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Varnitrg fiir varning frir datavirus

Fdr nflgra mlnader sedan fick jag en varning med den
elektroniska posten mot ett datavirus som sflgs heta "Good

Times". viruset fcirstdr datorns hflrddisk, hette det, och det
sprids genom elektroniska brev som har rubriken "Good rimes".

Detta virus finns inte (och datavirus kan knappast spridas p[
detta stitt). I sjfllva verket iir detta en "urban legend" (p[ svenska:
Klintbergare) i en modern, elektronisk variant. varningarna
btidade spridas i november eller december L994, och fortfarande
blir miinniskor lurade.

Eller [r det kanske ett slags virus i alla fall? clay shirky
hiivdar att detta iir ett virus som sprider sig genom att "finna

viirdar med brister i analysmekanismen, vilket hindrar dem frAn
att f6rstA att det elektroniska brev som pdstdr att det finns ett virus
buret av elektroniska brev och som uppmanar dem att siinda
budskapet vidare till alla sina viinner, rir sjfllva viruset."
(Pro Facto,vol  1, f f  4,1995)

SOH

Foreningen Vetenskap och Folkbi ldning bi ldades 1982 av mAnniskor som
oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA oemot-
sagda, och at t  vetenskapens metoder dr sA dal igt  kdnda. SA hr i r  formule-
r a s  v A r  m A l s d t t n i n g  i  s t a d g a r n a :

F6reningen Vetenskap och Folkbi ldning har t i i l  uppgi f t  at t  f rdmja
fo lkb i ldn ing  om ve tenskapens metoder  och  resu l ta t .  sarsk i l t  ta r
foreningen som sin uppgi f t  at t  i  en f r i  opinionsbi ldning bekdmpa de
fe lak t iga  fd res td l ln ingar  som fo rekommer  i  f ragor  som kan avgoras
vetenskapl igt .  En vikt ig del  av den vetenskapl iga fo lkbi ldningen Ar at t
k larg6ra v i lka f ragor som kan respekt ive inte kan avgoras med
vetenskap l iga  mede l .
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Soffliggare och rutgAn gare
Docenten Nils-Axel Mdrner vid Stockholms

Universitet (enheten fdr paleogeofysik och
geodynamik) har giort sig bekant f6r sina
slagnrtekurser. Vetenskap och Folkbildning utslg
honom till Arets fcirvillare lggs p[ grund av det
ovetenskapliga innehlllet i dessa universitetskurser.

Han har ocksfi fltt kritik frln sin fakultersstyrelse

och frln universitetets rehor. (Se Folkvett nr 3-4,

1996).I Metro den2/2 1996 blev han intervjuad av

en journalist om hur han ser p[ kritiken frln sina
forskarkolleger:

Dirw l<nlleger tir inte lilcafdnjwtu. De tycker inte att
dina kurser lwr hemma pd ett universitet.
- Det tir primitivt ott sina pd sinfeta arsle och lw

dsikter om saker som men inte ktinner till. Jag har
skrivit over 40A veterskapliga arbeten. Det har inte

mirw kolleger gjort.De rir sffiiggare.

M6rners retframma sprAkbnuk ska kanske riiknas
honom till godo, men hans argumentation iir i sak
Mde ohAllbar och viktig att bemtira-

Sflvin bekant har inget av hans tiver 400

vetenskapliga arbeten relevans fcir

slagrutefenomenet. Blotta omflnget p[ den

vetenskapliga produktionen ger ingen kompeten s
utanfiir det sakomrlde som dessa publikationer

handlar om. Den som t ex skrivit 100 vetenskapliga

uppsatser om partikelfysik lir normalt sett siimre p[

att beddma viixtfysiologiska frflgor iin en kollega

som bara skrivit en enda uppsats, om niimligen den
uppsatscn handlar om viixfysiologi.

Antingen har Mtirner inte insett detta, eller
ocksl tror han att slagrutefenomenet h6r hemma
inom hans eget specialomrflde, dvs "paleogeofysik

och geod5rnamik". Aven i det senare fallet misstar
han sig grovl Hittillsvarande undersdkningar har
mycket tydligt visat att slagrutans utslag iir helt
beroende av rutgangarens ftirviintningar. Om
rutgiingaren inte flr nlgra som helst ledtrldar ger
slagnrtan, enligt de hiaills utfdrda fdrsciken, inte
nlgot utslag blttre [n slumpen.

Att utesluta sldana ledrfiar iir emellertid
svlrare iin vad man skulle kunna tro. @l a kan det i
en del fall riicka att det finns nlgon person
niirvarande som vet "facit".) Darfdr iir det fcirst och
frtimst experimentalp sykologi sk kompetens som
behtivs fdr att undersrika slagrutan. I detta
sammanhang vflger 400 geologiska arbeten liitt som
en {iider i jiimftirelse med ett enda kompetent uf6rr
arbete inom perceptionspsykologi.

Dessutom och iinnu mer grundllggande: Vad
som ska bedtimas i en vetenskaplig kontrovers dr
inte de olika forskarnas kompetens utan styrkan i
deras argument. om en soffliggare eller en person
som sitter p[ sitt feta arsle har fel, s[ ska man
redovisa vad det iir ftir fel p[ argumentet. Eventuella
fel pl pcrsonen har inte med saken att g6ra
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Darwins "om arternas uppkomst"- grunden for vAr insikt om oss sjalva
av Dan Larhammar

Dan Larhammar rir profe,ssor i molekylcir cell-
biologi vid institutionen fr)r medicinsk farmakologi,
uppsala universitet. En fdrkortad version av denna
artikel har tidigare srints i vetenskapsradion.

Hur kunde charles Darwin ha sa riitt utan att veta
hur evolutionen, dvs livets utveckling, egentligen
gltt till? (Han hade faktiskt fel i detaljerna om hur
variationen uppkommer.)

Hur kan miinniskor f,nnu idag svdva i okunnighet
om Darwins verk "Om arternas uppkomst", detta
fantastiska epos om livets sammanhang? Ett
hflrresande exempel pA bristen pA kunskap om
Darwin iir Svenska kyrkans "Lilla boken om kristen
tro" som delades ut till alla hushail hiirom [ret. Diir
stod: "Tanken att blinda naturkrafter skulle kunna
koppla sarrunan de enzymer som livet iir beroende
av iir lika sannolik som att... en tornado som blaser
genom ett skrotupplag slumpm[ssigt skulle flstad-
komma en Boeing767 ... man kiinner att det mAste
finnas nlgot mer." (Underfcirstfitt en gud.) Svenska
kyrkan sviivar alltsfl i okunnighet om att evolution
innebiir gradvis fdr[ndring och utveckli ng i mdnga
steg.

siillan har s[ mlnga observationer forklarats med
ett sfl enkelt antagande som i Darwins bok: alla
levande organismer har utvecklats gradvis frAn
gemensamma ursprung genom iirftliga fdriindringar
samtidigt som fdrutsiittningarna fdrflndrats p6 jord-
klotet. De blir det genast sjiilvklarr au giraffei och
elefanter har lika mflnga halskotor. Det brir helt
naturligt att fflglar, apor och valar har samma
skelett-uppbyggnad i sina vingar respektive arrnar
och fenor. Det var denna sjfllvklara och geniala
enkelhet som fick Thomas Huxley att utbrista:"How stupid not to have thought of it before!" (Se
idiotiskt att inte ha kommit p[ det tidigare!)

Aldrig har viil heller en s[ fantastisk verenskaplig
teori blivit sfl missfdrstAdd av s[ mlnga - med sA
lite anledning. Andfl iir boken "Om *te*ur upp-
komst" s[ tydlig och liittfattlig, med ett vardagligt
sprfik, att vem som helst kan liisa den. F[ veten-
skapliga arbeten har varit sA omedelbart tillgflngliga
frir vanliga miinniskor. Misstolkningarna kan diirfdr
inte bero pe nlgon brist p[ tydlighet eller logik.
4
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Snarare beror de pfl att evolutionsliiran har s[ lAngt-
glende konsekvenser ftir vfu fdrstlelse av mdn-
niskans natur, frlgor om livets mening, och inte
minst religioner.

Att just Darwin var den som kom till insikt och
skrev en sl omfattande argumentation for evolu-
tionen berodde p[ mlnga samverkande faktorer;
blde den allmiinna tidsandan och hans egna origi-
nalupptiickter. Men framfcir allt beroedde det p[
hans egna slutsatser. Darwin hade fcirmAgan att
sam-manstiilla och integrera enorma m[ngder
informa-tion.

Till att btirja med var han en mycket kunnig
geolog och hade alltsfl full insikt i att jorden var
mycket gammal och att olika geologiska lager hade
olika Aldrar med de yngsta lagren 6verst. Dessutom
gjorde mtijligheterna att korsa viirldshaven att biolo-
ger kunde studera avliigsna omrfiden som Australien
och Sydamerika. Darwin sj[lv reste jorden runt med
HMS Beagle under fem flr (1832-36) och gjorde
otaliga observationer som han bearbetade efter hem-
komsten. Slutsatserna var dels att livsforrnerna var
fantastiskt mflnga och dels att de uppvisade stora
likheter i olika delar av vlirlden. Men de stcirsta lik-
heterna fanns mellan intilligande omrfiden. Organis-
mer p[ Galapagos var inte mest lika dem pfl Kap
Verde trots att bAda omrldena iir dgrupper. I stlllet
var organismer p[ Galapagosciarna mest lika dem i
Sydamerika och de p[ Kap Verde6arna mest lika
dem p[ Afrikanska fastlandet. Specialiseringen
bland de w[ tigruppernas organismer tycktes diirfor
ha skett oberoende av varandra och inte enligt en
gemensam, grundliiggande plan.

Men Darwin nbjde sig inte med dessa observatio-
ner. Han studerade mycket inglende avel av mA.nga
olika husdjur, inte minst med egna experiment. Han
noterade den stora variationen mellan raser av
samma art. Under tidens och generationernas glng
kunde uppenbarligen egenskaper ftiriindras. Visser-
ligen hade mlnniskan stAtt fdr urvalet av dnskade
egenskaper hos husdjuren, men husdjuren kom ur-
sprungligen fri.n vilda djurarter. Med sililna varia-
tionsgrad hos djur i det vilda skulle dven urval utan
mXnniskans inblandning kunna ske - naturligt urval
(cng. natural sclcction).

