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Friskolor
eller tvingsskolot?

Debatten om friskolor handlar om
mAnga olika tiAgor. Man diskute-
rar t ex om den 6kade konkurren-
sen mellan skolor leder till b[ttre
kvalitet och storre forny,else.
och om den leder till social sesre-
gering. Detta iir frAgor som
FOLKVETT inte ska g[ in pfl.
Driremot har vi anledning att se
ndrmare pA frAgorna om under-
visningens innehAll och den peda-
gogiska inriktningen.

Det finns friskolor av flera
olika slag. De som skiljer sig mest
frAn det allnrdnna skolvdsendet iir i
allmiinhet de sorn bygger pA en re-
i'gi6s eller annan liira.

Anuoposofer scientologer och
Livets Ord driver fri rkolor.

Varfdr driver en sekt eller
kyrka egna skolor? En forklaring
som ligger nrira till hands rir att
man vill ge bamen en fosffan i en-
lighet med livsAsk6dningen. och
formodligen fostra dem till trogna
anhdngare. En sAdan ambition stfu
emellertid ofta i strid med de mAl
sorn siunhiillet har med skolplikten
och den offentliga skolan. Vi kan
se ltminstone fyra problem med
sektanknutna friskolor.

Det fcirsta giiller undervis-
ningskvaliteten. Mlnga av dessa
sekter iir starkt auktoritiirt upp-

byggda, och de pedagogiska id6-
erna iir ofta mycket primitiva fci-
restiillningar h[mtade frAn nAgon
sektfaders skrifter (Hubbard inom
scientologin och Steiner inom an-
troposofin)" Beredskapen att dra
nytta av nya pedagogiska r6n rir
dlirfdr mycket liten"

Det andra problemet giiller
underyisningens innehAll. Niir lii-
roplanen och sektens ldror inte
stf,mmer 6verens, blir nog utslaget
i de flesta fall till liiroplanens
nackdel. Det iir t ex svArt att tro att
Livets Ords skolor ger bamen
korrekt undervisning om
evolutionen eller att de ger den
fdrdornsfria sexualunderv isn in s
som liiroplanen fdrskriver.

Det n'edje problemet dr att
sektemas auktoritiira struktur kan
komma att priigla skolarbetet. Det
dr t ex ingen slurnp att just antro-
posofernas skolor saknar elevrAd.
I\{an undrar ocksfl hur en organi-
sation som uppmanar fdrrildralna
till barnmisshandel (Livers Ord fo-
respr&kar aga) ska kunna kunna
fosffa barn till kritiskt och sjlilv-
st[ndigr tiinkande.

Beteckningen "friskola"

blir fcir tivrigt missvisande nrir den
anvdnds om skolor som drivs med
hflrdare disciplin och mindre elev-
inflytande iin det allmeinna skolv[-

sendet. Ur elevernas synvinkel
vore i en del fall "tvd.ngsskola" 

en
biitre beniimning.

Det fjiirde problemer dr arr
konfessionella skolor leder till
isolering av religiosa minoriterer,
nAgot som alls inte friimjzu-den re-
ligiosa toleransen. Barn vars
hemmiljo priiglas av religicis into-
lerans eller vars foriildrar bara
umgAs inom den egna sekten har
stort behov av att i skolan fA liira
keinna barn fr6n det omgivande
samhiillet. De har ocksA siirskilt
stoft behov av att pA ett fdrutseitt-
ningslcist sAft ffl liir.a kfrnna olika
livsAsk6dningar. Dema kan de f[ i
det allmiinna skolviisendet eller i
ickekonfessionella friskolor. Men
niir auktoritiira sekter fAr driva
skolor kommer dessa barn i strillet
att fe tillbringa sin skoltid i santma
slags ensidiga och intoleranra
miljci sorn i hemmet.

Sekter som Livets Ord och
scientologerna verknr att uppfatta
friskolor som skolor med full fri-
het att indoktrinera bamen. Vad vi
i stiillet behdver dr skolor med en
fri och oppen atrnosfdr', ddr ele-
verna uppmunnas till sjiilvstiin-
dighet och kritiskt tiinkande.
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Vetenskapen
och evighetsmaskinern a
aY Hanno Ess6n

lJnder de mAnga och spdnnande lunch- och
tediskussioner som jag brukade ha med den
nyligen avlidne professorn i teoretisk fysik,
Bertel Laurent, tog han ibland upp proble-
met med att popularisera energibegeppet.
Han var djupt intresserad av popularisering
och pedagogiska frAgor inom vetenskapen.
E,n av anledningarna till att sA mAnga sA
kinge har eignat sig At fruktlcisa fcirscik att
bygga evighetsmaskiner kan fcirstAs vara
detta att begreppen arbete och energi i ir
svAra att f6rstA. I d.nnu hcigre grad griller
detta kanske begreppet entropi som ocksA rir
relevant i sammanhanget.

Att det finns mdnniskor som fcirsciker
bygga evighetsmaskiner, eller som de ocksA
kallas, perpetuum mobile, har vril de flesta
av oss kist om i pressen. Som lektor vid
institutionen fcir mekanik vid KTH har jag
dven personligen fAtt uppleva detta. En dag i
somras (1993) kom en gammal man frAn
Jf,mtland och ringde pA klockan. Han ville
tala med nAgon om sin uppfinning och visa
sina ritningar. Han fcirklarade ocksA, fcir sd-
kerhets skull, att han var nAgot handikappad
och hade haft svArt att ta sig till platsen. Han
ritning g[llde en rent mekanisk evighetsma-
skin med nAgra hjul och kulor. Jag begrep
naturligtvis inte hur den skulle fungera och
frAgade om han hade provat att bygga den.
Han svarade de lite fcirndrmat att varfcir
skulle man behciva gcira det, man sAg ju pA
ritningen att den skulle fungera.

SA smAningom fick jag iviig mannen i en
taxi; det var svArt att liigga band p[ sig och

inte bli arg eller hAnfull. Denna upplevelse
tir upprinnelsen til l denna artikel. Tydligen
behcivs det upplysning i  denna frAga.
Vetenskapen kan naturligtvis inte kategoriskt
sdga att evighetsmaskiner iir helt uteslutna,
nlen man kan sriga att en sAdan maskin skulle
fordra nAgot radikalt nytt, hittills okrint, fy-
sikaliskt fenomen. Det rir absolut omojligt att

bygga en sldan maskin baserad pA kiinda na-
turlagar, oavsett hur tillkrAnglad den gcirs.
Varfcir det iir sA skall jag fcirscika fcirklara i
denna artikel.

Energi i den stomdra vcirlden
Fdr att fcirstA begreppen dr det b[st att fcirst
pAminna sig om att vdrlden bestAr av smA
partiklar, kdrnor av protoner och neutroner,
atomer och molekyler av kf,rnor och elek-
troner, som rcir sig i vakuum. Dessa smA
partiklar har olika fart (v) och man sdger att
de har en rdre lseenergi ,  e l ler  k i  n e t  i  s  k
energi, som ar T-nrv212, d.v.s. deras massa,
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frr,, gAnger farten i kvadrat delat med tvi.
Vad rir det fcir po[ng med detta? Jo, partik-
larna fAr sin fart av krafter som accelererar
dem (alternativt tappar fart om acceleratio-
nen rir i motsatt riktning mot hastigheten).
Man siiger att kraften utrdttar arbete p[ par-
tikeln. Fcir de krafter vi hrir diskuterar kan
man finna en storhet som har ett visst vrirde i
varje punkt av rummet och som kallas lziges-
energi, eller potentiell energi, och betecknas
V . Nrir en partikel pAverkas av en sAdan
kraft kommer den att rcira sig sA att den [nd-
rar blde hastighet och l[ge i rummet, men
den gcir det pA ett speciellt sdtt, niimligen sA
att summan T+V dr konstant. D.v.s. vid en
viss tidpunkt har partikeln en viss hastighet r.'
och ddrmed en viss kinetisk energi och ett
liige som svarar mot en viss potentiell energi
V sA att man fAr ett visst vdrde ph T + y. Vid
en senare tidpunkt har kraften utrdttat
(positivt eller negativt) arbete pA partikeln sA
att den dr nAgon annanstans, d.v.s. har ett
annat vf,rde pA V, och har en annan fart,
d.v.s. en annan kinetisk energi f, men sum-

l \ ly lyn gcLe-r

man av Z och V har fortfarande samma
viirde. Energin , E, for partikeln kan siledes
civergA mellan de tvfl formerna Z och V men
summan av dem, E= T+V, kan varken cika
eller minska. En bra diskussion om energins
bevarande finns i "the Feynmann Lectures
on Physics" (volume l, chapter 4).

Vad finns det dA fcir krafter? De dr inre s[
mAnga:(1) tyngdkraft (eller gravitation) som
pAverkar alla partiklar, (2) elektriska och
magnetiska krafter som pAverkar elektriskt
laddade partiklar samt (3) den starka kraften
som plverkar protoner och neutroner och
binder ihop dem i kdrnan. I atomkdrnan ver-
kar [ven (4) den svaga kraften men den dr
inte sA intressant ur energisynpunkt.

Alla dessa krafter och deras motsvarande
potentiella energier utnyttjas av oss mdnni-
skor fcir att fA energi. Vattenkraftverk t.ex.
omvandlar den gravitationella potentiella
energin fdr vatrnet i dammen til l kinetisk
energi ndr vattnet tillAts falla nedAt, sA att
tyngdkraften utrdttar arbete pA det.
Fdrbrdnning innebf,r att elektroner, som
hade stor elektrisk potentiell energi i vissa
molekyler, har fallit in mot kdrnan s[ att den
elektriska attraktionskraften frAn kdrnan har
utrattat arbete p[ elektronerna. Diirvid fAr
dels elektronerna rnera kinetisk energi men,
framfdr allt, bdrs en del av den frigj orda
energin bort som kinetisk energi hos ljus-
partiklar (fotoner).

I den mikroskopiska atomdra vrirlden kan
det alltsA h[nda att en ny partikel uppstAr
och bdr med sig en del av den tillgringliga
energin. Speciellt nrir elektroner rcir sig i de

{

--------?
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elektriska kraftfziltet frAn k6rnan kan
atomen, eller molekylen, tappa en del av sin
energi. Denna energi bdrs med av den ut-
srinda fotonen. Omvdnt kan en foton absor-
beras av en molekyl sA att elektronerna
civergAr ti l l ett nytt rcirelsetil lstAnd med
stcirre potentiell energi, lf,ngre ut frAn kiir-
nan. De grcina vdxterna utnytdar pA detta siitt
fotoner frAn solen fcir att bygga upp energi-
rika molekyler, som sedan djuren fcirbrrin-
ner.

I atomkdrnan spelar bAde den elektriska
och den starka kraftens potentiella energier
roll, eftersom de laddade protonerna pflver-
kas av bAda krafter. Dei visar sig itt en
atomkdrna med en bestdmd storlek och
blandning av protoner och neutroner har
kigst (potentiell) energi. Denna krirna dr
ji irnatomens. Nrir ldttare, mindre kdrnor,
slAs ihop civergAr sAledes potentiell energi till
k inetisk och man vinner energi.  Denna
process kallas fusion och rir kiillan till solens
energi. I solens inre slAs vritekdrnor samman
till heliumkdrnor. Frir kf,rnor som rir tyngre
iin jiirn giiller omvdnt att rnan vinner energi
genom att klyva dem. Detta kalla fission och
anvdnds i krirnkraftverken drir urankdrnor
klyvs och avger energi. BAde den attraktiva
starka kraften och den repulsiva elektriska
kraften arbetar vid krirnreaktioner. Vid fu-
sion (sammanslagning) [r det den attraktiva
starka kraften som utrdttar positivt arbete,
vid fission rir det den repulsiva elektriska
kraften mellan protonerna som utrdttar posi-
tivt arbete.

