsinkallade

expertvittnen som pseudovetenskapen

har ff;tt utrymme i det anrerikanska

rdttsvhsendet.

Felkopplade bi lpedaler?

I{uber gir igenom en rad olika

pseudovetenskapliga ldror som har

vunnit anklang i amerikanska

domstolar. Ett av de miirkligaste fallen

gii l lde ett bilmiirke onl vilket det hette

att bilarna ibland plotsligt accelererade

ndr man tryckte pi bromspedalen. Ndr

de forsta rapporterna om sidana

episoder nfldde allmdnheten, hcirde

fltskilliga biliigare av sig till de

advokater som forsokte fi ut skadestind

av biltillverkaren. Advokaterna fick

ddrfor en diger samling av

skadestindsdrenden. Til lsammans med

en handfull entusiastiska "experter"

lyckadcs de ocksi f i utverka betydandc

summor, delvis som skadestAnd men

framfor allt gcnonr forl ikning.

Bilforetaget gjorde dessutom en stor

forlust genom minskad fors:i l jning.

I sjzilva verket var t i l lverkaren hclt

oskyldig ti l l  dessa hhndelser. I f lertalct

fall hade en fcirvirrad forare energiskt

tryckt pi gaspedalen i tro att han

tryckte pl bromsen.

nOcxrn

Traumatisk cancer

Med "traumatisk cancer" menas att
nlgon fflr ett slag pi kroppen, och att
det inom nAgra dagar eller veckor

upptrdder en cancersvulst pi platsen for
slaget. Det har kinge statt klart att

traumatisk cancer inte finns. Cancer

kan inte uppst6, i vart fall inte sfl

snabbt, som en fiiljd av enstaka slag

el ler  andra t rauman.

Teorin om traumatisk cancer har
haft storre framging inoni juridiken dn
inorn medicinen. Medicinska
"expertvittnen" har i ett stort antal fall

lyckats overtyga domstolar om att

cancer kan uppstl pi detta sitt. Detta
pflgick frln I9Z}-talet fram till 1970-

talet. Sedan dess har domstolarna -

minga Srtionden forsenat - hunnit
ikapp ldkarvetenskapen pl denna punkt.

Till forsvar for dc domare som f?iste
ti i l tro ti l l  "traurnatisk cancer" ska dct
srigas att deras domslut i mf;nga fall var

mer hedervdrda dn domskdlen. Fallen

med "traumatisk canccr" var oftast

arbetsskademil. Cancern hade lorsatt
dcn sjuke och hans familj i  en myckct

svir  ekonomisk s i tuat ion.  Om
domstolen forklarade att cancern
berodde pl det slag mot kroppen sonr
han hade fAtt pl arbetsplatsen, si skullc

familjeekonomin kunna rdddas gcnom

ersdttning frin

arbetsskade forsikri n cen.

Ant i -k r i i knrede l

Vid borjan av 1980-talet deklarerade en
enskild forskare att en ny
neurosedynskandal var pi vdg. Det
gil lde Benedictin, ett ldkemedel som

frdmst anvdndes mot (svirt) illamiende
vid graviditet. Bevisningen for detta

pf,stfrende var emellertid obefintlig, och
den medicinska expertisen ansflg att
anklagelserna var ogrundade.

Bristen pi vetenskaplig bevisning
hindrade inte advokater frin att med
stor frenesi samla in fall av lcvinnor
som hade tagit Benedictin och som ffltt
skadade barn. Med det insamlade
matcrialet som underlag drog de igflng
omfattande rdttsliga processer. For
ldkemedelsforetaget blev processandet
en dyr affdr, och irdr kostnaden var
uppe i 100 miljoner dollar beslutade
foretaget att dra ti l lbaka mcdlet frfrn
marknaden. Nigot nredicinskt skii l  att
dra ti l lbaka preparatet f lberopades inte,
utan sk:i len var rent ekonomiska.

Huber rapporterar att dvcn de andra
anrerikanska li ikcmedelsforetagen har

dragi t  ldrdorn av dcnna erfarcnhet.
Inget av dcssa forctag utvecklar numera
nlgra nya l: ikemedcl l ' i ir graviditets-
relaterade bcsvdr. Riskerna fcir
kostsamnra rittegf,ngar bedoms som
al l t for  stora.

Kejsarsni t t

Overhuvutttaget har missfall och
nr issbi ldningar bl iv i t  et t  omride for
intensiv juridisk aktivitet i USA. Den
stora anvdndningen av kejsarsnitt i USA
hdnger bl a samman med detta. En
forlossningsldkare som inte gjort
kejsarsnitt r iskerar att stlmmas om
barnet fods med en skada som
advokater och deras expertvittnen vil l
hdnfora ti l l  t ex syrebrist vid
forlossningen.

Dessa rittsfall [r mycket ommande,
och de har ddrfcir stora chanser till
framgflng infor jurydomstolar. For
advokaterna, som tar ut procent pi

t2
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skadestinden, dr sldana fall en god

inkomstkdlla.

"Omkring fyra miljoner barn fcids

friska varje flr. Glom dem. Cirka

4000 barn fods med cerebral

forlamning. Glom de flesta av dem

ocks6. Men (lit oss s?iga) 400 av dem

hade en komplicerad forlossning.

