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Annrs FoLKBILDARE oCH Anprs TonvTLLARE
UTSEDDA

Till Arets folkbildare 1995 har Han-iet Svenhard ut-
setts av fbreningen vetenskap och Folkbildning. Hon fir
utmiirkelsen for sitt mingflriga arbete inom Foreningen
Riidda Individen (FRI) fcir att bekiimpa de auktoritarla sek-
temas tankefortryck.

Han'iet Svenhard ar en av grundarna av foreningen
FRI och en verklig eldsjal som entusiasrnerat mAnga andru
till att arbeta inom organisationen. FRI hjalper dem sorn vill
ta sig ur beroendet av auktoritara sekter" inforrnerar i fore-
byggande syfte och ger rid och st6d till anhoriga.

Till Arets ftirvil lare l99s utsa-es sarntidigt docent
Nils-Axel Morner vid Stockholms universitet. Han har an-
ordnat universitetskurser om slagrutor ddr studenter-na pi-
dvvlas sedan l[nge motbevisade myter i stiillet f6r att fi
stifta bekantskap med den rnodenla vetenskapliga kunska-
pen inom ornridet. Han har darigenorn sett ti l l att rnan inte
ens vid universitetet gfrr fri fr'6n grova fdrvanskningar av
r,'etenskaplig rnetodik.

Det [r nionde flret i rad sorn l-t,tt'nskop ot,h l;olk-
hildning utser Arets folkbildare och Arets f6r'r,i l lare. For-
eningen. som bi ldades ir  1982. dr enl igt sina stadsar err
sammanslutning fdr att "frf,nfia folkbildning om r etenska-
pens metoder och resultat. Siirskilt tar fbreninsen sorn sin
tupp-eift att i en fi'i opinionsbildning bekiirnpa de felaktiga
fbrestiillningar sorn forekornmer i fi'Agor sonl kan avgcir.as
vetenskapligt." Fcireningen utger tidningell |. 'ol kyt,| |.

Foren ingen Vetenskap och fo lkb i ldn ing b i r t jacres 1gg2 av
mdnniskor som oroades cver at t  ocki l r t isrn cch pseudo-
vetenskap sa ofta fatt sta oennotsagcla och att rreten-
skapens metoder ar sa clal igt  kancia .$a har fcrmureras
v i r  mi lsd t tn ing i  s tadgarna:

Fdren ingen vetenskap och fo lkh i i r jn ing har  t i l l  uppg i f t
at t  f r lmja folkbi ldnlng om vetenskapens metoder oclr
resultat. Stirskilt tar f6rer"l inEen som sin uppglft att i  en
fr i  opinionsbi ldning bekf i rnpa cie felakt iga forest,hl ln ingar
som forekommer i  f r$rgor som kan avgOras vetenskap-
l igt .  En vikt ig del  av den vetenskapriga folkbi ldningen dr
att  k largora vi lka fr igor som kan respekt ive inte kan av-
g6ras med vetenskapl iga medel.



Vetenskapen och milj6n
I internationella forhandlingar
om miljdfi'igor brukar den brit-
tiska regeringens forefftidare tala
mycket om "sound science".
Med dettar menar de fullgoda
vetenskapliga bevis. Med
hiinvisning till att det saknas
vattentdta vetenskaPliga bevis
fdr aft problemen f,r verkliga har
man drojt i det ldngsta med att
vidta &tgarder mot t.ex.
forsurning och globala miljdhot.

Fdr dem som Onskar sig
snabba och effektiva itgarder
mot risker i miljon kan veten-
skapen i defta sammanhang
konrnta aft fi'anrsti solt-l en fi-
ende ti i l  rnil jdarbetet Defta dr
dock en alltfor forenklad bild.

For det forsta miste vi
komma ihAg att en stor del av de
problem soln debatten (och
mil jopolit iken) handlar om har
gfrtt att upptacka och forst& en-
dast rned h3alp av ntodem natur-
vetenskap. Utan modein kemisk
analysntetod och modern f'6r-
st,felse av t.er. ekologi och at-
inosf,drkemi hade en del av
miljdhoten inte upptAckts alls.
eller upptAckts lingt senare dn
vad som faktiskt skett.

For det andra miste man
skil-ia mellan fl ena sidan veten-
skaplig infonnation, 6 andra si-
dan beslut grundade pi sf;dan
infonnation. Det f,r forskatnas
sak att redovisa vilka indicier
eller bevis som finns t.ex. for att
koldioridutstippen kommer att
leda till globala miljdfortind-
ringar. Sedan 5r det en uPPgift
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f6r beslutsfattare (d.v.s. i en
demokrati ytterst fdr oss alla) att
ta stiillning till hur stark bevis-
ning som krtivs for aff vidta
olika itgarder mot eff sidant
miljdhot.

Det ir alltsi inte oveten-
skapligt att vidta itgarder i ett
liige diir det finns vetenskapligt
grundade misstankar, men ingen
vetenskaplig bevisning. Detta 6r
en friga om att vara fdrsiktig,
och hur forsiktig man ska vara
dr en utomvetenskaplig friga.

D6remot [r det ovetenskaP-
ligt att bygg. miljdpolitiken pi
en felaktig verklighetsbeskriv-
ning. Resultatet av detta blir i
allmiinhet en mindre effektiv
miljoverksamhet, och i vdrsta
fall att man innktar itgarderna
mot fantasifoster i stiillet fdr att
angripa de verkliga rnil-idhoten.

Ett exempel pf, detta iir slag-
rutans intring i arbetsmiljdarbe-
tet. Det finns i Sverige konsulter
som gir runt med slagruta och
"n'l6ter upp" olika "{hlt", "linjer"

och "iityss" soln de pflstir firuts
pfr arbetsplatsenta, och som de
pistir vara h6lsofarliga. Det
finns kontorsarbetsplatser som
har planerats efter s6dana
"undersokningar".

En del av dessa konsulter
itar sig ocks& aff "flyfta" pi lin-
jerna, ibland genom att knacka
pi en sten, ibland med hjalp av
nigot som ser ut som ett veten-
skapligt instrument. "Ingen ska

behdva sitta i ett Curry-kryss",
brukar det heta.

Slagrutan 6r emellertid noga
undersdkt frin vetenskaplig
synpunkt, och det iir pivisat att
den bara mf,ter rutgiingarens
fdrvantningar. I kontrollerade
fdrsdk har slagrutan hittills inte
gett nigot resultat ut6ver det
rent slumpmiissiga.

Det finns ingen som helst
anledning att ffo att de " fllt".
"linjer" och "kryss" som slagru-
tegiingarna mdter upp eristerat' i
verkligheten. De kari lnte p6r'i-
sas pA nigot annat sdtt an nterj
slagruta, och de har heller aldnE
kunnat pivisa.s i fumtrtllcradr
forsok med slagruta.

Diirmed finns rjel heller intc
nfigon anledning att tro aft dessa
"1Ilt", " l injer" och "kt.r 'ss" utgOt'
nigon hdlsofara. Defta iir pitrit-
tade hiilsclrisker som tal' bort re-
surser fr in de verkliga hti lsotis-
kerna.

Det f,r en sak att latta beslut
pfl grundval av vetettskaplri l t
grundade misstankar'. en hclt
annan sak att bygga mil iopolit i-
ken pi en verktrighetsbeskrir -

ning som avfdrdar den ntodelttlt
vetenskapen.



Vad dr pseudovetenska p?
Syen Ove Hanss on granskar detta begrepp ur filosofisk synvinkel

Att definiera pseudovetenskap [r
givetvis inte lika angeliget som att
definiera vetenskap, men det dr
inte heller bara en kuriositet.

Det hiinvisas s[ ofta till kategorin
pseudovetenskaP att termen som
sidan Ar viird en omsorgsfull
definition. "Pseudovetenskap" ar
ett viktigt nyckelord inom den
skeptiska rOrelsen, som stravar
efter att forsvara dkta vetenskaP
mot pseudovetenskaP. Denna 16-
relse har vart snabbt sedan the
Committee for the Scienti f ic
Investigation of Claims of the
Paranormal bi ldades 1976 Frin
1983 t i l l  1994 har (enl igt

forteckningarna i SkePtical Itr'
cprirer) antalet lander med skep-
tikerorganisationer som bekiimpar
pseudovetenskap 6kat frin l0 til l
27

"Pseudovetenskap" och "pseudo-

vetenskaplig" iir alltid nedsiittande
beteckningar. Det skulle vara lika
egendomligt om nigon stolt
beskrev sin egen verksamhet som
pseudovetenskap som att skrYta
med att den Ar dilig vetenskaP.
Jag avser inte att fors6ka istad-
komma en viirderingsfri definition
av pseudovetenskaP, di jag anser
att den nedsiittande konnotationen
hdr til l ordets egentliga betydelse.

Skuggan av vad?
Fraserna "vetenskapens grdnser"

och "grdnslinjen mellan vetenskap
och pseudovetenskaP" anvands
ofta i samma betydelse, och de
flesta forfattare tycks betrakta
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dem som liktydiga. Att rita upp
vetenskapens yttre griinslinje ses
som vdsentligen samma sak som
att dra en grans mellan vetenskaP
och pseudovetenskap.

Denna bild dr uppenbarligen
Overdrivet forenklad. All icke-
vetenskap dr inte pseudoveten-
skap, och vetenskapen har icke-
triviala granser mot andra icke-
vetenskapliga foreteelser sisom
religion och olika typer av icke-
systematiserad kunskap.
Vetenskapen har ocksi interna
avgransningsproblem som giiller

att skilja pi god och dilig
vetenskap.

Likviil kan pseudovetenskaPen
bara forstis i relation till ve-
tenskapen. I ett viktigt avseende
ar den en motsats til l eller en
skugga av vetenskaPen. Innan
mera sags om dess problematiska
forhillande till vetenskapen,
behover nigot siigas om den
vetenskapssyn som forutsiitts i

analysen.

Tyviirr finns det ingen allmiint
godtagen definition av vetenskaP,
Filosofer och andra ve-
tenskapsteoretiker har vitt skilda
isikter om vad vetenskaP ar, och
uppsplittringen av olika
vetenskapsfilosofier tYcks
accelerera. A andra sidan har
avsevdrd enighet uppnitts inom
speciella avgransningsfrigor. Det
tycks r6da allmiin enighet om att
t.ex. astrofysik, kardiologi,
seismologi, befolkningsgenetik

och zoofosiologi iir vetenskaper.
Det rider ocksi stor enighet bland
vetenskapsm6nnen att huvudrilk-
ning, vinprovning, filateli (kanske
i motsats til l numismatik),
illusionism, kreationism, astrologi,
Kirlianfotografi, slagruteanvand-
ning, ufologi, teorier om forntida
astronauter och Velikovskis kata-
strofteorier inte 6r vetenskap (och
de sista sju av dem dr pseudo-
vetenskaper). Det finns oenighet
pi nigra fa omriden, men den
allmiina bilden visar samstammig-
het snarare 6n motsattningar i ar'-
grdnsningsfrigor.

Det dr paradoxalt att si mycken
enighet har uppnitts i speciella
avgransningsfr&gor under nastan
total frinvaro av enighet om de
allmdnna kriterier som dessa
enskilda omdomen formodas
grunda sig p6. Jag kan inte se
nigot siitt att fbrena denna bild
med det vanliga (och lika
forenklade) antagandet att veten-
skapen bygger pi enhetliga filoso-
fiska principer. I stii l let tycks det
som om dylika principer har

skrdddarsytts av filosofer for att fE
dem att stamma med ett gemen-
samt bruk som har skaPats under
firhundradenas lopp av helt andra
krafter.

Vetenskapen dr en social kon-

struktion som har utvecklats ur
generationer av forskares samlade
mOda. Dessa har, utifr6n olika

livsiskidningar, forsokt att forste
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rind8 inte allmiint kallas pseudo-
vetenskap. Ett av de tydligaste ex-
emplen dr vetenskapligt bedrtigeri.
Detta iir verkligen en verksamhet
med en hOg grad av vetenskapliga
ansprik och en mycket 169 grad
av vetenskapligt vdrde, som till
fullo uppfyller de bida kriterierna
i definition t. Andi anvlnder 6ven
framstiende kritiker av pseudo-
vetenskapen sdllan eller aldrig
ordet "pseudovetenskap" n6r de
diskuterar fusk som forekommer
inom vanligen ortodoxa veten-
skapsgrenar.

Anledningen til l detta kanske biist
framgir av nigra hypotetiska
exempel.

Fall l: En biokemist utfor ett
experiment som hon tolkar som
om att de visar att ett visst protein
spelar en viktig roll for muskel-
sammandragningar. Hennes kolle-
ger ar overens om att resultatet ar
en ren artefakt som uppstitt ge-

nom ett felaktigt genomfort for-
s6k.

Fal l  2: En biokemist utfor det ena
slarv'iga fursoket efter det andra.
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Hon tolkar dem hela tiden som
om de visar att ett visst protein
har betydelse for muskelkontrak-
tionen, vilket andra forskare inte
godtar.

Fall 3: En biokemist utfor olika
slarviga forsok inom olika ftilt. Ett
6r det forsok som ndmns i Fall 1.
Mycket av hennes arbete ir av
samma kvalitet. Hon foretriider
inte nigon viss icke-ortodox teori.