Energi i makroviirlden, viirme
Detta att energi civergAr mellan kinetisk och
potentiell gii l ler ocksA fdr kroppar av
n o r m a l  s t o r l e k  i  v A r  v a n l i g a
erfarenhetsvdrld. Ett lod i ett gammaldags
gcikur faller nedAt och den gravitationella
potentiella energin dvergflr i energi som
driver klockan och dess gcik. OcksA en spdnd
fj [der eller gummisnodd representerar
potentiell energi, som pA den molekyl[ra

nivAn iir av elektrisk natur, och som kan
civergA i kinetisk (rdrelse) energi. Driremot
verkar det inte som om energin alltid eir
bevarad. Det normala dr att  kroppar
bromsas av friktion och andra krafter som
uppkommer vid kontakt mellan materia och
stannar. Drirvid har den kinetiska energin
fcirsvunnit men den har i allmrinhet inte
omvandlats till nAgon potentiell energi, utan
dr fcirlorad fcir gott.

Man inser ldtt att en boll t.ex. som rcir sig
genom luften hela tiden kolliderar med luft-
molekyler och att dess kinetiska energi civer-
96r till kinetisk energi hos luftmolekylerna.
Luften slutar dock snart att r6ra sig, sAvitt vi
ser, och rcirelsen hos molekylerna innebrir
inte nAgon mrirkbar rcirelse pe makronivAn.

Kinetiska energin hos molekylernas oord-
nade rcirelse representerar i stzillet det som
vi kallar vcirme. Vdrme dr alltsA en ny form
av energi som inte finns pA den atomf,ra
nivAn, men som rir typisk fcir makroskopisk
materia. Om man tar hdnsyn til l vfrrme, p,
iir energin alltid bevarad dven i den makro-
skopiska vrirlden, d.v.s. E -T+V +Q dr kon-
stant fcir ett slutet system som varken avger
energi eller tar emot energi utifrAn.

Vdrmeenergi dr nd.ra fcirknippad med be-
greppet temperotur. Om ett system fAr vara
i fred (slutet) sA fAr, sA smAningom, alla de-
la r  av  sys temet  samma tempera tur .
Temperaturen 6r ett mAtt pA hur mycket
vdrmeenergi materia innehAller. Om nAgot
f,r varmare (har hcigre temperatur) sfl vet vi
att vdrmeenergi flcidar till kallare delar. Niir
alla delar har samma temperatur sker inget
nettoflcide av vdrmeenergi mellan delarna.

Man m;lrkte tidigt att man kan anvf,nda en
temperaturskillnad till att fL arbete utrdttat.
Det [r detta som sker i Angmaskiner och fcir-
brf,nningsmotorer m.m. Nrir vf,rme flcidar
frAn det varma till det kalla kan arbete utrdt-
tas och man kan fA kinetisk eller potentiell
energi av vdrmet. Ddremot flcidar aldrig
vdrme At andra hAllet, d.v.s. frAn det kallare
till det varrnare, offi man inte utrrittar arbete
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pA llmpligt s[tt. Ett kylsklp eir ett exempel
pA detta; genom att tillfcira elektrisk eller an-
nan limplig energi fir man vdrmet i skApet
att civerfciras till det omgivande rummet. Det
kostar alltsA energi att minska vrirrneenergin
i kylskApet.

Dessa speciella egenskaper hos vdrme-
energin sammanfattas i lagen om enil'opins
vdxande, dven kal lad terrnodynamikens
andra huvudstats. Den fcirsta huvudsatsen dr
den att energin fcir ett slutet system dr
konstant .  Den andra huvudsatsen kan
formuleras pA mAnga olika sritt. Det enklaste
dr att vdrme alltid gAr frfin nAgot varmare
til l nAgot kallare och inte tvdrtom. Mera
formellt kan man, med hjAlp av vf,rme och
temperatur, bi lda en storhet som kal las
entropin, sorn i ett slutet system, bara kan
vdxa, inte avta. N:ir det slutna systemet har
delar med olika temperatur flodar vdrme
frAn de heta till de kalla tills alla delar har
samma temperatur. DA har entropin blivit
maximal och viirmeflodet upphcir.

Entropibegreppet f,r sA svfut att jag avstlr
frAn att fcirscika popularisera det hrir. En
mycket bra diskussion (som dock fordrar
engelska, och gymnasiefysik) dr den i "the

Feynmann Lectures on Physics" (volume l,
chapters 44-46). Artikeln av Gerholm och
Holmberg i KOSMOS 1987 kan ocksA re-
kommenderas.

Perpetuum mabile av fiirsta slaget
Det lat inska orden perpetuum mobile
betyder evig rcirelse. Det f,r viktigt att inse
att evig rdrelse i sig inte strider mot fysikens
lagar. T.ex. Jorden rcir sig kring solen, och
roterar kring sin axel, i vad so{n synes vara
all evighet. I en ringformad supraledande
metall kan en strcim gA runt i eviga tider. I
dessa system har man evig rcirelse drirfcir att
det inte finns nAgra friktionskrafter, eller
andra krafter, sorn utrdttar negativt arbete
och tar bort den kinetiska energin. Lagen om
energins bevarande, eller termodynamikens
fcirsta huvudsats, gri l ler al l tsA fcir dessa
system med evig rdrelse.

Ett perpetuum mobile som skulle vara av
intresse fcir oss mdnniskor, mAste vara en
maskin, som efter en fullbordad cykel Ater-
vdnder ti l l sitt ursprungliga ti l lstAnd, men
som under denna cykel har levererat arbete
(energi) ti l l orngivningen. D.v.s. det rdcker
inte med nAgot som rcir pA sig, man mAste
ocksA kunna belasta det s[ att det utr[ttar
nyttigt arbete pA nAgot.

Ett perpetuum mobile av fdrsta slaget
kallar man en (hypotetisk) maskin som efter
en cykel har levererat en viss energimringd
til l omgivningen utan att omgivningen i civ-
rigt fcirrindrats. Lagen om energins beva-
rande kan, alternativt, formuleras soll att ett
perpetuum mobile av fcirsta slaget icke kan

- : -

\
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konstrueras. Hur kan man vara sdker pA att
det rir sant? Det brista srittet att fcirstA det rir
att inse att det alltid zir krafter som utrdttar
arbete. Man har studerat krafter och deras
inverkan pe partiklar, l[nge och ingAende,
och funnit att alla krafter som finns antingen
( 1) inte utrdttar nAgot arbete alls, eller (2)
har en potentiell energi sA att T +V rir kon-
stant (dessa kallas konservativa), eller (3) iir
bromsande och omvandlar mekanisk energi
till vf,rme (oordnad atomf,r rcirelse). D[rfcir
kan en sAdan maskin inte byggas. Det hjrilper
inte att krAngla till den, om den alls kunde
finnas skulle den kunna gciras mycket enkel.

Ett annat kanske mera konkret bevis fcir
att perpetuum mobile (av fcirsta slaget) inte
kan konstrueras dr att otaliga och sinnrika
fcirscik gjorts och stora resurser satsats, helt

utan resultat. En av de mest slitna id6erna rir
att fcirscika bygga ett hjul med armar, eller
kulor eller dylikt, som pA nAgot sdtt hela ti-
den rir tyngre pA ena sidan, och diirfcir oav-
brutet dras runt av tyngdkraften. Se Ord-
Hume (1977) fcir en utfcirlig redogcirelse av
dessa och andra idder. Fcir alla dessa fcire-
slagna maskiner giller att de inte rcjr sig alls
om man inte ger dem fart. Sritter man igAng
dem gAr de olika kinge beroende pe hur liten
man lyckats gcira friktionen, men nAgot
nettoarbete kan de aldrig ufAtta.

Perpetuum mobile ev andra slaget
En maskin som kunde ta vdrmeenergi ur den
omgivande luften, jorden eller vattnet, och
omvandla det ti l l nyttigt arbete skulle inte
strida mot fcirsta huvudsatsen om energins
bevarande. Ddremot skulle den i praktiken
fungera som en evighetsmaskin eftersom
vdrmeenergi finns lagrad i enorma mringder
i jordens materia och ny tillfctrs hela tiden
frAn solen. En maskin som efter en cykel
Aterkommer till ursprungstillstAndet och som
har omvandlat vdrmeenergi ur omgivningen
till nyttigt arbete kallas ett perperuum mobile
av andra slaget. Termodynamikens andra
huvudsats dr ekvivalent med pAstAendet att en
sAdan maskin inte kan konstrueras.

Fransmannen Sadi Carnor (1796-183 I )
var den fcirste att teoretiskt studera princi-
perna bakom Angmaskiner och andra maski-
ner som omvandlar vdrmeenergi ti l l nyttigt
arbete (d.v.s. makroskopisk kinetisk eller
potentiell energi). Han insAg am vdrme aldrig
kan omvandlas ti l l arbete utan fcirlu srer,
d.v.s. verkningsgraden fcir en sAdan maskin
rir alltid mindre dn ett. Fcir art man skall fA
nyttigt arbete mAste vdrme flcida fr6n en
varmare ktopp till en kallare. Dock visar det
sig att fcirlusterna vf,xer med temperatur-
s k i l l n a d e n .  M e n ,  j u  m e r a  l i k a
temperaturerna f,r desto lAngsamlnare flcidar
vdrmet. Fcirst i den teoretiska grInsen ndr
temperaturerna dr  l ika och maskinen
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orindligt lAngsam blir verkningsgraden ett.
Av detta liir man sig att det f,r mera
ekonomiskt att ha stora element som dr
ljumma dn ett litet som dr hett, ndr man skall
vdrma upp ett rum.

Genom att kcira en maskin som omvandlar
vdrme till arbete bakllinges fAr man en ma-
skin som fAr veirme att flcida frAn nAgot kal-
lare till nAgot varmare, samtidigt som den
konsumerar energi.  Detta r ir  principen
bakom kylskApet. En svensk uppfinniue som
utvecklade ett kylskAp till en anvrindbar och
kommersiell produkt var Baltzar von Platen.
1973 vAllade han sensation och mycket tid-
ningsskriverier genom att, i Teknisk tid-
skrift, publicera en beskrivning av en appa-
rat som han pAstod var ett perpetuum mobile
av andra slaget (se von Platen 1975). Att
detta viickte sAdant uppseende berodde p[ att
man naturligtvis ffodde att en sA krind ingen-
jcir och uppfinnare borde veta vad han talar
om.

En analys visade att apparaten inte funge-
rade sA man byggde den aldrig. Enligt von
Platen berodde detta pA att gravitationen var

D

fcir svag. Om gravitationen var femtiotusen
gAnger starkare sA skulle den fungera. Dock
ansAg han att det inte ldngre fanns nflgon an-
ledning att tro pA termodynamikens andra
huvudstats eftersom man kunde se pA hans
skiss att den borde fungera i princip. Detta
dr naturligtvis bara nonsens. Neir man gcir
gravitationen 50 000 gAnger starkare sA cikar
ocksA allehanda andra effekter i samma grad
och en noggrann analys skulle krdvas f6r att
underscika om man skulle fA en fungerande
maskin. Normalt skeptiska personer har
inte ansett det mcidan vdrt att g6ra en sAdan
analys, och nu har dven von Platens apparat
fallit i glcimska.

Maxwells demon
En intressant hypotetisk id6 om hur man
skulle kunna kringgA den andra huvudsatsen
framfdrdes av Maxwell. Den glr ut pA att
man t.ex. i ett hel i vriggen rill ert i civrigt
lufttritt hus placerar en liten varelse som
cippnar och stdnger en lucka p[ sA satt att nar
en snabb luftmolekyl kommer ut i frAn
sliipper han in den, och ndr en lAngsam
kommer inifrAn sldpper han ut den. pe sA
sritt blir huset gratis uppvrirmt och vdrme
flcidar, i strid med andra huvudsatsen. frAn
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Denna hypotetiska varelse, som iakttager
luftmolekylerna och bestdmmer deras hastig-
het, och cippnar och stiinger luckan, kallas
Maxwells demoru. Om den andra huvudsatsen

iir riktig kan Maxwells demon inte finnas el-
ler konstrueras. Att mera precis fcirstA var-
fcir denna demon f,r en omcijlighet och vm-
fcir den andra huvudsatsen rir oundviklig, zir
ett problem som har sysselsatt mAnga tdn-
kande fysiker. En samling li irda arriklar i
[mnet har samrnanstrillts av Leff och Rex
( l eeO).

