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var nog inte storre[n p[ ameriSiirskilt hans sista rfld stiirndenog
kanska universiteti allmrinhet publikenhelhjiirtatin i. Mindre iin hiilfoch ansflgsmdjligend[rfdr vara ten av fdredragenh6lls pfl ett humoristiskt sdttmen nog var det dem vi minnormal.
des och uppskattademest. Speciellt
Vdlkomnandet
underhillandevar matematikernJohn
Forrerflretinvigdesdennyabyggna- Buffalo ligger baratjugo minu- Allen PaulosochbrittenRichardWiseden Centerfor Inquiry som ligger terstaxiresafrln Niagarafallen, man, och jag tdnker iterkomma till
mycket ndra Buffalos universitet. si innan konferensenborjade derasinsatsersenare.
ge- hannjag precisgdramitt obligaByggnadeneigsoch disponeras
Sedanfdrenadeskultur och vetennlensamt av CODESH, sorn dr toriska turistbestik.Niagarafalskappi detmestutsoktaseittndrBuffaFdr- len drmiiktigamenlite avupple{-lSA:s humanistorganisation.
los filharmoniskaorkesterframforde
velsenfortasav att det slflr upp
viirderingsmiissigt
eningarnastflr
Holsts "Planeterna"(satserna
Gustav
n;ir;r varandraoch de har samma si mycket vattensprejatt man
Mars,IJranus,Merkuriusoch Jupiter)
PaulKurtz,somdrpen- interiktigtserfalletsbotten.Min
ordforande:
medandet pfl filmduken visadeshisfordom om att dettaskullevara
sioneradprofessori filosofi.
nandekameraikningarciverdessapladet traditionella srnekmflnadsCSICOP fyller tjugo flr under
netersytor och minar genomdatoraniNog var det
stzilletpunkterades.
anordmed
att
firade
detta
mationersombyggerp[ datafrin VoyI 996och
gott om folk, men det var i huConagersonderna.
na the first World Skeptics
!
vudsakj apanskagruppturister
gressp[ Buffalosuniversiteti mitinleddesmedv[lKongressen
t c n a vj u n i .
personer.Ex- Schemat
fyra
komsttal
av
Kongressenvar verkligenjiittevice- Kongressenhdll pfl i tre fullmatade
empelvis varuniversitetets
stor.Enligt Paul Kurtz var vi totalt
rektor dir for att framfora rek- dagar.Somexempelpi hur fullmatade
Jagvar ddr
cverett tusendeltagare.
och
torns vrilkomsthdlsningar,
de var tdnkerjag beskriva lordagens
somensamsvensk,eftersomRune
han ursdktaderektornsfrflnvaro dagsschema.
l.indkvist tyvtirr fick f6rhinder.
med att "the presidentis at his
Massorav ldndervar representeramonthly sessionwith his astro- Dagen inleddesmed tre timmars paMen det var ofta
de p[ kongressen.
loger..."Redaktorenfor Skepti- neldebattom parapsykologins
stiillning
bara enstakapersoner frin varje
cal Inquirer, Ken Frazier,holl idag. Dzirefterbussadesvi med gula
var helt doland, sfl amerikanertra
ocksi ett trevligt anforandedzir skolbussar(medfor hogaryggstodoch
minerande,b&debland talare och
han gav fyra anmaningartill for lite benutrymme- en uppskattad
publik.
skeptikerrdrelsen:
nostalgitripp for amerikanerna)till
Hur serdi entypisk skeptikerut?
Centerfor Inquiry dlr det var lunch i
Jo, det dr en vit man i sextioflrsfll- - Var inklusiva (och inte ex- det fria och tal av JamesRandi som
clern med universitetsbakgrund. klusiva).
JohnMaddox,f d redakintroducerade
Slirskilttydlig var dennatendensi
tor
for
Nature.
John Maddox holl ett
Var positivaoch zignaer inte
urvaletav talare:den forstadagens - "debunking",
anfdrandeom big bang och livets urdvs avslojande
tio talarevar allihopvita mf,n.Det it
sprungochbehovetav att hzivdavetenDetta var
forhillandettycktejag sj[lv var an- av pseudovetenskap.
skapensstindpunkteri dessafrflgor.
mflnga
mf,rkningsviirtmen det gavsingen ett flterkommandetemai"debunEfter lunch var det tvfl omgflngar
tal, menlikafullt var det
officiell kommentar.
karna" som var populiirasthos med tre parallella sessioneri olika
Det niirmaste man kom frflgan publiken.
f,mnen,varderapi en och en halv timom kvinnorsskepticismvar en safme. Diir valdejag att gi pi foredragen
tig vidr[kning med universitetsfe- - Hell vetenskapens
fanahdgt, om alternativmedicin och om underminismenav SusanHaack i andra menuppskattaocksflkonst,kul- visning i critical thinking. (Vi borde
om "Thegrowth tur och humaniora.
dagenspaneldebatt
kunnage liknandekurserpi hogskolor
of anti-science".Och avsaknaden
vi till ett
i Sverige!)Slutligenbussades
amerikaneri dettaforum -** Var gladaoch humoristiska! flott hotell for bankettmed evighetsav feirgacle