Enligt det vanliga sprikbruket
betraktas fall I och 3 som dilig
vetenskap och nummer 2 som ett
fall av pseudovetenskap. Vad som
fureligger i fall 2, men inte i de
6vriga, dr en alvikande doktrin.
Enstaka brott mot vetenskapens
krav betraktas inte som pseudove-
tenskapliga. Pseudovetenskap,
som den vanligen uppfattas, inne-
bar en mer 6n tilllallig stravan att
friimja liiror som skiljer sig frin
den for tillfallet ridande veten-
skapens.

Detta forklarar varfor de flesta fall
av vetenskapligt bedriigeri inte
betraktas som exempel pi pseudo-
vetenskap. Vetenskapligt bedriig-
eri kopplas i alhmlinhet inte ihoP
med en' awikande eller oortodox
doktrin. Tvirtom, den fuskande
forskaren dr angeliigen om att
hans resultat skall stiimma med
vad de vedertagna vetenskaPliga
teorierna forutsiiger. Awikelser
frin dessa skulle leda till en
mycket st6rre risk for avslojande.

"Vetenskap" kan vara antingen ett
enskilt eller ett kollektivt be-
grepp I det forra fallet iir biokemi
och astrofusik olika vetenskaPer,
dir den ena innehiller bl.a. studiet
av muskelsammandragningar och
den andra studiet av supernovor.
'l'he 

Oxftn'd Dryli.sh Dictitnnn'
definierar denna betydelse som

"en viss gren av vetandet eller
forskningen; en erkant lar-
domsfiilt". I den kollektiva be-
tydelsen iir studiet av muskelsam-
mandragningar och supernovor
delar av "samma" vetenskap. Som
OED uttrycker saken ror det sig
om "den sorts kunskap eller
intellektuell verksamhet varpi de
olika'vetenskaperna' ar exentpel

Fseudovetenskap f6refaller att
vara motsaten, till vetenskap i den
fbrra, individuetrla betydelsen. Det
finns ingen (en'hetlig eller annan)r
korpus, av pseudovetenskaP i
rTlotsats tiff vetenskapens korpus.
For att ett fenomen skall vara
pseudovetenskapligt, miste det
til lh6ra en viss pseudovetenskap.

Detta leder fram till foljande
forbattrade defi niti on :

Definition 2z Ett fenomen ar
pseudovetenskapligt om och
endast om det ingir i en doktrin
som
( I ) inte ar vetenskaplig, och (2)
framtriidande loretriidare for
doktrinen forsoker ge sken av att
den 1r vetenskaPlig.

De flesta vetenskaPsfilosofer, och
de flesta forskare, foredrar att



betrakta vetenskapen som en upp-
sattning metoder lor att s6ka kun-
skap snarare 6n som en samling
doktriner. Det finns en uppenbar
spiinning mellan denna konventio-
nella syn pi vetenskapen och
"doktrin-"aspekten i definition

Skepticismens dolda
dagordning
Definition 2 dr iindi inte til lri icklig
for att ffinga in det vanliga
sprikbruket, i synnerhet inte
bruket inom skeptikerrdrelsen.
Anledningen til l detta ar att
termen "pseudovetenskaplig" ofta
anvands om doktriner som stflr i
konflikt med vetenskapen men
som inte framstdlls som veten-
skapliga . Astrologiska, ufolog-
iska och kiropraktiska laror an-
grips av skeptikerna som pseudo-
vetenskapliga 6ven om deras an-
hanqare och utovare forkastar ve-
tenskapen snarare an att frberopa
vetenskaplighet Detta vidgade
bruk av termen ar vanlig i den
skeptiska l i t teraturen, och kan
t o rn. p6traffas i fi losofiska texter
om avgransningsproblemet

"Det finns minga pseudoveten-
skapliga doktr iner som soker bl i
allnrant godtagna genont att pisti
si-s{ l 'ara vetenskapliga; andra har'-
dar att de erbjuder alternativa fbr-
klaringar til l vetenskapens eller
pistAr att de kan forklara det som
vetenskapen inte kan f6rklara. "

(Grove 1985)

Om pseudovetenskap iir falsk ve-
tenskap. si ar doktriner som sager
sig ha forklaringar som "ar alter-
nativ t i l l  vetenskapens" inte pseu-
dovetenskap.
"Aled dettu s1:rr.still cir den klcir'-
ut7'ante.s .fdrut.stigel.ser psetrclo-
vclen,skcrpliga vare sig cle .slcu' trr
ellar e.j, dlirfi;r att precis .sctmmo

./drtrt.stigal.ser ktrtule hu gjort.s

ulan korl, teblad, h'istallhtlor
eller vad del nu cir."

De flesta kliirvoyanta pistir sig
inte utdva vetenskap. Forutsdg-
elser som inte framstiills som ve-
tenskapliga kan inte vara pseudo-
vetenskapliga enligt definition I
eller 2.

Exempel som dessa visar att
pseudovetenskap i betydelsen
falsk vetenskap inte dr skepti-
cismens huvudproblem. Vad skep-
tiker verkligen motsatter sig dr
inte ansprik gjorda i vetenskapens
namn utan helt enkelt ansprik
som strider mot vetenskapen, vare
sig de gdrs i vetenskapens namn
eller ej. Detta skulle leda oss til l
foljande definition:

Definition 3: Ett fenomen ar
pseudovetenskapligt om och en-
dast om det (a) strider mot (god)
vetenskap, och (b) til lhor en dok-
trin som strider mot (god) veten-
skap

For att se varfi5r definitionens
bida led behovs, tank pi foljande
tvi exempel: ( l)  en r ikt ig
redogorelse for DNA:s struktur
ges i en kreationistisk bok; (b)
men inte (a) uppfylls (2) en
oriktig redogdrelse for DNA.s
struktur ges i en i dvrigt til l-
forlitl ig kemibok; (a) men inte (b)
uppfulls

Definition 3 ligger ganska ndra det
faktiska bruket av termen "pseu-

dovetenskaplig", itminstone inom
den skeptiska rdrelsen, dir ordet
anvands oftast. Definition 3 ar
emellertid si l6ngt frin den
etymologiska definitionen att det
ar tvivelaktigt om den bor accep-
teras. Jag lutar dlirlor it att fore-
dra definition 2 som en rimlie

kompromiss mellan etymologin
och det nuvarande bruket.

Om den del av definition 3 som
har med "l6ran" att gdra utesluts,
fEr vi en liknande definition av
ordet "ovetenskaplig".

Delinition 4z Ett fenomen ar
ovetenskapligt om och endast om
det strider mot (god) vetenskap.

Observera att "ovetenskaplig" ar
ett snlvare begrepp an "icke-

vetenskaplig", medan "pseudovet-

enskaplig" i sin tur ir ett snavare
begrepp 6n "ovetenskaplig" Ordet
"ovetenskaplig" kan anvandas inte
bara om awikande doktriner, utan
dven om dilig vetenskap utan irr-
lariga doktriner. Bedriigeri inom
vetenskapen iir uppenbart oveten-
skapligt, och det kan finnas smi
ovetenskapliga delar i ett annars
gott vetenskapligt verk l)et fore-
faller mig som om "ovetenskaplig"

verksamhet snarare an pseudol'e-
tenskaplig verksamhet borde vara
det som definieras som det sonl
(god) vetenskap miste forsr,'aras
emot. Ovetenskaplig verksanthet
omfattar bide pseudor,'etenskap
och dAlig vetenskap Pseudove-
tenskap ( i  den betydelse ordet har
i  definit ion 2) ar en vikt ig "f iende"

t i l l  den goda vetenskapen. men
den "inre fienden" dilig vetenskatrt
dr inget mindre betydande hot rnot
den vetenskapliga proj ektet
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Vad tror vi pa?
Bara i dagens tidning: om en stor

fl,radagarsmanifestation pfl Sollen-
tunamlssan, "Peace in Mind", dar
man bl.a. ffir lara sig det senaste
onr healing, ge pi workshop i iris-
diagnostik och studera sin aura.
Om "tjejmdssan" pi Rigsveds
ungdomsgird, dar man naturligtvis
ocksA til lhandahiller en spigumma

Hur omfattande har tron p[ alle-
handa paranormaliteter egentligen
hunnit bli, och har den 6kat pi se-
nare 6r? Har den ocksi blivit er-
sattning fur traditionell kristen tro?
(Och hur omfattande ar forresten
den idag?) Handlar det framfor allt
om ett ungdomstbnomen?

Dessa och liknande frigor be-
handlas i en nyutkommen bok, En
skola - flera viirldar ( 175 sid ) av
Ulf Sjodin, som ar knuten t i l l  Inst i-
tutionen fur religionssociologi vid
Uppsala Universitet Boken, som i
forsta hand riktar sig til l gymnasie-
skolans l6rare, har mycket att ge
alla vetgiriga pi omridet Resulta-
tet av tre undersokningar presente-
ras i dverskidlig tabellform. en
intervjuundersdkning bland vuxna
(16-74 6r) utford av IMU-Testolo-
gen i maj -94, en enkat (giord -9a)

bland gymnasieelever bide pi
teoretiska och yrkesforberedande
program och en unders6kning
bland larare i religionskunskap frin
hdsten -92, alla tre med represen-
tativa urval.

Bokens titel syftar pi de olika
vdrldar som fiterfinns i skolan:
laran'drlden. teorielevers varld,
yrkeselevers viirld etc. Elevernas
synpunkter beror vida omriden:
fritid, framtid, miljo, moral, reli-
gion, "livsfrAgor". Ocksi en del av
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de v6rderingsforiindringar som
skett de senaste decennierna redo-
visas.

I IMu-unders6kningen inter-
vjuades i maj -94 5l I vuxna sven-
skar (ilder 16-74) vid personliga
besdk. Pe frlgan om det finns
" utomjordiska" varelser som
ibland besiiker jorden tog 48o/o
helt avstind, 7% instiimde helt,
17% delvis, 24% tog delvis av-
stind. Mdn, iildre och personer
med mer 6n grundskoleutbildning
tog avstind i nigot hogre grad.
Aldersskillnaderna blir mycket
tydliga om ungdomsgruppen 16- l8
ir plockas ut. I den instammer
38oh och enda* 26oh tar helt av-
stind. Skulle samma miitning om
30 6r ge liknande resultat?

E,n friga behandlade ett spiritis-
tiskt amne: "Ar det miijl igt att fi
kontakt med avl idna personer?"
En tredjedel tror det, en tredjedel
ar tveksam och en tredjedel tror
det inte alls, men kvinnor bejakar
frigan dubbelt si ofta Ocksi har
har ildern stor betydelse. Varannan
i yngsta ildersgruppen tror, men
bara var femte i den iildsta. Ut-
bildningsgraden saknar betydelse.

"Man kan fi 'varsel' om det
som kommer att hf lnda" anser
drygt hiilften av wxna svenskar.
Bara var femte tar helt avstind
Utbildningen tycks inte heller hiir
ha haft nigon inverkan, daremot
den samlade livserfarenheten. I
gruppen 60-74 6r tar 32% helt av-
stind, mot 15% bland 16-29-
6ringarna.

Sammanfattningsvis ar det iin-
de konstillhorigheten som sPelar
storst roll. Utbildnineen och bo-

stadsortens storlek tycks nastan
sakna betydelse. Visserligen finns
ibland ett tydligt samband mellan
stigande 6lder och minskande tro
pi det paranormala, men nigot
ungdomsfenomen iir det inte friga
om. Tron pi det paranormala ar
utbredd.

Om vi dvergir til l tro i mer tradi-
tionell mening visar IMU-under-
sokningen att 16% av alla wxna
tror att det finns en personlig
gud, men hela 42oh anser att det
f inns "nigot slags ande el ler l ivs-
kraf,t" Ateister anser sig 16%
vara Kyrkans grepp tycks alltsfi ha
ersatts av nigon sorts mycket ut-
bredd privat religiositet, kanske
med frigetecken for hur de til lfr6-
gade uppfattat ordet "lit 'skraft".

Kvinnor iir betydligt mera troende
och bland ateisterna iterfinns 23oio
av mdnnen, men bara ljoto av kvin-
norna.

Hur vanligt iir nu Sverige i det har
avseendet?

En europeisk studie sont genont-
fordes 1990, European Values
Systems Study, visar en pifallande
Overensstammelse ndr sanrnra friga
dar stii l ldes til l svenskar N{en
studien visar ocksi att Sverige
j2imfort med ovriga Europa ar ett
ovanligt sekulariserat land.

Niir det giiller frigan hur man ka-
rakteriserar sig sjalv under begrep-
pet "religiOs" visar sig utbildnings-
graden ha en, kanske ovantad, be-
tydelse: l6g utbildning hor ihop
med l6gt intresse for religiOsa fr6-
gor och andelen "bekhnnande

kristna" 6kar med Okande utbild-
ning



Till den traditionella religionens
frigor hor ocksi tron pi ett liv
efter diiden Tror gdr 45oh, 43oh
tror inte. (En undersokning frin
1986, Livsiskidningar i Sverige,
rikade resultera i precis samma
procentsats troende.) Intressant ar
kanske att med stigande ilder
minskar en sidan tro. Dubbelt si
stor andel kvinnor tror pi den hin-
sides til lvaron.