Modern fri-energi 
"forskning"

Trots att perpetuum mobile uppfinneriet har
en lAng historia av misslyckanden och besvi-
kelser bakom sig (se Ord-Hume l9l7) fort-
sdtter entusiaster ofcirtrutet att scika. Ordet
"perpetuum mobile" anvdnds ganska srillan
eftersom det lAter forAldrat och fcirlegat.
Drirmed inte sagt att fysiken lagar och ter-
modynamikens huvudsatser anses l i igga
nAgra hinder i viigen. Man talar om "fri-

energi",  el ler ekologisk energi el ler om
tappning av energi  ur  de "kosmiska

energifrilten" (se Alexandersson 1986 fdr ett
exempel pA hur det kan lAta).

En av de populdrare id6erna tycks vara att
gora en bil som gAr pA vatten. En variant av
en sAdan presenterades av en herr Horvath
frAn Queensland, Australien. Enligt The

Skeptic (Vol 3 No 4, 1983) pAsrod han arr
han Astadkommit kontrollerad termonuklerir
fusion och att det var drirfcir som vattnet
r[ckte sA liinge. Nils-Olof Jacobson i Scikaren
( 1990 ?) skriver om en Stanley Meyer som
byggt en bil diir vattnet scinderdelas i vritgas
och syrgas med elektrolys. Sedan drivs bilen
genorn att gasblandningen fcirbrdnns, endast
vatten behciver tills[ttas. Fcir alla med mini-
mal kunskap om fysik och kemi framstAr
dessa ting som totalt trams. Det finns inte det
minsta hopp om att de kan vara riktiga. Det
mest sannolik a dr att man hrir har att gdra
med rena charlataner som rir ute efter
pengar. Under en tid fanns det hur mycket
pengar som helst om det giillde energiforsk-
ning.

En annan mrirklig incident dr den med
Joseph Newmans energimaskin.  Herr
Newman frAn Louisiana, USA, fick massor
av folk och journalister att tro att han byggt
en elektromagnetiskt baserad maskin sorn le-
vererade mer energi dn den til lfcirdes. Han
fcirscikte fdrgdves under lAng tid, frAn 1919
och framAt, fl patent pA maskinen och fick
allehanda politiker pE sin sida. Aven svenska
Vattenfal l  var intresserat. Pressdebatten
kulminerade 1986. Sedan har man skcint nog
inte behcivt hdra sA mycket om saken. I
Ord-Humes (1977) bok kan man fcirresren
It isa om ndstan identiska fal l  frAn det
fcirgAngna. Tdnk att folk aldrig kir sig.

USAs patentverk fAr Arl igen cirka 100
patentanscikningar som har att gcira med per-
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petuum mobile id6er. Genom att krdva en
fungerande modell blir man av med dessa.
Brittiska patentverket vdgrar behandla sA-
dana anscikningar med motiveringen att de
strider mot fysikens lagar. Anscikningarna
kommer ndstan alltid frAn personer med
obetydliga eller inga kunskaper om naturve-
tenskap och teknik.

Kall fusion och v&rm
Inom energiomrAdet finns det ovetenskaplig-
heter av andra slag rin perpetuum mobile
konstruktion. MAnga har insett att man inte

behdver strida mot fysikens lagar-, pA just det
sdttet, fcir att fA m[ngder av billig energi.
Einsteins bercimda relation, E=mc2, som
indirekt ledde til l atomAldern, sdger att
massa iir ekvivalent med energi. Endast i
kirnreaktioner omvandlas en mritbar del av
massan till energi. Om man sAledes enkelt,
rent och bekvdmt kunde fA llimpliga kdrnre_
aktioner att ske pa kontrollerat sdtt skulle
alla energi problem vara lcjsta. NAgot perpe_
tuum mobile skulle inte beh6vas.

Detta insAg t.ex. den ovan ndmnda vatten-
bil-byggaren l{orvath. Mera subtil och svAr_
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genomskAdad pseudovetenskap i denna rikt-
ning har dock ocksA frirekommit. 1989 ex-
ploderade tidningarna med uppgifter om att
tvfl krirnkemister frAn Utah, USA. hade
Astadkommit "kall" fusion. D.v.s. de pAstod
att de fick energi genom rtt vdtekdrnor slogs
ihop till helium, som i solen och i vritebom-
ber, men vid vanlig rumstemperatur. Detta
verkade till en bcirjan intressant och de tvA
forskarna var ju "riktiga" forskare, sA
varfcir skulle de luras, eller misstaga sig?

Dock gick det med detta som man borde
befarat. NAgon energi-producerande fusion
har aldrig [gt rum i dessa experiment. En
diskussion av det aktuella llget niir det giiller
detta obefintliga, eller snarare sociologiska,
fenomen finns i Klas Malmqvists artikel i
KOSMOS 1993. Ett par bcicker har ocksA
skrivits om saken, eftersom den rir intressant
ur vetenskapssociologisk synvinkel. Dessa
finns refererade i  Malmqvists art ikel.
Intresset fcir kall fusion har nu svalnat och
riven denna incident har snart fcirpassatts till
energi-forskninges skrr ipkammare. SmA
notiser om konferenser och dylikt dyker
fortfarande upp ibland, sA alla har inte gett
upp.

Anledningen till att sfl hctg temperatur
fordras fcir fusion brukar anges vara att det
iir sA svArt att fA de elektriskt repellerande
kdrnorna att komma tillrrickligt nrira. Detta
dr, naturligtvis en del av sanningen, men
bara en mindre del. I{uvudorsaken till den
lilla sannolikheten fcir fusion dr helt enkelt
att kdrnor dr sA smA. Aven om kdrnorna inte
repellerade varandra kan sannolikheten att
de skall kollidera vid slumpmlssig rdrelse
jdmfdras med sannolikheten att tvf l
biljardbollar, som rcir sig slumpmissigt i en
kub med 5 kilometers sida, skall kollidera.
Denna sannolikhet (per t idsenhet) l i r
naturligtvis astronomiskt liten om de inte
har  enorma has t igheter ,  d .v .s .  hc tg
t e m p e r a t u r .  V a n l i g  k o n v e n t i o n e l l
hcigtemperatur fusionsforskning, fAr Ar efter
Ar, miljontals kronor, med fcirhoppningen

att man sa smaningom skartr ta fram ren och
bill ig energi med dessa metoder. Det finns
viss anledning att vara skuprisli t i l l detta
ocksa- Sanningen dr att idag rrar rngen nagon
aning om hur man skall konsfruera praktiskt
anv:indbara kraftverk fcir lusit,nsc,'irgi, och
frAgan dr om mera pengar k an ;indru pe O.t.
En stenyxa bl ir  inte en sl ir-r.xr i  , .rericir att
man bygger dyra forsknirrgsin:, i i t i r t  fr j r  att
fi la pA den. Det som fattas ar avgcirande
id6er, principer och uppfinningar.

Slutsatser
Varfcir bryr man sig sA m),cket L.)rn energi,l
Jag antar att det iir fcir att den ar t{en fysiska
fcirutsittningen fcir bdttre livskvalitet. Med
energi (eller negativ entropi) kan man fe
vdrme ndr det f,r kallt, kyla nf,r det dr
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varmt, ljus ndr det rir mrirkt och rent ndr det
iir smutsigt. Man kan fA tungt och trflkigt
arbete utrdttat, snabba kommunikationer och
tran-sporter av mf,nniskor, meddelanden och
varor. Det rir inte konstigt att billig energi
har blivit en besatthet fdr mdnniskor. Vad dr
framtidens energik[llor? Lcisningen ligger
definitivt inte i ett drastiskt sparande. 70-ta-
lets energispalande bostdder har inneburit en
drastisk fcirsrimring av folkhrilsan och har
dven p[ andra sdtt kostat sA mycket ombygg-
nad och renovering m.m. att det fcirefaller
osannolikt att nlgot egentligen sparades. Min
personliga Asikt dr att kdrnenergin iir hiir fcir
att stanna" Problemen med radioaktivitet [r
hos allmdnheten groteskt dverdrivna jrimfcirt
med andra miljoproblem. Den ekologiska
betydelsen av radioaktivitet rir obetydlig (till
och med runt ljernobyl). Det grundl[ggande
verkligt stora miljciproblemet dr och fcirblir
befolkningsexplosionen, trots att man pratar
ganska lite om det numera. Fcirutom kf,rn-
energin tror jag att man kan hoppas pA
energi frAn rymden. Av solens utstrAlade
energi faller en tiomiljardedel p[ jorden.
Fcirutom liknande sml mdngder som faller
pA andra planeter gAr ndstan allt rakt ut i
kosmos till ingen nytta. Diir finns ndstan hur
mycket som helst att ta bara teknoiogin tillAts
framskrida.
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Linne om slagrutan
Carl von Linn€s Skdnska Reta (1749) innehiller ett drApligt avsniu om etr
forstjk med slagruta. Vi citerar ur den av Carl-Otto von Sydow redigerade
upplagan ( 1975).

"Slagruta dr ett underligt upptAg,
med vilken man vill inbilla folk,
att rutan skall s[ga varest metaller
ligga fordolde. Min sekreterare
tog esomoftast en kvist av hassel,
som var jflmt delt i tvA grenar och
med den fdrnttjde sitt siillskap.
Detsamma skedde ock hdr, d6 den
ena gdmde sin silvertabaquier,
den andre sitt ur hiir eller dflr i
buskarna, vilka sekr. uimmeligen
lyckeligen uppletade. Jag, som
aldrig ffott rutan och icke velat
hora henne niimnas. fdrtriit att
slagrutan skulle rekommenderas
och fdrestiillte mig, att min
fdljeslagare och sekr. forstodo
varandra till att inbilla siillskapet;
ty gick jag avsides pA ett stort och
htigt frilt norr om ladugArden, skar
dlir upp en liten torv och lade dit
min lilla penningepung, tiickte
sedan med samma torv sA noga,
att ingen miinniska skulle sett
minsta tecken drirefter. Mitt miirke
var en stor Ranunculus Fl. 467 ,
som stod sffax drirvid, och ingen
annor hdg 6rt var mer p[ hela
fii.ltet. N?ir sA var besuillt, gfir jag
ner till mitt sii.llskap, beriittar att
jag gtimt min bors p& det friltet,
bad sekr. med sin slagruta uppleta
dukaterna, sA ville jag ock ro
henne; ty jag var sdker, att ingen
dddlig mer iin jag visste, varest
penningarne l[go. Sekr. var n6jd,
att han fAtt ett tillfiille, genom
vilket han kunde fdrml mig till
mildare tanka om rutan, som jag
alltid talt om henne med [tl6je.

t 4

Siillskapet var ock nyfiket att se
rutans miistareprov. Sekr. scjkte
l[nge och viil hela timman, d[ jag
med mitt viirdfolk hade ntije art se
rutan arbeta forgdves. Alltsl, som
godset intet kunde ffls igen, blev
rutan vlrt 16je. Jag gfir sedermera
att sjiilv upptaga min pung, men
niir jag kommer bort pA friltet,
hade vfua rutgiingare genom sitt
peripateticerande nedrampat alla
grAs, sA att ej minsta tecken sAgs
efter nAgon Ranunculus, och jag
m6ste soka efter mina dukater med
sarrrma ovisshet som rutan. Jag
hade icke lust gA 100 dukarers vad
om rutan, ty sdkte vi alla, men
fdrgiives, bAde med loje och
fortret. Anteligen mAste jag giva

saken fdrlorad, d& baronen och
sekreteraren bfldo mig utniiffura
rummet ungefiirligen, varAt jag
tyckt mig nedlagt pungen, det jag
ock gjorde; men den fula rutan
ville intet slA, utan d.og rutan At en
hel kontrdr sida, och dnteligen,
sedan bAde sekr. och vi alla voro
trdtte vid rutan, och jag vid henne
mest ledsen, stante sekr. pl en hel
annor sida av f[ltet, srigandes att
om pungen icke vore ddr, sA vore
ogorligt fcir honom s[ga stiillet.
Jag bod icke till atr scika diirefter,
emedan det icke var detta hAll,
drirest jag tyckte mig lagt pungen,
men baron Oxenstierna lade sig
likvlil p[ jorden atr scika, dA han
fick ned ett finger och drog upp
den lilla torven. under vilken
dukaterna lAgo. S&ledes slog rutan
rritt den gAngen och skiinkte mig
de penningar, jag eljest fdrlorat.
Detta ar res facti. FLrjag se nAgra
stycken dylika exempel, sA mAste
jag viil ffo, det jag icke vill; ty det
iir helt annat med magneten och
attraktionen mellan jlirn och jrirn,
men att en hasselkvist skall siiga
mig rikare metaller, det samtycka
varken vfira ufvdrtes eller invdltes
sinnen, sA att jag viil dnnu icke
tror rutan, dock vill jag icke flera
gAnger gA med henne vad om lika
mAnga dukater.
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Indianhiivdingens tal
I Mil j0 och framrid nr l,1976,
Atergavs ett tal av indianhovdingen
Seattle (1786-1866), hlilet infor
den federala amerikanska rege-
ringen er 1854 som svar pA en be-
g:iran om att hans stam skulle
civerge sitt landomrAde och flytta till
ett reseruat.