Detta dr de fall som det dr mest

troligt att domstolar fir behandla."

I New York har en i l legal handel med

personuppgifter om skadade barn

avslojats. For tio Ar sedan fick

sjukhuspersonal  2000 dol lar  for

journaluppgi f ter  om barn som fot ts

med skador. Med dessa uPPgifter

som grund tog advokatfirmor

kontakt  med fami l ien och foreslog

rd t tegAng.

Frin TBC ti l l  Aids

Ndr tuberkulosen var som mest utbredd

fick amerikanska domstolar behandla

klagom8l frin fastighetsdgare otrh

grannar som ville ha bort
"smittsamma" lungsotspatienter frin sin

nirhet. Pi senare ir har flera liknande

riitteglngar dykt upp. Nu giiller det inte

ldngre tuberkulos utan AIDS.

Siikert som amen i kyrkan kommer

det dl fram expertvittnen, som infor

domstolen hf,vdar att aids sprids genom

nysningar och hostningar. (Den gingse,

och mycket viilbelagda, uppfattningen

1r att sjukdomen inte kan spridas pi det

siittet.)

ar tqSO frtntog en domstol i

Indianapolis en hiv-smittad fader hans

umgdngesritt med dottern. De ovriga

fall som Huber refererar har ddremot

avgjorts till de AIDS-sjukas fordel.

"Doctor Death"

Atltfor kortfattat (Pl 1a rader)

behandlar Huber fallet med James P

Grigson, vanligen benlmnd "Dr.

Death". Tack vare bokens

kiillh?invisningar var det dock liitt att

inhdmta fler uppgifter. (Jag bygger hdr

pn en artikel i New York Times 10/6

1988, sid 89.)

Dr Grigson ir en psykiater bosatt i

Dallas, Texas, som har specialiserat sig

pl att vittna infor domstol om

brottslingars farlighet. Aklagarna

behover hans hjdlp bl a ddrfor att lagen

i Texas inte tilltter dodsstraff annat f,n

om den domde kan forvdntas begfr

ytterligare vlldsbrott. Dr Grigson hade

fram till L988 vittnat i 111 fall dtir

flklagaren krivde dcidsstraff. I samtliga

dessa fall stodde Grigson kravet om

dcidsstraff, och i 102 av dem utdomdes

ocksfl dodsstraff. St hir kan nDr.

Death" siiga till juryn:

"Han skulle bli en si svirartad

sociopat som det ir mojligt att vara.

Det Ir inte en sjukdom, s6 det finns

ingen behandling. Det finns

BOCKER

ingenting som kan goras med
medicin, psykiatri eller
rehabilitering. Hans beteende
kommer att fortsdtta oavsett var han
dr, oavsett om han finns innanfor
eller utanfor f;ingelset. "

Det amerikanska psykiaterforbundet
(American Psychiatr ic Associat ion)
har offentl igt tagit avstAnd frAn
Grigsons forehavanden i
domstolarna. Enl igt  samfundet f inns

det over huvud taget ingen

moj l ighet at t  lAngsikt igt  bedoma
risken for att en mdnniska beoAr
vA ldsbro t t .

Pengar som drivkraft

Huber dr starkt kritisk mot de

professionella expertvittnena, som fir
en stor del av sin forsorjning genom att

framtrdda som vittnen. Det dr,

framhflller han, oftast inte de

skickligaste ldkarna och forskarna som

viiljer att tillbringa en stor del av sin tid

infor domstol. Dhremot kan detta vara

en lukrativ verksamhet.

t l

ilrl{,

&s.pe&iae_
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BOCKER

"Det dr pengar som driver

rdttssokande ti l l  domstolen. Det dr

pengar som betalar advokaterna. Det

dr pengar som drar t i l l  sig deras

expertvittnen. Pengar kan, i sjrilva

verket, skapa experter ddr det

tidigare inte fanns nigra."

I  Rockvi l le,  Maryland f inns en f i rma

med nam et The Medical Legal

Consulting Service. Den sysslar med att

fcjrmedla medicinska experter 6t

advokater. I sin sjdlvpresentation

utlovar firman:

"Om den forsta doktor som vi

fornedlar inte hil ler med om din
juridiska teori, st forser vi dig med

namnet pi en annan ldkare."

Huber menar at t  expertv i t tnen inte

borde t i l lAtas at t  v i t tna om sin egen

personl iga Asikt .  I  stdl let  bor de

utfrAgas om den gingse Asikten i

den "relevanta gruppen av experter"

("relevant community of  experts") .

For att utrona expertvittnenas

trovardighet borde ocksA

domstolarna forhora dem om hur

deras kompetens 6r dokumenterad,

om hur ofta de vittnar och for vem,

e t c .

I  Sver ige Ar professional iserade

expertv i t tnen annu en t6ml igen

marginel l  foreteelse,  och

pseudovetenskapen har inte alls

haft  sAdana rAtts l iga f ramgAngar

som i USA. Det hindrar inte att man

mAste vara vaksam.

Pseudovetenskap brukar inte gora

hal t  v id nat ionsgr inser.

Sven Ove Hansson

Insiktsfullt om NewAge

Jan Inge Sorb6, Svar till en scltaman.

