
Kolla aldrig en bra historia!
Q piikerier, slagrutegubbar och annan

u) vidskepelse 1r tacksamma Imnen att
ta upp nrr man vill anliigga en 

"folklig"

touch pi en tidning eller ett TV-pro-

gram. Sunt bondftirnuft er ute. f)et dr
alldeles ftir prdktigt i en tid som pr:iglas
av allt heftigare, leckrare, mer provoce-
rande och hogljudda tongingar. Efter-
tanke, kritik och skepsis flirstiir tempot.
Folk kan ju trottna.

TV3s satsning pi. det iivernaturliga
har uppvisat alla symptom pi en genre
soln mer och mer l imnar journalistikens

ideal och blir t i l l  underhil lning, dar allt

cr t i l l i tet. Forstcir inte en bra historia
mcd att kolla upp om den rr sann. Och
lit inte de torra och trikiga vetenskaps-
mdnncn ft irsti ira nojet For den som vil l
tro. Fcir vad hade hant om redaktionen
hade haft med sig en geolog eller geofr-
siker ut t i l l  Boscin, nlr jordstri lnings[e-

nomenet skulle bevisas? Hade fcirsciks-
personerna di gitt efter spikraka Curry-
l injer, eller hade tolkningen av resultatet
mojl igen varit en annan?

I'lV2s Svar Direkt tas olika tokerier
ibland upp ti l l  diskussion. Har finns
deremot ofta representanter frin bide
troende och skeptiskt hill med, och ib-
land blir diskussionerna ganska bra, trots
det ndstan orimligt uppskruvade tem-
pot. Ett exempel pi inslag som fungera-
de var debatten om hi.ravfall och floran
av mirakelmedel mot dito, tidigare i
hostas.

JordstrAlning och spoke-
ner
Tl n Folkvettlasare i Nerke har skickat
H

L oss tvi pressklipp, dar forsoken att
vara "folklig" 

i sjiilva verket vittnar om
en underskattning av ldsarnas ftirnuft.
" 
Sme-B ertil varnar: Sangklader innehil-

ler kraftfc.lt" dr rubriken pi den ena
artikel n ur Nerikes Allehanda. Sme-B er-
ti l  Karlsson kan ndmligen avsldja farl ig
jordstri.lning med en stoppnil som hang-
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att hon ser saker, nred det c.r inre upp-
levelser hon erfar. I en intervju med
rel igionspsykol ogen Antoon Geels, sorn
jag sjelv gjorde i somras for radions Ve-
tandets vdrld, tolkas just uppenbarelser
pi dctta s:i.tt. Inre upplevelser av mciten,
mcd t cx Jesus cller Jungfru Maria, som
ofta kan ha en ocrhcird intensitet och
betydelse ftrr den som upplever visionen.
Ibland ti l l  och med livsavgorande. Att
pisti att dessa nrlnniskor l juger, nir de
berittar om sina mriten blir darfOr inte
relevant. Dc talar sanning, men de berlt-
tar om sina inre upplevelser (som de
oftast sjdlva tolkar som yttre, "verkliga").

Cirklar i Sverige
"Ner 

den enorma kraf t  som f inns
i jordpulsenergin ftirstirks av en'urladd-
ning' frln fornldmningarna kan en si,-
dan her ring bildas i ett srdesfd.lt."

Si kommenterar amatcirforskaren
Borje Ekbladh i Borls den 16 meterstora
cirkeln som dcik upp ien riglker utanftir
Halmstad i somras. Anikeln publicera-
des i Goteborgsposten den 30 juli. Slag-
rutan gav kraftigt utslag, och Bc;rje Ek-
bladh hoppadcs pi fler urladdningar vid
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er i en trid. Det har han demonstrerar
bide i TV3 hos Aschberg, i radiopro-
gram och i "otaliga" intervjuer i olika
tidningar. Sen kan han avsklrma striJ-
ningen med hjalp av koppanrid. Hans
senasre upptdckt dr att minga moderna
singklider Ir rena stri lningsfalten. 

"l 
nte

undra pi sedan att c.ktenskapet sprick-
er", siger Berti l .

I anikeln ndmns att Sme-Berti locksl
protesterat mot Askersunds kommuns
planer att bebygga ett omride i Asbro
som ligger under en stor kraftledning.

Jag tycker att en fara med den her rypen
av artiklar blir tydlig. F6r hur ska den
som inte ir kunnig pi omridet skilja
mellan vad som 1r folktro ("jordstrll-

ning") och vad som ir etablerad kunskap
(riskerna med elektromagnetiska falt) ?

Det finns saker som bara nigra fl kan
se, och de blir ofta misstrodda. Detta slis
fmt i Nerikes Allehanda i maj 1993. I
anikeln portrltteras mediet Christina
Rydholm, som ser vilnader av dcida
mlnniskor pi vinden pi Orebro slott.
F<ir henne i.r andar och mdnniskor frin
andra sidan lika verkliga som du och jag.

Och varfor skulle Christina ljuga? frigar
sig anikel ftirfattaren.