I talet kritiserades den vite man-
nen fcir sin bristande respekt fcir
naturen.

"Han behandlar sin moder, rniu--
ken, och sina brcider, himlen som
saker som kan kopas, plundras,
siiljas som fAr eller glaspiirlor.
Hans girighet kommer att fciruira
jorden, kvar blir enda-st en ciken...

Vad skulle en man vara utan
vilddjur? Om alla djur var bofta
skulle mannen dci av leda och en-
samhet. Vad som drabbar djuren
&abbar ocks6 mrinniskan inorn
korl. Det tinns en leink mellan alla
skapade varelser...

Om miinniskan spottar pA mar-
ken spottar hon p[ sig sj[lv. Detta
vet vi. Alla varelser h6r samman,
alldeles som blodet forenar. famil-
ien. Allt skapat har ett samman-
hang. "

Efter den fcirsta publiceringen pA
svenska &r I976 har talet citerats
mAnga gAnger, och texten har-bl a
tryckts i Atminstone ffe olika
bocker. Till detta bidrar naturligwis
de forvAnansvdrt moderna formule-
ringarna om mrinniskans stiillning i
naturen.

FcirvAnansvdrt moderna?

Kanske inte sA fdrvlnansvrirt enligt
en utredning av Carl R Ross i ett
16-sidigt hiifte ("Seattles tal")
utgivet av Folkens Museum (4:e
upplagan 1993). Den iildsta
publicerade versionen av texten
som han lyckats finna var i
tidskriften E nv iro nm e nta I Ac tio rt,
november 1972, diir den utgavs
vara ett brev fr6n Seattle till
president Franklin Pierce er 1855. I
iildre kiillor finns inger beliigg fcir
att detta brev alls ska ha funnits.

Efter avsevdrt detektivarbete
gick det att finna brevets fdrfattare.
Brevet skrevs som ett filmmanus
under hcisten 1970 och vA.ren 197 |
av Ted Perry. Hans uppdragsgivzu.e
var Southem Baptists i Texas. Det
var baptisterna i Texas som be-
sftimde sig fcir att framstiilla brevet
som autentiskt. Texten innehAller
nrimligen nAgra reli gicisa formule-
dngar, och ans6gs liimplig for att
sprida etr krisret budskap i milj6-
kretsar.

Nlgra av formuleringarna i det
falska brevet eller talet av Seattie iir
h[mtade frAn ett tal som Seattle fak-
tiskt htjll Ar 1854. Enligt den beva-
rade nedteckningen sa han ingen-
ting om den vite mannens miljofor-
stdring eller om hur allting hiinger
sarrrman. Diiremot talade han om
hur nrira hans folk iir fcirbundet
med naturen.

"Varje del av detta land iir helig
for mitt folk. Varje sluttning, vzuje
dal, varje sliitt och dunge har blivit

helgad genom nflgot lyckligt minne
eller sorgsen hiindelse for min
stam. Till och med klipporna som
verkar ligga stumma, diir de gassas
i solen liings den tysla stranden i
hogtidlig hiinryckning, bdr p[ min-
nen fr&n gAngna h[ndelser, som d.r
satnmanliinkade med mitt folks
cide. "

Denna bekiinnelse till naturen dr
stark nog utan att behdva fcirfalskas
och moderniseras.

SOH

Stimnltist

Redan pA 1400-ralet tilliimpade in_
kvisitionen en teknik kailad
"Tortura Insomnii". Den bestod i
att hAlla fAngarna vakna under en
lAng period. Metoden var mycket
effektiv for art framwinga Uetlin-
nelser frfln oskyldiga.

Metoden har sedan dess an-
vrints flitigt i totalitiira regimer.
Det var en av de metocler som
Nordkorea tilliimpade pA ameri-
kanska stridspiloter som tillfAnga_
togs under Koreakriget. piloterna
tbrmAddes erkrinna atr de sliippt"bakteriebomber", 

vilket var orik_
tigt. Efter intensiva perioder av
sdmnldshet och fcirhdr fdrmAddes
de att bekiinna, och bcirjade t o m
att tro pA sina bekiinnelser.

Den amerikanske psykologen
Louis J West menar att en del
sekter praktiserar Tortura
Insomnii pA sina medlemmar.

(CAN ne\ys, februari 1994)
SOH
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Pa sektfronten
Scientologernas antidrog-
insamling
I augusti 1992 bildades
Riksorganisationen fcir ett drog-
fritt Sverige (RDS) i Gdreborg.
Namnet iir fdrvillande likt
Riksforbundet narkotikafritt sam-
hiille (RNS), den organisation
mot narkotika som startades av
Nils Bejerot.

Likheten rir ingen slump. RDS
sffd.var uppenbarligen efter att bli
fdrviixlat med RNS. Den nystar-
tade organisationen hade enbar-t
aktiva scientologer som medlem-
ffiil, och syftet var att lura folk
som vill skiinka pengar till kam-
pen mot narkotika att i stiillet bidra
till scientologernas verksamhet.

Bluffen lyckades fdrvA-
nansvdrt bra. Man fick ett
postgiro i det s k 9O-serien, nAgot
som ju annars bara seridsa
organisationer ska fA. NAr detta
skrivs iir en extrarevision p[
g&ng, sA kanske Styrelsen for
insamlin gskontroll iindrar be-
slutet.)

Hcisten 1993 hade RDS samlar
in cirka 200 000 kronor. Ett min-
dre belopp har sdnts till Tullverker
som bidrag till inskaffande av en
narkotikahund (nAgot som RDS
talat mycket om i sin
propaganda). Narconon, sciento-
logernas verksamhet f<ir drogav-
vflnjning, har ocksfl ffltt pengar,
liksom "Kommitt6n ftir m[nskliga
rlittigheter" (KMR), en sciento-
logorganisation som bekilmpar
psykiatrin (och i synnerhet an-
vf,ndningen av psykofarmaka).
Att ge KMR pengar som samlars
in for kamp mot droger dr natur-
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ligtvis rent bech[geri mot bi-
dragsgivarna.

RDS gcir vad man kan for att
framstA som en del av den etable-
rade rcirelsen mot narkotika. SA t
ex klistrar man sina egna dekaler
pA broschyrer som getts ut ge-
mensamt av andra organisationer,
sA att det ska se ut som om RDS
iir en av de samverkande organi-
sationerna. I Goteborg var RDS
just pA vrig att starta en stor karn-
panj pA kommersiella affischravlor
med Thomas von Brcimssen.
Sonya Hedenbratt och andra
kiinda personer. I sista minuten
fick kiindisarna veta att scientolo-
geffIa l[g bakorn, och drog sig ur
sA att kampanjen mAste avlysas.

Den person som avslojade
RDS' koppling till scientologeffra,
och deirrned avstyrde affischkam-
panjen, var Mikael Heder[s som
tidigare varit anstiilld hos RDS.
Motreaktionen frAn RDS var
mycket typisk fdr scientologerna:
Man fdrscikte (som vanligt) att
kompromettera sin motstAndare. I
detta fall drog man fram en gam-
mal ratrfylleridom mot HederAs,
och kombinerade den med diverse
l6sa pflstflenden fcir att framstilla
honom i en mycket ofdrdeiaktig
dager.

RDS har uppmiirksammats en
del i dagspressen (bl a Expressen
l8/4 1994), men den b[sta infor-
mationen fimer man i
Riksfirrbundet narkotikafritt sam-
hilles (RNS) tidskrift Narkotika-
frdgan nr 6 (1993), ddr Pelle
Olsson liimnar en grundlig redo-
visning i iirendet. Denna artikel iir
ocksfi FOLKVETTs kiilla.

F r&n hippie till mansger
Kommer ni ihAg de "rcidkld.dda",

liir.jungarna till den framlidne
Bhagwan Shree Rajneesh, gurun
med 93 stycken Rolls Royce?
Bhagwan kallas numera "Osho"

inom sekten. Sekten har bytt stil
frAn hippieliv till managemenrkur-
ser.

I DN l3l1 1994 fanns en pin-
samt godtrogen artikel av Osmo
Vatanen under rubriken
"Avspf,nning pA jobbet". Den
hzurdlade om "det nystartade Osha
Management Institute i
Stockholn-I", som bedriver sam-
talsgrupper och meditationsun-
dervisning fbr att cika kreativite-
ten. I artikeln redovisas helt okri-
tiskt uppgifter om hur Oshas
verksamhet kan leda till bl a siinkt
sjukfrlnvaro och mindre sjuk-
kostnader. Att vertsamheten be-
drivs av en auktoriuir sekt med ett
allt annat [n fliicklritt fcirflutet
ndmns inte.

Arbetsformedlingen i
Stockholm skickar ivlig arbetslcisa
pA Osha-kurser. NAgra av delta-
gama reagerade, och ordnade sA
att n'e avhoppzue frln foreningen
FRI kom och holl fciredrag.

Ar detta AMS nya linjel Au
lAta de auktoritiira sekterna vdva
rnedlemmar bland de arbetssci-
kande. I s[ fall iir det en miss-
lyckad politik. Sektmedlemskap
rir ett av de mycket f[ alternativ pl
arbetsmarknaden som stiiller till
med stdrre eliinde i en miinniskas
liv iin vad arbetsloshet gcir.
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B hagwanse ktens mordplaner
I bciryrur av 19g0_talet blev
Bhagwan urvisad frdn USA. Tv6
av hans anhringar.e eftersciks nu av
den amerikanska polisen fcir
misstankar om afi ha planerat ett
mord pA Charles Turner, den ju_
rist som drev igenom ufvisningen.
De bAda misstiinkra befinner sig i
Storbritannien, och en domstols_
process pAgAr for att ffl clem utvi_
sade ti l l  USA.
(CAN ilew,s, februari lgg4)

Livets ord och KDS
I FOLKVETT nr l, Igg4, refere_
rade vi en akademisk uppsats av
Lars Sandberg, "Gud, Staten och
Livet.q Ord" (statskunskap,
Stockirolms universtitet, HT
1993). Sandberg menar sig ha vi_
sat att Livets Ord systernatiskt fcir_
sciker skaffa politiskt inflyrande
genom att engagera sig i kds.
Genom kds har Livets Orcl
suppleanter i b6de Uppsala liins
landsting och Uppsala kommun,
och man efterstrdvar att ha med_
lemmar i riksdagen och i alla
kommunful lmiikti ge. Infl ytanclet
ska anvdndas till att bekiimpa
aborter, hriga skatter (som rir cljd
vulens pAfund) och EU-merJlern_
skap (som ocksA iir dj[vulens pfl_
fund).