Om New Age och en kyrka pd flykt,
EFSforlaget 1992.

Den norske journalisten Jan Inge SOrbO

har skrivit en debattbok om hur kyrkan

bor mcita utmaningen frln de nyandliga

riktningar som gtr under bendmningen

New Age. Rcdovisningcn om New Age

iir insiktsfull men kortfattad, och storre

delen av boken handlar om kyrkans

(slrskilt den pietistiska riktningens)

svagheter och hur man bor rida bot pi

dem. Han varnar for byrflkratisering

och for principlos anpasslighet

gentemot nya stromningar i samhdllet,

och foresprikar att man ska liigga

storre vikt vid de kyrkliga ritualerna.

SOrbOs kanske viktigaste kritik av

New Age dr att den upphdver

skillnaden mellan magi och religion.

Magi dr "att skaffa sig tillging till och

makt over de gudomliga krafterna".

Den religion som han sjilv foresprikar

ger inte minniskan nigra gudomliga

krafter, eller nigon rdtt att stdlla

ansprlk pA Gud. Anklagelsen for magi

drabbar inte bara New Age utan i lika

hog grad den s k framgflngsteologin

(som i Sverige representeras av Livets

Ord).Inom bida riktningarna "dr det

den andliga civermdnniskan som vi ser

konturerna av". Denna skil jer sig frln

andra genom att att ha ldrt sig "enkla

tekniker for att ffl kraft, skaffa sig

tillriicklig tro for att befalla over
makterna och dirmed skaffa sig det
man behciver av andlig makt och
mater ie l l  r ikedom". Det handlar om att
"finna sina andliga krafter, bli stark
och anvdnda den kosmiska kraften f<ir
att skapa sig sjdlv ett bdttre l iv".

Infor dessa tendenser i tiden menar
SOrbg att kyrkan mflste s?illa sig till
rationalitetens forsvarare och gora
gemensam sak mot "ett dyrkande av
den starka individen som isidosdtter
alla tankens krav".

SOH

fh
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Ockul t ismen
avslit j ad

HAkan Arlebrand , Det ol<)nda, Libris

1992

Hlkan Arlebrand, som br

gymnasiellrare i religionskunskap, har

skrivit en bok om moderna ockulta

rorelser. Ockultism dr med Arlebrands

ord "ett samlingsnamn for en rad

foreteelser, forestdllningar och l5ror

vilka utgAr frnn att mdnniskan har

mojlighet att sf,tta sig i forbindelse med

en dold bortomliggande verklighet.

Denna kan goras synlig och till viss del

kontrolleras genom att minniskan

tiimjer oversinnliga krafter och uppnir

hogre medvetandetillstflnd med hjtilp av

fantasi och medvetet utvecklade

psykiska tekniker."

Den moderna vhsterlindska

ockultismen brukar sdga sig tillhdra en

ur6ldrig tradition, ddr visdomen har

fortplantats frin mistare till elev

genom irtusendena. Denna oavbrutna

tradition finns emellertid aldrig

dokumenterad, utan man har all

anledning att rdkna den som en mYt.

Den 5r cimt omhuldad av de ockulta

rcirelsernas ledare, eftersom den okar

deras status.

Den moderna ockultismen

utformades till storsta delen under

slutet av L800+alet - visserligen till

stor del pl grundval av gamla killor,

men inte i ntgon obruten tradition frfrn

ildre mystiska siillskaP.

Arlebrand framhlller med rltta den

teosofiska rorelsens betydelse for den

moderna ockultismen. Det teosofiska

samfundet bildades f,r 1875 av Helena

Blavatsky, ett f d spiritistiskt medium.

Hon byggde uPP den teosofiska

ldrobyggnaden genom att ldgga samman

och kombinera idder frln mlnga olika

hall. Andra ockulta riktningar har till

stor del tagit over den teosofiska

syntesen. Det iir p6 grund av detta

gemensamma ursprung som t ex

rosenkorsare och antroposofer hilr till

stor del gemensamt id6stoff.

Mycket grovt (och h?ir fcirenklar jag

ett steg ldngre dn Arlebrand) kan

teosofin, och ddrmed den ovriga

moderna ockultismen, sdgas ha tre

huvudkillor. Den forsta av dessa dr

iildre vdsterldndsk mysticism. De

ledande ockultisterna har l?ist (i

oversittning) de bevarade urkunderna

frin senantikens gnosticism, hermetism

och mysteriereligioner, frin

medeltidens alkemi, astrologi och

kabbala.

Den andra huvudkdllan hr

osterldndsk religion, som i regel har

omtolkats kraftigt och attpassats till

vdsterldndskt tlnkande. Ett exempel pfl

detta dr ldran om reinkarnation. I den

visterllndska ockultismen har denna

fltt en utvecklingsoptimistisk prdgel

som den saknar i indisk religion.

Ockultister bortser i regel frln

mojligheten att minniskor kan

frterfodas som llgre varelser. I stlllet

handlar reinkarnationen om hur man

kommer att uppni hcigre och hogre

nivter. Det var Blavatsky som inforde

reinkarnationsteorin i den moderna

vdsterldndska ockuitismen och gav den

dess vdsterliindskt

utvecklingsoptimistiska priigel.