Darwin la& sllcdcs till cn tidsaxel i grupperingen
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av levande organismer. Under tidens glng har djur-
arter tbriindrats och delat upp sig i olika grupper,
populationer, med skilda egenskaper och s[ smfl-
ningom har nya arter uppsdtt. Darwin var alltsl en
historieforskare.

Darwin fcireslog ocksfl hur de djur eller vf,xter
som fdriindras kan finna livsutryrrrne, niimligen i en
kamp ftlr tillvaron i konkurrens med andra organis-
mer om begriinsade resurser. Denna tanke fick han
frAn ekonomen Malthus d[ han 1838 l6ste dennes
bok om befolkningstillviixt (Essay on the Principle
of Population, 1798) med tanken att minskad fattig-
dom orsakar befolkningstikning som i slutf,nden,
pga otillriickliga naturresurser, leder till [n stdrre
fattigdom. Darwin liir ha ogillat denna cyniska ar-
gumentation mot viilftirdspolitik for miinniskor, men
han insAg samtidigt att matematiken i resonemanget
kunde forklara drivkraften i det naturliga urvalet: en
karttp for tillvaron.

Darwin postulerade att de organismer som iir b[st
llmpade fcir en viss miljri kommer att ge talrikare
avkomma f,n de mindre liimpade. I en miljo med
begriinsade resurser kommer diirigenom de biist
liimpade att expandera p[ de andras bekostnad. Niir
miljtin fcirfindras pga klimat eller naturkatastrofer
iindras frirutseittningarna s[ att andra individer kan
ha fdrdelar. Evolution iir ungef?ir som att spela ett
slllskapsspel diir re glerna stiindigt fdriindras. Oftast
llngsamt och knappt miirkbart men ibland pltrtsligt
genom en riversviimning eller ett asteroidnedslag.
Ingen djurart vet i vilken riktning reglerna f,ndras,
diirftir har inte evolutionen nlgot mfi]. Att siiga att
arter anpassa"r sig kan ge ett intryck av att individer
flr nya egenskaper som ett svar pA ftrriindringar.
Men det lir inte detta som ut0rycket anpassning inne-
blir. Ftiriindringar i arvsmassan sker slumpmlssigt
hela tiden, och de individer som rAkat f[ egenskaper
som iir ftirdelaktiga efter miljdftiriindringen klarar
sig blttre och lyckas lstadkomma fler avkommor.
Dlirigenom uppkommer fler individer med denna
fdrb[ttrade egenskap.

Darwins teori om evolution och naturligt urval
var komplett redan 1839, men ffots detta anslg han
den alltftir dlligt underbyggd av observationer for
att publiceras. Fem [r senare , 1844, omfattade hans
ma-nus 250 sidor, men iindl skulle det drdja
ytterligare 15 flr innan det publicerades. Varfdr

tvekade Darwin? F6rmodligen anade han att hans
slutsatser var en brandfackla. Dessutom inslg han
att evolutionen inte kunde observeras direkt, bara
hiirledas frfln observationer. Istiillet fignade han Atta
fu flt att studera en grupp av krlftdjur som kallas
rankfotingar (barnacles) och gjorde meingder av
observationer som stddde hans evolutionsteori, t ex
den oerhtirt likartade embryonalutvecklingen for
olika arter som sedan i vuxet tillstAnd skilde sig
dramatiskt.

Sommaren 1858 kom s[ chocken. Den unge na-
turforskaren Alfred Russel Wallace hade oberoende
av Darwin kommit fram till precis sarilna slutsats
efter resor till Sydamerika och den malajiska
tlv[rlden. Darwin hdll pA att resignera men
overtalades av sina vf,nner att publicera sina
slutsatser. Nlgra veckor senare publicerade Darwin
och Wallace tillsammans en vetenskaplig artikel om
arters variation. Niir Origin of Species iintligen gavs
ut hdsten 1859 var fdrviintningarna stora. Den fdrsta
upplagan om 1250 exemplar sildes slut redan
sarrlma dag och den andra upplagan om 3000 ex
blev ocksl snabbt slutsAld.

Boken dr som ndmnts mycket tydligt och grund-
ligt skriven, sdkerligen for att Darwin var medveten
om att hans teori gick emot dogmer. Han beskriver
nog$ant variation hos husdjur, vilda djur och vdxt-
er. Han bygger upp sin argumentation gradvis och
kommer ofta sjiilv med inv[ndningar som han sedan
bemciter. Han nd.stan resonerar sig fram till slutsats-
erna och plpekar flera gAnger att de stcids av mAnga
ytterligare observationer som han av utrymmessk[l
inte kan beskriva. And& omfattar boken 450 sidor.

Varfdr mdtte evolutionstanken sldant motstflnd?
Jo, genom Darwin fick dven mdnniskan forfiider -
icke-m[nskliga f6rfiider. Tidigare f6rklaringar till
mlnniskans existens hade varit genom skapande
gudar, och miinniskan ans&gs t o m vara en avbild
av denne eller dessa avancerade varelser. Nu kom
Darwin och fdreslog att vi tvdrtom utvecklats frAn
varelser som var enklare [n oss sjiilva. Niir uppstod
i s[ fall de miinskliga egenskaperna sj[l och med-
vetande? Finns det en sj[ l  och vad f,r det
egentligen? Har djur en sjll? Kanske schimpanser,
mdjligen ocksi hundar och hiistar, men knappast
papegojor och skiildpaddor. Ntir under foster-
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utvecklingen ffu miinniskan sin sjll? Evolutionen
be{pt yerkligen de innersta frlgorna om oss sjtilva.

Ar det dfl inte en fullstiindigt absurd tanke att
nfigot s[ komplicerat som en miinniska kunnat upp-
stl gradvis? T o m en fluga iir ju ett under av fin-
mekanik med luktsinne, syn och en ytterligt snabb
embryonalutveckling. Id6n om gradvis uweCkling iir
fantastisk - men inte om6jlig. Evolutionen har
niimligen skett under oerhcirt lang tid. studerar man
miingder av olika livsformer som Darwin giorde ser
man siunmanhangen.

Att se enbart pl miinniskan och siiga att vi omtij-
ligt kan ha utvecklats genom evolution iir som att
betrakta Grand canyon och siiga att den inte kan ha
upps_teft genom erosion. Ser man ett TV-program
om Grand canyon kan det ftirefalla ofattbarr att en
flod kan griiva sig niistan tve kilometer ned i marken
genom flrmiljoner av jordlager och fistadkomma
denna enorrna floddal. Men om man besdker Ari-
zona och utah och ser mflngfalden av canyons i alla
mcijliga storlekar frfln smala riinnilar i marken via
b[ckar och flar i allt djupare raviner iinda upp till
Grand Canyon, de iir Grand Canyon ingalunda
osannolik. Fortfarande fantastisk, men inte
osannolik. Pe samma siitt frirhlller det sig med
evolutionen. Om man 96r mlnga observaiioner,
precis som Darwin gjorde, iir slutsatsen oundviklig.

Teorin om evolutionen accepterades allmiint i dln
vetenskapliga viirlden. Diiremot accepterades inte
lika allmeint Darwins fcirklaringsmodell, niimligen
naturligt urval. Darwin trodde t ex att forviirvade,
inl?irda egenskaper kunde iirvas enligt Lamarck.
Denna mojtighet motbevisades av forskare under
decennierna efter Darwin.

Niir Mendels iirftlighetslagar (som publicerades
nflgra fe er efter "Om arternas uppkomst" men sedan
gldmdes) flteruppriickres er 1900 ansAgs dessa fak-
tiskt strida mot Darwins teori om naturligt urval.
Mendels 6rter visade niimligen inga gradvisa
fririindringar och mellanformer. Antingen var de
grdna eller gula men inget diiremellan. Det var frirst
flera decennier senare som insikten kom att de
egenskaper Mendel studerat hos lirterna var ganska

speciella och att lirftligheten av e genskaper
lestadgls friljer mer komplicerade lagar. Diirmed
torelades genetiken och Darwins urvadprincip i det
som kallas neo-darwinismen.

Men hur kunde evolutionsldran fdrsvaras mot de
mer allmiinna inviindningarna? Det plstls ju iin i
dag att fossila mellanforrner saknas. Dinna villfarel-
se bottnar i okunskap om den enorma miingd fossil
som faktiskt existerar. Luckorna fylls sulcessivt
igen och bara de senaste lren har miingder av nya
lynd giorts. Men inte ens detta tivertygar de mest ra-
biata evolution sfcirnekarna som exernpelvi s kri stn a
skapelseffoende, s k kreationister. En iv kreationis-
mens fciretriidare har av humoristiska paleontologer
t o m fltt en kreationistisk fossil-rag uppkallad efier
sig: vartefter fler och fler fossila mellanformer
hittas, sl uppstar behovet att hitta nya mellanformer
mellan dessa. Fyndet av en mellanform skapar alltsa
i krcationisternas 6gon tvfi nya luckor i rosjinealant
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En av de mest stupida inviindningarna mot evolu-
tionen var att begreppet "survival of the fittest"
skulle viua ett cirkelbevis fiir den som iir llmpligast
mlste civerleva och den som civerlever mlste ju uara
lflmpligast. Men denna fras var endast en slogan,
motvilligt accepterad av Darwin efter inrldan fran
en kollega, och iir ingalunda en komplett beskriv-
ning av naturligt urval. Evolutionen sker diirftjr att
bade arvsanlagen och miljiin stiindigt ftiritndras - de
gar inte alls i cirkel. Den som iir l[mpligast vid ett
visst tillfiille fdriindras sjiilv och iir senare, i en
fciriindrad milj6, kanske inte alls llimpligast.