Den amerikanskaskeptikerorgani"ksajsationenCSICOP (uttalas
kopp") har sitt hcigkvarteri Amherst,sorn6r en del av storstadsregionenBuffalo i statenNew York.
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ling prisutdelningtill fortjiintaskep- andI amchairingthissession.
I will dagslivet,bl a Innumeracyoch A
tikerochunderhflllningtill senatim- passyour questionon to professor mathematicianreads the newspamen av en av pristagarna:Steve GeorgeGerbner.
per.Hans po;ingvar att ofcirm&gan
Allen, amatorskeptiker
menproffsOch GeorgeGerbner,somredan att fclrstistatistikvar en av de storskomiker.
har hunnithilla ett ganskatrist an- ta kiillorna till desinformationi
medierna,och han illustreradedet
fcirande,svararsurt:
med mflngaexempel.Bland annat
- We arein the middle of a very kom
Radioincidenten
nyligenen skrzimselartikel
om
interesting
discussion
here
with
real
samband
mellan
Den allraforstapaneldebatten
hj[rntumorer
och
hade
av mobiltelefoner.
temat "the role of mediain misin- people in the audience,and I am anvzindning
John
formingthepublic". Femherrarhcill going to ask our current speaker fann att den statistiksom redovisadesvid ndrmaregranskningfaktiskt
var sitt halvtimmesfdredras
och se- PieroAngelato continue.
clanvardettid fcirenknappf,alvtimDeanEdell snopnarhdrbartoch snararetyddepi en profylaktiskeffekt.
rnesfr6:gestund.
Som tredjeman ut liiggerpi.
taladeden italienskateveprogramForedraget
innehollocksi statisBredvid mig i publiken under
makarenPieroAngelaom sinaerfa"the
tiska
sk6mt,
sisom
average
renheterav att gora tittarintervjuer dennaincidentrikade JamesRandi Americanhas
one breastancione
sitta.
Han
svor
6ver
det
fcirsuttna
fore och efter program som skeptesticle",eller "the averageguy in
tiskt behandlarcivernaturligheter.tillfiilletattnflut till denstorapubli- Dayton is born
Hispanicand dies
ken. Radiointroppet
borde niimliNeirdet exempelvisvar dagsfor ett
gen inte ha varit sfl forvinande,fcir Jewish!"
inslagom filippinskahelaresvaraprogrammetstod Dean Edells
John Allen Paulosbrukarliigga
de 17%tf oreprogrammetattde inte i
rlamn
pi
med
talarlistan!
En
stund
till
en extra uppgift pi sina provtrodde p[ dem. Direkt efter prosenare
kom
Paul
Kurtz
in
och
avskrivningar.
UppgiftenbestArav en
grammetvardetgliidjandenoghela
"Oln
du kryssari
53 Vosomsadesig intetro pi filip- brot debattenmed ett meddelande: ruta och texten
upp DeanEdellsra- rutan fir du fern poiing extra pi
pinskar
helare,mentvfl mflnaderse- hanhaderingt
forutsattatt fdrredn
narehadedettaantalminskatnisot dioprogram sommedsinamiljo- skrivning
ner
lyssnare
har storstpublik i hela h[lften kryssari rutan,annarstorlotill 46 o/o.
IJSA ndst Rush Limbaughsprat- rar du fem pozing!"Erfarenheterna
Niir herrAngelalir mitt uppei ett show - och bett om ursdkt och visarattandelelt
somkryssari rutan
resoneman
g om genomsl
agskraften sjiilv talati fem minuter.Niir frige- svdngermed tiden,och att proceshosvetenskapsjournalistik
horsdet stundenslutligenborjadekom den seni nflgonmeningsimuleraraktieplotsligten konstigrosti hogtalar- fbrstafrigan frin skribentenRobert marknaden:
vdrdetav ett beslutbena, som om rnan rikat finga upp Sheatfer,SkepticalInquirer, som ror till stor
del pir vilka beslutalla
polisraclion.
Alla pit scenenserfor- aggressivtundradeom det inte var andraaktilrerfattar.
bryllader-rt.
Efternigon sekundblir "torrbollarsomni i panelensomvar
rostentydligareoch sdger:
detstorstahindretfor upplysningav
En uppfriskande
in- Chris Carter - folkforuillare?
- l{elio ! Thisis DeanEdellfrom allmiinheten".
cident
som
satte
fingret pi frigan
theradioshowx***. I andmy listeThe X-files (Arkiv X pi svenska)iir
i fcirnerswould like to get an answerto om huruvidaskeptikerrcjrelsen
ett teveprogramsom iir mycketpothe question:What is the role of stahandska verkainflt eller utflt.
puliirti USA. Nigra avsnittharockmediain misinformingthe public?
si siintsi nigon av reklamkanalerna
i Sverige.Det dr en polisseriemecl
Uppenbarligenzir ingen i pane- John Allen Paulos - en rolig
skrrickinslag
drirvarjeavsnittinnelen forbereddpi radiomannens
in- matematiker
hiller till synescivernaturliga
incihoppi debatten.
PieroAngelastflri
Roligastunder dennapaneldebatt denter.Av detvihuvudpersonerna,
talarstolen
och serolycklig ut. Sessionensordforandegriper resolut var JohnAllen Paulossom6r mare- en manligoch en kvinnligpolis,iir
matikervid TempleUniversity.tlan mannen "troende" och kvinnan
mikrofonenoch siiger:
har skrivit flera leittsamma
bcicker
- This is Milton Rosenberg, om betydelsenav matematiki var- skeptiker.Si lingt kundeallt vara
gott och vdl, men det som retat
Folkvett nr 21995