Yogatekniker som ursprungligen

syftade nirmast till andlig

sjilvutplflning anvdnds i viisterldndsk

BOCKER

ockultism som medel till

sjiilvforverkligande och personlig

utveckling. -

Den tredje huvudk?illan 6r mociern

naturvetenskap, som emellertid har

blivit minst lika forvanskad som de

osterldndska religionerna. Minga

termer inom den moderna ockultismen

dr hlmtade frtn modern vetenskap. Det

gii l ler t ex "energi", "vigort', "eter"

och "dimensioner". De ockulta ledarnas

bekantskap med vetenskapen har i

allmdnhet inskrinkt sig till vad som gitt

att inhiimta ur populiirvetenskapliga

skrifter. I allmiinhet har de

naturvetenskapliga termerna en helt

annan betydelse inom ockultismen dn

inom vetenskapen. Ett intressant

exempel pi detta dr evolutionen, som

inom ockultismen ofta fcirenas med

reinkarnationstanken. Det dr inte bara

biologiska varelser utan dven andevdsen

som anses genomgt evolution.

Blavatsky giorde en stor sak av att

mycket av det som hitt i l ls varit hemlig

kunskap nu, genom teosofin, skulle

goras allmhnt tillg?ingligt. Mtnga av

hennes efterfoljare har emellertid flist

mycket stor vikt vid den gamla

ltskillnaden mellan exoteriska lhror

(tillgengliga for alla) och esoteriska

ldror (bara fcir de invigda). I mtnga av

de ockulta rcirelserna finns en noga

bestdmd hierarki. Efterhand som man

stiger i graderna flr man tillgflng till

allt mer av den hemliga liran.

Teosoferna sysslade inte med

ceremoniell magi (ritualmagi). Aven

detta har emellertid tagits UPP av

mtnga av de moderna ockulta

rorelserna. De flesta av deras magiska

FOLKVETT NR 3 1992



BOCKER

ceremonier dr starkt plverkade av de

ritualer som utvecklades inom det

brittiska siillskapet The Hermetic Order

of the Golden Dawn vid slutet av 1800-

talet.

Ockultismen har en tendens att

foroka sig genom delning. (Det har den

gemensamt med minga atidra rcirelser

som har ett inslag av starkt personligt

ledarskap.) Den egentliga teosofin 6r

splittrad i itminstone tre

konkurrerande organisationer. De ir

alla foretrddda i Sverige, men 6r alla

smt i forhtllande till det antroposofiska

sdllskapet, som uppstod vid lrsskiftet

19l2lL9l3 genom att det tyska
teosofiska sdllskapet brot sig ur det

internationella sdllskapet. Det tyska

shllskapet leddes dfl av Rudolf Steiner.

Mtnga svenska teosofer gick frin

borjan over ti l l  antroposofin, och denna

har ocks[ haft en starkare

medlemsutveckling i Sverige dn den

egentliga teosofin.

Dessutom finns ett stort antal andra

ockulta rorelser med ldror som 1r

starkt inspirerade av teosofin:

Arlebrand behandlar Den esoteriska

vdgen (Arkanskolan, Alice Bailey-

rorelsen), Summit Lighthouse (Church

Universal and Triumphant),

Hylozoiken, White Eagle [-odge,

Universellt Liv, Nya Akropolis,

Martinus kosmologi, rosenkorsorden

AMORC, Lectorium Rosicrucianum,

Rosicrucian Fellowship,

Linbusamfundet, Hermetic Order of the

Golden Dawn och Ordo Templi

Orientis. Dessutom finns i boken avsnitt

om spiritism, esoteriska ldkekonster,

magiska spldomstekniker, satanism

samt "nyhedendom" (shamanism ,

asatro och andra forsok att rehabilitera
forkristna religioner).

Bokens frimsta styrka dr att
forfattaren har lyckats reda ut och
avmystifiera den moderna ockultismens
tdmligen snflriga id6historia. Dessutom

dr genomgingen av de olika ockulta
sdllskapen vilgjord, och ger mer

information om dessa organisationer hn
vad som tidigare fanns tillganglig pi
svenska. Boken :ir pfl det hela taget
vdldokumen terad och faktamdssigt
t i l l for l i t l ig.

Personligen skulle jag emellertid

gdrna ha sett en grundligare diskussion

av de tankestoff och termer som

ockultismen har tagit upp fr6n

naturvetenskapen, och av de

vetenskapliga ansprik som dr si vanliga

inom dessa rcirelser. Dessa frigor

bercirs i boken, men inte sdrskilt

utforl igt.

Desto grundligare behandlar
forfattaren relationen mellan
ockultismen och den kristna religionen.
Han dr sji i lv kristen, vilket han alls inte
doljer for sina ldsare. I ett avslutande
kapitel framhiller han kontrasten
mellan ockultismen och den kristna
tron pi en personlig Gud och personlig
friilsning och syndaforlitelse. Han
menar ocksi att elitismen och
hemlighetsmakeriet inom ockultismen
dr frdmmande fcir kristendomen.

Man behciver inte vara troende for
att htlla med honom om att det dr mera
sympatiskt ndr en religion oppet visar
upp sin ldra och sina ldroskrifter fcir
alla intresserade dn nir ldroskrifterna
hllls hemliga och avslojas gradvis i
utbyte mot visad lojalitet och/eller
inbetalda pengar.