I Svenske Dagbtartet 1313
199 4 tillfrAga.des Anders
Andersson, andre vice ordfcirande
i kds, om uppgifterna. Han kiin_
des inte vid att Livets Orcl forso_
ker infiltrera partiet, och sade sig
inte ha sett mer politiska ambitio_
ner diirifrAn 6n frAn andra kyrkor
eller sarnmanslutningar. NAgon
uppfauning om Livets Ord ville
han inte heller ge till kiinna. ,'Det

iir inte v6r uppgift som politiskt
parli att recensera kyrkor och
samfund - eller idrottsklubbar for
den delen. "

(O )laslis fiirfiitjetse
Cult awareness networt (CAN) ar
en amerikansk organisation som
Sgnar sig At kritisk granskning av
destruktiva sekter. Sedan iggl
har scientologerna l[mnat in mer
iin fyrtiofem sffimningsan scik_
ningar mot CAN. I de fall sorn
hittills avgjor-ts har- domstolen
cl6mt till CANs fcirdel, men
st.lmningarna iir iindA mycket be_
sviirliga fcir organisationen, som
tvingas iigna en tlimligen stor del
av sin tid och sina resurser At
domstolsiirenden i stiillet f6r den
egentliga verksamheten. Detta rir
naturligtvis vad scientologema
eftersnrivar'. Nyligen har CAN
stiimt scientologema for olaga
AtaL Aterstfu-att se om man p[
detta sritt kan fA bukt med ofoget.
(CAN nev's februari lg94)

LsRouche frisliippt
Lyndon LaRouche, gr-undzu.en av
EAP, ddmcies fu. 1988 rili femton
Ars fringelse fcir bed.rrigeri och
skattebrou. I janu ari 1994
skipptes han villkorligt. F-r.arn till
den 26.januari hr 2004. d6 hans
ursprungliga straff skulle ha giitt
ut, ska hans fcirehavanden
kontrolleras av en civervakare.
(CAN neh,s februari lg94)

Landmark Education
Fdreningen FRI har gett ur ett liter
hdfte, "Landmark 

Education -
Utbildnin g eller hj iirnwdtt? "
(1994), som ger en god bild av en
av de mest frantgAngsrika
sektema just nu.

Ar 1971 bildade amerikanen
Werner Erhard organi sationen"est" (Erhard Seminars Training)
som sysslade med ett slags
aggressiv gruppterapi. Est inne-
hcill mflnga inslag frAn scientolo-
gin. Niir est fick allt s6nre rykte

introducerade ErharcJ en ny orga_
nisation, "Forum", 

rned rnycket
snarlik verksamhet. l9g4 skeclde
en ny ombildning. Fdretager
Transformational Tec hnologi es
bildades med syfte att bedriva
verksamhet inom fciretagsv rirl_
den. Det har nu bytt narnn till
Landmark education.

Satsningen pA fOrerag har varit
mycket framgd.ngsrik. I USA har
bl a Ford, Lockheed, General
IVlotors och NASA k6pt "kurser,,,
och i Sverige har SAS, Telia,
ExportrAdet och s tockholms
Landsting skickar sina anstiillda
pA kurser anordnade av Landmark
education. Undet senare Ar hu.
verksamheten expanderat, och
under L994 rdknar man med an ge
introdukrionskursen till 200_300
personer varje rnAnad. Kursen dr
ett slags auktoritiirt styrcl "grupp_
terapi" i storgrupp.

e s t/Foru m[. an clm ar.k_ or san i _
sationen bedriver ocksA ,.C*un
1977 det s k hungerpro.jektet
("The Hunger project") som
samlal in pengar mot viirldssvil_
ten. Insamlade pengar gAr till
stdrsta delen till egen administra_
tion och propaganda.

Avhoppare har gett skr.int_
mande intericirer frAn Erhards or_
ganisationer. Han sriger sjiilv ofta"Jag dr Gud" och krdver itt be_
handlas diirefter. Det auktori tiira
draget gAr ocksA igen i kursverk_
samheten. Verksamheten bedrivs
med hjalp av gratisarbetare. sonr
ofta befinner sig i ett beroendefcir_
hAllande liknande det som dr.abbiu.
medlemmar i mera vanliga sekter.

Vad har SAS, Telia, Exporl_
ridet och Stockholms Landsting
att vinna pA att skicka sina ansuill_
da pA utbildning i est/Forum/
Landmark-regi?

SOH
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Pressklipp

En norgehistoria

Yoga ska hjAlpa norska
Arbeiderbladet att hiivda
sig biittre pfr marknaden.
De ,10 anstiil lda pi
t idningens rnarknads-
avdelning bdrjar arbets-
dagen med aft meditera en
kvart i receptionen.
Forhop ning.en t i ,r  att  t lc
nu ska bli biittre rustade att
skaffa annonser oclr
abonnenter och diirmed
viinda en sjunkande
rupplaga uppAt igen.

Arbeiderbladets
rnarknadsdirektor har
tidigare tagit ovanliga
grepp. Fdrra Aret satte han
hela personalen pi en
ginsengkur och al la
anstiil lda har erbj udits
ftirganalys for att liira sig
aft klii sig biitftre.

(Jottrnalisten, mars -94 )

Modern voodoo

I Viistindien finns en rit
som inneb?ir att en
medicinman uttalar en dom
att nAgon ska stotas bort ur
stamgemer skapen. Derr
ddmde pekas ut med t ex
ett skelettben och kommer
snart falla ddd til l
rnarken. om rnedicin-
mannen lyckas.

Walter Cannon. en pionj i i r
inom psykologisk rnedicin,
har studerat sk I'oodcro
sedan 40-talet.  Enl igt
ironont beror voodoo-
doden pA en p lOts l ig
adrenal i  rrutsvl irnn ing sont
blir for rnvcket for lrf rirta
och blodki ir l ,  vi lket 96r art
persotien kan do.

- Det finns en rnodern form
av voodoo soln ut loser
rnotsvarande nrekan isrner.
siiger biokern isten Vlaggi
1\{ i l ler (ci terad i  Populi i r
Vetenskap l8/94).
n:irnl igen rnobbing. PA
mAnga foretag placeras,
ofta med hjrilp av konsulter
sorn skold, de utstotta pA
siirskilda "fryshus-

avdelningar" vi lket
motsr arar rnedicinmannens
utpekning.

Bortsorteringen gor dern
miinniskoskygga och
fbrsvagar deras
immunfbrsvar, vi lket kan
innebiira magsAr,
magkatarr, eksem,
allergier, migriin och
hjiirtbesviir. Att fn gA
frAn jobbet pA grund av
nedskiirningar kan fA
samma effekter.

Ovetenskap om
Sarnoa

Margarete Mead blev
t,lirldsberomd pA err
ovetenskapI ig avhand I ing
on'r "sexparadiset" pi
Sarnoa. Den alnerikanska
antropologetl var bara 24
iir rriir hon Aterviinde hern
ti l l  Nerv York l i in
Samoa6arna i  Sti l la Havet.
Di ir  hade hon t i l lbr ingat
nio rnAnader pi ett
fhltalbete som hon sedarr
beskrev i viirldens rnest
ldsta antropologiska verk
"C(rnt ing of  Age in
Sarnoa" l iAn 1928 (enl igt
I  l lustrerad Vetenskap nr
4194). Boken handlar om
fonArsfl ickonras liv pri
Samoa,  v i lket  enl ig t  Mead
f-crrloper utan nAgra
pubertetskonfl ikter och
rned fri kiirlek i pallnernas
skugga pA romantiska
sandstreinder.

Forst 1983, fern ir efter
Meads dod, gav
antropologen Derek
Freernan ut en nedgorande
kritik av hennes arbete.
Han fann n&got helt annat
pi Samoa; en ung kvinnas
dygd bevakas mycket
striingt; olydnad bestraffas
kroppsligt och sexuallivet
priiglas ofta av v6ldtakt,
hot och Angest.
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Det framkom nu aft Mead
inte deltagit i de infoddas
familjeliv, utan bott hos en
amerikansk farnilj pA 6n.
Hon byggde sin besrsiil jare
helt pA interr,juer med
infodda flickor som
arbetade hos den
arnerikanska farnilj en. Hiir
var flickorna utanfbr
foriildranas kontrol I och
kunde diirfor roa sig med
fa'ase'e, en samoansk lek
som gAr ut pi att lura en
godtrogen dumbom.

Osynligt

"Hej! En dag i  r lars dA jag
gick hern fr6n skolan
keinde jag nAgon som tog
mig pA axlarrra. Niir jag
vzinde mig om sig jag
ingen. Det var v2i ldiet
underl igt.

Nzista dag sAg jag ett par
roda ogon. I ljuset s6g jag
en svart hand men resten
sAg jag inte. Det var
viildigt kusligt. Jag kiinde
pA mig att det var en
osynlig man. Sedan fick
jag reda pA att det var en
full gubbe som bara hade
osynlighetsdricka.

I{ej fr6n Sanda Andersson.
8 Ar . "

(Brev till
barnombudsmannen i
Expressen I7 mqrs I99l)

"Sjung och mi bra"

Vilken tonaft rir Du fbdd i./
Vet Du inte? I Nerikes
,,tllelranda 26 janu ari 1994
finns I istan (I'ormed lad
[_{enor-l'l Ft,T'). Jag. soln dr
s (r,ft, i ir {bdd i ass-clur oclr
vet nr,l att.jag bor lyssna pA
rnusik i samrna tonart flor
att bl i  harrnonisk. Detta

enligt Robert Martin,
kanadens isk kompositor
och musikant, som
Aterupptiickt vad de gamla
grekerna visste om varje
sjiils forhAllande till vArt
vibrerande universum.

Den rnoderna fusiken tas
som sA ofta til l hjalp for
att ge en (pseudo)-
vetenskaplig inramnine til l
det hela:

Einstein & co skul le ha
forklarat energin i ton-
arterna med att det zir" r'Agmekan iska aktiv iteter"
vi rniirker.

- Vibrat ionen.jag talar om
zir miitbar, den har rned
avstAndet rnel lan ol ika
planeter att gora, forklarar
Robert lVlartin.

Annu Schytt

astrologiskt trestdmd tonart. C
nom att lyssna t i l l  musik i  san
ma tonart sA bl ir  man hatan
rad, harmonisk.

- O c h g e .  r -

$u'RAft tonart
ger energi'
STOC'KHOLM (FLT)

[Ian slir an ktubban pi
mf,ssingsriiret och stim-
mer in i klangen - med
ett kraftfullt ''AAA-

tJUUU.MMMMNI...' '

Kdnner du
" ; i r l i o  f . .  r  - . - '
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lnternationellt
Den internationeila spalten ska
denna g&ng ge nlgra glimtar frAn
Der Skeptiker, en utm?irkt tid-
skrift som ges ut av den tyska
skeptikerorgani sationen, GWUP
(Ge sel I schaft zur wissenschaft-
lichen Untersuchung von Para-
wissenschaften).

S  p&domskons te r
I nr U93 gav trollkonstnriren
Wolfgang Hund en introduktion
till spfidomskonsten under rubri-
ken "Sdg mig ditt niunn och jag
ska sriga dig vad du heter." Rub-
riken syftade pA att spAkonstnri-
rernas kunder ofta inte iir med-
vetna hur mycket av det de fAr
hdra dr "returinformation" som de
sjiilva har liimnat till siaren. For-
fattaren gav ocksl exempel pA
fonnulerin gar som framgAn gsrika
siare ofta anviinder sig av:

"Under den ndrmaste framti-
den ser jag en viss fara, eventuellt
en olycka. Du mAste vara fdrsik-
tig de ndrmaste veckorna s[ att du
kan undvika svfuare skador."

"Under den ndrmaste framti-
den kommer du att erfara en ny-
het, vars betydelse du fdrst inte
kommer att inse."

"Du kommer under den niir-
maste framtiden att Overvriga en
geografisk foriindring, som har
att gcira med personliga ftjriind-
ringar. Tiink noga 6ver om inte
de negativa foljderna rir stdrre 5n
de posit iva."

20

"Det finns risker f6r din hiilsa.
Dessa gAr att undvika genom att
du hAller dgonen 6ppna och med-
vetet viiljer hur du lever."