Den mesta kritiken av evolutionen som sldan
kommer som redan antytts frln religicisa fundamen-
talister slsom kristna bokstavstroende. Ett av de
mer tragikomiska inslagen var en motion frln
riksdagsmannen Tuve Sklnberg i kds hiirom [ret.
SkAnberg plstod att kreationister, dvs skapelse-
ffoende, diskrimineras "pA alla tiinkbara sdtt" i t ex
skolor och TV. Han <inskade sig u;irf6r fltgiirder mot
sAdan diskriminering i grundskolor, gymnasium och
htigskolor. Sklnberg niimnde i sammanhanget nlgra
veten-skapsmd.n som pflstods vara skapelseffoende.
Jag har undersdkt deras vetenskapliga publikationer
och funnit en enda artikel som civerhuvud taget
pflstflr sig ha vetenskapliga resultat som motsflger
evolutio-nen. upptiickten giillde en anti-evorutiontir
substans i sorkar som uppriitthlller artgrf,nser.
Emellertid visade sig de metoder som studien
anvlnt vara pflhittade; de metodartiklar som
refererades till i forskningslitteraturen existerar inte.
Sannolikt ar diirftir denna enda antievolutionfr.ra
artikels resultat fabulerade. Det iir anmiirkningsviirt
att en riksdagsman i kds inte kontrollerar sina kiillor
biitre eller har s[ daliga rldgivare att en motion mot
evolution hflnvisar till ett enda antievolutionlirt
arbete skrivet av en kristen forskare som ljuger.

Modern evolutionskritik som inte f,r uttalat
religicis finns ocksfl. Bdcker har skrivits av personer
som t o m utger sig ftir att vara biologer och nlgra
av dessa kan ge ett bedr[gligt vederh[ftigt intryck.
Men de grundliiggande missfdrstAnden och felsluten
lyser [nd[ obarmhiirtigt igenom. An vdrre blir det
niir icke-biologer fcirsdker hitta luckor i evolutions-
resonemanget. S[ sent som L992 publicerade Jan
Adrianson, fil dr i sociologi i Uppsala, en bok som
kritiserar evolutionen "som materialistisk princip"
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och lanserar metafysik som ofrlnkomlig i samman-
hanget. Boken ?ir i huvudsak ett referai av tidigare
publicerade evolutionskritiska bcicker med vantolk-
ningar, dock utan att niimna deras grundllggande
missfrirstand. Pl en sida citeras t ex Michael Dlnton
(ftirfattare till "Darwinism - a theory in crisis") som
mikrobiolog, strax efterfit som fackman inom pale-
ontologi. Mig veterligt har Denton inte publilerat
ett enda vetenskapligt arbete inom nlgondera fiiltet.
Adrianson hade bara behdvt llsa nflgra recensioner
av denna bok liksom av Sheldrakes och Lpvtrups
trticker fcir att inse deras brister. Det iir mlirkligt itt
Adrianson lyckats fe tryckningsbidrag fran ett
statligt forskningsrfld - det Humanistisk-samhiills-
vetenskapliga - fcir ett okritiskt referat av missf6r-
stind.

Finns det di ingen seritis debatt om evolutionen?
Jo, fdrvisso, men ingen som ftir brlkdelen av ett
cigonblick ifrlgasiitter om evolutionen iigt rum. siir-
skilt tvfl aspekter p[ evolutionen har diskuterats liv-
ligt bland forskare i Darwins sp[r. Den ena frAgan
giiller om egenskaper i de efterftiljande generaiio-
nerna sprids friimst genom urval (selektion) eller om
de sprids slumpm[ssigt utan att ge uppenbara
fdrdelar. Diskussionens vflgor glr ofta hbga, men
alla forskare [r eniga om att blde urval och
slumpm[ssig spridning fcirekommer. Debatten
giiller endast vilken variant som dominerar. (Endast
nlgra f[ procent av ansmassan btir pa information
medan resten saknar information. Slledes kan
endast en mindre del av arysmassan civerhuvud
taget utslttas ftir selektion. A andra sidan iir det
fdrvisso denna del som iir mest intressant f6r
biologiska funktioner.)

Ett annat hett diskussionsiimne lir om evolutionen
sker gradvis med en ganska konstant hastighet eller
om den sker stdtvis, i sprlng (punctuated equi-
librium). Aterigen iir de fl-esta forit are dverens om
att blda varianterna av evolution verkar fdrekomma
och debatten gflller huvudsakligen vilken typ av
evolution som dominerar.

om inte Darwin funnits, skulle vi i sa fall fortfar-
ande vara okunniga om evolutionen? Nej, alls icke.
wallace kom med sarnma slutsatser redan l g5g om
iin inte med samma civerviildigande dokumentation
som Darwin. Upptiickten av lirftligherens lagar och
sedermera generna har skett oberoende av barwin
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och evolutionsliiran. Med de senaste decenniernas
molekyli irgenetiska kunskaper [r slutsatsen
fullkomligt oundviklig. Evolutionen iir skriven pl
nf,san p[ oss. Den bevisas t ex av att miinniskor och
schimpanser i hiig grad b[r pl samma icke-
funktionella gener. Odugliga gener kan ju knappast
ha skapats - dfl skulle ju skaparen viua en kllpare.
Dessutom skulle han i sl fall ha upprepat samma
misstag om och om igen i olika arter. Och blde
miinniskor och schimpanser har faktiskt betydligt
fler icke-funktionella gener ?in funktionella gener.

Darwin sjllv skrev mlnga bcicker och det har
skrivits mlngder av bttcker om Darwin och dnnu
fler om evolutionen. Varenda biologibok idag har
evolutionen som grund. En av de allra fr[msta
populiirvetenskapliga evolutionsfcirklararna [r
engelsmannen Richard Dawkins som skrivit flera
bocker som klargdr vad som menas med evolution
och hur den iiger rum, bla i den omtalade "Den blin-
de urmakaren" (Wahlstrijm & Widstrand). Dawkins
har ftlrklarat mAnga miinniskors motvilja mot evolu-
tionen med att den saknar mening. Mlnniskan [r,
skriver han, besatt av att finna en mening med allt.
Fcirmodligen har denna str[van att finna mening
varit en tillglng under vAr evolution och har givit
6kad dverlevnadsfcirmlga. Men genom religionerna
har frlgan om mening kommit att drivas in absurd-
um trots att den iir irrelevant i evolutionen. I sin se-
naste bok "River Out of Eden" skriver Dawkins:
Frlgan om livet har mening iir fel stllld pA samma
s[tt som det inte gAr att frAga vad det iir fdr tempera-
tur p[ svartsjuka eller vilken fiirg p[ en btin. Niir ska
religionerna ta konsekvenserna av denna insikt?

Visserligen kanske livets yttersta mening kan sii-
gas vara att fcira sina gener vidare till ndsta
generation - det har alla vAra ftirfrider lyckats med,
annars skulle vi inte vara hiir. Men de senaste Artu-
sendena har inneburit att miinniskans sociala
utveckling rusat ifrfln evolutionen. V[ra gener
hinner helt enkelt inte med. Vi bdrjade fjiirma oss
frln den genetiska evolutionen dA sprtket och inte
bara generna btirjade sprida f?irdigheter. Frigdrelsen
frln den genetiska evolutionen iir dock inte
fullstiindig - 4 miljarder A.r av evolution har oss
fortfarande i ett starkt grepp och styr mycket i vAra
liv och en stor de I av vira egenskaper sAsom
personlighet, sjukdomar och lldrande.

10

Den particlla frikopplingen frin genetisk evolu-
tion som sprAk och medvetande inneburit medftir
blde ansvar och mrijligheter. Ansvaret gentemot oss
sjfilva, andra miinniskor och andra levande varelser
har vi tidigare ftirstikt formulera som hdgre makters
- gudars - dikterade levnadsregler eller cinskemAl.
Nu niir m[nniskan visar sig vara en konsekvens av
en evolution kan vi inte l?ingre hiinvisa till diffusa
fantasier om hcigre vflsens synpunkter. De med-
mflnskliga regler som vi tillskrivit gudar har [nd[
inte visat sig ha nlgot viirde d[ konflikter uppstitt
mellan grupper av mdnniskor, inte ens om de tillbett
sarnma gud. Etiska och moraliska tivervlganden iir
specifikt m[nskliga s[ diirftir mflste vi miinniskor
enas om och ste fcir dessa sjllva. Somliga har
ftirsiikt uttolka etiska regler ur evolutioniira meka-
nismer. Men evolutionen har varken etik eller moral
och kan inte anviindas som argument fdr att indivi-
der med vissa egenskaper (t ex styrka) skulle ha n[-
gon riittighet att ta ftir sig p[ andras bekostnad. Men
kunskap om evolutionen underleittar vi.r fcirstlelse
av hur vi kan reagera i vissa situationer liksom vlr
fdrstAelse av alla levande varelser runt omkring oss.
DAri best0r ocksfi mrijligheterna med vfu partiella
frikoppling frfln genetisk evolution: ingen annan art
under evolutionens glng har kunnat komplettera
genernas grundl[ggande egenskaper i samma ut-
striickning som mii.nniskan - diirmed kan vi sjiilva
skapa mening i tillvaron.

Se hAr avslutade Darwin sin sjiilvbiografi: "Med

en s[ medelmAttig begAvning som den jag besitter iir
det verkligt ftirvflnande att jag i betydande grad an-
ses ha pAverkat vetenskapsmf,nnens uppfattning i
viktiga frflgor." Det mlste vara ett av vetenskapshis-
toriens - eller miinsklighetens - st6rsta understate-
nrents. Som Povel Ramel skaldat: Digga Darwin,
denne rnan som sanunanhanget fann.

Folkvett nr 1 1996
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Kvacksalveri i den tyska vardagen
- ett halvArs samlade intryck
av Lars Ahlgren

Tandlcikaren Lars Ahlgren har under ett halvdr i
Tyskland samlat intryck av kvacksalveriets
utbredning i vdrt sddra grannland.

D[ jag fcir ett halvlr sedan fick chansen att p[ ort och
stiille skaffa mig nya intryck och utlandspraktik i
Baden-Wilrttemberg var en av de fcirsta tankar som
slog mig: Det skall bli intressant att se hur det stAr till
med pseudovetenskap och kvacksalveri i Sydtysk-
land.