I

i USA dr att det i
skeptikerrorelsen
varje programblir mannensom fir
rf,tt, ty det visar sig verkligenvara
pfl gflng.
overnaturligheter

Ldkaren och kiropraktorn

I en sessionom kiropraktikvisade
liikaren StephenBarrett en video
frin enworkshopdzirenkiropraktor
deltagarnai en ny fanMannen som skapat X-files eir undervisade
producentenChris Carter,och han tastiskmetodfor att stiilladiagnos.
var inbjudensom lunchtalare.Han Det gick till sfl att karln med ena
forsvaradesigmotkritikenochhziv- handendrog rytmiskt i patientens
dade dels att hans program skulle armmedandenandrahandenvandsessom ren underhillning,delsatt radeover patientenskropp.Di och
det faktiskt bidrar till
for vetenskap,
i ntresset
ati inget annatundertirsi
hil Iningsprogram
"researchat"
somhans,
och att han sjlilv eir
skeptiker!Varfor fick
cli skeptikerni teveserien aidrigha raitt?Jo,
svaradeChris Carter,
frirn borjan var intentionenatt de tvi agenternaskulleha reittungefiir varannan ging
men de skeptiskaavsnitten man forsokte
gora blev helt enkelt
fortrflkiga.Jagochstora delar av publiken
fdrholl oss skeptiska
6ventill dessapistitt
godaintentioner.