"Under den niirmaste tiden ffu
du kontakt med en person som du
inte har tiinkr p[ sedan l[nge. Var.
litet tillbakahflllen, och inte alltfcir
fcirtrolig, ndr du triiffar denna
person. "

Samma artikel innehAller ocksA
en lAng lista civer dokumenterade
spAdomsmetoder. Hiir ett smak-
prov:

lychnomanti - tolkning av ut-
seendet av ffe brinnande ljus,
uppstiillda i en triangel

sykomanti - tolkning av ut-
seendet hos torkade tikonblad

tyromanfi - tolkning av ut-
seendet hos ost som fAr smfilta

onychomanti - tolkning av
solljusets reflektion i fingernaglar.

p hy I lo r ho doma nti - tolkning
av ljudet av rosenblad som man
slAr mot handen

oenomanri - tolkning av fiirg,
utseende och smak hos viner

gelontanri - tolkning av hyste-
riska skratt

M iinskliga magneter
I der Skeptiker nr ll93 berdmas
om s k miinskliga magneter,
miinniskor pfl vars kropp tunga
metallfciremAl verkar att sitta fast
som pA magneter. Enbart i
Bulgarien har Atminstone 300
personer framffiitt med denna

"paranormala" fcirm,flga, och 6ven
Tyskland har sin beskiirda andel.
Denna form av "biomagnetism"

har bl a varit fciremAl fcir sensa-
tionsprogram i tysk TY. Der.
Skeptiker redovisar nAgra viktiga
forklarin gar till fenomenet:

1. ForemAlets tyngdpunkt kan
ligga ndrmare kroppen dn man
tror. Aldre strykjiirn har t ex
ty ngdpunkten mycket nrirmare
den platta ytan dn nyare modeller.

2. Kroppens anatomi: Br6st-
korgens lutning varierar med k6n
och kroppskonstitution. De mest
framgAngsrika "mdnskliga mag-
neterna" iir kvinnor utan anorex-
iaproblem.

3. Hudkllm 6kar vidh[ftning-
en dramatiskt.

4. Kameravinkeln spelar en
stor roll. Det kan r6cka att luta sig
litet bakAt for aft fe tunga foremAl
att fastna pA ovankroppen. En
oppen handflata kan se lodriit ut
p[ fotografi trots att den i verklig-
heten htills snett.

nt^rbfrj
^olrrC
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+
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Y ttersta dagen
En av notiserna i der Skeptiker
2/93 handlar om etr program i
TV-kanalen CNN (som man kan
se dven i Tyskland). Den 9 mars
1993 framtrridde diir rad.iopredi_
kanten Harold Camping som
hade beriiknat att den yttersta
domen kommer att iiga rum i
septemb er 1994. Riktigt
inffessant blev det niir en tittare
ringde in till studion och frAgade
Camping om han hade
pensionsfdrslikring. Det hade
han.

Avskuren tunga
I der Skeptiker nr 3/93 beriinar
Wolfgang Hund om tricket med
den avskurna tungan. Ar 1956
reste en indisk trollkonstniir runt i
Tyskland. Hans friimsta trick var
att skiila bort en bit av tungan och
siitta dit den igen. Han f6rs6kte
ha s[ mAnga liikare och tandliikare
som mojligt framme pA scenen,
och de bekriiftade att den bort-
skurna biten varett stycke
miinsk-lig tunga. Defta gjordes
alltsA som underhAllning.

Ar 1989 framtriidde en ,,fakir,,

i tysk TV och genomforde samma
trick, men nu presenterades clet
som en "andlig-meditativ 

kraft-
handling", dvs som ett dvernatur-
ligt fenomen.

Hur det gfir till? Wolfgang
Hund gAr inte in pA nigra
detaljer, men han niimner att
ingen liikare kan se pA ett stycke
viivnad om det verkligen iir en bit
av en mrinniskotunga.

H iigervridet vatten?
Enligt der Skeptiker nr 3/93 siiljs
i Schweiz ett magneffilter med
vars hjiilp man magnefiserar
vatten och gor det hcigervridande
(polarise-rande). Detta vatten
siigs gcira huden vackrare och
hjiilpa mot reumatism och gikt
samt fcirhind-ra bildning av njur_
och gallste-nar.

Det hela iir naturligtvis en ren
bluff. Vatten kan inte-varaktigt
magnetiseras. Det iir inte heller
optiskt aktivt, dvs det glr inte att
framstiila vaftenmolekyler som
kan polarisera ljus

Ybt+EY ?u*uPa-
efi 

fl1 e.lr!,,t^^l hi4'1,

Tragiska diidsfall
Der Skeptiker, nr 4/93 rapporte_
rade om ert tragiskt dcidsfall som
kanske kunnat undvikas: Fem_
Ariga Katharina frAn Markt
Rettenbach har dcitt i leukemi.
Orn hon ffltt fullfcilja sin
medicinering med cytostatika
skulle hennes dverlevnadschans
ha varit cirka 80 procent.
Fciriildrarna avbrdt emellertid
terapin. Som en sista Atgiird fcir
att riidda flickans liv fcirsdkte
liikarna f[ till stind ert beslur om
att frlnta foriildrarna vi.rdnaden.
Fadern flydde d[ med dottern till
USA.

Domstolen liit fciriildrarna be_
hAlla vArdnaden pe viilkor art de
lfit barnet f[ korrekt medicinsk
omvArdnad. Fciriildrarna kit henne
d[ vArdas av en liikare som enbart
anvrinde naturmedel. Diirmed var
hon dcimd till en sdker d6d.

Flera liknande fall har fcire_
kommit inom barnleukemivArden
i Tyskland.

I nr 1/94 bertittade der
Skeptiker om en ffeflrig flicka
som var mycket niira att dti diirfcir
att fciriildrarna hade valt en
homeopatisk husldkare. Flickan,
som hade medfcitt hjiinfel, fick en
halsinfektion med hcig feber. p6
grund av hjiirtfelet var en behand_
ling med antibiotika ounclgiinglig,
men hon fick endast homeopatisk
medicin. Efter tre veckor drabba-
des hon av ett livshotande till_
stAnd (septisk chock, skador p[
hjlirtklaffarna) frAn vilket hon
med ncid och niippe kunde riiddas
med bl a en akur hjiir-toperation.

SOH
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"*- Magi i Livets Ords tappning

FF Bosworth, Jag cir Herren din
lcikare, Livets Ords Foriag,
Uppsala 1994.

FF Bosworth var en av de mest
kiinda foreriidarna i USA fcir den
syn pA helbriigdagcirelse som i
Sverige representeras av Livets
Ord. Denna predikosamling iir en
samlad redovisning av hur man
enligt honom kan bli frisk genom
helande. Vad som redovisas i bo-
ken iir i allt viisentigt ocksl Livets
Ords stAndpunkt.

Bosworth kritiserar den dvriga
kristenhetens bristande inffesse
fcir trons helande kraft, som han
anser bero pA "vissa teologers
fcirsok att riittfiirdiggdra sin egen
andliga kraftloshet" genom att
forvisa helbrligdagorelsen till Nya
Testamentets tid.

En osviklig metod
Vad Bosworth har att erbjuda iir
inte bara ett sAff att utbe sig om
n[den att bli helad, utan en osvik-
lig metod att bli helad. Detta rir
"den gudomliga metoden for att ta
emot de vfllsignelser som Gud har
gjort tillg[ngliga". Gud har lovat
att hela alla dem som uppfyller
hans villkor, och "Gud uppfyller
alltid sina loften ndr han kan fA det
rdtta samarbetet". Fdljer man bara
insnuktionerna, kan vara helt sii-
ker om att bli helad.

"Att fa saker frAn Gud dr som att
spela vissa stillskapsspel. Efter
det att en person gjort sitt drag
mAste han vdnta tills den andre
gjort sitt. Var och en flyttar i
tur och ordning... VArt drag
innebdr att vi fdrvdntar oss det

) )

han lovat ndr vi ber, vi lket
kommer att fe oss att handla i tro
innan vi ser helandet. Helandet
kommer i ndsta drag, som dr
Guds. Gud fuskar aldrig utan
vdntar allt id pA sin tur. Han gor
allt id sitt drag ndr det dr hans
t u r . "

En stirskild slags tro
Vilken iir de denna fantastiska
teknik med vilken man blir helad?
Jo, det handlar om tro, men inte
om vilken fto som helst. Det
handlar framfcirallt om att man ska
tro att man blivit helad redan
innan man har sett ntgra
kroppsliga tecken pa aft sA har
skett. "Jesus har aldrig lovat att
vlrt helande skall btt{a innan vi
tror att han hcirt vAra bdner."
Diirfor hjiilper det inte art forrsiirta
be utan att ffo aff ens bciner har
blivit hdrda.

"Efter det att vi fAtt t i l lreickliga
kunskaper om Guds lOften kan vi,
genom att tro att vAr bon blivit
h6rd innan vi sett svaret. .. attt id
fA varje gudomligt l6fte att gA i
f  u l l bo rdan . "

Lita inte p& sinnena!
Det iir inte alltid som helandet
omedelbart miirks rent fysiskt.
"Aven niir vi verkligen handlar i
tro iir det inte siikert att symp-
tomen omedelbart forsvinner." D[
giiller det att [ndA tro - helt utan
tvivel - att man redan iir helad.
Gcir man inte det, uppfyller man
inte Guds villkor, och blir inte
helad. Man mflste tro att man dr
helad, 6ven om man inte miirker
det p[ sin kropp.
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"En anledning t i l l  varfOr en del
misslyckas med att ta emot he-
lande dr att de tror pA vad deras
fem sinnen sdger i stdllet f6r att
tro pA Guds ord... Gud tir l ika
trofast ndr det gii l ler varje lofte.
Ddrf6r dr det lika dAraktigt att
betvivla Guds lofte om helande pA
grund av smiirta eller nAgon
oangendm kdnsla, som det iir att
ifrAgasiitta Kristi Aterkonrst pA
grund av sAdana sktil."

Den friilste ska alltsA. oavsetr
symptom, inte erkdnna sig vzu-a
sjuk. Att erkiinna detta frr att ge
sig i Satans vAld.

"Sjukdom fAr overtaget n6r du
bekdnner vad dina sinnen vi t tnar
om. Kdnslor och intryck har
ingen plats i trons v6rld. Att
bekdnna sjukdom dr som att
skriva pA att du tagit emot ett
rekommenderat brev. Satan har
dA kvittot pe att du accepterat
sjukdomen. Acceptera inte nA-
gonting av vad Satan vil l  'ge diE'
-  ge honom inget utrymme. ' ,

M agiska fiire stiillningar
Id6n att man med srikerhet kan
uppn& dvernaturliga resultat ge-
nom att fdlja en viss teknik dr en
magisk fcirstiillning som avviker
radikalt frln naditionell krisren
uppfattning. (Sjalv anvd.nder
Bosworth naturligtvis inte ordet"magi", men det iir den korrekta
religionsvetenskapli ga termen. )
Det starka magiska elementet
framgflr t ex i fciljande textavsnitt:

"Det giiller fortfarande att var
och en som vidrdr honom blir
helad. Hur v idror v i  honom?



Genom att tro pA hans loften. Att
rOra vid honom pA detta sdtt for
att fA nAgot av det som han utlo-
vat, kan inte misslyckas...
Vidr6randet i tro kan nu fA oss in
under full kontroll av den helige
Andg."

Expressbrev frfrn Gud
Magin utstrricks ocksA till andra
omrflden iin hllsa och sjukdom. I
fvl av de citerade vittnesmAlen re-
dovisas hur man kan fA pengar
genom att bara fullt och fast tro att
Gud kommer att sdnda pengar.

"En morgon hade vi tretton cent.
Efter en ldtt frukost hade vi en
cent kvar. [Detta var pA 1gZ0-
talet. l Vi ropade ti l l  Gud och
skrek 'Ara'  in i  vAra plAn-
bocker... I precis samma 6gon-
blick som vi gjorde detta kom ett
expressbrev i  brevlAdan inne-
hAllande tvA dollar. Tre dagar
senare, ndr det var dags att be-
tala rumshyran, s6nde Herren
fjorton dollar. Det dr pA detta
sdtt som han dr vAr Forsdrjare.
Ndr v i  skul le Aka hem, hade vi
fem dollar och tvA cent. Jag bad
Herren om pengar t i l l  b i l jet ten.
Klockan tolv den kvdllen
(l6rdag) sdnde han oss allt som
behdvdes plus en dollar och g5
cent.