Sven Ove Hansson

DEBATT
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Ar antroposofin
rasistisk?
I Folkvett nr | 1997 har Sven Ove
Hansson skrivit en artikel "De sven-
ska antroposoferna och " negerproble-
met". Artikeln vlcker respekt genom
grundlighet och utforliga citat - man
slipper de tendensiosa snuttar som
figurerat i pressen. En dialog [r
mojlig i vetenskaplig anda, dvs en
korrekt karakteristik kan uppnAs.
Rubrikslttningen forrycker tyvlrr

det nyanserade i artikeln. Inte alla
lusl6ser i vAr stressade tid. Vad som
fastnar iir rubriker som "Fcirsvar fdr
apartheid", "Den ariska eliten".
Jaha, siger man, som vi tf,nkte,
rasister. Artikeln handlar dessutorn

inte mycket om just svenska antropo-
sofer och "negerproblemet".

Det ir nf,stan omojligt att hitta
en svenska antroposof som forsvarar
apartheid. Tv[rtom gcirs stora an-
strlngningar for att bekiimpa apart-
heid, t ex genom att grunda skolor
och seminarier med blandade grup-
per, nlgot rltt unikt och svArt. LIra-
ren vid Kristofferskolan Hans Scho-
lerud har i flera Ar arbetat hos den
firgade befolkningen i Johannesburg
och genom "Regnbigsprojektet gett
mojlighet for vAra elever aff genom
regelbundna bidrag beklmpa apart-
heid, vilket viickt stor anslutning.
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N[r Hans Mlndl i Antropos 1968
anv6nde uttrycket "den ariska eliten"
sA var det i samband med beskriv-
ningen av "den ariska invandringen"
till Indien och Iran for mlnga effu-
senden sedan. "Den ariska invand-
ringen" dr en vanlig rubrik i vlra
historiebocker. Snabbllsaren av
Folkvett flr forestlllningar om att
antroposoferna likt Hitler idag odlar
tankar om arisk elit. Vad Hansson
skriver om dr "Negerproblemet" i
Antropos 1959-83.
For att kunna gora en objektiv

bedomning mAste man forst fA veta
vad Antropos stod for under Hans
Mlndls redaktorstid frtrn 50-talet till
L972. Hansson bygger sin under-
sokning til l storsta delen pA en ge-
nomgf,ng av Antropos dessa Ar.
Mindl var jur. dr.,  judisk f lykt ing
frAn Wien. Han var allt annat [n
rasist, en luttrad man som i varje
m[nniska sAg miinniskobrodern. Han
skrev sjllv Antropos till stora delar.
Osignerade artiklar var M[ndls egna
- de spinde om vida fii lt. - tr{,,rtJl
sjii lv ; r;iglade tidskriften.
Miindls artiklar om raserna vdckte

opposition hos svenska antroposofer
genom fyrkantiga, formyndaraktiga
formuleringar som kunde gynna
fordomar. De tvA artiklar han tog in
av holllndarna L.F.C. Mees och
Max Stibbe andades koloniala stlm-
ningar. Mlndls uppsAt var att oka
forstAelsen mellan folken, men jus-

risten i honom iilskade definitioner-
na. Mdnniskor kan aldrig definieras.
Man kan endast genom inlevelse-
formAga ange tendenser. Samma
giller folken och raserna. Den vita
rasens negativa sidor, dodskrafterna,
berordes foga.

Min forsta invlndning som oppo-
nent mot Hanssons artikel [r meto-
den: Det gAr inte att uttala sig om en
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levande rorelse utan att intervjua en
enda individ. Antroposofi ir inte
bara texter. Det vdsentliga dr vad
man gor av texterna, hur man tolkar
dem och i vilken anda. Semantiker
och jurister iir vil medvetna om
tolkningsmojligheternas omflng.
Siirskilt missvisande [r det om text-
killan iir sA ensidig som Antropos
1959-83. Humanistisk vetenskap kan
inte sitta i elfenbenstorn.

Vill dA antroposofer inte riktigt
stA for sin syn pl rasfrAgan, sA som
Hansson antyder i slutet av sin arti-
kel? Jo, men det iir bara det, att
varje forsok till samtal omedelbart
lAser sig genom forutfattade mening-
ar: Var och en som talar om raser f,r
rasist. I Forum J6rna nr 5 1991 har
jag i en artikel "Rasismens rotter"
forsokt ge en utforlig presentation.

Hansson har lielt r6tt i att efter-
som Antropos efter M[ndls bortglng
Lr 1978 publicerade ett foredrag av
Steiner om motsf,ttningar mellan vita
och firgade folkslag, sl mAste man
tolka detta som rorelsens anslutning
till Steiners tankar. Vilken dr de
denna grundsyn hos Steiner som
svenska antroposofer utgAr frAn och
som jag tog upp i min artikel?