Den jamforelse som hittil ls gjorts
mellan unga och vuxna har alltsi
grundats pi IMU-undersokningens
6ldersfordelning, l6-74 6r. Nu ska
vi gora nigra jamforelser med re-
sultaten frin den stora gymnasie-
enkaten (t i l l  1488 elever) och i
niera fall, enkaten til l 186 reliei-
onskunskapslarare

. (lFO: 17o/o av gymnasisterna,'|oh
av de \,uxna och loh av lararna
(b6da kvinnor) instimmer helt i
pistiendet att sidana existerar (26,
48 och 68% tar helt avstind).

. Ktnrtakt nted avlidna: En lika
stor andel gymnasieungdomar som
\uxna, en tredjedel, tror pi mojlig-
heten.

. I-crr'.;el.' Varannan - ungdom,
\uxen eller religionslarare - tror pA
fdrebud eller foraningar on'r
fiamtida handelser (Formuleras
frigan som "Tror du att miinniskan
kan ha'overnaturl iga' upplevelser,
som t.ex. sanndr6mmar och var-
sel?" instammer si minga som
83% av \uxna och 7 5o/o av gym-
nasisterna. )

. Aslrologi: Larare och elever
skiljer sig markant. Endast lo/o av
lararna mot 5% av eleverna tror
fullt och fast pi att "den stjiirnbild
man fods under piverkar hur ens
liv blir". (74 resp 47% tar helt
avstind.)

. Gengangare, spdken: 630/0 av
lararna tar helt avstind mot bara
38% av eleverna

. "S)'nska" personer: 33oh av
lararna och 20% av eleverna tar
helt avstlnd frin mojligheten att
sidana finns.

Har tron pi det paranormala 6kat
eller minskat pi senare ir? Tvi av
frigorna till vuxna och gymnasie-
elever 1994 ingick ocksi i en un-
dersokning som veckotidningen
Allers genomforde 1978 och 1980.

. Om sanndrommar och varsel:
25% av 751 tillfrigade \uxna Fr
1978 svarade nej, mot 13%
(N:51 1) 61 1994 Aven svaret "Ja,

kanske" visade en markant dkning.

. Om kontakt med avlidna. "Ja,

absolut" svarade 4oh av 502
tillfrigade wxna 1980 pi frlgan
om man trodde detta vara mojligt.
Svarsalternativet valdes av 7%
t994

Det kan alltsi ha skett en okning
av tron pfl itminstone vissa para-
normala fenomen pi senare ir. Ulf
Sjodin drar slutsatsen att det mar-
ginella intresse som i dag visas den
institutionella religionen, kristen-
domen, ingalunda motsvaras av ett
religiost ointresse Overhuvudtaget.
Tron pi det paranormala iir ut-
bredd.

Elevenkiiten 1994 omfattade en
ling rad aktuella viirderingsfrigor
som t.ex. synen pi utldnningar,
fortroende for samhiill sinstitutioner
och instdllningen i olika moralfri-
gor. Eftersom ett antal frigor var
identiska med dem som stilldes i
en stor undersokning 1971, Gym-
nasieeleven och livsfrigorna, har
intressanta jemforelser iiven dar
kunnat goras mellan de och nu.
Vissa foriindringar dr mycket tydli-
ga.

Boken ar lattlast och rekommen-
deras. Forlaget heter Plus Ultra
och nis pi tel 046 - t3 62 80
Postadressen dr Hovdingavdgen 5,
224 75 LUND

Rune Linclkyr.st
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Slagrutekurs
pa Stockholms universitet
En hel sida i Svenska Dagbladet iignades den
29 maj 1995 it ett rikt illustrerad reportage
frin en tvidagars slagrutekurs anordnad av
Stockholms universitet. Kursen leddes av do-
cent Nils-Axel Mdrner vid institutionen for pa-
leogeofysik och geodynamik, som ville "ge en
nyanserad bild av slagrutans mdjligheter och
eventuella funktionsmekanismer for dem som
varken sager blankt nej eller oforbehillsamt ja

till slagrutefenomenet" (citatet ur tidningsar-
tikeln, inte ur kurskatalogen).

Nar artikelfrOrfattaren, Anna-Lena Wik-Thor-
sell, och fotografen Staffan Lowstedt skall
prOva sina slagrutor ("r6da eller bli dubbel-
vikta plastpinnar") pi en kulvert 6ver en bru-
sande back, ffir de inget utslag alls.

-'l-a det lttgytl, manar docenten och tar med ,sirt
t,cittslerhand ett .fast g'epp om min hdgerhand.
1,,[u gcu' t'i lill.san?man,t och haller var sin del av
.slcrgp'trtcrn med vctrq ./i'ia hcinder ...
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Och set SlapT"utan vricler
sig neral ddr vi ger, den
vritler sig sa slorkt crtl .lag
inte skulle kunna halla
emot om .iag ville. Lri gar
tva turer till dver bcicken
och sedmt klarar .iag det
sjcilv. Samma hlalp och
erfarenhet .far Stqffan.
Stolta kan vi vara nred i
gciltget.

Behovet att ffi "vara med i
ganget" skulle alltsi kunna
vara yterligare en faktor att
fdrsdka rdkna in for den
som vill spekulera 6ver or-
sakerna till slagruteutsla-
gen.

Vilka ytterligare pr6vningar
utsatter de, enligt artikeln,
det har giinget slagrutan for
pl den virvdna kursplatsen
"i vitsippsbackarna l2ings
Marviksleden strax s6der
om Liiggesta och Ma-
riefred"? Med plastremsor
har kursledningen markerat
s.k. Curry- och Hartlnann-

dra till sjukdomar, 6tminst-
one om man vistades
mycket i sjalva linjekors-
ningarna.

Niir docenten och giinget
vandrar langs remsorna,
markerar lydigt slagrutorna
och "alldeles sarskilt snurrar
de i korsen". Kursledaren
beriittar ocksi att hundar
(till skillnad frin katter)
undviker att lagga sig i
Curry-kors. Se nbr man
undrar 6ver "en alldeles kal
plats mitt i den virliga
gr6nskan" ar reaktionen
tiimligen foljdriktig: "vi

mdter fram linjerna och ett
kors for att forsoka forsti
varfor ytan Ar dod". N6r se-
dan den mystiska vitteroten
dessutom visar sig vlxa
"hdr pi ett Curry-kors och
ingen annanstans" torde
stdmningen hunnit bli tamli-
gen fortatad.

Efter lhsningen slir mig
plotsligt mojligheten att do-
centen-kursledaren pi den-
na universitetskurs behagat
sklmta lite med deltagarna,
si iag ringer upp honom
och frigar.

Men nej de, ingalunda,
svarar han. "Min ambition
var att visa". Niir jag d& tar
fasta pi just detta och und-
rar om inte en forutfattad
mening latt skulle kunna
fortplanta sig ner i grepPet
om slagrutan hiller han i
alla fall med om att frigan
tir kiinslig. Nigon anmiirk-
ning mot sakinnehillet i ar-
tikeln i SvD har han dock
inte, tycker bara den var
trevlig och medryckande.
Jag passar ocksi pi att for-
hora mig om vad beteck-
ningen paleogeofusik syftar
pi, och ffir veta att den it-
minstone i Sverige unika
termen avser "att visa att
iimnet hor in i ett st6rre och
djupare sammanhang".

N6sta katalog over Stock-
holms universitets sommar-
kurser kommer ut i februari.
Minne "ett slags fortsatt-
ning" pi slagrutekursen,
som docent Mdrner inbjod
mig till, kommer att iter-
finnas dar?

R.1.,

l in jer,  d.v.s de
"jordstrilnings"-linjer som
de tyska ldkarna Manfred
Curry och Ernst Hartmann
en gAng havdade kunna bi-

l::::::=::::::::::::
I  en art ikel  3O/t  L996 i  Svenska Dagbladet skr iver Annika Folcker

at t  r ren vetenskap1ig str id i l  brut i t ,  ut  v id Stockholms universi tet  .

Det Ar ledningen for matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och

universitetets rektor som ankJ.agar docent NiJ-s-AxeI Morner for att

genom gtenom sina bAda slagrutekurser i somras rrsvarta ner

universitetets groda anseende bAde i Sverige och utomlands.

Ti I l  dess at t  Morner kan presentera et t  vetenskapJ- igt .  arbete som

styrker det som han 1ir  ut  betrAffande slag'rutor,  bor han l i ta bl i

at t  anordna f  ] .er  kurserf  r  .

Morner svarar at t  han kr i t iskt  forsokt  granska det som talar for

och emot slagrutan, och att han vAlkomnar mojl ighreten att genomfora

vetenskapl iga e>q>eriment for  at t  prova teor iernas hAl lbarhet.



STRALANDE TIDER
Arkitekten Dick Sjoberg har
lyckats bli omslagspojke i Stock-
holms nast storsta dagstidning,
gratistidningen Melro (som nor-
malt hiller en sober linje) och
dessutom fl sina teser Presente-
rade pi en helsida i tr'i Bilcigare,
Sveriges storsta motortidning.

I Metro handlar ett stort
uppslaget reportage om "Den

okanda kraften som piverkar
oss". Enligt N{etro har Statens rid
fur byggforskning givit Dick Sjo-
berg i uppdrag att som ensamut-
redare g6ra en sammanstdllning av
all forskning om jordstriining.

Denna strilning kan enligt Metro
orsaka huvudvark, ledsmartor och
skilsntasscr Vidare kan den "fe

hastar att skygga, trad att fortvi-
na. bi lar att  kora av vagen och
klockor att stanna".
Kraften kan bara matas av sdrskilt
insatta personer, nlen den har va-
rit kiind sedan urminnes tid Av
nigon anledning fiSrsvann kun-
skapen om dessa linjer, som fun-
nits sflval i det gamla Kina som i

indelningssystemets Sverige, til ls

den iterupptacktes av tvi tYskar,
bida egendomligt nog lhkare Den

ene hette Curry och den andre
hette Hartmann Currys linjer gir i
nordvast-sydostlig och nordost-
sydviistlig riktning och bildar ett
rutnat med kvadrater over hela
jordklotet. I{artmanns linjer gir

rakt norrut och dessutom Paral-
lellt med ekvatorn. Detta innebar

att de bildar tvi varldsomsP6n-
nande nAt.

I de punkter dar bide tv&

Currylinjer och tvi Hartmannlinjer
korsas bor man inte vistas, spe-

ciellt inte om ntan dr ett triid En
qran som vdxer utan att st i  Pi
nf,gra l injer bl ir  ca 15 cm t jock Pi
25 Ar, medan det stackars triid

l ro l_t \ \ 'LTl '  3--1 1995

som spirar i ett dubbelkryss bara
blir 4 cm i diameterl I en ruta med
"Metrofakta" meddelas bl.a. att
Tekniska niimndhuset i Stockholm
iir "byggt pi en krysspunkt med
mycket strilning" medan Stock-
holms slott stir si till att inga
Currykryss finns inom dess viig-
gar-

Folh'ett ringde upp Sten
Flodin, handlaggaren pi bygg-
forskningsridet som uppdragit it
Dick Sj6berg att unders6ka dessa
"fenomen". Det framgir av virt

samtal att byggforskningsridet
valt att inte publicera de under-
sdkningar som ridet finansierat,
eftersom de inte f,r av tillriickligt
stort vdrde.

Vi Bildgare, som avslojat
fuskande bilverkstlider och andra
former av bluff som drabbat bilist-

erna, l8ter nu Dick Sjoberg Pre-

ffi$::o-5ry

sentera en "impulsgenerator" som
kan motverka den sdvande effek-
ten av en billard i 90 kmh langs en
Currylinje.

Vid denna fart passeras ett
Currykryss fura ginger i sekun-
den, och detta framkallar disighet.
Dosan Elmag Mk 75, som kostar
1280 kr borde vara obligatorisk
for lingtradarchauftrer eller var-
for inte ingi i standardutrustning-
en i alla nya bilar. Dosan kan aven
regleras s& att den framkallar
s6mnighet.

Folh,elt ringde ocksi upp
Arne A Jansson, den journalist

som stod bakom l'i Bilagares ar-
t ikel ( i  nr 3 1996) Han trodde
inte alls sjalv pi dessa linjer och
falt och berdttade att en tysk kon-
sumenttidning "som hette nigot
med Wohnen" hade testat ett antal
"experter" genom att be dem att
kolla om en shng stod i ett kryss
eller inte. Samtliga konstaterade i
detta ftiltfors6k att sangen stod
illa til l Vad de inte visste var att
sangen flytades mellan varje kon-
sultation!

Arne A Jansson tyckte sjalv
att han hade hill it en distans til l
amnet genom att skriva "hypotes"

och genom flitigt bruk av anfdr-
ingsverb av typen "havdar", "an-

ser" och "sdger" niir Dick Sjoberg
refereras Men han medger att de
flesta lasare som ringt til l honom
med anledning av artikeln har
velat ffi besked om var man kunde
kOpa en impulsgenerator.

Niista ging du m6ter en bilist
som vinglar pi vagen kanske det
6r en godtrogen och somndrucken
stackare som inbillar sig att det
gir att hilla sig vaken i trafiken
om man har en manick kring
halsen!