Alla som gfltt in i en svensk hiilsokostbutik eller"alternativapotek" vet ju att hyllorna iir fulla av tyska
preparat och dekokter, och jag fcirestiillde mig att det
skulle vara likadant dAr. Riktigt likadant var det dock
inte, utan de "alternativmedicinska" preparaten och
behandlingsformerna var delvis integrerade med
skolmedicinen, sA till vida att iildre, vllklnda
naturrnedel som hade liten effekt och (sannolikt) var
oskadliga sAldes p[ vanliga apotek medan kloka
gubbar och gummor arbetade sj[lvstiindigt utan
nlgon kontroll alls!

En positiv dverraskning var att man inom de tyska
fcirsiikringskassornas riksorganisation tagit upp en
viilbehtivlig diskussion om olika preparats och
behandli n g sformers beh andlin g sv iirde oc h plb 6rj at
en utgallring av sAdana som dr av tvivelaktigt slag.

Ett exempel p[ detta iir de nu s[ omdebatterade
kurortshemmen, diir sjukkassemedlemmar (Alla
omfattas inte av sjukfdrsiikringen som hiir) kunnat
fika och dricka brunn, bada i gyttja, f[ allskdns
massageterapi o dyl p[ sin sjukkassas bekostnad en
glng per Ar. De nedskiirningar som av ekonomisk
nddviindighet mAste gdras diir liksom hiir, drabbar i
fcirsta hand verksamheter av mindre eller wivelaktigt
viirde i stiillet fcir att man som i Sverige gfu fram med"osthyveln". Naturligtvis har detta vflckt protester,
fdr det iir ju trevligt pA "Sorglosa brunn", och inte
bara ett viil inrutat liv i sjukvArdsmiljd som p[ sA
mflnga andra vflrdinstitutioner. Det iir dock troligt att
man med tysk pragmatism ldser problemet genom att
skiira ner denna verksamhet sA mycket att man bara
bevarar det som dr av kulturhistoriskt inffesse, dvs
vissa kurhotell av byggnadsminnesvdrde, och lAter
den "riktiga" sjukvArden anviinda dem som
konvalescenthem. Det var det vettigaste fdrslaget jag
htirde under min vistelse diir.
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TY-reklam
Det mest pltagliga inslaget i marknadsforingen av
drtmediciner och homeopatiska preparat stAr utan
jiimfcirelse reklamen i TV fcir. I samtliga tyska TV-
kanaler fcirekommer vlilregisserad och plkostad
reklam fdr naturmedel, blandad med reklam av
vanligt slag och innehil l . Det som f,r mest
iOgonfallande med denna reklam iir att man inte 96r
skillnad mellan naturmedel och medicinskt godkiinda
och kontrollerade prepamt, utan samtliga presenteras
urskil lningslt ist och i dverensstdmmelse med
reklamkdparens intentioner. Dock fcirekommer alltid
efter ett medicinreklaminslag denna brasklapp: "Om

risker och biverkningar, l ls informationen i
ttirpackningen och frAga er ldkare och apotekare."

Diirmed antog man sannolikt att alla skulle vara
skyddade mot allt som kunde riskera hiilsan som
skulle vlrdas med hj[ lp av medicinen: TV:s
reklammakare hade gjort sitt, och ansvaret for
medicinens riitta bruk civerllts [t lekmannen.
Tyskarna, som iir ett av propagandavinklingar luttrat
folk, tog emellertid all reklam och massmedia-
information med en sund skepsis, och jag hcirde
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under min vistelse diir mest bara skiimt om saken,
typ:

Kunden: Vad har detta drtpreparat fdr biverkningar
och risker?

Apotekaren: Tja, risken iir att ni blir av med pengar
till ingen nytta och biverkan vanligen att ni blir
fOrbannad.

Kvacksalveri i tandvflrden
Den i Sverige s[ vanliga skriicken fcir amalgamet iir
ett jiimfdrelsevis litet problem i Tyskland. I Sverige
iir det en vedertagen dogm p[ m&nga h6ll att amalgam
iir giftigt, medan man i Tyskland mciter sldana
uppgifter med silruna sunda skepsis som vad giller
"alternativa" liikemedel. Under mina sex mfinader
som tandliikare i en liten sydtysk smlstad stdtte jag
pl sammanlagt fyra patienter som absolut inte ville ha
amalgam, vilket [r litet med tanke pA det stora
utrymme som saken tidigare ffltt i massmedia.
Fdrsiikringskassan betalar ingen ersiittning ftjr
tandlagningar med plastkompositer i kindt[nderna,
vilket naturligtvis bidragit till att frlgan behandlats
vederbcirl igt enligt vetenskap och beprtivad
erfarenhet i den tyska tandlflkarklren. I de
facktidskrifter diir artiklar funnits infdrda om detta
problem har jag inte funnit nflgra ovederhdftiga eller
vinklade framstdll-ningar, utan den information som
presenteras i i r  v i i lg rundad och log isk t
sanilnanhiingande. Detta va^r en positiv dverraskning
fcir mig, och det var befri-ande att kunna arbeta utan
att i tid och otid behtiva gcira lAnga utl[ggningar av
t54) "omviind bevisfciring" fcir att lugna och informera
oroliga patienter som l[st artiklar i veckopressen ddr
folk vittnar om hur sjuka de blivit av amalgamet och
hur friska de blivit efter "amalgamsanering" och
med ic ine r ing  med  " renande ,  b ioak t i va
naturpreparat".

Kanske har man i Tyskland pA medicinskt
ansvarigt hlll makat sig till att gA hem och konffollera
i kemiboken om det diir med amalgamfdrgiftning iir
praktiskt mdjligt?

N2-preparatet
N2 var ett preparat fdr rotbehandling som blandades
sarnman av en schweizisk tandld.kare, dr. Sargenti,
fcir nu 40 er sedan. Det var ett preparat avsett att
samtidigt antiseptiskt behandla och rotfyl la

t2
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infekterade tflnder med, och diirfiir en verklig
hiixbrygd av gifter som skulle Astadkomma denna akt
av trolldom! Varje i detta yrke kunnig person i
Sverige och andra vf,stlf,nder vet att denna sorts
behandling inte fungerar om rotfyllningen skall bli
tiit, dvs det man rotfyller med skall vara oltisligt, och
om det tir oldsligt s[ kan inget medikament frigciras
diirifrfin. M.a.o. sl har denne dr Sargenti slagit en
rejfll logisk kullerbytta d[ han hiivdade att hans
rotfyllningscement hade dessa egenskaper!

Originalpreparatet N2 innehdll, fdrutom zinkoxid
och euginol (nejlikotja) f,ven blyoxid, kvicksilver-
oxid, metylkvicksilver, geraniumolja, lavendelolja,
rosenolja, jordntitsolja, paraformaldehyd, formalin
och fiirgiimne av ej redovisat slag. Denna giftbland-
ning slog helt visst ihjAl allt vad mikroorganismer
hette i tiinderna, men d[ detta cement ej var stabilt,
tyviin ocksl omgivande viivnader s[ att den som inte
fick tanden utdragen omedelbart kunde r?ikna med att
den senare skulle f[ skatta [t ftirg[ngelsen i en
obehandlingsbar v[vnadsdestruktion diir dven
liikningsfdrloppet efterflt var stiirt.

Nurnera anviinds inte N2 i sitt ursprungliga skick
(vad man vet), men dA preparatets nafim var vdl
inarbetat sfiljs nurrcra ett av den tyska medicinal-
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styrelsen godkiint preparat med detta niunrl, som bara
bestAr av zinkoxid, euginol och parfymerad jordndts-
olja. Det iir inte giftigt men har inga egenskaper som
hojer det civer medelmlttan bland andra typer av
rotfyllningscement, s[ nfigon anledning att anviinda
det om b[ttre varor stflr till buds finns mig bekant
inte. N2-metoden iir sedan 20 Ar helt fdrbjuden av
Socialstyrelsen i Sverige.

Vad beteckningen N2 betyder? Jo "Neryus zwei"!
(nerv ffe).

NAgot mera verklighetsfrlmmande i namnviig liir
man f[ leta l?inge efter!

Det "nya" N2-cementet anvf,nds for nlrvarande
flitigt av tyska tandliikare, men det iir s[ vitt jag kan
se mera en konsekvens av mcirdande reklam [n av
preparatets fcirmflga att mdrda bakterier.

I ovrigt var den tyska tandvArden i kvalitetsm[ssig
paritet med tandvlrd i Sverige, men det var en
besvikelse att sjukkassan inte IAt den moderna
odontologin f& blttre spelrum i taxebestiimmelserna.
Att fe anvdnda fler och moderna metoder i
behandlingspanoramat hade utifrln rent kliniska
bediimningar varit v[lbehcivligt, men dflrtill dr fiven
vArt stidra grannlands offentliga ekonomi for skral.
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Otillftirlitligt om sekter
Hans Andersson, Politik - Religion - Extremism,
Skrivarefcirlaget i SkAne 1996.

Hans Andersson har skrivit en ambititlst upplagd
redovisning av h6gerextrema rcirelser och extrema
religicisa sekter i Sverige. InnehAllsforteckningen
verkar lovande; hiir finns avsnitt om m&nga grupper
som det brukar vara svArt att f[ fram uppgifter om.

Tyviin hAller dock boken inte mflttet. Den
innehlller ett stort antal obestyrkta generaliseringar
och andra grova saKel. S[ t ex siiger forfattarcn aff
New Age har en "starkt rasistisk och fascistisk, pA
griinsen till nazistisk [sk[dnirg". Det tir en oha]lbar
generalisering, och oriitwis mot mAnga av dem som
iir aktiva inom New Age. (En helt annan sak iir att det
p[ sina heil i New Age forekommer en mdnniskosyn
som har mycket gemensamt med vad man stOter pA i
extrema politiska rcirelser. Men detta giiller inte New
Age-rdrelsen som helhet.)