Forst och frlmst: Raser dr
nAgot som en gAng uppstAtt och nu
skall upphora. Mlnskligheten skall
allt mer bli en enhet. All fixering i
stam- och blodsinstinkter foder ag-
gressiv nationalism. Wilsons tes om
folkens suverinitet biiddade for
Osteuropas sonderfall, dagens ju-
goslavienkris. Endast den fria in-
dividen kan fora utvecklingen fram-
et. Individualiteten reinkarnerar i
olika folk under olika epoker och 6r
alltsA inte bunden til l ras och folk.
Ras och folk [r inte samma sak.
Varje folk, varje minsta tblkspillra
har en uppgift i mlnsklighetens
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helhet.
Det iir viktigt att vi lf,r oss genom-
sktrda vAra dekadenta, omedvetna
rasinstinkter for att bli fria miinni-
skor. Varje ras f,rlhar varit blrare av
positiva krafter frln mf,nniskans
olika Aldrar. Den antroposofiskt
orienterade m[nniskan soker leva sig
in i sjllskvaliteterna, egenarten hos
olika folk, ocksA med de olika ra-
sinslagen. Sjllvfallet ror det sig inte
om begAvning. Alla folk har samma
intell ektuella moj I igheter.
Antroposofins mAl [r att vicka re-
spekt och sympati for den andre, det
annorlunda, det som gor minniskan
rik. Genom det som 6r olikt kan vi
l6ra och ufvecklas. Men detta krlver
att vi utvecklar inlevelseformAga och
kunskap. Detta framholl Steiner
redan 1910 dA han sAg vlrldskrigen
nalkas. Detta synsdtt gdr att antropo-
sofiskt inspirerade miljoer, t ex
waldorfskolor, uppvisar en sA pA-
fallande respekt for olika folk och
kulturer att mobbning knappt finns.
Den vlsterl[ndska rasismen som
visade sitt fasansfulla ansikte i nazis-
men, byggde pl dogmen om allas
olikhet och dlrmed olika virde.
Efter kriget sokte vi losa problemet
med en motsatt dogm: Allas likhet
och d[rmed lika virde. Mlrkligt nog
okar lindA rasismen och nationalis-
men. Alla mdrker att vi inte [r lika,
och det som iir olikt respekteras inte.
Etniska krig blir oundvikliga.Antro-
posoferna vill visa en tredje viig: Vi
iir alla olika, det [r vAran rikedom,
men vi har lika vlrde. Detta synsltt
hor framtiden till, men missforstAs.
Den enda svenska antroposof Hans-
son citerar dr undertecknad, och det
ror sig om ett kort stycke i en artikel
i Antropos 1983 om historielmnet.
Sl lite har ocksA skrivits. Vill men
undersoka om de olika raserna histo-
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riskt b1r/har burit siirskilda krafter
motsvarande mlnniskans olika lld-
rar, sA forfaller man till rasism om
man vf,rderar en Alder hogre f,n en
annan.
Jag skrev i Antropos att "amerikan-

ska min en geng av hlnsynslot
vinningsbeglr slog negrer i kedjor -

m6nniskor som stod pA barnets ut-
vecklingsnivA - och slipade dem frAn
urskogen fria liv till sitt eget hem-
land for att forslava och grymt ut-
nyttja dem... " Och jag avslutar med
att hlvda att den enda losningen nu
6r att amerikanerna gor allt for att
hoja de forslavade negrerna til l sin
egen nivA och standard. - Kravaller-
na i Los Angeles for nAgra mAnader
sedan bekrdftar detta.
Detta stycke ser Hansson som en

bekrlftelse pA att jag stoder Steiners
uppfattning att negrer stod pA barns
nivl. - Jag anser inte att negrer stAr
pA barns utvecklingsnivA och sA
ansAg inte Steiner. Det ror sig om
nyanser. I naturtillstAndet i Vlstafri-
ka stod negrerna pA barnets ufveck-
lingsnivA, etr uppfattning som be-
krdftas genom t ex Mary Kingsleys
skildringar. Fcir henne var det nAgot
positivt, hon ilskade siff Afrika, en
kontrast till det viktorianska Eng-
land. N[r mlnniskan llmnar natur-
tillstAndet, nf,r alfabetisering och
skolglng borj ar, forlndras medvetan-
det, och det [r inte bara positivt.
Ingen av de mlnga svenska waldor-
flIrare jag klnner skulle vilja stodja
ett s[ grovt uttalande som "Negrer

stAr pA barnets nivA". Dlremot skulle
flertalet nog stddja, att man kan
uppleva nlgot varmt och spontant i
motet med afrikaner och deras kul-
tur. Steiner ger inga "16ror", han vill
vlcka tankar.
For att kunna forstA mlnniskan,

mlnniskor, krivs ett tlnkande som

l 8

aktiverar bAda hjlrnhalvorna. De
naturvetenskapliga mltmetoderna ir
ett grovmaskigt n6t som inte kan
flnga sjllsliga nyanser. Det klarar
konsten, diktningen bittre - en kun-
skap som vAr tekniska tid under-
vlrderat. Vad slfu mot oss vid motet
med t ex afrikansk eller indisk kul-
tur? Vilka annorlunda stimningar.
Vad ligger bakom? Vi vet sl lite,
gAtorna ir stora. Redan mellan sml-
linning, skAning och dansk mdrks
splnnande skillnader. Kan en ny
sund folkpsykologi bana veg for
forstAelse mellan Europas folk och
vlrlden? FrAgan har varit tabu sedan
1945 . EG gor frAgan hogaktuell. Kan
det mAngnationella komma till he-
ders?