N.H.
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Modernitetssjukdomar
Amalgamforgiftning, el6verk6ns-
lighet, bildskiirmsallergi, sjuka
hus-sjuka, multipel kemisk over-
kiinslighet och kroniskt trotthets-
syndrom kan inordnas under
begreppet rtmodernitetssjukdo-

mar" eller "miljokanslighets-

sjukdomar". Det som utmdrker
dem dr att forskarna ster villrid-
iga infor dessa nya fenomen.
Patienterna mir diligt, men la-
karna gir bet pi att finna nigot
egentligt fysiskt fel pi dem.

I en stort uppslagen artikel i
det nummer av Dagens Medicin
som gavs ut i samband med Ia-
karstamman i november (och
delades ut gratis til l deltagarna)
Wtrar sig docent Bengt Arneta
forskare i yrkes- och miljomedi-
cin Han konstaterar dels att det
inte dr otankbart att vissa perso-
ner kan utveckla overkanslighet
mot t ex elektronlagnetiska falt.
dels att det hitti l ls inte lyckats att
med provokationsstudier (di man
avsiktligt utsatter personer for
det som de er,,entuellt inte tel)
visa nigot samband mellan falt
och symptom

Socialstyrelsen konstaterar
att symtombilden ar diffus vid
samtliga av dessa til lstind. Sam-
nra symptom drabbar minga som
inte anser sig vara overkansliga
fbr el eller strfllning.

Dataoperatorer klagar ofta
over hudbesviir av vissa typer,
men det visar sig att larare har
samma besvdr annu oftare!

Sjukdomsforloppet visar ofta
ett monster: sl,mtomen visar sig i
samband med en stressig period
pi jobbet, doktorn hittar inget
fel, patienten vagrar att acceptera
besked av typen "det beror vZil pA

neryerna" och bOrjar ett alltmer
intensil't sdkande efter en fysisk
orsak till sina tilltagande besviir.
Ju mer medierna uppmlrksam-
mar en tankbar mekanism, desto
fler manniskor diagnosticerar sig
sjalva enligt denna tolkningsmo-
dell. SamtidiE 6kar 6ven antalet
faktorer som villar symptomen:
datorer, Iysror, TV, elektriska
falt i allmiinhet. En del av patien-
terna slutar som "sjukvirdshave-

rister", med svira lidanden och
helt utan fortroende for siukvir-
den.

En framkomlig v6g kan vara
att trana patienterna att hantera
symptomen och stressen utan att
vare sig acceptera eller forkasta
deras tolkning av orsaken til l
besvaren. Ju tidigare itgarderna
sirtts in, desto battre blir resul-
tatet. Elsanering ingir dock ofta i
behandlingen Till och med
Socialstyrelsen har l6tit elsanera
en del av sina lokaler!

Amalgamenheten vid Hud-
dinge sjukhus lades ned "av

misstag" i samband med att ett
stort sparkpaket genomfordes,
men verksamheten skall utviirde-
ras. Kliniken hann ta emot 380
patienter under de ir den var i
ging Prelimindrt hade l0-l 5
procent av dessa helt andra sjuk-
domar 6n amalgamdverkInslig-
het, ungefiir lika minga hade
pivisbara fel pi tanderna som
gav dem besvir, och ndstan
halften var "rdtt normala manni-
skor som mitt diligt i kroppen
en ltingre tid och som liist for
mycket tidningsartiklar om amal-
gamforgiftning och oral galva-
nism" De iterstiende 20-30
procenten ans6g sig amalgam-
for_rliftade trots att det inte eick

att konstatera nigon medicinsk
forklaring till deras symptom

Syrnptom pd elkAnslighet
Ardel som fnr problem (procent)

NERVSYSTTME]
o Yrsel
o Korcentrationsproblem
r Slickningar
r Ddligl narminne
o Domningar
o Sommvdrigheter

HUD
r Sveda/rodnad
o Kldda
o Rodllammigfpl

ALLMAN SJUKDOMSMNSIA
OCH HUVUDVARK
r Slark lrotthel
o Huvudvark
o MatUkralllos

OGON
r Ogonbesvarospecilikl
. LJrrskanslighet

ruANTruCNKULATION
r l-llarlktappning
r Odern i benen
o Tryck over brostel

Kalla Socialstyrelsen

'1'7

36
25
1 B
1 0

7

2B
1 0
I

3 i
1 6
I

24
B

1 6
3
3
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IN[|M MEDIGINEN

Fiir att vdrdera troviirdighe-
ten i alternativmedicinska tera-
peuters liiften om bot eller
fiirbfrttring krdvs bide kritiskt
tdnkande och iippet sinnelag.
Vissa tumregler kan dock un-
derldtta granskningen. I arti-
keln ges ocksfl exempel pi en ga-
ranterat framgingsrik alterna-
t i v t e r a p i . . .

Utbudet av >alternativa> mediciner
och behandlingar har okat enormt och
fcjrvdntas genom EU-anslutningen att
fortsdtta sin snabba expansion. Naturki-
kemedel iir redan en miljardindustri.
Objektir.' och vrilutford dokumentation
fcjr dessa terapier saknas ofta.

Det rir drirfor mycket svirt fbr liikare
och potentiella patienter att bilda sig en
upplattning om terapierna, speciellt
som de ofta marknadsfors med lockan-
de reklam som inger hopp om hrilsa och
skonhet. Vi behover ova upp en fcirmi-
ga att avgdra trovrirdigheten i de lciften
om bot eller forbzittrin-s som ges av till-
verkarna och f-ciresprAkarna.

Pi det allmdnna planet handlar det
helt enkelt om att forsoka skil ja mellan
sitnt och talskt. nigonting som vi gor
dagligen och egentligen borde vara vf,l
trdnade i. Men i sjiilva verket dr vi som
individer ofta pitagligt dfl l iga pi att
gora de hiir bedomningarna spontant
och korrekt.

Minga felkillor hos oss sitlua
Vi i ir t ex dil iga pA att intuit ivt bedo-

nra sannolikheter f i ir hrindelser och i itt
avgdra om slunrpen spelat oss ett spratt.
Virr hjiirna fbrsoker se mcinster iiven ddr
inget monster f inns (exernpelvis ansik-
ten i n-rolnfonnatione r. stj i irnbilder).
Sjrilvbedrigeri iir ocksfi en mrinskii-e
egenskap som ilr cl jupt rotad - lognen
ger tri ist och hopp (exernpelvis "l iv ef-
ter  doden>).

TRtl t|GH UETANDE

eller hur man blir en "framgangsrik"

Fiiilatlare
MARK PERSONNE

bitri idande riverlakare i i inestesi och
intensivvird, I-owenstrdrnska siuk-
huset.

Vi har en medfodd beneisenhet att tro
pfl det som sdgs till oss. Oei ar ofta med
motvilja vi dndrar oss och erkdnner att
vir tidigare stindpunkt var felaktig.
Vira sinnens ofullkomlighet ger moj-
lighet till feltolkningar. Vir minnes-
funktion iir selektiv och k[nslomrissigt
pruiglad - vi kommer ihig det som stdm-
mer med v6r grundinstdllning men
glommer det som inte stdmmer in.

Att soka efter ,sanning> krdver ett
logiskt tiinkande baserat pfl faktakun-
skap, nflgot som i sig kan vara bide an-
striingande och ovant. Oklart och kzins-
lomiissigt tiinkande [r vanligare i vflr
vardag.

Det finns ofta en rent negativ attityd
mot logiskt tulnkande - speciellt som re-
sultatet ibland kan upplevas obehagligt
och omdnskligt eller ge en kdnsla av
meningsloshet och hoppl6shet.

ilegla slolpar ftir atl
uirdera sanningshalten
Ett oppet sinnelag rir grundforutsdtt-

ningen for att kunna vdrdera sannings-
halten i ett pflst6ende. Denna oppenhet
innebtir naturligtvis att man iir beredd
att rindra sig om nya fakta kommer i da-
gen. Neir vi aktivt forsoker vdrdera och
ta strillning till ett pistfrende eller ett f-e-
nomen, har vi god hjiilp av att ha nigra
stolpar som struktur i t i l lvrigagingsslit-
tet.

Den forsta dr att fi det past&ende
man har att ta stri l lning ti l l  ordentligt
prec'iserutt Vad pistir sig en homeopat.
ir isdiagnostiker eller akupressor egent-
l igen kunna utfora'l Lyssna noga pA vad
som egentligen szigs. Stall >besvdrliga>
frf,gor. Kan metoden diagnostisera en
viss sjukdom, bota sjukdornen, forhind-
ra i ldrande, ge bestirende viktminsk-
ning. fungerar den allt id osv.

Konr ihig atI bevisbdrulrrr ligger pi
den som kommer med piistaendet. inte
pA dig. Det i ir inte din sak att , 'bevisa',
(r, i lket ofla dr bide omojligt och absurt)
att vederborande har f-el (t ex i pestiten-
det att minskensbestri lning hji i lper mot
cancer) .

Friga vad det finns fcir argurnent t-or
att du skell tro pi det sorn utlovas. Vil-
ket rir deras starkaste argument? Ar det
bdsta argumentet enbart: >Tro pi rnig
for at t  jag sdger at t  det  i r  s i . , '

)r . . . reiki, moxaterapi,
s c i entolo g i, he lblods analy s,
b lo d s t cimnin g, kri s t allt e ra-
pi, mineralanalys, osteopa-
ti, hellenvork, spiralmas-
sage, longe ring, venpulnp-
te rapi, biopati, hydro-
terapi, .floating, prima vera,
pendling, THX, naturopati,
b i o ha rmon.y-, auri c ttl o -
t e rap i, b indv civ smas s a g e,
j o n t e r a p i . . . ) 9

Frfrga dven vilket argument som
skulle fi den troende att overge sin ldra
- ofta kan de inte trinka si,e nigot sfldant.

Extruordirttiru pdstciendert krdver
extraordindra bevis, speciellt niir de stri-
der mot beprovade principer som t ex
naturlagarna. Ett pistiende om att man
genom meditation kan li ira sig att svdva,
"leviterar. postulerar nflgonting helt
annat dn fbrmigan att med muskelkraft
hoppa upp och ner i sittande sti i l lning
med benen korsla-qda!

Ett fundarnentalt begrepp, och en
sji i lvklarhet tbr den vetenskapligt sko-
lade. iir kravi:t pit upprepburltet. Orn pi-
stflendet f irngerar bara fbr en individ el-
ler vid ett t i l l f l i l le blir det rnedicinska
viirdet fbrsumbart fbr alla andra. Anek-
dot iska tal lbeskr ivningar kan kr inslo-
rniissigt vara rnycket dvertygande. nren
deras r, ' i irde i jakten pi '>saiiningen> ;.ir
yt terst  tveksamt.

Om terapins pistidda ef'tekter visa-
de sig sti inrma, skulle de{ta ofta vara en
revolution fcjr rniinskligheten, och ut-
ovarna borde dlirf 6r klinna en stark mo-
ralisk skyldi-ehet alt omerlelburt kitu
ntt 'toden g rnn.yku.s r,,etetrskaplist f 'or att
grira tlen ti l lgringlig t(ir allmrinheten
(t ex en blodstrirnnrarc pir rarje opera-
t ionssa l ) .

Irrldrors
kinnetecken
lrrliiror har ofia vissa flterkomrnande

kiinnetecken. Man bor bli vaksam ndr

naturldkare



foljande typiska karaktrirsdrag visar
sig:

l. Auktoritetsbundna samfund med
karismatisk ledare.

2. Metoden pistfls vara bra for en
miingd vitt skilda, ej beskiktade sjukdo-
mar.

3. Pitagliga ekonomiska fortjiinst-
mojligheter kan skdnjas - >bondfinge-
ri>>.

4. Laran rir oforrindrad sedan grun-
dandet - kontinuerlig utveckling sak-
nas.

5. Liiran appelerar direkt till starka
kiinslomrissiga behov och onsketdnkan-
de.

6. Foresprflkarna visar likgiltighet
infor motsAgande fakta.

7. Minga stridande ldror finns inom
samrna omrflde.

8. Motstflnd mot l6ran fcirklaras bero
pi konspiration.

9. Ovilja mot vetenskaplig gransk-
ning och frinvaro av sjiilvkritik.

10. Hiinvisning till handplockade pa-
tientexempel.

11. Metoden pf;stAs fungera ti l l  100
procent!

12. Metoden saknar helt bieffekter.

Exempel pi allematiYliror
Hiir foljer en uppriikning av nigra av

de civer 200 alternativmedicinska kiror
sorn flnns i Svenge:

Irisdiagnostik, homeopati, fotsule-
akuroressur. rnagnetterapi, naprapati,
healing, hypnos, yoga, meditation,
energimassage, laserbehandling, zonte-
rapi, chiropraktik, reiki, moxaterapi,
scientologi, helblodsanalys, blodstiim-
ning, kristallterapi, mineralanalys,
osteopati, hellerwork, spiralmassage,
longering, venpumpterapi, biopati,
hydroterapi, floating" prima vera, pend-
ling, THX, naturopati, bio harmony, au-
riculoterapi, bindvriv smassage, j ontera-
pi, vacuumterapi, vega-test, eurytmi,
gestaltterapi, primalterapi, biofeed-
back, meditation. mahikari, hiranalys,
jin-shin-do, kirlian, shiatsu, makrobio-
tik, do-in, djupterapi, rebirthing, trager-
massage. rolfing, radiestesi, elektrote-
rapi, radionik, rayid-metoden, tandre-
fl exologi, Hawaiiansk tarnrrening, olje-
behandling, fasta, doftterapi, enderlein-
metctden, Schusslers vdvnadssalter, ler-
behandling, koppning, purifrcation
rundorvn. ortobionomi osv.

flylande grinser
Ingen skarp grdns existerar mellan

klassisk och alternativ medicin. och en
del av de skolmedicinska terapier som
baseras pi >beprovad erfarenhet> vilar
pi mycket briicklig grund. Det finns
heller ingen anledning att anta att en
skolmedicinsk utbildning automatiskt
>vaccinerar>> mot accepterande av irrlii-
ror.