Aven antroposofin beskrivs p[ ett felaktigt siitt. sa
t ex heter det att Rudolf Steiner ska ha aignat sig At"fcirfciljelser av judar". Detta pastaende beliiggs inte.
Det kan slvitt jag vet inte heller styrkas i Steiners
egna texter eller i litteraturen om steiner. visserligen
hade Steiner hogst betiinkliga rasldror, men det iir
andra gupper iin judarna som missaktades i hans
skrifter. (Det gcir inte saken bfittre, men
faktauppgfter mlste vara konekta ! )

Andersson gdr gtiltande att den antroposofiska
rasldran liirs ut i waldorfskolorna. Inte heller detta
pflstaende ger han nfigor bellgg ftir. Det iir inte troligt,
eftersom det iir en allmiin princip inom anffoposofin
att inte delge barn de anffoposofiska kirorna.

I en ordfcirklaring siiger Andersson att "fund

raising" betyder "fcirsiiljning", och att ordet anvdnds"endast inom Moon-kyrkan". Denna uppgift iir
felaktig, och hade kunnat korrigeras med hjlilp av ert
bra lexikon eller en engelskkunnig person. ("Fund-
raising" iir den vanliga termen f6r penninginsamling
och annan finansiering av ideell verksamhet.)

Listan 6ver felaktigheter kunde g6ras mycker
liingre, men jag hoppiu att det sagda r[cker ftir att fA

SOH
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t t  Hoaxestt

Simon Rose, The Book of Brilliant Hoaxes, Virgin
Books 1995.

Det engelska ordet "hoax" iir inte l[tt att civersdtta. Det
mest niiraliggande ordet p[ svenska iir kanske
llneordet "practical joke". lrxikonet ger
Oversdffningar som "skf,mt", "upptAg" och "bluff".

Den hiir boken har inget annat syfte iin
underhl.llande. Den dr en samling ber[ttelser om vad
olika upptAgsmakare haft ftir sig. Typisk iir
beriittelsen om v[nnerna som kdpte en parksoffa som
de bar omkring inne i Central Park i New York.
Naturligwis blev de upprepade glnger gripna av
poliser som rodde att de var pfl viig att stjiila soffan.
Viil inne p[ polisstationen visade de upp kvittot sorn
bevisade att soffan var deras egen.

Men forfattaren har ett kritiskt sinnelag, och
avsltijar liings viigen en hel del vandringssiigner och
andra myter. S[ t ex avslojar han myten om att
irliindska orter har extremt lfl.nga ursprungliga namn, i
stil med
" Llanfairpwll gwyngyllgogerychwryndrobwllll antysili
ogogogoch." Det finns nigra f[ namn av detta slag,
men de iir moderna konstnrktioner, avsedda som
turistattraktioner. (Med en smula eftertanke inser man
hur orimligt det iir att nlgon skulle beteckna sin
hemort med ett ord som tar s[ orimliE llng tid att
s[ga.)

Ibland har dock det kritiska sinnelaget inte riktiE
riickt till. Ett exempel: F6rfattaren hflvdar att det fir
t993 grck ut ett meddelande p[ polisradion i South
Yorkshire om att ett flygande tefat hade landat p[ en
angiven plats. Ett flertal bilister ddk upp, men fick
inte se nlgot tefat utan blev i stiillet haffade for att ha

tjuvlyssnat p[ polisradion. Meddelandet var alltsl en
ftilla fdr att f[ fast tjuvlyssnarna.

Sant? Knappast, eftersom en sfidan bevisning inte
skulle hAlla infor domstol i nlgot civiliserat land.

Om man inte tar boken allfdr mycket pA allvar
erbjuder den en mycket roande lflsning. Ett par
exempel till:

Den franske zoologen George I-6opold Cuvier var
k[nd fcir sin torra, strikt logiska stil. En student
fdrstikte skriimma honom genom att smyga in till
honom p[ natten, utkl[dd till dj[vulen, vf,cka honom
och hota med att [ta upp honom. "Alla djur med horn
och kltlvar iir viixtiitare", svarade Cuvier, "sA jag vet
att du inte kommer aff 6ta mig". Varpl han lade sig
tillr[tta att sova igen.

Den fdrsta april for nfigra Ar sedan hiivdade en
radiopratare p[ BBC att jordens dragningskraft ftir
tillfiillet var fcirsvagad p[ grund av inverkan frfln
planeten Pluto. Om man hoppade upp i luften, skulle
det kiinnas som om man liksom fltlt tillbaka ner till
markytan. BBC fick flera telefonsamtal fren
miinniskor som hade upplevt denna flytande kiinsla.

SOH

Handbok om ockultismen
HAkan Arlebrand, Det okrinda. Om ockultism och
andlighet i en ny tidsdlder,Libns 1995.

Detta rir en ny upplaga av Arlebrands utniirkta bok
frfin 1992.For den som vill fA klarhet i de
id6historiska sammanhangen, och fA veta varifrln
New Age och de olika sekterna hiimtat sina ldror,
finns ingen bfittre bok att rekommendera. Dessutom
ger boken en utmihkt dversikt om mAnga av de
ockulta liiror som just nu iir i omlopp. SOH
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Nirkontakt med UFO
Clas Svahn och Gdsta Carlsson, Mr)tet i gltintan.
Sveriges mest lainda nrirkontakt med UFO,NTB
1995.

Gtista carlsson iir k[nd som "pollenkungen" f6r sina
stora ftlrsiiljningsframgar gar med naturmedel som
baseras p[ pollen.

I en intervju i tidskriften Allers Lr 1971 avslcijade
Carlsson "sin 25-Ariga hemlighet": I maj l9M hade
han sett en UFO-farkost i en skogsgliinta i
Angelholmstrakten. Han triiffade diir varelser frln en
frlimmande planet, som var s[ lika jordmiinniskor att"om man tagit av dem flygdrliktema, skulle vi
knappast kunna skilja dem frln oss sjdlva". platsen i
gliintan iir numera utmiirlct med ett monument som
Carlsson sjiilv har bekostat.

Mdtet i gkintan handlar om Carlsson kontakter
med utomjordingar. @e har gett sig till kiinna for
honom lven senare.) Boken har w[ ftjrfattare, men
det iir mycket tydligt vem som skrivit vad. NAgra av
kapitlen iir ftirfattade av Gcista Carlsson sjiilv.
Flertalet iir skrivna av Clas Svahn, ordfcirande i
UFO-Sverige. Svahn har intervjuat Carlsson och
gjort en noggrann undersdkning av alla relevanta
omst[ndigheter.

Svahn har gltt systematiskt till v6ga, och han har
lyckats med en svar balansglng: Han uppriitthaller sin
samarbetsrelation med carlsson, men stiiller linda de
kritiska frlgorna och griiver fram de for Carlsson
besvdrande upp grfterna. Gci sta carlsson fdrefaller
vara ett besviirligr inrervjuobjekt:
"Gosto carlsson har vidflera tittfcillenfornerwt att det
skulle lnfunnits ndgon radioaktivitet pd platsen.
Bland annatfdrnekar hnn detta i intervjun i
Expressen. Han upprepar dena vid ett av vdra samtal,
fr)r an vid ett senore tillfrille bekrffia att monfdtt
waga utslag. Svagare cin frdn en vanlig
armbandsklocka. Men utslaget var inte som frdn
vanlig radioaktiv strdlni ng.
- Man kunde inte fd in det pd instrumentet,
strdlningenvar bunden pd ruigot annat sritt.
Forsknrna korctaterade att luir tir ndgot, men vi vet
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inte vad, sriger Gosta Carlsson pd sin speciella icke
informativa scitt utan anforklara hurforsknrna dver
huvnd taget kunde mrirlea strdlningen nrir den inte gav
utslag pd instrumenten." (ss 109-110)

DA Svahn begiirde ytterligare information om
saken fick han svaret att hela frflgan var
"sekretessbelagd", vilket han uppfattade som "en ren
undanflykt frln Gtista Carlssons sida ftjr att slippa
fler fr[gor". Carlsson har ocksfl viigrat att redovisa
vilka de olika "forskare" dr som ska ha gett honom
besked i UFo-fregor. Inte heller har han lltit Svahn
undersdka de foremAl som han har i sin iigo, och som
han uppger sig ha fltt frfln utomjordingarna. ,'Vi fAr
inte packa upp dem ur plasten. Forskarna har
behandlat dem med nlgot s[ vi fflr inte rcira vid dem
och dessutom iir strAlningen fortfarande kvar."

Kanske allra mest fiirtidande f6r Carlsson iir det
kapitel diir Svahn noggrant och kunnigt jiimftir
Carlssons berflttelser med dem som publicerats av
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den amerikanske ufologen George Adamski (bl a i en
bok utgiven p& svenska 1958). Det iir niirmast ett
undersotement nlir Svahn konstaterar: "Att en del av
Gdsta Carlssons tankar skulle kunna ha inspirerats av
George Adamskis berlttelse tycks som en mtijlig
tolkning."

Fdr den som vill ta sig tid att liisa en noggrann
genomlysning av ett UFO-fatl (cirka 300 sidor) lir
detta en bok att rekommendera.

Tyviin ger boken ocksl ett exempel p[ den
koppling mellan ufologi och antidemokratiska
politiska lsikter som bl a HAkan Blomqvist har varnar
for. Svahn skriver:
"Efter sina kontakter har Gdsta Carlsson ockd blivit
overtygad om att mrinniskan en gdng uppsttitt utanfor
denrn jord. Denfarl<ost lnn mone i gltintan var
bemannnd medvdra avlcigsna slciktingar. Men enbart
den vita resen fuirstarnmar frdn rymden, menar
Gosta.
- Bestittningens gener rir fullproppade med samma
information som vdra. Om vi ser pd hur det tir i
,4frika till exempel, negrerna bygger ingaflygplan,
reamotorer och lairnvapen. De har inte det medfdn
som vi andra. Dcirfdr mennr jag att vi vita aldrig har
ttppstdtt pd den hrir planeten. Vi ltar kommit hit och
fort arvet med oss. Negrerna, dtiremot, tir uppv(ata
hrir. Givetvis finns det de som har flynat fill USA och
Irirt sig saker fuir men det tir inte sarnrna sak. De har
det inte i generna." (s 56)

Det finns mAnga stolligheter som man kan nttja sig
med att - alltefter Hggning - antingen slratta lt eller
sucka civer. Men iir det nlgot vi har liirt oss av
historien iir det att rasistiska stollar inte blir mindre
farliga av att vara stollar.
SOH

Tveksamma vetenskapstolkningar
Erland Lagerroth , Vrirlden och vetandet sjunger pd
nytt, Korpen 1994.