Vetenskapen och dess metoder
ufvecklas stindigt. Vetenskapen 6r
grlnsoverskridande. En dag kanske
vi kan bevisa vad alla visste: Att folk
dr olika. Kan antroposofin vara
rasistisk om den med all makt be-
kimpar rasism?

Hans M\ller

Svar :

Rudolf Steiner hdvdade att han pi

ockult vlg kunde faststilla att

mdnniskor av olika "raser" hade olika

psykiska kdnnetecken. Det finns

emellertid inga som helst vetenskapliga

belzigg for nigra sldana psykiska

skil lnader. Vi mdnniskor dr forvisso

mycket olika, men de psykiska

olikheterna har ineet att skaffa med
t t r a s  t t .

Steiners pistf,enden om "rasernas"

klnnemdrken dr lika trista som banala

flterspeglingar av vdsterlindska och

imperialistiska rasfordomar. Detta

giiller inte minst hans ptstflenden om att

svarta mdnniskor skulle ha - eller ha

haft - en mera barnslig personlighet dn

mbnniskor med annan hudftirg. Det 6r

ett anmhrkningsvdrt tecken pi trohet

mot Steiner att Moller flterigen - flr

1992 -forsvarar dessa ptstAenden. "I

naturtillst8ndet i vdstafrika stod

negrerna pt barnets utvecklingsniv8, en

uppfattning som bekrdftas genom tx

Mary Kinsleys skildringar."

For att bekiimpa rasism och

frlmlingshat behovs ingen "ny sund

folkpsykologi" grundad pi Rudolf

Steiners rasfcirdomar. Tvdrtom krdvs

att vi gor upp med alla former av

rasfordomar.

Sven Ove Hansson
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Detaljfel om NewAge

Katarina Gunnarssons artikel om New Age i Folkvett I
och 2, 1992 ger vdl de oinformerade nAgra riktiga och
intressanta informationer. Men det forvAnar mig att
framstlllningen har sA mAnga detaljfel.

Ibland citerar Katarina Sokaren, men citaten dr ofta inte
ordagranna, trots att citationstecken anvflnds. Ett av
citaten (not 10 i del 2) pa Atta rader innehAller sex fel;
dessutom [r citates sista mening en fri och felaktig
omskrivning av nAgra ord i Sokaren. Hon uppger ocksA
tel fcirfattare: det 5r inte jag som skrivit artikeln ifrAga,
utan, som klart framgAr, Nils Bjorn Kvastad. (Jag har
oversatt den).

i)'rt finns ocksA en rad andra fel i Katarinas artikel.
NAgLa exempel: Hon skriver att Alice Bailey var

teosofiska siil lskapets tredje president. Bailey var aldrig
president i Teosofiska Samfundet. Hon til lhorde en tid
TS, men lImnade samfundet och startade en egen
rorelse. Katarina kallar Esalen-institutet Ensalen, Eileen
Caddy kallar hon Elie Caddy.f-ena Tuulse kallar hon
Tuuls. NAgra tidskrifter, fclreningar och boklAdor, som
inte ldngre finns, ndmns som om de [nnu existerade:
tidskriftern Helhetssyn for en ny tid, som kom ut med
tvA nummer for mAnga Ar sedan, tidskriftern Nexus, som
'Ar nedlagd sedan llnge, annonsbladen Fenix och
RegnsbAgsbladet, som inte ges ut idag, Gemenskapen
Omkretsen och Fcireningen Nya tidsAldern, som inte
llngre finns, P&P, som, vad jag vet inte idag har nAgon
verksamhet inom New Age-omrAdet, boklAdorna East &
West och RegnbAgen, som inte finns mer - vilket
mojligen allt kan gliidja medlemmarna av Vetenskap och
Folkbildning. Kanske skulle Katarina Gunnarsson har
varit l ite mer noggrann i sitt arbete.

Att hon inte kunnat leva sig in i New Age-rorelsens
tdnkande och viirderingar och tydligen inte kflnt nAgon
sympati for "rorelsen" er dessutom synd. Den som
verkligen vill veta nAgot om New Age b6r gA til l
kdllorna. Katarina nf,mner nAgra av de viktigaste.

Det frjrvAnar mig ocksA att Folkvett skriver att "Den

som inte 'Ar ldkare fAr inte erbjuda behandling f6r
sjukdom som krdver l6karvArd". Som SOH skriver pA
sidan 6 ansAg Marknadsdomstolen att det "strider mot
god aff,drssed att 'i marknadsforing erbjuda behandling
som krlver likarvArd"'. Och det iir ju nAgot annat.

Sven Magnusson
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Svar till Sven Magnusson:

Jag beklagar att de avsnitt som Folkvett publicerat av
min uppsats innehAller en del slarvfel. Stavtel och
framfdr allt citatfel f,r oacceptabla. Vid den slutgiltiga
finputsningen av min uppsats var jag satt under stor
tidspress. Detta dr nu inget fcirsvar utan snarare en
forklaring.