Hdlsa

Figur 1. Patientens subjektiva hdlsa.
Pilarna visar ldmpliga tidpunkter for
teraoistart.

Det rir oomtvistligt att mflnga mf,n-
niskor som provat nflgon alternativme-
dicinsk terapi kcinner sig bcittre, men de
96r det kanske av andra skiil iin de sjiil-
va tror. Placeboeffekten dr mycket
kraftfull hos somliga. Uppm[rksamhet,
kroppskontakt, empati, omvflrdnad och
mcijlighet att fi tala ut om sina besviir i
en avstressad miljd iir nigra faktorer
som fflr de flesta av oss att kdnna oss
biittre.

En terapi
som alllid lyckas
Fcir den som trots allt vill ge sig in i

den lukrativa alternativmedicinska
branschen foljer hiir nigra tips och ett
exempel pfl hur man garanterat fflr
framging.

Viilj en terapiform som dr garanterat
ofarlig och som giirna involverar
kroppskontakt av nigot slag. Den bdrha
ett utlzindskt namn och sdgas ha mflng-
hundrairig historia med pfrstidd an-
knytning till traditionell folkmedicin.

Den skall vara bra fdr en mdngd oli-
ka diffusa obehag och besvrir och ta
hdnsyn till individen som helhet. Regel-
bundna iterbesok skall krrivas fcir full
effekt. Likhetstecken sdtts mellan hog
kostnad och effektiv behandling.

Nyckeln till framgflng iir kunskapen
att flertalet sjukdomstillstind (eller in-
billade sfldana) har ett varierande fcir-
lopp med perioder av fdrsdmringar och
fcirbrittringar omvdxlat med stabila pe-
rioder.

Fdrloppet kan se ut som i diagram-
met i Figur l.

Det v6sentliga rir att alltid starta tera-
pin ndr patienten kdnner sig sdmre - vil-
ket zir leitt eftersom han eller hon oftast
sdker just dfl. Fyra mojliga behand-
lingsresultat av din terapi finns:

I . Patienten blir biittre = Bevis for ef-
fekt!

2. Patienten stabiliseras = Du har
brutit forloppet.

3. Patienten fiirsdmras = Fdr lig dos,
scjkt for sent, ej anr,Snt terapin tillriick-
ligt liinge.

4. Patienten dcir = >>Om honftran bara
hade sokt tidigare . . .>.

Iui grunper kual
Sritt ut eller minska behandlingen pfl

dem som ?ir stabila och vdnta tills de
kdnner sig siimre, flterinsdtt diirefter.
N[r patienten fcirbiittras reduceras do-
sen - om patienten dr fortsatt bra bevi-
sar det behandlingens botande effekt,
och om patienten fdrsdmras igen visar
det att behandlingen behovdes i den ti-
digare dosen!

Si sminingom utkristallerar sig tv&
patientkategorier - de som rir frirbiittra-
de av behandlingen och de (fdrhopp-
ningsvis fi) som ddtt.

Metoden fungerar pi de flesta sjuk-
domstillstind, men rir s[rskilt effektiv
pfl sidana tillstind av olust och diffus
sjukdomsk[nsla som alla mdnniskor
drabbas av dfl och di, t ex trotthet, dom-
ningar och stickningar, muskelvlrk,
koncentrationssvirigheter, stelhet, in-
somningssvflrigheter.

Den iir givetvis ocksi fiamgingsrik
bland psykosomatiska sjukdomar, ddr
den fysiologiska kopplingen mellan
sinnestillstflnd och organfunktion gor
placeboeffekten extra pitaglig.

Ual sfieplislr!
Vanliga argument fbr att inte nd.rma-

re granska en alternativmedicinsk kira
dr >Om man kcinner sig bra cir vril tera-
pin ocksd bra, och >Vctr och en skall lft
bLi salig pd sin tro>.

Foljande motargument borde dock
vdcka till eftertanke.

l. Patienten kan bli avsiktl ist lurad
att tro pi en l6gn!

2. Patienten och hans omgivning blir
uppliirda i magiskt tf,nkande, vilket kan
fi allvarliga foljder i andra samman-
hang.

3. Patienten kan bir kommersiellt ut-
nyttjad av >bondf&ngale>>.

4. Behandiingen kan vara rent l-ralso-
vfldlig, vilket finns rtrokumenterat i ett
stigande antal fall.

5. Beteendet sprids genom att pari-
eiife:: genom sitt exempel stimulerar
andra a'"t prova.

6. Terapin kan fdrdrdja eller forhincl-
ra atl patienten fflr en tungerande be-
handling.

7.'Ierapin gen*rer&r ingen kun-
skapsbas att bygga pa f'or framtiden.

8. Naturliikemedelsnrarknaden mot-
verkar den seriosa kikemedelsindu-
strins satsningar inom omridet. Ingen
effekt funnen = forskningsuteifter rnen
inga inkomster. Effekt finns = markna-
den redan blockerad av billist l'rarnst,rill-
da, diligt kontrolleradc pre[arat.

En sund skepsis Zir individens (l l ika-
rens och patientens) hzista sAtt att mcita
ett ociverskidligt utbud av i huvuclsak
verkningsicisa terapicr. o



Evolutionens slut
Peter Ward: The End of Evolution. Dinosaurs,
Mass Extinction and Biodiversity

Med biologisk massdod avses
att ett stort antal arter d6r ut under
en (geologiskt) kort tidrymd Pale-
ontologerna kdnner till ett femton-
tal fall av massddd. En del av dessa
anses ha utrotat upp till hiilften av
viirldens arter. Peter Ward har valt
ut tvi av dessa fall av massdod,
som han kallar "den forsta handel-
sen" och "den andra hiindelsen". De
intrAffade for 245 respektive 65
miljoner ir sedan. Det var den
andra handelsen som dodade dino-
saurierna, och den anses ocksi ha
utrotat minst halften av jordens

ovriga arter.

Det mesta av boken 6gnas 6t
tankar och resonemang om orsa-
kerna til l dessa hAndelser i jordens

historia. Det finns for minga sido-
spir for min smak, men vissa delar
av boken iir verkligt bra populdrve-
tenskap. Det galler speciellt kapitel
6, som redogor for de senaste ve-
tenskapliga upptiickterna och de-
batterna om utrotningen av dino-
saurierna.

Ward betonar starkare iin de
flesta av hans kolleger att det finns
flera orsaker bakom dessa tvi hiin-
delser. Bida orsakades enliE hans
framstiillning av flera faktorer, bl.a.
klimatforiindringar och en plotslig
tindring av havsytans nivi. Men
kulmen, fitminstone i friga om den
andra handelsen, var att en eller
flera stora asteroider triiffade jor-

den

Den sista delen av boken tignas

Foi-KvETT sn 3-l  1995

Pi vAe Mo-r KNocKo ur ?

6t det Ward kallar "den trede
handelsen", alltsi den massutrot-
ning som pigir nu. Han 6r noga
med att framhilla att den inte har
borjat nyligen, utan har pigfrtt i ett
par miljoner ir. Minga arter har
gitt under pi grund av istiderna
under de senaste 2,5 miljoner 6ren.
Vidare har minga arter forswnnit
nar mlnniskan slog sig ned i olika
viirldsdelar. Invandringen av man-
niskor till Australien for ca 35 000
6r sedan sammanfoll med att ett
stort antal arter fbrsvann, speciellt
stora daggdjur. Pi ett liknande siitt
dog tvi tredjedelar av den ameri-
kanska kontinentens storre dagg-
djur efter miinniskans ankomst.

Siledes forefaller den av minga
omfattade tanken att de sikallade
primitiva folken lever i harmoni
med naturen att vara starkt over-
skattad. I)et finns iiven andra indi-
kationer pi detta. Ward rapporterar
att det till varje fiadercape som bars
av en traditionell hawaiansk kung
gick it fiadrar frin 80,000 fEglar
Dessa caper "knuffade med siiker-
het mer an en art 6ver utrotnineens
brant".

Men naturligtvis ger den mo-
derna teknologiska civilisationen
upphov til l mycket allvarligare hot
mot den biologiska mingfalden,
t.ex. den av mdnniskan orsakade
viixthuseffekten. Ward pekar pi en
likhet mellan den andra handelsen
och den pigiende tredje hendelsen
Den andra handelsen, som innebar
slutet for dinosaurierna, tycks ha
bdrjat med en allmiin hojning av
jordens temperatur orsakad av gas
som strommat ut ur lulkaner. De
beriiknade gasvolymerna ar ungefar
de samma som de som miinniskan
sliipper ut i dag

Forhoppningsvis kan vi lara n6-
got av historien, och inte bara fr6n
miinniskans historia.

Sven-Ove Hattssort
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Tanke och kansla
Antonio R Damasio: Descartes' Error. Emotion, Reason and the Human Brain, Picador,7991.

Minga av oss antar mer eller
mindre automatiskt att tanke och
kansla iir - eller i varje fall borde
vara - helt skilda hjiirnfunktioner
Tankandet anses fungera sont bast
nar kanslorna ar omsorgsfullt av-
stansda. Detta ideal av "ren" tanke
dr Jnderforst6tt i de flesta be-
skrivningar av rationaliteten

Antonio Damasio, en varldsbe-
r6md amerikansk neurolog, havdar
att det rena fornuftet 6r ett sjalv-
upphavande ideal E,n hel del av
hans resonemang bygger pi studier
ar,' patienter vars logiska formiga
verkligen ar "ren" och op6r,'erkad
av kanslor. personer med hjarn-
skador ar,' vissa typer som ger ett
flackt kansloliv eller oformAga att
h1'sa kanslor Som en foljd av de-
ras kanslomassiga brister har dessa
patienter en starkt begransad for-
miga att stalla upp rnAl och hilla
fast vid en stravan att nA dem De-
ras uppmarksamhet I'andrar stan-
digt bort frAn den sivna eller valda
uppgiften. De missl l 'ckas aven med
att skilja ntellan valmojligheter med
olika r,'arde, vilket gor dem ofor-
m6gna att fatta rat ionel la beslut

Siledes ar det "rena" fornuftet
en patologisk snarare an en ide-
alis( forri ar,' tankande A andra
sidan ar Damasio fullt medveten
onr de skadeverkningar som vissa
typer av kanslomassi*et infl1''tande
kan ha pA tdnkandet Onske-
tankande och vidskePlighet ar
bland de tydl igaste exemPlen.

Ett val fungerande tankande
kraver inte frinv'aro av kanslor,
men det iir ej heller fdrenligt med
varje fornt av kanslomassigt infly-
tande Det fordrar god balans
nrel lan ol ika kanslor Damasio har
inte ntycket att saga om denna ba-
lans Att karakterisera den bdr vara
en uppgift for inte bara for biolo-
ger, utan aven for filosof-er och
beslutsteoretiker

Karnan i en kiinsloupplevelse iir
enligt Damasio att uppleva de fY-
siologiska foriindringar i kroppen
som hor ihop med den aktuella
kanslan. Hjdrnan foljer kontinuer-
ligt kropper til lstind genom neu-
rala och .emiska informations-
kanaler. Man iir inte riktigt riidd,
nedstiimd eller lycklig om inte
hjarnan registrerar de biologiska
foriindringar i kroppen som ar
sammankopplade med dessa olika
sinnestillstAnd Som stod for sin
hypotes hanvisar Damasio til l stu-
dier av patienter med storningar
som drabbar hjarnans avlasning av
kroppens til lstind. Fdrlust av
proprioceptionen (varseblivning av
liige och rorelser) och andra lik-
nande storningar ar kopplade til l
svira mentala stdrningar.

Enligt Damasio dr det mdnsk-
liga fornuftet knutet til l kanslorna,
och dessa Ar i sin tur koPPlade til l
det grundlaggande samspelet mel-
lan hjarnan och kroppen. Darav
folier att Descartes miste ha haft
fel- niir han tiikopplade det ratio-
nella sinnet frin kroppen. Cogito
ergo sunt ar neurofysiologiskt fel,
eftersotn den manskliga tanken inte
kan finnas som ren tanke utan
kroppsupplevelse.

Lika fel, hiivdar Damasio, har
de tankeforskare som betraktar
medvetandet som en mjukvara som
skulle kunna koras pA vi lken dator
som helst, men som rikar kdras Pi
den dator som kallas hjiirnan.