Men det finns naturligtvis ett tredje
alternativ, vilket sillan kommmer fram i
sidana har artiklar. Christina upplever
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nlsta fullmine. Atr det ena fornminnet
som styrt in energicrna i sjalva verket l ig
7 kilometer bort kom aldrig fram. Detta
rrors arr Borje F.kbladh blev rikskdndis
ndr han deltog, och ti l lats ta civcr, Natt-
kafe (den 29 juli) frin Gctreborg <iver
vilket programledarcn B ritt-Marie Matt-
son helt tappade grepper, skriver Clas
Svahn i en ledare i t idningen UFO-
Aktuellt. "Ekbladh 

hittadc raskt ctt mon.s-
ter i  studion och drcv sedan hcla r iden
tcsen att det var narurens osynliga krafter
som hade skapat alla cirklarna. Matrson
tappade hakan", skrivcr Clas Svahn.

Dagen cftcr arrikeln i GP circras i
samrna t idn ing E,r ik 'Wital is,  forskare v id
FOA, som sdgcr at t  dct  t ro l igcn handlar
om sp5.ren eftcr cn klorblixt:

"Jag 
tror at t  de ursprungl iga kr>ncen-

triska cirklarna har varit I l<ta", s:igcr
Wital is t i l l  CP, "rnen 

atr  dct  f inns vr i lc l igt
rn1'cket bluf foch bcdr lgcr i  i  branschcn. "

Wital is tcor i  om klor l ; l ix tar  ( r , i rv lar
av joniscrad luft) sorr cn rinkbar or.sak
t i l l  de enklaste c i rk larna i rar  t id igarc bc-
skr iv i ts i  Folkvct t  (3-4 t99l) .

UFO-Aktucl l t  har gjorr  cn arnbir i< js
gcnomgi.ng av al la c lva c i rkcl fornrat io-
ner sonr bildats i svcnska sddcsfl lt i  sonr-
mar. Cirklarna visa-. pi bilcl och i f lcra
fall avslojas blu ffhrakare.

F .n  1B- i r ingsom t i l l sammans rned cn
kamrat pi  mindrc dn tv i  narr l iga t inrnlar
skapade ert 40 mcrer storr sk pikrogram
dr sjdlv hlpcn over reaktioncrna. "l)er

verkade som om folk v i l le bl i  luradc".
sriger han.

UFO-Aktuellts Clas Svahn skriver:
l )et  f inns al l  anlcdning at t  h i l la hui 'uder
kal l t  n l r  det  gcl ler  c i rkcl f r l rmarioncrna.
I)en troligaste forklaringen Ir atr nd"stan
al la dr gjorda av mdnniskor -  f i i r  at t  lura
andra mdnniskor. Kanske dr ctr l i tal
orsakade av nigon form av narurfcno-
men, men eftcr sommarens skcircl dr jag
inte l lngre beredd att sli vad om ens
detta.

[ 1 1, \ t
lnget fel pA UFO-skacJare! 
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I r  ingcr fc l  i  huvuclcr  p i  rnr innis l tor
sonr scr f lygandc tcfar cllcr varclscr f i in
yt t rc rynrdcn (c l lcr  rn istc intc vara c lct) .
Den slutsarscn cirar ct t  l i r rskar lag v id
Carl ton-univcrsi tctct  cf icr  atr  ha gjort
j irrrforande rcsr pir 49 pcrsoner som ski-
da t  s i  ka l ladc  UFO:s  och  127 sorn  in te
gjort  der."  I {esul tetcn publ iccras iJour-
nal  ofAbr:c ' rmal Psy65tr1, lo1'( I  nov) och
rcfcrc'ras r Svcnska l)aebladcr tlcn 27
n<lvcmber.

Forskarna har nrdtr  inrc l l igcns, men-
tal  stabi l i tc t ,  bcnr igcnher for  fanrasi  och
fl irutscrtningar an bli hl,pnotiscracle . Vaci
gl l lcr  fantasi fu l lhctcn hade UFO-vi t t -
nena ti l l  och rncd l: igrc vd.rclcn dn kon-
trol lgruppcn.

"F.nligt 
psykologen lrl izabcth [.oFtus,

som arbctar vid Wa^shi ngton-u nivcrsirc-
tct ,  i randlar det om fcnomener arr  min-
nen kan ft irvrdngas av <inskningar och
tankar.  UFO-upplcvelserna Ir  idct  avsc,
endet bara l ite nlcra extrema", (Science
l2 nov, c i tcrad i  SvD).

Dcn i och frir sig intressanta notisen
al<tu al iserar tcrm i nol ogiproblemct UF O
- f ' lygandc tefat. Dcn som scrr err UFO
lrar setr nagor han inte kan identifera
(UFO=oidentif ierat f lygande objekt).
Det behover nlan val knappast bli be-
traktad som tok eller fantasifull ftir atr
gora? Den som deremot hevdar att han
har sett ett fly'gade tcfat fir nog vara
beredd pi en viss misstro. Kanske har
han med fantasins hj: i lp konsrruerar en
farkost av err stj lrnfall, eller kanske har
han haft en inre upplevelsc, som verkat
l ika sann sonr om dcn hacle varit pi
riktigt.

Anna .Schytt
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