Sedan dess har jag bara behovt
l i ta pA hans loften pA alla om-
rAden och han har aldrig svikit
m  i g . "

"En dag under senaste vintern
saknade jag kol. Jag visste att
Herren hade lovat att ta hand om
mig, sA jag bad 6ver det. Niir jag
gick nedfor trappan hittade jag
en stor bit kol som fyllde en hel
kolhink, ndr den brutits sOnder i

mindre delar. Jag fick aldrig
reda pA vem som sdnt den. Ndr
jag ber om nAgot som jag behOver
vet jag att jag kommer att fA det,
precis som om jag hade en vdnlig
granne som skulle ge det At mig.
Det dr inte allt id som jag fAr det
omedelbart, men det kommer
for r  e l le r  senare""

En mirakuliis bok?
Fcirfattaren antyder ocksA _ men
slger inte riktigt fullt ut _ att bara
sjiilva lcisandet av hans bok har
magiska effekter. Han siiger sig
ha fltt "stdndigt 

ta emot uittn.r_
bdrd frfln miinniskor som, trots att
de fAtt forbdn Atskilliga gAnger
utan framgAng, senare blivii un_
derbart helade me<lan de liist
denna bok." I slutet av det fcirsta
kapitlet stir det: "Somliga 

har
blivit mirakulcist helade niir de lfist
nf,sta kapitel i denna bok. " Och
bokens femte kapitel inleds med
fciljande texr:

"Meningen 
dr at t  detta kapi tel

ensamt  ska l l  innehAl la  t i l l rdck_
ligt for att ge en komplett grund
fdr tron. Detta g6rs for att un_
derldtta for den som behover
omedelbart  helande, innan han
elfer hon har t id att l6sa igenom
hela boken."

Bosworth varken uppmanar eller
avrAder sina ldsare att s6ka liikar.e
fcir sina kroppsliga besviir. Det rir
dock en mycket naturlig slutsats
av hans resonemang att den verk_
ligt ftoende inte ska behdva nAgon
liikarhjiilp. Det finns all anledning
att befara att mAnga av dem som
sdker sig till helbriigdagcirare av
hans slag missar chanser till ef_
fektiv behandling fcir sina sjuk_
domar.

De yttersta dagarna

Carl Olof Jonsson och Wolfgang
Herbsr, The Sign of the Las't
Days, Commentary press 19g7.

Enligt Jehovas Vittnen Aterkom
Jesus er 1914, och inriittade d[ ett
osynligt rike. Detta grundar man
dels pA bibelkronologin, dels p6"tecken" 

som enligt Vittnenas
tolkning av Uppenbarelseboken
ska visa att de yttersta dagarna har
anliint. Dessa tecken iir hung_
ersncid, jordbiivningar, k ig,
brottslighet och epidemier som
man anser har 6kat dramatiskt i
omfattning efter 1914.

The Sign of the Last
Daysbestfu-till stdrsta delen av en
noggrann genomgAng och kontroll
av Vittnenas pflstAenden om dessa"tecken". 

Det dr en bedrdvlie siun_
ling felcitat, vilseledande for]nule-
ringar och rena lcigner som av_
slojas. Att t ex jordbdvningarna
eller epidemierna skulle ha 6kat
efter 1914 visar sig vara helt fel-
aktigt; i frfiga om epidemier har det
tvfutom skett en minskning bl a
tack vare vaccinationema.

Boken rir ett angekiget och
mycket lindamAlsenligt hj iilpmedel
fdr atr hjiilpa fcire detta Vittnen till
en bdttre verklighetsuppfatrnin g.
Diiremot rir den ingen siirskilt
spdnnande liisning fcir den som
inte har bekantskap med Vittnenas
viirldsAskAdning.
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ffim lmterE,dr fr6rs? Je$pmvcas vEe€HReffi
Raymond Franz, Samvetskris,,
CKl-fdrlaget, Goteborg 1990.

Det har skrivits mAnga bricker av
sektavhoppare, men endast fA av
avhoppare som varit sA hiigt pla-
cerade i en sekt som Raymond
Franz, f d medlem i Jehovas
Vittnens internationella styrelse

Franz foddes in i rcirelsen.
BAda foriildrarna var Vittnen, och
redan som sextonAring (er 1938)
gick han frfln dorr till don och
vittnade. Ar 1944 genomgick han
missionairsskolan. Efter ett par [r i
resandetjiinst i vrisffa USA skick-
ades han som missionrir till Puer-to
Rico. Diir var han verksam fram
till 1965 dA han kallades till det
internationella h o gJcv arteret
("Betel") i Brooklyn, New York.
Niir han kom dit arbetade mer 6n
tusen personer pA hogkvarteret,
numera iir de cirka 3000. De flesta
av dem rir unga mdn som har for-
bundit sig till fyra fus diinstgci-
ring. Franz, vars farbror ingick i
den styrande kresten, fick en an-
svarsfull position som medansva-
rig for ett bibellexikon. Ar tgl t
blev han sjiilv medlem i den sty-
rande kretsen fcir Jehovas Vittnen,
dvs samfundets hdgsta ledning.

Disciplin och uteslutningar
Den styrande kretsens veckomci-
ten visade sig inte riktigt vara vad
han hade fcirviintat sig. Till storsta
delen handlade sarrrmantrridena
om discipliniira drenden.

"Ar nAgon kvalif icerad som dldste
onr han godkiinner att hans son
eller dotter dgnar sig At h6gre
utb i ldn ing? Ar  nAgon kva l i f i -
cerad som dldste om han byter
arbete och ibland (ndr han
jobbar nattski f t )  missar fOr-

) 1

samlingens m6ten?.. .  Ar det rdt t
att sdnda mat eller annat bistAnd
genom Roda Korset?
(HuvudfrAgan hdr var att korset
i ir en religios symbol och att
ROda Korset ddrf6r kunde tdnkas
vara prtiglat av falsk religion.
Denna diskussion blev ganska
utdragen, och fortsatte vid n6st-
kommande m6te.)"

En stor del av diskussionema
giillde "problem som ytterst myn-
nar ut i frlgan: 'Ar detta en sak
som krriver uteslutning?'." SA t ex
var styrelsen under Ar 1973 djupt
engagerad i att klarliigga vilka
sexuella beteenden inom dkten-
skapet som Vittnen fAr iigna sig
At. (Det handlade friimst om atr
forbjuda orala inslag i forspelet.)
Ett stort antal forhor genomfordes
med enskilda Vittnen. Fcirhoren
ledde till slitningar i mAnga rikten-
skap diir bara den ena parten var
Vittne, eftersom den andra par-ten
i allmiinhet inte ansAg att
samfundet hade med den
eiktenskapliga samvaron att
skaffa. Atskilliga riktenskap lflr ha
gAtt i icras pA grund av detta.

Fem Ar senare (1978) iindrades
doktrinen i denna frflga.
Tid skriften Vakttornet meddel ade s
att "detta, med tanke p[ frAnvaron
av tydliga bibliska anvisningar, dr
angeliigenheter som det gifta parer
sjiilvt mlste biira ansvar fcir infor
Gud" .

Skrifte nliga skilsmii,ssor
En zurnan viktig typ av frAga
giillde skilsm[ssor. Enligt
Vittnena iir otrohet skll till skils-
md.ssa, och den andra parten blir
"skriftenligt tri" att gifta om sig.
Definitionen av offohet diskutera-
des detaljerat i den styrande kret-
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sen. Ett fall giillde ert kvinnligt
vittne som hade skilt sig frAn sin
man sedan hon uppdagat att han
hade sexuellt umgiinge med ett
djur. Hon gfte sedermera om sig,
men blev utesluten diirfdr att den
fcirsta mannens beteende inte kva-
lificerade henne till "skriftenlig"

befrielse frfln iiktenskapet. (Det
hade g6tt bra om han hade
umgf;tts med grannfrun i stiillet.)

Pyramidmagi
Det som fick Raymond Franz att
liimna styrelsen var en efterhand
allt djupare overtygelse om atr
Jehovas Vittnens liirobyggnad inte
h6ll. En stor del av boken bestAr
av hans uppgdrelse med ldrorna.
Nflgon biittre introdukrion till
Vittnenas "teologi" An denna ge-
nomg&ng gfu knappast att finna.

Det mest utmiirkande fcir
Jehovas Vittnen dr deras tro pA
profetior om Jesu snara [ter-
komst. Grundaren, CT Russell,
byggde sina profetior dels p[ stu-
dier av bibelns tidsangivelser
(bibelkronologi), dels pA tolk-
ningar av rnAtten hos den stora
pyramiden i Giza. Pyramidtolk-
ningarna har sederrnera l[mnats
drirhain, och sedan liinge zir det en-
ban bibelkronologi som giiller.
(Annu hr 1922 srod der art ldsa i
Vakttornet att
"dverensstiimmelsen 

av dussinlals
mAtt bevisar att srilrrme Gud
anordnat bAde pyramiden och
planen - och bevisar p[ samma
gAng riktigheten av kronologin".)

Ar  Ig14
Efter flera misslyckade profetior-
satsade Russell till sist mycket
hArt p[ er 1914, som han hlvdade
vm lret fdr Jesu [terkornst. Som
bekant slog 6ven denna profetia



fel. Strax fcire sin dtid [r 1916
skrev Russell om detta:

"Detta var ett misstag, som det
var naturl igt att begA, men
Herren ledde det t i l l  vdls ignelse
f6r sitt folk. Den tanken, att hela
f6rsamlingen skul le vara samlad
i  hair l igheten fore oktober 1914,
hade ett mycket upplivande och
helgande inflytande pA tusenden,
av vi lka fOl jakt l igen al la kan
prisa Herren -  t i l l  och med fdr
misstaget. MAnga kan i sanning
uttrycka sin tacksamhet t i l l
Herren fdr att h6jdpunkten i
forsamlingens f6rvdntningar
icke uppnAddes vid den motsedda
tiden och fdr att vi, sAsom
Herrens folk,  erhAl ler
yt ter l igare t i l l f  i i l len at t
fuilkomnas i helgelsen och att
samarbete med vAr Mdstare i att
dn vidare frambdra hans budskap
t i l l  s i t t  fo lk . "

For att hantera de svikna fcir-
hoppningarna ftjrsdkte Russells
eftertr[dare att fdrskj uta fdrhopp-
ningarna, f6rst till 1918, sedan till
1920, sedan till 1925. Olika vari-
anter av bibelkronologi anfdrdes
fdr de nya fcirutsiigelserna, men
som bekant slog de alla fel, och
efter 1925 fungerade inte liingre
fdrsdken att "skjuta upp" de fbrut-
siigelser som gjorts om fu 1914.
Resultatet blev en svfu kris for or-
ganisationen, med betydande for-
luster i medlemstal.

Nya profetior
Den numera giillande versionen
om fu l9L4 iir att Jesus det Aret
blev "osynligt ndrvarande" pA jor-
den. Detta liimnar utrymme for
ytterligare en profetia, ndmligen
om nrir hans nd.rvaro ska bli syn-
l ig.

Det drdjde ett bra tag innan man
vfigade sig p[ n6gra nya exakta
foruts[gelser. Dock fortsatte or-
ganisationen art inrikta sig p[
tu send.rsrikets snara inriiffande.
Ar 1930 uppfdrde man i San
Diego (i Kalifornien) ett hus som
kallades Beth-Sarim. Huset stod i
beredskap ftir forntidens stora
md.n, Abelk, Abraham och andra,
som skulle bo diir efter sin [ter-
komst till jorden. (Ar lg4Z civer-
gav Vittnena uppfattningen att
forntidens ffogna skulle
AteruppstA fore den yttersta dagen,
och eftersom Beth-Sarim dA inte
liingre behdvdes sAlde man
huset.)

Avst& fr&n iiktenskap
I bdrjan av l940-ralet intensifiera-
des propagandan om tusenflrsri-
kets snara ankomst. Aven om
inget exakt ertal ndmndes, bygg-
des stora fdrviinfiringar upp om att
man nu bara behdvde vd.nta nfigra
enstaka er.

Som nittonAring (er 1941) del-
tog Franz i ett stort m6te, ddr
Rutherford, Vittnenas dAvarande
ordfcirande, samlade alla barn frln
fem till arton Ar pA podiet och ta-
lade till dem om dkrenskapet.
Inom nflgra fe fu skulle Abraham,
Isak, Jakob och andra trogna mf,n
och kvinnor frAn forna dar
komma tillbaka, och hjiilpa dem
att viilja iiktenskapspartner. I
avvaktan p[ detta borde alla unga
Vittnen vdnta med iiktenskap. "Nu

flr vi inte cika vAra bcirdor pA
nflgot sdtt, utan bcir vara fria och
obehindrade att diina Herren". I
Vittnenas husorgan Vakttornet
upprepades sarnna uppmaning,
infor "de flterstAende mflnaderna
fore sriden vid Harmageddon".