Men det som Sven Magnusson kritiserar f,r knappast
kdrnan av uppsatsen eller ens av artikeln. De citatfel
som pAtalas iir just "smA" slarvfel: ett kommatecken
istlllet for en punkt, obestdmd form ist[llet for bestdmd
och sA vidare. Inte ens den "felaktiga omskrivningen" ir
felaktig i den meningen att den ger en falsk bild av
rorelsen. Snarare s6ger den ingenting. Vad jag med kraft
vill framhalla iir att felen inte har tillkommit medvetet
fcir att tj[na mina syften. Felen 6r ytterst beklagliga,
men pAverkar inte sjllva innehlllet.

Att jag kallar Esalen-institutet for Ensalen och Eileen
Caddyfor Elie Caddy kan jag bara skylla pA en medfodd
tiitt orJhlindhet, och att varken mina korrekturllsare
ell;r uppsatsens opponenter kunde patala det.

Vad glller min uppspaltning av negra av New Age
rorelsens uttryck sA blandar jag nu existerande
foreningar, tidsskrifter och bokaffiirer med sAdana som
funnits tidigare under 80-talet. Hllsans hus i Stockholm;
Vattumannens bokaffAr, gratistidni ngen Energ ivlgen o ch
Institut of Noetic science etc finns forttarande och nAgra
av de andra som jag omnf,mner t ex East and West
bokaffAr forsvann for mindre In ett Ar sedan. Orsaken
till att jag refererade till dessa iildre uttryck var att de
definierades som tillhorande New Age i en uppspaltning
i Sokaren ( nr I 1985, s 3-4). Ett av de srora problemen
med New Age [r annars just att fdsta en New Age-
etikett vid dessa uttryck. Upprlkningen i Sokaren var
tacksam. Avsikten var inte heller att ge en heltickande
bild av rorelsen eller att skapa en guide river New Age
idag, utan visa pA vilka s6tt rrirelsen har kommit och
fortfarande kommer til l uttryck. Dlremot kunde jag har
markerat tydligare att nAgra av de konkreta uttrycken
inte finns llngre. Det hAller jag med om.

Katarina Gunnarsson
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Jiimlikhet infiir stjf,rnorna?

Det kom ett brev ftin Jiirgen Svensson i Norkdping. Han hade hittat det h?ir horoskopet i Aftonbladet 1 juni
1992. och tankte att det kunde vara av intresse fiir Folkvett och dess liisare.

Vi vet ju att horoskopen ofta iir framst?illda efter fdrutbestimda mallar som gilr att manga ska kunna klnna igen
sig, skriver Jdrgen. Men han ftlgar sig om man inte i det hiir horoskopet har ' rr ir detta arbetssett i lengsta
laget. "Eller iir det kanske helt enkelt se att Aftonbladet/kontruktdrerna har r; 'Jat nred godtrogna llsare?"

HORO9f(OPET IMORGON

1z\*;

vAounsx
21 mars-2O april

$ I morgon borjar solen

tGga rn fdrt l  teCxcn. Du
I I ' ' kan bli mer sjdivmed-
veten och inte ha nigot emot
att sjrilv befinna dig i centrum

oxElt
2l april-21m{

A- I rnorgon borjar solen
|;tr ea in i ditt tecken. Du
f I r  r  I  kanbl imers i r i lvmed-
veten och inte ha ni-tot emot
att sj l lv bel lnna dis icentrum

TYIu,'HGARNA
22may2l juni

I rnorgon bcirjar solen
gi in i  di t t  tecken. Du
kan bl i  mer sjdlvmed-

veten och inte ha nigot emot
att sjr.ilv be finna dig i centrurn

m'AF]AN
?2junlZ2jul i
, (!1(-, I morgon borjar solen
).tFf( ga in iciiu reik:n. Du

t\\rz ft3n bli mer sjdlvmed-
veten och inte ha nieot emot
att sjSlv befinna dig i ientrum.

TE ONEr
23 juli-23 aug
,-JS I morqon borjar solen
tOfi ga in icinr reiken. Du
5 fr kan bli mer sj:ilvmed-

veten och inte ha nigot emot
att sj : i lv betrnna dig i  centrum.

'UNGFRUN
24 aug-23 sept

qp ,Q., I nrorqon borjar solen
(t)Igf l  in i  di t t  tce kcn. DLr
Ifr [an'ni i  r1c1 sl l i iynicci -

veten och inte ha nrlgot emot
att sjr i lv befinna dig i  centrunr.

veten pch intc: ha nirgot ernol
a t t  s j r i [ v  bc l l r r rn  d i r  i  ccn t ru rn .

SIE}IBoCKEN
22dec-20 jan

:r I morgon borjar solen
t-1G. si in i ditt tccken. Du
t \ --Y 

kan bli mer sjrilvmed-
veten och inte ha nioot cmot

YATTUMAN'{EH
21 jan-18 feb

-6;- I morgon b<lrjar solen
,$ID gA in i ditt tc-cken. Du
Y., q kan bl imer sjr i lvmed-
veten och inte ha ruigot emot
att sjr i lv bcf inna dis i  centrurn.

FISKARNA
19 feb-20 mars

t1!. I  tnt)rsron hi ir i rr  solt 'n

d.< f, Ii t i, 1ll J i ilil,,.T
vctcn och intc ha nigot enrot
a t t  s j r i l v  br ' f inn l  d iu  i  ccnt runr .

Av LENA ANDERSSON

4 n \
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