Erland Lagerroth, som iir docent i litteraturvetenskap,
har sammanstiillt forskningsresultat och
vetenskapstolkningar som han anser understodja
tesen att vi hflller p[ att f[ en ny, icke-mekanistisk
viirldsbild. Boken bestar till allra stcirsta delen av
referat av andra bcicker, friimst inom fysik, kemi och
biologi, men dven humaniora och samhiillsvetenskap
iir foretr[dda. Mest uforlig'r presenteras kemisten Ilya
Prigogine, som har utvecklat en teori om hur
sjiilvorganisering kan uppstA i system som befinner
sig llngt frtn termodynamisk jflmvikt.

Lagerroth verkar forstika utvinna ur den moderna
vetenskapen ungefiir vad ocksfl New Age-rdrelsen
har stikr uffinna. Dock iir hans bok betydrigt biittre iin
det mesta av New Age-litteraturen (vilket man kanske
inte skulle ffo av titeln). Mycket av det som
presenteras iir hflllbar vetenskap. Dock gor fdrfattaren
inte tillrficklig ltskillnad mellan empiriskt underbyggd
vetenskap och spekulationer som saknar empirisk
grund. S[ t ex presenteras en del spekulationer om
kopplingar mellan kvantmekanik och medvetande pA
ett mycket okritiskt sritt. Alternativa synsritt och
tolkningar som inte understtidjer bokens huvudteser
redovisas i allmiinhet inte.

Slutomddme: Ska boken beddmas som
populiirvetenskap, hi.ller den inte mflttet. Ska den
bedcimas som New Age-bok, h6jer den sig nlgot
civer miingden. SOH
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Debatt om psykoanalysen
Nerikes Allehanda har haft en debatt p[ kulrursidan
om psykoanalysen s vetenskaplighet. Jan Biirmark
inledde debatten genom att i en recension (8/6 1995)
hiivda att psykoanalysen nunera benaktas som
vetenskap. Diirefter t6ljde en replikviixling mellan
Erik Marklund (19/6,30/6, 18/8), Max Scharnberg
(18/8) och Jan Biirmark (19/6,3016, lgl}). Se hflr
l6d Erik Marklunds fcirsta inliigg i debatten:

"I NA 95 06 08 anmiiler Jan Biirmark pA kultursiclan
ett antal titlar om Sigmund Freud och psykoanalysen.
Han inleder med att hiivda att psykoanalys idag, i
motsats till situationen under de senaste femtio 6ren,
skulle vara accepterad som en vetenskap. Detta iir helt
felaktigt. Psykoanalysen anvdnder inga metoder,
varken hflrda eller mjuka, som i nlgon som helst
mening kan betraktas som vetenskapliga och dess
resultat, eller rdttare sagt brist p[ resultat, lir inte
vetenskapligt hillbara. Det viixande inftesset for
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psykoanalys, som lterspeglas av Natur och Kulturs
och Atlanti s utgivningsverksamheter inom omradet,
kan alltsl inte tillskrivas nlgon omvrirdering av
psykoanalysen ur vetenskaplig synvinkel. daremot
vinner liiror med tydriga ledargestalter och ansprfik p[
absolut aultoritet alltid anhiingare i tider av kris och
nedglng. Att Biirmark trots allt forstiker salufcira
psykoanalysen som en vetenskap, visar att
(natur)vetenskap forfarande uppfat[as som ett cenftart
siitt att n[ kunskap, men ett sadant parasiterande
finner vi i alla mcijriga sammanh*g av geschiift och
bedriiseri kring alternativa behandlingsformer inom
medicinen. vad giiller psykoanalysens roll som
behandlingsmetod star diir att finna den starkaste
anledningen att liigga hela saken [t sidan, fcir ingen
psykoanalytiker, minst av allt Freud sjfilv, kan visa
p[ nlgon patient som tilrfrisknat p g a psykoanalytisk
behandling. Som en bjiirt kontrasi tiu nli.marts
artikel star pl sanuna sida Karin ohlsson-trijons
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anmdlan av Elisabeth Wurtzels sjiilvbiografi, som
handlar om den effektiva lindring mot depression
som ett visst psykofarmaka givit henne. Se diir ett
resultat som dr vetenskapligt heilbart. Nej,
psykoanalysen iir ingen vetenskap, utan en form av
retorik, vilket framglr av Biirmarks anmiilan. En
analys av den psykoanalytiska retoriken gdr Max
Scharnberg i sin doktoravhandling framlagd vid
Uppsala universitet 1984, och den analysen stfir sig
an.

Vidare citerar vi ur Max Scharnbergs inliigg den 18/8:

"Fram till 1970 gjorde psykoanalytikerna sj[lva
ansprfik p[ att vara vetenskapliga i orde,ts normala
mening. Men ack, det blev smfiningom fcir uppenbart
att all forskning grck dem emot. Miinniskan fungerar
civer huvud taget inte som de ffor. De iindrade diirfbr
taktik och ftjrsdkte i stiillet g6ra teorin immun mot

kritik. Det tir hflr som (pseudo-)fitosofin och
hermeneutiken kommer in.

De filosofiska skolorna har i verkligheten
ingenting att gcira med vad som dr vetenskapligt.
Positivister, kantianer, platoniker och fenomenologer
accepterar och fcirkastar i stort sett samma saker.
Detta giiller inom blde naturvetenskapen och
psykologin.

Men under 1970-talet fcirsdkte anhiingarna blanda
bort korten. De lltsades att kritiken uottnade i en
trlngsynt uppfatnring av vad verenskap iir. De malade
upp en verklighetsfriimmande nidbild av sina
motsti.ndare.

Dessa pastas enbart erkd nna'naturveten skap liga
metoder' och vad som kan 'mdtas och vdgas'. varje
rimlig inviindning bemottes med en standardfloskel -
det bottnade i 'positivism' 

eller hiincirde frAn'Descartes' 
eller'Berkeley' eller and.ra tainkare som

pseudofilosoferna aldrig lf,st. "
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Kan man vara skeptiker och ufofo g?
Ett svar till Sven Ove i{ansson

Det iir ghdjande att Fdreningen
Vetenskap och Folkbildning cippnat en
dialog med UFO-Sverige. Som human-
etiker, "skeptiker" 

och kritisk, aktiv
ufolog har jag noterat att de biigge
fdreningarna i sin grundinstiillning inte
slciljer sig nlimnvafi fren varandra. BAda
har ambitionen att arbeta utifrAn
vetenskapliga arbetsmetoder och
framhflller en kritisk, granskande
instiillning till olika fenomen crch
foreteelser.

Clas Svahn har pA ett sakligt och
kompetent siitt presenterat UFO-
Sveriges instiillning och arbetssiitt.
Sven Ove Hansson ger i ett svar en
kortfattad redogdrelse fdr den skeptiska
stAndpunkten. Sven Ove Hanssons svar
iir dock i vissa avseenden fdrbryllande.
NAgra klargciranden och kritiska
synpunkter iir diirfdr pA sin plats.

Det riicker inte att vara skeptisk,
man mAste veta nAgot ocksA, iir en god
grundregel i all debatt. En sakdebatt
fordrar sakkunskap. Det f6rsta man
mAste kdnna till om UFO iir att de
grupper som sysslar med frAgan
egentligen representerar tvA vitt skilda
fyper av folkrdrelser. Dels nyreligiosa,
new age-inriktade grupper som har sin
grund i 1800-talets framvrixande
spiritism och teosofi. Dels
vetenskapli gt kritiska UFO-frirenin gar
som fdrsdker dokumentera och finna
f6rklaringar till ett getfullt fenomen.
Bilden iir naturligwis nAgot fdrenklad.
Dliremellan finns en stor grAzon av
olika typer av grupper som inte
entydigt kan r:iknas till den ena eller
andra riktningen.

I USA ufvecklade sig dessa tvA typer
av UFO-fdreningar i stort sett parallellt
frAn kirjan av 1950-talet. I Sverige blev
utvecklingen en annan. Hiir kom
nyreligidsa, new age-grupper att
dominera scenen till lflngt in pA 1960-
talet. Riksorganisationen UFO- S verige
grundades 1970 och blev frAn bdrjan en
syntes mellan new age-hlosofi och
amat0rvetenskap. MAnga av dem som
ansltlt sig till UFO-Sverige vid starten
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kom frln spiritistiska, teosofiska eller
anhoposofiska kretsar. Med Aren
utvecklades dock verksamheten till att
b[ alltmer serids och
vetenskapsinriktad.

I slutet av 1980-talet villde en ny
vAg av new age-hlosofi och ockultism
in Over UFO-rcirelsen, inte bara i
Sverige. UFO-S verige pAverkades ocksA
i viss mAn av dessa idder, vilket ledde
till en vattendelare vid UFO-Sveriges
riksstiimma i Rittvik 1991. Frirs0k
gjordes dA att gdra [IFO-Sverige till en
fhissionerande, nyreligids organisation.
Med stor majoritet valdes dock DN-
journalisten Clas Svahn till UFO-
Sveriges ordfdrande. Diirmed tog
sldmman stiillning fcir en vetenskaplig
inriktning som grund fdr verksamheten.
UFO-Sverige har diirefter klart tagit
avstAnd frAn den av mystik och
ockultism influerade new age-ufologin.
Den nyreligidsa ufologins fciretriidare
har i stiillet funnit en plattform i de
uppmii*sammade Peace in mind-
festivalema - en samlingspunkt frir new
age-rdrelsen i Sverige.