Nflgra av de barn som var ndr-
varande vid dena mcite fiiljde lojalt
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det rfld de fick, och forblev ogifta
under hela livet.

Domedagen kommer, stilj
huse t  !
Ar 1966 skcits em nytr erral fram:
Jesus skulle lterkomm a Ar l9i 5.
Grunden fcir detta var aff det Ar
1975 var exakt 6000 [r sedan jor-
dens skapelse. Den nya profetian
fick stor betydelse bland Vittnena.

"Den kdnsla av upphetsning sonr
dessa uttalanden framkallade
bland Jehovas Vittnen hade inte
forekommit pA mAnga Artionden.
En enorm vAg av fOrvdntan ut-
vecklades, som vida Overtrdffade
den kdnsla av slutets ndrhet som
jag och andra hade upplevt i
bdr jan av 1940- ta le t " .

Ar 1g74,Aret f6re Jesu flterkomst,
sAlde mAnga Vittnen sina hus, fci-
retag eller jordbruk, eller sade upp
sina anstiillningar, och overgick
till att vittna pA heltid. pengarna
frln t ex en husfdrsiiljning riickte
fcir levnadsomko stnaderna fram
till I 97 5. Det fanns ocksA vimnen
som skot upp kirurgiska operatio-
ner i hopp om att de inte skulle
behdvas niir vil tusen6rsriket
kom. I en officiell skrift frln sam-
fundet ar 197 4 hetre det:

"Vi hdr talas om brdder som
stil jer sina hus och sin egendom
och planerar att t jdna som
pionjdrer resten av sina dagar i
denna gamla ordning. Detta dr
sannerligen ett f6rtrriff l igt sdtt
att anvdnda den korta tid som
AterstAr innan den onda vdrlden
nAr  s i t t  s lu t . "

Profetian om Ar 197 5 hade en sti-
mulerande effekt pA sanrfundet.
FrAn 1960 till 1966 hade anralet
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ddpta per er minskat frAn 69000
till 58000. Men sedan profetian
offentliggiorts okade antalet varje
&r, och Ar 1975 dtrptes 295000
personer.

An en gAng gav en felslagen
profetia upphov till en allvarlig
kris inom samfundet. Ave.n om
Franz inte sjiilv pekar p[ samban-
det, verkar det som om hans egna
tvivel och hans avg[ng iir en ytt-
ring av denna samfundskris.

4 ,  ho  p  pe t
Ar 1980 l[mnade Raymond Franz
styrelsen for Jehovas Vittnen,
men kvarstod som medlem i sam-
fundet. Efter att ha liimnat in sin
anscikan om avsked ur styrelsen
blev han utsatt for ryktessprid-
ning, forfoljelser, en inkvisitorisk
process och till slut uteslutning.

Liksom andra avhoppare har
han ffltt betala en h6gt pris f6r att
han kimnat organisationen.
Vittnen iir niimligen forbjudna att
tala med uteslutna medlemmar. Ett
Vittne fAr inte ens sdga "hej" till
en utesluten - inte ens om den
uteslutne dr ens barn. ftlriilder
elier syskon. Avhoppare frAn
Jehovas vittnen blir diirfdr
avskurna frfln kontakt med
familj emedlemmar och vrinner.
Att umgAs med sina tidigare
viinner skulle betyda att utsdtta
dven dem for risken att bli
uteslutna.

Sedan 1981 giiller ocksA an den
som frivilligt liimnat Jehovas
Vittnen ska behandlas pA sarrrma
sAtt som den som blivit utesluten,
dvs inte ens familjemedlemmar fAr
ha kontakt med honom eller
henne. Den enda anklagelse som
anvdndes mot Franz niir han
utesldts var fdr dvrigt att han hade
iitit en mAltid tillsammans med en
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person som hade liimnat organisa_
tiorren.

F ri fr&n bitterhet
Franz' bok iir skriven i ett lugnt
och efteniinksamt tonl6ge, och
forbluffande fri frfln den bitterhet
man skulle fdrviinta hos en person
som fcirlorat fon pfl det han [gnat
sitt liv [t. Endast i fdrbifarten
framskymtar den sorg han och
hans hustru kiinner 6ver att de
foljt pAbudet atr inte skaffa barn
eftersom Jesu lterkomst var sA
ndra fcirestflende.

Boken giorde ett starkt intryck
pA mig. Det iir bara att hoppas att
den nAr s[ mAnga som mojliE av
dem som d.r i farozonen att bli in-
dragna i Jehovas Vittnen.

soH

Jehovas Vittnen och
blodtransfusioner

Carl Olof Jonsson, Blodfrdgan,
CKl-forlaget, Gcteborg lgg3.

Jehovas Vittnens momtfl'nd till
blodtransfusion har sitt ursprung i
den hflrda kampanj mot vaccina_
tioner som samfundet drev under
en tidigare period. pe 1930_talet
skyllde man bl a cancer, spanska
sjukan och psykiska besviir p6
vaccinationerna. Som "bibliska

skf,l" mot vaccination anfcirde
man blodfdrbudet i
Mosebcickerna, som man ansAg
ftirbjuda anviindningen av serum
framstiillt av djurblod. Mot slutet
av 1940-talet overfcirdes dessa
resonemang till att ocksl giilla
blodtransfusioner. Sedan lg5T -dr

Vittnena inte l[ngre motstAndare
till vaccinationer, men motstAndet
mot blodffansfusioner kvarstfu.
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Vade Vittne, ilven barn, iir Alagt
att biira med sig ett undertecknat
"Medicinskr 

direktiv", diir det
stAr: "Jag foreskriver att inga
blodtransfusioner (helblod, rcida
blodkroppar, vita blodkroppar-,
blodpliittar eller blodplasma) ges
mig under nAgra som helst
omsteindigheter. riven orn kikare
anser det ncidv[ndigt fcir att
bevara mitt liv eller min h6lsa."

Carl Olof Jonssons lilla 62-si-
diga hiifte i blodfrAgan granskar
den bibeltolkning som ligger till
grund for Vittnenas transfusions-
forbud. Han visar dvertygande att
Vittnenas stAndpunkt saknar
grund i bibeltexten. Dessutom gfu
han noga igenom Vittnenas stend-
punkter till olika blodprodukter,
och visar pA mycket stora inkon-
sekvenser. SA t ex fAr ett diande
spiidbarn dagligen i sig fler vita
blodkroppar genom modersmj ol-
ken rin vad det skulle fA med dug-
liga blodtransfusioner. And[ f6r-
bjuder Vittnena ffansfusion av vita
blodkroppar, men (som viil iir)
tillAter de amning.

Blodfrlgan dr en utmdrkt liten
skrift, som bl a kan rekommende-
ras till sjukvfirdspersonal som kan
komma att fe a hand om Vitfiren
som behciver tran sfu sion.

SOH



Arsberettelse ftir Vetenskap och Folkbildning 1993

Antalet rnedlemmar
Den 18 mars 1993 var
medlemsantilet i fcireningen 369
och den 2 mars 1994 var der 400.

Styrelsens sammansiittning
Bengt Erlandss on, supp le ant,
di s tr ib uti o ns an sv ar i g
Hanno Ess6n, ordinarie, vice
ordf, sekreterare
Sven Ove Hansson , ordinar.ie
Lars Hedeniis, suppleant
Niels Hovmciller, supp le a nt
Per Olof Hulth, ordinarie,
ordforande
Hans Isaksson, ordinarie
Lennart Johansso n., o r di nrtr ie
Rune Lindqvis t, supple ant
Britt -Marie Niissff om,, s upp I e a nt
Pertti Poutiain en, o rdinar- fe,
kassor
Helen Rundgre n, supp leant

R ev iso rer
Kerstin Jon-And och Lar-s-Olof
Petters so n (o r di nar i e)
\4argareta Blomberg och Jan
Aman (suppleanter)

V albere dning
Barbro Asman, Hans Rehnvall
och Anna Schytt (ordinarie)
Sven Ove Hansson (suppteant)

Redaktionen fiir Folkvett
Sven Ove Hansson (ansvarig
utgivare)
Lars Hedeniis
Niels Hovmciller
Lennart Johansson
Hflkan Marklund
Helen Rundgren
Anna Schyu (s ammanknl lande)
Jonas Sciderstrdm

E ko nomi
Medlemsavgiften under 1993 har
varit 150:- och prenumerationsav-
giften 100:-" Kassa-beh6llnineen
var den 31112/92 35488:- och"den
3rlrzl93 5487 4:-.

M edlemsmiiten

24/3: Arsmcite, Hanno Essdn
talade o1n "En teori fcir allt, finns
den?". Arets folkbildar e-tggZ
Peter Paul Heineman (som holl en
fciredrag hos fdreni ngen
fdregAende Ar) avtacliades med
sedvanligt diplom.
I2/5: Tom Stone berdtrade om
trollkon stnfuens hantverk.
10/6: Douglas
Morrison, "Pathological 

Science
ancl Cold Fusion".
4111: Per Molander, "Ekonomi
som vetenskap och
beslutshj[lpmedel".
11n1: James Randi talade i
Jonkoping.
l3lll: James Randi ralade pA
Medborgarhuset i Stockhoim.

F olkvett
Tidningen Folkvett har utkommit
med 4 nummer under 1993. Totalt
skickades ca 550 exemplar av
tidningen ut till medlemmar och
prenumerimter och som fiiexem_
plar.

Antropo sofihiiftet
Folkvetts artikelserie om anffopo_
lofi, som plbdqiades under l9gg,
har nu avslutats, och har samlats
till ett 52-sidigt hiifte som srilis
genom fcireningen. Ca 190
exemplar av hriftet har silts.

Arets utmiirkelser
Till Arets folkbildare 1993 ursAgs
Hans-Uno Bengtsson, som dr
universitetslektor i fysik i Lund.
Han fick utmiirkelsen "fcir sin
liirm{ga att kombinera god un-
derhAllning med pedagogik pA
hdgsta nivfl om hur natuien och
universum iir beskaffade." Till
drets fdrvillale 1993 utsAgs sam-
tidigt Sassa Akervall "fcir"sin f6r-
T"4gq att kombinera dAlig under-
hAllning med vilseledande pAstA-
enden qm naturen och univer-
sum". Akervall har kvalificerat sig
fcir utrnrirkelsen genom en serie
program om det civernaturliea i
TV3. Der var sjunde fu-et i rid
som fdreningen ptsflg Ar.ets
folkbildare och fuets fbrvillar.e

Infiir verksamhetsdret Igg4
Fdrenin gen s med lemsantal
torts[tter att v6xa. Det borde nu
finnas fcirutsiittningar for aii natta
medlemsmcjten iiven p6 andra
orter rin Stockholrn.

Stockholm 3 maj l9g4

A r s m o t e  1 9 9  4

H e l e n  R u n d g r e n  a v g i c k
s o m  s u p p l e a n t  i  s t y r e l -
s e n  o c h  e r s a t t e s  a v

I  K j e l l  S t r o m b e r g ,  K u m l _ a
I  o v r i g t  o m v a l d e s
s t v r e l  s e n
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H d r m e C  a n m d l e r  j a g  m i g  s o m
s d k a n d e  t i l l  t i a i n s t e n .
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Av$r hand$
om du fAr bbbet?
Eller beror det pi vilket stjdrntecken du :ir fttdd i? Grafologi, astrologi och andra
pseudovetenskapliga metoder anvdnds i dessa syften idag.

Pseudovetenskapen kan vara farlig niir den lockar mdnniskor till kvacksalveri och ndr den drar
in dem i auktoritdra sekter. Men mdnniskors motstindskraft mot ofrirnuftet kan <ikas genom
kunskap om vetenskapens metoder och resultat.

I Sverige finns en fdrening som kritiskt granskar pseudovetenskaper. Frireningen heter
Vetenskap och Folkbildning, och dess tidskrift heter Folkvett.

Folkvett analyserar lritiskt sidana riktningar som astrologi, scientologi, New Age, UFO-tro
och olika forme r av kvacksdveri.

Skriv efter mer information. Adressen dr: Vetenskap och Folkbildning, Box 185,
101 23 Stockholm.
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