Detta ar en valskriven och
tankevackande bok Den innehiller
en blandning av I'ad som dr allmdnt
vedertaget av neurolo,eer och di-
verse kontroversiella hyPoteser
framlaqda av forfattaren. Damasio
ar emJllertid i regel noga med att
inforrnera lasaren om nar han talar
om accepterade fakta och nar han
spekulerar Det ar ocksi Posit ir t
att han inte har nigra "intperialist-

iska" ansprik for sin egen veten-
skaps vidkommande. Damasio ar
angelagen att pipeka att fastiin
biologin kan lara oss mycket om
den miinskliga samvaron, kan
sociala foreteelser inte reduceras
till biologi, utan miste studeras
som sidana.

Sven-Ove Harts.sort
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MBEQOMKMHMYMLMLMAMNM
Finst i l t
Bibliotekstianst publicerar recen-
sioner av snart sagt varje bok som
konrmer ut i Sverige. Samman-
stiil lningarna av dessa blir i prak-
tiken viigledande for de flesta
bokinkopen frin bibliotekens sida
Recensionen skrevs til l den fore-
gfiende upplagan F-olh'etl avstir
frin kommentar, men undrar om
ingen under t iden har meddelat
Bibliotekstjanst att amnet iir minst
sagt kontroversiellt

Bl Nlattson, Dan. Jordstr i l -
ning. hiilsa och forntida vetande.
Nykopings tvan etenskapliga bok-
tbrening. 191 s I l l  l i t t  Li ten st i l
Andra. nAgot omarbetade uppl
Foregiende uppl  l99 l  .  T i l l  den
andra uppl har kapit let "Att be-
trakta jordstr i lning" omarbetats,
ett kort efterord til lkomrnit samt
boken forsetts med hirda parmar
I hafte 18. 1991 f ick den forsta
uppl ful jande recension: Tekniken
att anr,'anda slagruta har ofta be-
traktats som oseriost hokuspokus
Idag ar det alltmer vedertaget att
rnan nred hjalp av enkla instru-
rrent son'l fungera som kiinsel-
sprdt genom sina egna omedvetna
muskelrorelser kan al'lasa elek-
tronragnetism och vattenidror i
marken. Fdrf. ger minga exempel
pA hur tekniken anvands inom
skilda yrkesgrupper. Han har sjalv
nringirig erfarenhet och beskriver
ingiende hur avlasningsinstrumen-
ten (slagruta och s.k vinkelpin-
nar) kan t i l lverkas och anvandas
En stor del av boken innehil ler
redov' isninqar av matningar utfur-
da i ' id kultplatser, k1'rkor. troja-
borgar och nre-qalitgrar,'ar N{iit

t :o t .Kv i . ' t " t '  3_ l  1995

ningarna visar i samtliga fall att
anlaggningarna har placerats med
utgingspunkt i de elektromagnet-
iska linjer som man kartlagt i
marken. I boken ingir aven ett
kortare kapitel dar forf. polemise-
rar mot skeptiker som har angripit
slagruteanhangarna for oveten-
skaplighet. Boken har dock sak-
lighet och bredd och hanvisar til l
befi ntlig referenslitteratur. Minga
foton och teckningar il lustrerar
tertavsnitten. Sti len ar dock i  min-
sta laget
- Ewa Bergdahl Bulukin (R)

N,H.

Vetenskaps-
akademiens
boktips
Kungl Vetenskapsakademien har

-9ir,' it ut ett hafte Boktips, som in-
nehiller kortfattade recensioner
och presentationer av omkring
150 popul6rvetenskapliga fbkta-
bocker som Vetenskapsakademien
rekommenderar Bdckerna har
granskats av akademiledamoter
med avseende pi vetenskaplig
korrekthet, om nya vetenskapliga
ron beaktats, och om spriket dr
lattbegripligt. Enbart bocker som
hiller m6ttet har tagits med

Bakgrunden til l att Veten-
skapsakademien har l6tit gdra det-
ta siigs vara "det smygande in-
tringet av s.k pseudovetenskap"
och svirigheter for bl a larare och
bibliotek att hitta bra b6cker. Att
Vetenskapsakademien nu tar ett
initiati 'n' for att motverka detta ar
helt i  l inje med Vetenskap och
Folkbi ldnings verksanrhet, och vi
ffir hoppas att Boktips karr hjalpa

till att ge god popularvetenskap
storre spridning.

Hur,uddelen av bockerna ar
inom naturvetenskap och matema-
t ik; Boktips har avdelningarna
Matematik, Fysik, Kemi, Geo-
vetenskap, Biologi, Teknikhisto-
ria, Psykologi och Ovrigt Nristan
alla bocker ar pi svenska, men
dven ett par pi engelska finns
med

Haftet vander sig kanske framst
til l lArare i naturv'etenskapliga dm-
nen, men ocksi t i l l  bibl iotekarier,
journal ister och al la andra intres-
serade

Boktips kan rekvireras fr6n Ve-
tenskapsakademien, som ocksi tar
emot synpunkter pi Boktips och
forslag pi bocker - bide pi sr,'en-
ska och utlandska infor ndsta ut-
gfrr'a Adressen ar:
Kun gl.  Vetenskapsakadem ien
Boktips
Box 50005
IO4 05 STOCKHOLNI
Fax:  08 -  15 56 70

Svonle ,lott.s'.sott
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Hdsten 95 kunde man i
tidningar i hela vdrlden
lasa om hur hinduiska
gudabilder pfl ett oforklar-
ligt siitt lapade upP mjolk
som offrats till dem.

Naturligtvis fick James
Randi massor av fbrfi6g-
ningar om vad som egent-
ligen hade hant. Hans svar
lades ut pi Internet.
Det foljande ar ett referat
av nigra av Randis rdtt
muntra kommentarer till
dessa "handelser".

Inf-or hotet onl en dag med
nyhetstorka -r1ick Reuters
ut med foljande nyhet frin
New Delhi:
Folkrnassor har invaderat
tempel i hela Indien och
grannlandet Nepal sedan
det uppstitt rykten om att
hindr-riska sudabilder
dricker mjolk som hiillts
upp 6t dem som ett oftbr.

Enligt ett t idningsrnedde-
lande frin Toronto i
Canada lapade gudabil-
derna i sig rnjolk i ett tem-
pel i denna stad

Det som r,'erkliqen hander
ar att mjolk sugs tlPP
teskedsvis med kaPil l[r-
kraft. En skvdtt nrjolk sorn
hil ls inti l l  gipsavbildning-
ens mun "fbrsvinner" en-
l igt t idningarna Det tror
inte Randi pA N'ljolken
f'6rsvinner inte. den sugs
helt enkelt upp av giPset

En person frAn templet i
Toronto sa. "Det ar Precis
som om nigon hade sugit
upp mjolken med sugrdr."
Just det! kommenterar
Randi och tilldelar honom
tio pozing for att ha lost
mysteriet, men minus tio
pozing for att strunta i
detta.

Randi tror att en giPsbYst
av Lyndon Johnson skulle
utfora samma Prestation,
kanske med en ol
Skulle det ocksi raknas
som ett mirakel? Kanske i
Teras . . .

Randi foreslir att man
testar fenotnenet genom
att erbjuda gudarna en
tesked black. Om aven
denna vhtska "laPas uPP"
ar de hinduiska gudarna
antingen oerhort korkade
eller forsedda med brist-
fblliga smaklokar Men
detta test kommer aldrig
att genomfdras. eftersom
bide det ligger i bide
prasternas och mediernas
intresse att denna fars fEr
spelas upp. Randi anslir
tiden som hysterin f6r Pi-
qi t i l l  ser veckor.

RANDI OM MJOIXORICKANDE
GUDABILDER

Arsenik
och gamla
ldkemedel
I New. Scientist (30 sept
1995) rapporteras att det kan
finnas mer an ett skiil till att
avsti frfrn preparat som ingir
i den tradit ionella kinesiska
folkmedicinen. Ndr den ame-
rikanska tullen beslagtog ett
parti "medicinkulor" som ti l l-
v e r k a t s i f a b r i k e r i K i n a .
skedde det darfor att man
misstankte att de inneh6ll de-
lar frin utrotningshotade djur
som tigrar och noshorningar.
Men nar man analyserade
kulorna, sotn brukar fortaras
genom att upPlosas i varmt
vin eller vatten och drickas
som "te", visade det sig att
de inte inneholl de stora
halter av svavel, fosfor och
kalcium som pekar pi att de
framstiillts av ben eller horn.
I stiillet hittade man de giftiga
metallerna arsenik och kvick-
silver i halter som kunde vil la
fbrgiftningar vid uPPrepat
bruk. Enligt en erPert Pi ori-
entalisk rnedicin vet bide ti l l-
verkare och konsumenter oln
att preparaten innehflller des-
sa metaller, men de anses
eflbktivare an medicin sont ar
mindre giftig

l 9
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W0tern
Seger over Gel ler
Det var den 7 juni 1989 sont
Janres Randi forst stamdes for
fortal av Uri Geller Sedan dess
har  Randi ,  CSICOP, det  CSICOP
narstAende Prometheus-forlaget
och ylterl igare nigra individuel la
skeptiker bl ir , ' i t  stamda av Geller
och hans kumpaner Nu ar emel-
lertid alla dessa riittsfall avslutade
Geller och hans medhjalpare "har

antingen forlorat sin mil, eller inte
vunnit nigot, eller f6tt dem sum-
mariskt avforda fi6n riittens bord,
el ler har dragit sig t i l lbaka", sum-
merar Janres Randi. "Vi har r,unnit
en total seger over denr sonr vi l le
rysta oss och skramma oss t i l l  un-
derkastelse genonr stamningar"

Rrrsi.s april 1995

Gel ler  i  ny
rdttsaff dr
Lrrt i l lverkaren Tinrer har pro-
ducerat en reklanrf i lm dar ett
mediunr fbr-9dves forsoker stoppa
en Tirnex-klocka med paranor-
mala krafter Uri Geller tycker att
nrediet l iknar honom. och har
sthntt foretaget

Skeptit'al I'.ye rn' 3, 1995

James Randi i
Scienti f ic
American
Janres Randi har numera en fast
spalt i Scientific American. Randi
presenterades forst i en tvisidig
artikel i julinumret av tidskriften
Han ger dar sin syn pi Geller-
affaren och hur de enorma skade-
stindskrav som Geller framforde
pA ett tragiskt satt drev in en kil
mellan honom och den ame-
rikanska skeptikerorganisationen
CSICOP. I juninumret av Sci-
entific American kan man lasa en
recension av fysikern Frank J
Tiplers bok The Physics of Inr-
nrortal i ty (Ododlighetens fysik),
dar han havdar att teologin ar en
gren av fysiken och att all man
efter doden kommer att ha int imt
umgange med "inte bara varldens
vackraste kvinna, inte bara med
den vackraste kvinna som nigon-
sin funnits, utan .. .  den r, 'ackraste
kvinna vars eristens ar logiskt
mojlig " Det liter fantastiskt, men
mAnnens kroppar kommer att bl i
perfekta innan detta intressanta
rn6 te  in leds  . . .

G F L LE R-KUR VA ITI

Kreationlsterna
slar t i l lbaka
De amerikanska motstAndarna t i l l
evolutionstanken har inte gir,' it
upp kampen trots n8gra nederlag.
som t  ex nar  USA:s hogsta dom-
stol furklarade att "Creation sci-
ence" inte f ick laras ut i  amerikan-
ska skolor Nu propagerar man i
stii l let for nigot som kallas "ln-

telligent design" och som innebar
att livets mAngfald forutsatter ett
hogre medvetande En larobok
som lar ut detta synsiitt har sAlts i
19 000 ex Denna bok, O.f Ponda.s
attd I)eople. undviker att nAmna
nigot om Gud som skapare, och
kan darfor slppa det forbud sonr
den oppet kr istna fundamental is-
nren drabbats av niir det gziller det
al lmanna skolvasendets biologiun-
den' isning Och er, 'olut ionstanken
har inte slagit  i_qenonr helt  ens
bland lararna r, 'ar farcie biologi-
larare i  Kansas vi l le ge kreatio-
nismen och er, 'olut ionismen l ika t id
i  unden,isnineenl I  stater som
Alabama och Texas attackerar
kreationister skolor. larare och
laroplaner i  svfte att andra bio-
logiundenisningen i  kreationist isk
r ik tn ing Samt id igt  som kampen
nrot Danvin leds av kristna tunda-
mental ister, kan man konstatera
att utveckl ingslAras accepteras a\ '
nastan al la praster och rabbiner'
med utbi ldning pi universitets-
n iv6.
Sc'ietrlific ,4meric'on, prlt 1995

20



Mterw
Amalgamsanering
Socialstyrelsens expertgrupp har
lagt fram en rapport om "amal-

ganrsjuka", som har debatterats i
Lcikortidningen I sin slutreplik
(nr 19, 1995) framhil ler gruppen
att den "aldris pistitt att patienter
som anser sig vara sjuka av
amalgam ar fr iska el ler inbi l lat
sjuka" Dessa patienter I ider av
sr,'6ra sjukdomssymptont, men det
f inns hit t i l ls inget underlag for
slutsatsen att deras ohalsa beror
pA kvicksi lver fr in anralganr De
undersdkningar sont gorts har
inte hel ler kunnat bekrafta upp-
gifterna ont att de flesta av dessa
patienter bl ir  bra efter amalgam-
sanerinq NAgon minskning av
sjukskri l 'ninsen efier amalqamsa-
neringen har inte hel ler kunnat
konstateras.