UFO-Sverige fdrsciker i dag attrahera
och utbilda kritiska ufologer. Sven Ove
Hansson noterar helt riktigt att det vore
fel att beteckna de kritiska ufologemas
verksamhet som pseudovetenskap. Han
har iindA wA inviindningar mot UFO-
Sverige.

Fdr det fdrsta ifrAgasiitter han om det
dr "vdl anviind tid" aff iigna sig et UFO.
Hansson fdreslAr i stlillet att kritiska
ufologer [gnar sig t ex ft asnonomi
eller historisk hemby gdsfonknin g.
Detta:ir ett miirkligt uttalande som
nlirmast ger ett kunskapsfientligt
infyck. Som styrelseordfdrande i
Arkivet fdr UFO-fonkning (AFU) i
Nonkdping har jag och mina kolleger
inom AFU hjiilpt flera
universitetsstuderande med material till
uppsatser inom skilda discipliner.
Uppsatser som knappast hade kunnat
skrivas utan AFU:s hjiilp. Hiir nAgra
exempel: Heikki Virtanen, Ifologiska
S5llskapet i Stockholm 1957-1969,

Institutet f6r folklivsforskning,
Stockholms universitet 1980. Bertil
A.G. Schaldn, Tefacsfolket - UFO som
kultfdremAl, Institutionen for ti[iimpad
psykologi, Lunds universitet 198 l.

Arkivet fdr UFO-forskning ar UFO-
Sveriges arkiv och bibliotek, och har de
strirsta samlingarna UFO-material i
Europa. Hiir finns cirka 2500 boktitlar
(bl a ett flertal doktorsavhandlingar), 65
hyllmeter tidskrifter, 10 hyllmeter
pressklipp, I 3000 dokumenterade
svenska UFO-fall (varav cirka 3000 frAn
Fcirsvarsstabens och FOAs arkiv),
person- och f6reningshistoriska
samlingar (bl a frAn de cirka 150
svenska UFO-f6reningar som funnits

r sedan 1957),ljudbands- och bildarkiv.
A*ivet fdr UFO-forskning iir medlem i
Folknirelsernas Arkivfcirbund samt
Ostergdtlands Liins Fcirenin gsarkiv.

I AFU finns material f6r ett tiotal
doklorsavhandlingar inom skilda
discipliner som militiirhistoria,
religionshistoria, etnologi, psykologi,
kulturhistoria m m. Ingen svensk
doktorsavhandling har iinnu gjorts om
UFO men vi tir de endq som her
underlagetfdr forskningen. Det :ir I"JFO-
Sveriges fcirtjiinst att detta material nu
finns ordnat och systematiserat. Menar
Sven Ove Hansson att vi skall dumpa
arkivet i en container och iigna oss At
hembygdsforskning i sriiller? Skall vi
liigga ner UFO-Sverige och liimna fliltet
fritt fdr de nyreligiOsa sekterna och
ockultisterna?

I sjiilva verket iir det sA att UFO-

1 Sverige i flera fall har utfdrt det arbete
I som Vetenskap och Folkbildning borde

ha gjorl Undersdkt och givit naturliga
fcirklaring pA ofta mycket
konhoversiella UFO-fall (t ex
Domstensfallet 1958), avsldjat sekter
och bedragare inom UFO-branschen (bl
a Anders B Johansson, se UFO-aktuellt
nr 2 1995), visal pA och varnat fcir
kopplingarna mellan
nynazism/extremhdger och UFO-kulter.
Akademiker, lrumalister och
myndigheter vlnder sig i allt sttirre
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klrnhypotesen "har en osunt stark
stlillning ilven inom den kritiska
ufologin" Ir ocksl f<irbryllande. Vari
ligger det "osunda" i kiirnhypotesen ndr
den grundar sig pA empiriska data? Data
som Sven Ove Hansson aldrig tagit del
av. Jag Aterkommer till mitt tidigare
yttrande. Det racker inte med aff vara
skeptisk, man mAste veta nAgot ocksA.
Man kan inte kategoriskt uttala sig i en
saKrAga utan sakkunskap. DA fcirlorar
man den vetenskapliga och
intellektuella troviirdi gheten.

UFO-Sverige har naturligtvis sina
brister. Det iir en organisation av
amatdrforskare. Men amat<irer som
sbiivar efter stdne vetenskaplig
noggrannhet och kunnande. En
organisation som fdrsdker intressera fler
akademiker, intellektuella och
"skeptiker" att ge sig i kast med iimnet.
Inte bara som slcivbordsexperter utan
som underxikare p[ ftiltet. Men det
krlver f6rstAs en del mod att trotsa
akademiska konventioner och ge sig in
i ett kontroversiellt dmne. Tyviin tycks
mAnga akademiker salara vad jag skulle
vilja kalla existentiell nyfikenhet.
Kanske iir det en foljd av rlidslan att bli
fdrlcijligad.

Det har framgAtt att UFO-Sverige
redan pA olika siitt bidrar till
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utstriickning till UFO-Sverige fcir
information diirf<ir att UFO-Sverige i
dag iir den enda organisation som
besitter en samlad sakkunskap i UFO-
ffigan. Att " andra forskningsomrAden
har en god tradition av atr tillvarata
amatdrers insatser" iir inget motiv att
ligga ner UFO-Sverige. Vi er pionjiirer
och med tiden kommer fcirhoppningsvis
iiven UFO-Sverige att ha samma goda
nadition.

Jag stiiller mig ocksA ffigan hur viil
fcirankrad Sven Ove Hanssons Asikt iir
inom Vetenskap och Folkbildning. Ar
det f6reningens allmiinna instiillning till
laitiska ufologer eller en enskild
medlems synpunkt? Defta med tanke pA
Anna Schytts artikel "Varfcir jaga
ufon?" i UFo-aktuellt nr 3 1995. Anna
Schytt skriver: "Skeptiker som saknar
intresse fOr LIFO har sagt att det vore
biittre om ufologerna iignade sin miida,
tid och nyfftenhet lt nAgon
amatdrvetenskaplig disciplin... Den
uppmaningen har jag sjiilv lite svArt an
sEimma in i. Man skall inte tala om fdr
folk att de skall skaffa sig en 'nyttigare'

hobby... de folkbildande insatser de
seridsa ufologerna gcir niir de hjillper
folk att frirklara konstiga fenomen har
ett mycket stort viirde. Dessutom vet
jag att ufologerna hAller biitne koll pA
bolider iin vad professionella astronomer
gcir. SA visst kan ufologerna ocksA gdra
nytta fdr vetenskapen."
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Sven Ove Hanssons andra
invlndning gdller hypotesfrlgan. UFO-
Sveriges instiillning betecknas
"klimhypotesen", dvs att det finns en
restgrupp av UFO-iakttagelser som
representerar ett genuint nyff fenomen.
Mot denna stiiller Hansson skeptikerns
in stiillning, trivialhypotesen, som
menar att iiven denna restgrupp kan ges
naturliga frirklaringar. Enligt Hansson
skiljer sig restgruppens UFO-fall frAn
de 6wiga "i huwdsak genom att vi inte
har tillging till de faktauppgifter som
skulle behdvas fdr att finna
fdrklaringen". Men detta iir ett ologiskt
och vetenskapligt felaktigt resonemang.
Man kan inte a pnori avftirda
kiirnhypote *n ntir in gen ordentli g
forskning har gjorts.

Om vi hlller oss till svenska
fdrhAllanden sA finns i Arkivet fdr
UFO-forskning mellan 500 och 700
UFO-iakttagelser som motiverar
klimhypotesen. Kiirnhypotesen kan
delas in i re kategorier: l) Okilnt
elektriskt urladdning sfenomen
eventuellt kopplat till geologiska och
magnetiska fcirhllland en. 2) S venska
eller friimmande maks hemliga
spionmissiler/fl ygplan. 3) Farkoster
som synes representera en friimmande
teknologi av okiint ursprung.

Endast en fortsatt dokumentering och vetenskapen. Mindre kiint iir kanske att
forskning kan avg0ra i vad mAn UFO-Sverige mksA gdr en social och
klrnhypotesen Mller. Sven Ove politisk insats genom att kartllgga och
llanssons plpekande att afi varna fbrUFGkulternas samband med
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Uppskflrpning vid universitetet
University of South Florida bedriver ett slags
kursverksamhet (" Continuing Education Pro gram")
med kviillsfdreliisningar som lir tippna ftir
allm?inheten. De lokala skeptikerna har reagerat mot
det fdga universitetsmiissiga innehillet.
Kurskatalogen for 1994 innehtill "Att spl med Tarot-
koft" och andra liknande htijdpunkter.

Skeptikerna framfdrde sina synpunkter fdr
universitetsledningen. Detta ledde till att
pseudovetenskapen rensades ut, och kurskatalogen
fdr 1995 innehtill enbart kurser som stAr p[
vetenskapens grund.

(Tampa Bay Skeptics Report vol 7, nr 4,1995.)

G rafologi
Skillnaden mellan grafol o gi och kriminaltekni sk
handskriftsanalys iir inte kAnd f6r alla. En avdelning

inom storftiretaget Hewlett-Packard gj orde nyligen
misstaget att inte skilja dem [t.

Oanstiindiga handskrivna meddelanden spreds for
nfigot [r sedan inom fciretaget. Fcir att finna den
anonyme skribenten anlitade man en grafolog, som
pekade ut en man som ingen annars skulle ha
misstiinkta. Han blev avskedad, men tog hjiilp av en
advokat som i sin tur anlitade en kriminaltekniker
specialiserad pfl handstilar.

Kriminalteknikern pekade ut en helt annan person,
som ocksfl erkiinde.

Den falskt anklagade Ateranstiilldes och fick efter
rflttegflng 110 000 dollar. Den skyldige avskedades,
liksom fciretagets siikerhetschef. Och de otillstiindiga
meddelandena fcirsvann.

