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smakprov ur det senaste
numret av Skeptical Inqui-
rer  (nr  I7: I )  .

Anglaliht
Amerikanen Karyn Martin-Kuri har spe-
cialiserat sig pi att mot en avgift om 50
dollar ftir en halvtirnme samtala med
klientens skyddszingel. Kom rnunikatio-
nen med skydds:ingeln gir bra d.ven per
telefon. Nar Marrin-Kuri talar med sin
klient per telefon, frr hon samtidigt kon-
takt med vederborandes skyddsingel,
sorn ju ster strax bakom klienten.

Martin-Kuri har ocksi startat ett spe-
cialprojekt for Saddam Hussein. Hon
fursciker form5. si minga skyddsinglar
som mojligt att ta kontakt med hans
skyddslngel. Vi fl.rviil se om det hjiilper.

Frimdrbe rned Isaac Asimou?
En karnpanj har startat i USA fctr att
fonni postverket att ge ut ett fiimirke
med bild pi den nyligen avlidne isaac
Asimov. Martin Gardner motiverar det-
ta si. hd.r:

"lngen 
modern forfattare har gjorr

mer, eller kan fdrvantas komma att gora
det, for att introducera vetenskapens
under t'or mdnniskor av alla i.ldrar, och
ftir att bekimpa den analfabetisrn ifr&ga
om vetenskap som okar rned varje ir.
Den har trd.ngt in i kongressen. Den
invaderadeVita Huset nir Reagans bod-
de dar. Nigonting ilr radikalt fel med en
nation som dr vil l ig att ge ut ett fr imlrke
som hedrar den glc;mbara plagan och
drogmissbrukaren Elvis Presley. Lit oss
hoppas att v5.rt poswerk en dag har flor-
nuft nog att agna ett minnesfiim:irke ic
lsaac Asimov, en dkta nationalskatt."

Falsh runsten i USA
Den s k Kensington-runstenen, som
"upptacktes" 

i Kensington, Minnesota
ir 1B9B d.r grundligt avslojad som en
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Sd hrir pdstods det i slutet au
1800-talet att man kunde se

stjrirnorna mitt pd ljusa dagen.
Bild ur astronomihandboh fi,in

J
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forfalskning. (Bl a ir sp r5.ket litsas-ilder-
domlig 18O0-talssvenska, inte vikinga-
tidssprak.) Dettahindrar inte den Iokala
handelskamrlaren i Kensington frin att
bedriva ett museurn der stenen expone-

ras hogtidligr och framstdlls som dkta.
Antropologen John Whittaker rappor-
terar fri.n ett bestik i Kensington.

Varfbr engagerar sig ortsbefblkning
for pistiendet att stenen ir lkta? \Whit-

taker fick lorklaringen redan n1r han
korde in i stan och sag skylten 

"Viking

Motel". Innan han nidde frarn rill museet
hann han se skyltar till 10 loretag med
viking-namn; i telefonkatalogen fanns
ytteriigare tolv. Komrlersen kring run-
stenen var omfattande. Man kunde t o m
kopa mjolkchoklad i form av en runsten.

Se stjiirnotrra min pd dagen
Det finns en gammal feirestallning att
om man tictar upp mot himlen genom
ett lingt rcir, t ex en skorsten, si ska man
kunnase stjarnorna mitt pi dagen. funa-
torastronomen Richard Sanderson reder
ut begreppen. Den atmosfdriska sprid-
ningen av solljuset gor att man knappast
kan se nigra andra himlakroppar frin en
skorsten in di man star ute i dagsljuset.

Planeten Venus kan ibland ses i dagsljus

- dven utan skorsten. Annars fir vi pi
dagarna noja oss med en enda stjarna,
ndmligen den gamla kera solen.

Blodcmirahlzt
Ett av de mest bertlmda moderna tnira-
klen iger regelbundet rum i San Cenaro-
katedralen i Neapel: en relik i form av
stelnat blod bli i  f lyrande och srelnar
sedan igen. Henri Broch, en av de ledan-
de franska skeptikerna, argumenterar
overtygande for art det rcir sig om ett

medvetet bedrdgeri, for vilket man an-
vd.nder en rcid blodliknande substans
som blir flytande vid ringa uppvdnn-
ning. Han cirerar fdljandevittnesbord av

lekaren Frederic Newton Williams fri.n

1921:
"Nar jag var i Neapel for flera ir

sedan, besokte jag det kommunala sjuk-

huset och uppscikte apoteker f'or att tala
med den amerikanske farmaceut som
var chef dar. Under mitt besiik kom en
ung novis frin Cathedral di San Cennai

in och bad farmaceuten om den vanliga

blandningen infor hogtiden, som skulle

iga rum ndsta dag (forsta lordagen i

maj). Med ett Ieende och nigra fiskdmi-

samma ord iordnings tallde fartlaceuten
en blandning av oxgalla och Glaubersalt
(narriumsulfat), beholl det skrivna bud-

skaper och lamnade over blandningerr

ti l l  budbararen fi ir att ta ti l lbaka den ti l l

katedralens sakristia. Efter att ha skickat
ivdg novisen sa han till mig att rnirakel
lger rum id.g,och att just derta rnirakel
forbereddes i sjukhusapoteker med myck-
et lyckat resukat. Ndsta morgon satt

farmaceuten och j"g pi ett kafd och

tirtade pi den hogtidliga processioneu
med blodet som blivit f lytande, pi dess
vdg frin kyrkan Santa Chiara till kare-

dralen. Tack vare min jovialiske kom-

panj on var'mirakler' framgingsrikt. Han

firrkiarade ocksifor rnig att vid det andra
hogtidlighil lander, som dger rum den

16 december och enbart i katedralen
(utan procession) sker ornvandlingen ti l l
vd.tska lingsarnmare pl grund av det
svalare v1dret."
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