Forra mil joministern Gorel
Thurdin sager dock "Jag i fr i_ea-
satter starkt deras slutsatser Jag
har inte sont statsrAd genomtbrt
en a\\'eckling a'u antalsanret dar-
for att jag tror att det ar ofbrlist "

Det Ar ju betryggande att vi  har
pol i t iker  som kan bedoma r  ad
sonr Ar fbrl igt el ler ofbrl igt,  si  att
v ' i  inte tv' ingas l i ta pi forskarna!

H e l.si trgb(//gr I )ugh lud
I0  I  I  19e l

Placeboeffekt av
dataprogram
Med de nyaste programmen for
persondatorer okar kraven pi
datorns formiga att mycket
snabbt bearbeta stora miingder
information. Men Okad minnes-
kapacitet kostar pengar, si ett
program lor 995 kr som utrattar
vad en minne.modul lor ca 3000
kr liter nast for bra for att vara
sant Men nar flera dataskribenter
(bl a Sv'D:s Mats Hedberg) test-
ade Softram kunde han konstatera
att programmet Softram som for-
dubblar RAI\{-minnet "verkar

fungera mycket bra". Han kon-
staterar att r,' issa funktioner verkar
fungerar lingsammare med Soft-
ram, men det uppvags av furdel-
arna "Speciel l t  marks det nar man
hanterar stora grafiska filer, pl6ts-
l igt svi i l jer darorn en hel del
mera " Efter nigra minader av-
slojades det att  Softranr inte utrat-
tar nigot nlttigt arbete alls - det
andrar bara i de siftior som visas
pA skarrnen och som anger t i l l -
gangligt minnel De tusentals kop-
are sonr blir,' it lurade kommer har
bl ivi t  lovade pengarna t i l lbaka

Datorspdken
Att spoken hors pi radio och kan
spelas in pi band har vi hort talas
om forr. Nu borjar det ocksi fure-
komma att de meddelar sig genom
att plantera filer pi hArddiskar
Detta enligt Mark Macy, en
amerikan som just nu iker runt
och forelaser om "de senaste
teknologiska bevisen for liv efter
doden".

Pro Factrt l(3), lgg|

Det tragiska fallet
Tina Resch
E,tt av de mest beromda pol-
tergeistfallen iigde rum i Colunr-
bus, Ohio, 61 1984 Fenonren
skedde kring tonArsfl ickan Tina
Resch Ti l l resande paraps)'kologer
var begeistrade, en av denr ar,'en
efter att James Randi avslojat hur
Tina sjalv framkallade fenonrenen

I oktober 1991 erkande sig Tina
skyldig t i l l  att  ha slagit  sin rreir iga
dot ter  t i l l  dods

Vi mfrste nu friga oss. sager
Randi, om inte de personer sorn
bidrog t i l l  att  haussa upp feno-
menen och ge Resch r, 'ar ldsr "-kte.
ocksi darigenom fon'arrade f l ick-
ans redan di uppenbara psi 'kiska
problem.

T'onrpcr Ba.t, Skelttit'.s lle port
t,ol 7. nr 3. 199J-95

l'f S-!-t.tf .tl
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Mtern
UFO i  Bulgar ien
I  september 1995 samlades 3000
bul_qarer vid en flygplats nara
Donau fior att ta emot en delega-
tion frin planeten Krisi. Enligt de
tre sierskor som dragit iging det
hela skul le utomjordningarna bl.a.
betala Bulgariens ut landsskuld
De tre begiirde att flygplatsled-
ningen skulle stoppa all flygtrafik
fbr att slappa fram utomjording-
arna SA skedde dock inte, och de
skvl lde de det utebl ivna besoket
pi stdrande fly,etrafik

En stund senare f ick pol isen in-
tr ipa for att  skl 'dda de tre mot
den uppretade folkhopen

I)ugatt.s t'.r'hater I8 9 I995

Harvardforskning
OM UFO
Han,ardprofessorn Johri Mack
bedrir er studier av r lanniskor som
pdstir sig ha 'u'ari t  i  kontakt med
UFOn, bl ir , ' i t  kidnappade av ufo-
nauter etc l \ lack halu'ackt stor
utrlpniarksarlhet genom att offent-
l igt deklarera att han tror pi deras
berattelser. och alltsi ar overty'gad
onr att jorden fEr besok frin fram-
nrande planeter Han,ard-univer-
sitetet har undersokt om Macks
forskning foljer de etiska reglerna
fbr erperiment pi manskliga fur-
sokspersoner, men inte funnit nA-
got att  anmarka i  detta avseende.
Darfbr fir han hillas. ar,'en om det
nog ar nringa av hans kol leger
sorn bekl/nlrar sig or,,er hur det an-
r ika universitetets anseende p6-
verkas.

A1/.\7t Ra7t61'1.s.1rnri I 995, m..fl .

F()r NvF T'r' .'t _l I 99-i

Dyrbara droppar
Sunr Shinri Kyo, den sekt som
misstanks for gasattackerna i
Tokyo, hade en vAl utvecklad
kommers med reliker. For ett be-
lopp motsvarande 2000 dol lar
kunde medlemmarna kopa en l i ten
flaska med ledarens badvatten,
som tillskrevs mirakulosa egen-
skaper FOr ett belopp motsvar-
ande 10 000 dol lar kunde de fE
dricka sin ledares blod

North fexo.s Skeptic:, maj 1995

BOnefors6k
Vid University of Nerv Mexico
(USA) pigir ett forsok som syftar
t i l l  att  ta reda pi om alkoholism
kan botas el ler l indras medelst
forboner For detta andamil
genomfor man en dubbelblind
studie dar 60 personer ska be for
42 ol ika alkoholister Projektet
f inansieras av National Inst i tutes
of Health. som ar ett federalt or-
gan Projektet har dock kri t iserats
av rel igionskri t iker som menar att
det innebar att federala pengar an-
vands for religiosa iindarnil

AitlSn lkporrs maj 1995
( lr,l e v' A I a x i c' cr r r.y

.for Sc'iartt'tt otkl llea.sotr1

Brdnnande
En hol l i indsk scenhypnotisdr m m
vid namn Rasti  Rostel l i  p6stAr sig
ha or,'ernaturliga krafter Ett av
hans tr ick borjar med att han l&nar
ett cigarrettpaket av n6gon fri-
vill ig i publiken Han riv'er ar,' ett
l i tet stycke av aluminiunrfol ien
inuti  paketet och ber v'eder-
borande fukta det med sal iv

Sedan knl,cklar Rostel l i  ihop
fol iebiten och stoppar den i  hans
hand "Du har ett glodande kol i
handen" si iger han, och strax
sldpper den fr ivi l l ige fol ien och
sager att den ar for het fbr att
hi l la i  handen

N{en forklaringen ar inte hvpnos
utan kemi

"Hypnotisoren" stoppar in ett
l i tet stycke natr iunrhl 'drorid i  den
fuktade fol ien innan han knvcklar
ihop den Ser iosa i l lus ionisrer  ut -
for inte detta tr ick. eftersonr det
f inns r isk att den stafkt f iatande
natr iunthYdroriden lacker ut pa
huden

Magnetiserat
I  Sochi kan man kopa ntasne-
t iserat brannvin, sotn qaranteras
inte ge baksmalla Ti l l r  erkaren,
Yuri Tkachenko, har n1'li{ren ffitt
t i l lstAnd av myndighererna art
ocksi magnetisera Socl i i - f loden,
r,' i lket ska minska utflodet av for-
orenin_gar i Svarta ha'r'et.

Arel Zealurrtl Sikapt i c',
.seSttemher 1991

llAS:l.\, ntzr.\ |995
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Satan i tvdttmaskinen
Folks tro pi djiirulen kan ibland ffi
allvarliga konsekvenser, t.ex. ge
liimplig jordmin for ryktes-
spridning om satanism. Om
sidana rykten drabbar ett
foretags produkter, vad
finns de att g6ra?

Eftersom klar och
overtygande bevisning
lor diiivulens icke-exi- ,
stens torde vara svdr
att istadkon'rma. iterst6r
att koppla in riittsmaskine-
riet mot sjalva ryktessprid-
arna.

En art ikel i  Daeens Industr i
(13/9 -95) tar upp ett svirartat fal l
i LiSA. Ett av viirldens storsta til l-

verkare av dag-ligvaror, proctor &
Gamble (omsAttning ca Zl5 mit_

jarder kr.) har i l5 ir tvingats

EU-NORM
fdr spa-
kiringar?
Frin vir medlem Kjell
Stromberg har Folkvett
fEtt ett klipp frin Neri-
kes Allehanda den
30112 -95 Tidningen
iignar en och en halv
sida i t  spidomskonst,
sA att li isekretsen ska
kunna orientera sig om
vad som kommer att
ske under 1996 En
"spidam" vid namn
Britt-Inger Arelsson
spir journalisten Ker-
stin Andersson om det
kommande 8ret. Denna
Britt-Inger, som bara
arbetat professionellt i
tvi  Ar, tar "annu" bara
150 kronor for en kon-
sultat ion. Hon har "git t

kurs i  mediumutbi ld-
ning. Hon och hennes
vdnner ordnar ocksA
seanser. OcksA har har
EU ett finger med i
spelet. EU-normen kra-
ver att man uppf'ller
vissa minirnikrav
. I\{an skall upptrada
pi ett trevligt satt
.  Man skal l  kunna ge
bevis pi att man haft
kontakt med folk pfr
den andra sidan. kunna
beskriva hur de har
dott,  kunna formedla
vi lka budskap de har t i l l
anhoriga och kunna tol-
ka dem pi ratt  satt
.  N{an skal l  ocksA
kunna hAlla privatsean-
ser, el ler dernonstrat io-
ner som det nuntera
kal las, och stordenton-

til l olika stAmningar mor
ryktesspridare, som i

. flera fall visade sig
"* arbeta for konkur-

il rentforetag Ryktena
g; handlade om hAxeri

och penningstdd til l
okanda satanistorqa-

T1,;lff, nisationer. Visserli-
gen har samtliga m6t

;' hittills vunnits av
Procter & Gamble. menr: foretaget har flera ginger

tvingats att iindna eller ta bort
varumarken frin minga produkter

En miljon francs f6r bevis
pA overnaturlig kraft
Utlastelsen har gjorts av en biofusiker vid universitetet i

Nice- Henri Elroch, som bedriver siirskild unden'isning for
att gora studenterna mera kritiska till det paranormala. Hit-
til ls har 170 personer gjort ansprik pi milionen, 6nnu dock
utan itfuljande bevisning

tr'etarxlets vcir'ld, PI. I I I 1995

Bildningsverksamhet?
Denna annons ar sarad ur en landsortstidning. NBV dr
nykterhetsrdrelsens bildningsorganisation, men har verkar
det varken handla om nvkterhet eller bildnins - snarare
tl'artom.

KYRKOR och SAMFUND

VINT URSPRUIIG?
Temadag med Mats Mol6n, geovetare och biolog.
L6rdag 9/!9: 10.00 Bibeln och evolutionen (bibelsamtal) - 1 1 .15 Bibeln
Ar en saga? (gudstjdnst) - 14.00 Filosofi, religion, tro och vetande -

14.50 Djurens och mdnniskans uppkomst - 15.40 Jordens Alder -
16.30 Ven ursprung och jordens historia - 19'00 Bibeln, dinosarier och
Noas flod - 20.00 FrAgor.

VEI kom na t I I I Adventkyrka n, Krontorpsgatam 3.

Arr: Adventkyrkan/NBV

F o l . I \ \ I : l t '  3 - J  I 9 9 - i



The Vision Thing
Pentagon har satsat 20 miljoner
dollar pl att pi dvernaturlig vdg
ol'erlista Kreml. Pengarna kunde
lika gdrna ha kastats i sjdn, visar
en studie av verksamheten som
utforts av CIA pi uppdrag av
USA.s kongress. En besparing for
de anrerikanska skattebetalarna pi
en halv miljon dollar om iret nir
programmet med det nigot oro-
v'ackande namnet "Stargate" nu
aw'ecklas. Enl igt Time Magazine
som agnar en helsida it historien,
var det tack vare ett par trosl'issa
senatorer som Pentagon under si
lAng t id f ick hundratusentals dol lar
om iret De hade hort rykten onl
tankedverfbringsspioner som ritat
upp 20 tunnlar som nordkoreaner-
na grart nara den demil i tar iserade
zonen och sortt kunnat iterge rit-
ningar av topphemliga sor, jet iska
ubitar \ /erkl igheten var inte al l t id
si pricksaker ett nredium sont for-
sokte "se" \ 'ar en anterikansk -ge-
neral sonr kidnappats i  I tal ien hol ls
lingen, v'6gade fbrmoda att han
holls i  stenhus nred rott tak Bland
ovriga nrisslyckanden namner
Time fursdk att ange var Kadaffi
hol l  hus under det atnerikanska
bombangreppet  1986 och at t  l is ta
ut var en misstankt dubbelagent
kunde ha gomt pengar han ffitt
t i6n motsidan

Sanrmanlagt l1'ckades medierna
i sina forutsagelser i 25 o,/o av
fal len Sif lran kan tvckas hog, men
dA raknas aven "l 'aga och al lnrant
hi l lna" svar in bland traffarna

(' lA s rapport antyder aven att
medierna (sorn ibland var f .d
underrattelseoff icerare) kunde ut-
lasa sina uppdragsqivares fon'ant-
ningar och dessutom utnytt ja sin
egen sakkunskap for att  se t i l l  att

f  {  r l  h 1  y : ' 1  I  j - +  l ( / 9 i

kunderna blev nojda. De som for-
sdkte ta fram information frin
medierna kan ocksi ha bidragit
med att forbattra det de fEtt hora.