(BAS/S vol 14, December 1995)

extremhdger och nynazism. Fler och
fler extrema religidsa och politiska
grupper anviinder sig av UFO som myt
for att nA ut med sitt budskap.
Sannotikt kommer denna tendens att
6ka i och med den ekonomiska och
politiska oron samt niirheten till
sekelskiftet. Louis Farrakhan. ledare f<ir
de svarta muslimerna, plstAr sig ha
varit ombord pA ett tefat. LikasA
Timothy McVeigh, milisrnannen i
USA som stAr anklagad f6r Oklahoma-
massakern. Pe bokmdssan i Gdteborg,
med den mordhotade Salmon Rushdie
som hedersgiist, kunde man ocksA finna
ett litet teosofiskt bokfdrlag, Foinix.
Vid deras bord sflldes lifferatur som
pAstAr att judarna sfyrs av de onda

rymdmiinniskorna frAn Pluto, onekligen
en udda form av antisemitism. Endast
UFO-Sverige har sakkunskap om dessa
grupper och fdrsciker varna fcir
konsekvenserna av de nyreligidsa UFO-
sektemas lilror.

Folkvefi nr I 1996

Med den ovan skisserade bakgrunden
anser jag det vara viktigt med ett seridst
studium av UFO bAde som myt och
gilta.Jag hoppas medlemmarna i
Vetenskap och Folkbildning ser det
beriittigade i UFO-Sveriges verksamhet
och giirna sjiilva bidrar till att gdra
organisationen dnnu bAffie i
vetenskapli gt hiinseende.
Hdkan Blomqvist
Bibliotekarie och styrelseordfrirande i
Arkivet fcir UFO-fonkning

Svar:
Jag tror att den viktigaste
esiktsskiilnaden oss emellan giiller
kiirnhypotesen, dvs hypotesen att det i
restgruppen av ofdrklarade UFO-
iatttagelser finns iakttagelser som
representerar ett genuint nytt fenomen.
Fcir att det ska vara vetenskapligt
angellget att prdva en hypotes kriivs det
indikationer pl att hypotesen iir
antingen tlmligen sannolik eller av

andra skiil vetenskapligt fnrktbar. Enligt
min mening saknas sAdana
vetenskapliga skiil att prciva
kiimhypotesen. Att UFO- fenomenet
blivit sA litet uppmiirksammat inom
vetenskapen beror, sAvitt jag kan f6rstA,
pA att de allra flesta forskare delar derura
uppfattning.

Detta hindrar inte att det kan finnas
andra skiil att underscika UFO-fall. Inom
vilka omrAden amatcirfonkare gcir biist
nytta iir kanske vid niirmare eftertanke
inte viirt besviiret att triita om. Vi iir
ense om att den vetenskapliga kritiken
ska riktas mot new age-ufologin och
inte mot de ufo-rapport<irer och ufologer
som sElvar efter ett vetenskapligt och
kritiskt arbetssiitt. Att sAdana striivanden
ska uppmuntras iir vi ocksA dverens
om, och detta dr orsaken till att
FOLKVEII cippnat en dialog med UFO-
Sverige.
Sven Ove Hansson
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Svlrt dilemma
Ett svlrt dilemma fiir skeptiska organisationer belyses
av William Grey, aktiv i Australian Skeptics: "Fcir

nlgra [r sedan delade Canbena Skeptics ut flygblad
utanfiir en festival for alternativmedicin och ESP. Vi
kammade hem en och annan poiing och fick publicitet
for Skeptics, men vi lstadkom ocksA att
arangemanget omniimndes p[ ftirstasid an i C anberra
Times och att tusentals miinniskor tkte till festivalen.
Ftiljande Ar stmntade vi i festivalen, minst lika mycket
av l[ttja som av genomtiinkt planering, och den blev
inte alls lika framglngsrik som den fdrra."

(Skeptical B riefs, September I 995)

Framglng ftir kreationismen
I den amerikanska delstaten Alabama har
skolciverstyrelsen antagit nya riktlinjer ftir liirobticker
t o m det tolfte skolflrer Riktlinjerna har vlckt
uppmiirksamhet genom sin formulering att
evolutionen bara iir en "teori".

(NorthTexas Skeptic vol 9 m 8)

Pseudovetenskap bland extremister
Efter bomben i Oklahoma har den beviipnade
amerikanska extremhdgern blivit utsatt fdr en mera
niirglngen granskning. MAnga av de s k
milisgnrppernas medlemmar iir ocksfl anhiingare av
alternativa metoder inom medicin och jordbruk. Av
nfigon anledning dr "radionics" siirskilt populiir i
dessa kretsar. Med detta avses anviindningen av
elekroniska apparater som anses kunna Astadkomma
n[stan vad som helst. En vanlig variant (med
ursprung hos Wilhelm Reich) Ar "cloudbusters",

apparater som plstAs kunna framkalla moln och regn.
(Kases File vol 8, nr 3)

Noaks ark fiterfunnen?
Om nlgon undrat varftir det kommit s[ f[ rapporter
om Noaks ark de senaste 6ren sA beror det p[ att
Araratberget varit oltkomligt pe grund av strider

mellan PKK och den turkiska regeringen. Nu har
emellertid ark-expeditioner btirjat slflppas fram igen.
En amerikansk projektgupp uppger sig ha funnit ett
ftiremAl, begravt under ismassorna, som stiimmer in
exakt p[ Bibelns beskrivning av arken.

(Meto 7ll2 1995)

Ltigndetektorer
Jack Fink, som tidigare arbetat inom den kaliforniska
polisen, avsliijar i en intressant artikel i BAS/S (Bay
Area Skeptics Information Sheet), September L995,
hur arbetet med ltigndetektorer gfu ri[. Det viktigaste,
slger han, iir au f[ den fcirhrirde att tro att "man inte
kan lura maskinen". En vanlig teknik iir att bti{a med
en fcirsdksomglng med spelkort. Den fcirhdrde flr
fdrscika ljuga fdr maskinen om vilket kort han har valt
ur en kortlek, men avskijas "obdnhrirligt" av
maskinen. I sjiilva verket har fcirhtrrsledaren anvlnt
nlgot korttrick frin trolleri-repertoaren.

Ett annat trick iir att uppmana den ftrrhdrde att gl
in p[ toaletten och wiitta hiinderna noga eftersom
"maskinen inte ger bra resultat annars". Han tror sig
vara osedd p[ toaletten, men denna iir s[ arrangerad
att fdrhcirsledaren kan se om han ffAffar hiinderna eller
inte. (MAnga s[tter p[ kranen men w[ftar sig inte.)
Den som tvlttar hiinderna har goda chanser att bli
rapporterad som oskyldig!

Slut pfl militflrt psi
Pentagon har under de senaste tio flren satsat cirka 20
miljoner dollar p[ att prciva om extrasensorisk
perception kan anv iindas fOr underriittelseiindamAl.
Projektet lades emellertid ned i december 1995 sedan
CIA (som fltt ta 6ver det) i en uwerdering fann art der
inte gen nAgra resultat av vfirde.

(Time,I I december 1995)
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"I den nya liiroplanen finns inte liingre varningar fcir propaganda, uilseledande
formuleringar eller uteliimnande av fakta som i gamla liiroplaner. Ansvaret f6r
undervisningens inneh&ll iir uppltlst och pluralistiskt. Just nu har vi en kaffen p[ rflttan-
situation diir skolverket kan hiinvisa till kommunen, kommunen till tiiraren och liiraren till
eleven. Eleven sjiilv blir ytterst ansvarig ftir att genomsklda det propagandamaterial som
skolan tillhandahfiller...

Det mfiste finnas ett ftirhfillningss[tt som iir skolans eget och som 96r att bAde
liirare och elever reagerar med rtitt ljus ndr en politisk eller religiris rcirelse eller ett
partsintresse kommer farande med 'ldromedel' och sciker tilltrlide till skolan under falsk.
objektivt flagg.

Genom att till exempel inriitta etiska rfld fdr liirare av siurrma typ som
Advokatsamfundets eller Psykologforbundets skulle man f[ ett forum fdr en professionell
diskussion och en kodex fdr sfldana frflgor... En av de viktigaste uppgifterna fcir ett
sfldant rld menar vi skulle vara att fiter hiivda skolans vetenskapliga grund, och lAta
skolan vara en plats fdr fakta, prcivbarhet, kdnnedom."

Lena Hultdn sonne och Kaisa ohrlander i DN l0ll I 1994.



"Ett av de grymma skldespel som
skapades av stamkriget i Rwanda
var den belflgenhet som Hutu-
flyktingar drabbades av nf,r de
under nlga f[ kaotiska dagar i juli
flydde till nord6stra Zaire. Mer iin
en miljon Hutus triingdes samman i
ett provisoriskt llger niira staden
Goma. Diir drabbades de av en
svflr-artad koleraepidemi...

FN, flera regeringar och nflga
privata organisationer pfi-birrjade
snabbt ftirsdk att stoppa
sjukdomens spridning i lflgret.
Dessa anstriingningar kombinerade
flera metoder. Fdr att hindra kole-
rans spridning byggde hjllparbetare
latriner som skulle avskilja de
infek-terade personernas avforing
och hindra den fr6.n att spridas till
dricksvattnet. De anvdnde ocksl
uffustning byggd pA omvflnd osmos
for att f& fram bakteriefritt dricks-
vatten. For att behandla enskilda
offer fcir kolera anv[nde de oral
eller intravencis vritsketillfdrsel. Och
for att ftjrhindra spridning av
m[sslingen anvf,nde de vaccin...

Hj lilporgani sationerna
importerade inte nAgra ffupper av
shamaner, hiixdoktorer eller
helbriigdagcirare. Det skickades inte
ut nlgra v?idjanden efter kiroprak-
torer, akupunktcirer, homeopater,
naturopater, kristalimagrker eller
utcivare av f?irgterapi. Inga flygplan
kom med ortmediciner, magiska
magneter, magiska ljus, magiska
bilder eller magiska krucifix. Och
in ga internationella anstrringnin gar
gjordes att stoppa koleraepidemin
genom att sjunga magiska hymner
erller genom att manipulera nflgra
intorkade fragment av avlidna
heliga md.n."

William J Bennetta i BASIS,
unri 1995.
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