"Folk vill tro att det paranor-
mala ar Akta", siiger Martin Gard-
ner, som presenteras som en av
grundarna av CSICOP (Vetenskap
och folkbildnings amerikanska sys-
terorganisation) til l Time. Ndst
sista ordet gir till den 77 -6rige

senatorn Clayborn Pell frin Rhode
Island "Om CIA inte ar intresse-
rat, si ar det deras sak Jag ar
or,'ertygad om att vi bor fortsatta
att forska " Tidningen sammanfat-
tar "Tack vare detta slags tro pi
ESP kan medierna trol igen rakna
nred att kunna forsorja sig dven
om ar,lalet med Pentagon snart
komnrer att  sagas upp

l,l.H.

Ma Oftedal - UFO-prtist
I LIFO-aktuellt nr 4 1994 talar den
riktbekanta priisten Ma Oftedal ut
om UFO. Hon ser ett klart sanr-
band mellan sin verksamhet som
priist och sina isikter om utom-
jordingar.

"Eftersom jag 6r prast och har
jobbat i minga ir och levl med
den andliga varlden si har jag lart
mig att den miste tolkas med sina
e,qna verktyg Man kan inte ens
anvanda rat ionel la begrepp Det ar
sanrma sak med UFO N{an pratar
med astronomer och vetenskaps-
man, nren jag tror aldrig att vi  kan
losa den fr igan med rat ionel la
slutsatser Det ar en djrp andl ig
friga varfor de ar har. och det kan
man inte losa med r, 'etenskaplirra
metoder. "

Sjah' har Oftedal kontakter
med utonrjordingar fi-in Orion.
och hon har ibland kant "att  

iag
nrer t i l lhor Orion an har pi jor-

den" Hon ingir i  en grupp onr
4-5 personer som m6tts under ett
6rs t id och som al la haft
"kontakter med intel l igenser fr in
Orion" For att uppnfr kontakter
med LIFO-folket mediterar hon
och deltar i  "ceremonier" nted "di-

verse redskap som stetrar m nt. "

Aven i  samband med ki ' rkl iga
ceremonier r, 'erkar kontakterna
kunna uppkomma "En gAng nar
jag ledde en hognrassa i
Storkl ' rkan och just skul le -qe en
r,alsignelse si kande jag hur en av
'denr'  sa inom mig 'Nu r, ' i l l  jag tala
med dig' Jag blev al ldeles
skrackslagen och stangde av totalt
for jag vigade inte ta det steget
Det var for mycket fur ntiq "

21
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Skeptiker pi Internet
For dem som vill borla leta efter skeptisk information pi Internet iir det lampligt
att b6rja med nigon av de bida foljande adresserna:

http : / lwww.ske pti c. co m/
h tt p : / / goph e r. lys ato r. I i u . s e : 7 O / into r m at i o n /S ke p ti cal /
Den forstnamnda av dessa (som iir hemsida for The Skeptics Society) innehiller
rndngder rned bra lankar till kritisk infbrmation om pseudovetenskap och om sekter.
Den andra adressen lar gora detsamma, men jag har inte lyckats koppla mig dit.
(I)en .fit nkar'. Iled : s crnnr. )

CSICOP har en egen adress:

http :/ lwww.csicop .or gl
Vetenskap och fo,lkbildning har en egen hemsida under uppbyggnad:

http : / /www. p hysto.se./ -vetf 
olk/

Skicka dina tips och erfbrenheter av skeptisk Internet-information till Folkvett!

Sven Ove Hanssolr

f i lsoh@strix. udac. u u.se

Citatet
Filrfott aren C h ri sti n n C lrtesson
skriver i DIY:
Sjalv hade Jag fbr nflgra flr sedan
den tvivelaktiga aran att bli utpe-
kad som hara. Helt oforskyllt, vil l
Jag Llnderstn'ka och inte rrigot
Jag kande rnig det rninsta srnick-
rad av Jag anklagades for att ha
orsakat eksern, hLlvlldvark, utfrys-
lting och 0ktenskapsproblern av
en person soln .iag over huvud
taget inte kande" och soll senare
visade sig vara ps1'kotisk lJnder
arendets gf lng trck. iag kontakt
med en erfbren krirninalkommis-
sarie. Aha, en str&lk0rring, kon-
staterade han. Hon tror att allt ont
i hennes lir, Zir orsakat av die. och

det sker genom att du s0nder
strfllar pi henne.

Sedan beskrev han handlagg-
andet av s6dana iirenden. Vi ser
det praktiskt. sa han, vi har inte
tid med psykoterapi Vi strfllar av
huset et dom. Vi tar mobiltele-
fonen, drar ut antennen och sen
gir vi runt i huset och pekar in i
alla h0rn. Lfingsamt och hogtid-
ligt. SAja, fiun, siiger vi sen, nu
har vi strfllat av huset, nu kan
ingenting htinda. Sen blir det
lugnt en tid

Tryggt att veta, att finns det
haxor p6 1900-talet, i Sverige, sa
har vi tbktiskt ocksfr mothaxor

) i I - ( ) r  K l r  t ' t '  l - - l  199 - i



Fdliande meddelande har influtit frdn Norqe:

Mer okkult isme

Kunnskapsbasert medisin, el ler pol i t iske alternativer -

At lederen for Norges storste pafi i  tror
at legene ser pir "nrennesket som en nta-
skin" er bekymringsfullt At kropp og sjel
henger sarrmen har legene visst helt siden
Hippokrates, og den moderne legeviten-
skapens syn pi mennesker er mer "hel-

hetl ig" enn den "alternative" rnedisinens -
den moderne beteqnelsen for kvakkalveri.

l : ( ) r  K v r  t ' t  l - +  1 9 9 5

Det helsevesenet trenger er selvsagt
okonomiske bevilgninger, ikke mer kvakk-
salveri og en ti lbakevend ti l  t idl igere tiders
okkultisme og magi

Jagland ikke fsrst ute
Allerede for en ti Ar siden hadde under-
tegnede en art ikkel i  Adresseavisen onl
pseudor,, i tenskapen "pyramideenerqi",  spe-
sielt  en dansk "pt 'ranridehatt" Den hadde
vendbar pul l .  s l ik  at  c lenne kunne st i l les
opp-  e l ler  opp-ned a l t  e t ter  r  r :dkonrn iendes
"biory1p1er" \ 'ar lbr opl l-  el ler- nedadgAende
Det ble antydet at orr f i r lk r i l le giorc'  nter
Lltstrakt bruk av p\/ranridehatten kunne clet
bl i  nrul ig i  fE bukt rnecl helsekoene

Ni kan Jagland gi fbran nred et godt
eksenrpel: i fbre seg p\, ' rarnidehatt hver ntor-
gen r, 'ed f iokostbordet. snu ptr l len etter bio-
n't tr tene. og si sette hatten i  procluksjon
Dette r, ' i l l  i  sin tur gi nve arbeidripiasser
orn det ikke shiul le _rra f irr  ster. l . . t  ut or,er det
tradi sj  cnel le helsestel let

Orn ikke pr, ' ranridehatten kan virke ko-
rn isk ' l  Forskel l ig  design kunne nrotv i rke
dette, r. ' i  arrbefaler Napoleon-niociel len sont
protOtvpe

K. ,\lettodeSlurt/
Iiorsk I rr.st i t rr t | ./or I' i ten,skupa I ig

Iior.sktr i rtg og ( )ppl.t'.srt i trg ( lv' I I' I ;O)

plcic - r ,orr l
lc-gcrtc - lcil;artta
trcngcr - helrdvt,t '

belr lgrringer - on.s I ag
ptr l l  -  thott-)ktr l le
srttr - r,alrrla pa
forskellig - o I i A'a, rori erdtt clt,

i  norsk helsepleie?

I partilederens tale til landsmotet i Det
norske arbeiderparti l l .  februar i995 sa
Thorbjorn Jagland bl.a at helsepolit ikken
bor fE et tillegg: "Til nfl har vi sett pi men-
nesket som en rnaskin. Vi reparerer de ulike
delene nir de er svake eller def-ekte med
inngrep eller nredisiner Dette er bra .

Burde vi ikke i storre grad ta i bruk
de!er av den alternative medisinen som
akr,rirunktur og homeopati sorn tar utgangs-
plr:rkt i  at rnennesket er en helhet og at det
gjelcler A hjelpe det t i l  selv e takle s),k-
'. lorrrrner N{erkelig nok bygger io den alter--
nlit i , , c nredisinen pi det nVe svnet pa nten-
nr.sket der kropp og slel henger san.unen
Kanske hadcle r'frrt he-lsevesen hatt ntye a
tir:ne pa i i  legene ble stirnulert t i l  5 ta i bruk
i ; l i ke  nre toder ' "
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Arets folkbildare och irets fcirvillare 1987-1 995
1987 Folkbildare

Fiirvillare

1988 Folkbildare
Fiirvillare

1989 Folkbildare
Fiirvillare

1990 Folkbildare

Fiirvillare

l99l  Folkbi ldare
Fiirvillare

1992 Folkbildare
Fiirvillare

1993 Folkbildare

Fiirvillare

1994 Folkbildare

Fiin'il lare

1995 Folkb i ldare
Fiirvillare
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Huns Rehnvall for sina popularvetenskapliga TV-program
Dctg Sttilsjii for sina okritiska TV-program om bl.a. evighetsmaskiner,
slagrutor och fornsvensk historia

KIns Fresk for sina insatser for Tom Tits experiment i Sodertiilje
Ameliu Adomo for den okritiska journalistiken i Aftonbladets sondags-
och hiilsobilagor

Gunnsr Rosell for sin medicinska journalistik
Den statliga olternotivmedicinkommittdn som avstod frin att ta reda pi
vilka positiva och negativa effekter som olika behandlingsmetoder har

Skslman (tecknad av Rune Andriosson) for sina avslojanden av
fordomar och vidskepelser
TV4 fur programserien "Sjunde sinnet"

Rodil ,ltinsson som avmystifierat fysiken och gjort den begriplig
Jens Tellefsen som spridit vantolkningar och missforstind om $rsiken

Peter Pnul Heinentann flr sin verksamhet som radiodoktor
Cotrin Jacohs for sina okritiska TV-program om astrologi

Hans-Uno Bengtsson for sin formiga att forena god underhillning med
pedagogik pi h6gsta nivi
Shssa Aken ull for sin programserie i TV3 om det dvernaturliga

Bengt uf Klintherg som lart oss att genornskida invandrar- och
framlingsfi entliga rykten
Lotto von Arnold som spritt myter och vanforestiillningar bl.a. genom
den s.k. Peace in Mind-festivalen

Horriet Svenhsrcl for sin kamp mot auktoritiira sekters tankefbrtryck
Nils-,Luel Mdrne,F som med sina slagrutekurser pidyvlat studenterna
sedan l6nee motbevisade mvter
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AUGOR STJARN-
TECKNET OM DU

o

FAR JOBBET?
,,, eller kanske handstilen?

Astrologi, grafologi och pseudovetenskapliga metoder
anvdnds i detta syfte i dag.

Pseudovetenskapen kan vara farlig ndr den lockar
mdnniskor t i l l  kvacksalveri  och n6r den drar in dem i
auktoritdra sekter. Men v6r motstindskraft mot
ofornuftet kan okas genom kunskap om vetenskapens
metoder och resultat.

I Sverige finns en forening som kritiskt granskar
pseudovetenskaperna. F6ren in gen heter VETE N S KAP
OCH FOLKBILDNING, och dess tidskrift heter FOLKVETT.

Folkvett analyserar kritiskt s6dant som astrologi,
scientologi, New Age, UFO-tro och olika former av kvack-
salveri.

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

I t

l l r r l . l l l

Er i Fr isr iEr iEr iFE iEr i=r iFF iEr i=r iEE
=  i . i  ; = i . i  ; = N  i s i . I ' E i . i  '  - . g N ' E N  .  f N  r  - E N  , € N ' E N  r . g N

E -  t E s  l E s  : E s  l E s  i E E  I E E  :  t E  I  t E  :  q E  I  q E  i  q E

EE It.E IEE IEE It"E it=E it"E IEE Ig€ it"E It"E it"g
EE IEE iEE iEE iEE IEE IEE IEE iEE IEE iEs IEE