felbehandladav skolmedicinenoch
borjadeberf,ttasitt livs sjukdomshistoria, men StephenBarrett avbrot henneomedelbart:
- Jag vet vart du vill komma,
och det iir helt enkelt inte relevant
fdr detjag har sagthzir.Visst finns
det dflliga ltikare,men inom medicin finns i alla fall en vetenskaplig
traditionoch sjiilvkorrigerandeme-

Cerrter
for
In{uiry

Huvudinvzindningen mot X-files zirforstis attdetfflr godtrognamdnniskor di droghanplotsligti armenmyckatt tro pi en massatrams.
et kraftigare (ungeflir som ndr en
- N"j, folk iir smartare6n sfl,sa slagrutager utslag)och dfl var det
Carter. De tror inte att de blivit ett fel pi den region han nu holl
kidinappadeav utomjordingar for handen6ver!Vad var detf6r fel di?
attdethtinderpi teve.Och skullede Jo,ansamlingav osundaviitskortro det,sflarjag denforsteattbekla- att avhjllpas med homeoPatiska
Tydligen zirkiroprakga det. Sflvidade inte faktiskt har saltpreparat.
blivit kidnappadeav utomjording- torerna,fltminstonei USA, oftasamtidigt homeopater.
4r.".

kanismer.Kiropraktikbyggerdeireom
mot pi rena missuppfattningar
hur kroppenfungerar.

Redanfrfln forstaborjan av kirohadedetstflttklart
praktiksessionen
att det fannsen kiropraktori publiken, som di och dfl sliingt ur sig
kommentarer.Till slut
nedsdttande
tog hon verkligenordetoch f6rklaEfter en timme av avskrdckande radeatt ingenav alla dessakonstiga
exempelpfl kiropraktiskasederoch behandlingarsom StephenBarrett
bruk var detfrflgestund.Forstut var talat om hadehon nflgonsinpraktien kvinna som ansig sig ha blivit serat sjiilv, och sivitt hon forstod
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var han helt enkelt illa informerad
om vad kiropraktik innebrir.Aven
hon blev foredcimligtabruptavbrutenav Stephensomkonstaterade
att
hanprenumerei'ar
pi samtligakiropraktiskatidskrifteroch att hanhar
ett personligtbibliotekpfl tjugotusen dokumentom kiropraktik och han har liistdem allihopa!

ESP! Hundenstodndmligenalltid
redani fdnstretniir hussekom hem,
sfl pi ett overnaturligtseittkunde
hundentydligenkf,nnapi sig n[r
det skulle ske. Richard och hans
assistent
ikte till hundeigaren
fdr att
undersokasaken.Medan assistenten gick ut pi pub med hussestannadeRichardkvar i liigenhetenoch
videofilmadehunden.Mycket riktigt stodjycken i fcinstret
ndr husse
kom hem - men det var inte den
forsta utan den tjortonde vrindan
vid fonstretunder dennatid! Nu
tiinkerde klippa ihop videobandet
till en aptitligsnuttatt sriljatill nigotteveprogram,
deirhundenspringer fjorton gfinger i rad fram och
tillbakatill fonstret.

StephenBarretthar tillsammans
med en f d kiropraktikpatient
som
rikat illa ut skriviten bok somheter
Chiroprctctic:a victimsperspective. (Iag hoppaskunna iterkomma
med en recension.)
Doktor Barrett
var en rnycket imponerandeper'sonlighetoch n6gon att trinka pi
somframtidagiisti Stockholm.Han
kan bl a berdttaom minga experiment som han har litit utfora diir
Det som gjorde RichardWisefriskapatienter
harskickatstill oli- man si underhflllande
var den huka kiropraktoreroch fitt helt olika moristiskainfallsvinkeln.Han indiagnoser.
leddeforedragetmedett trolleriexperiment.I handenholl hanettgront,
ett rott och ett blfltt kuvert och han
Richard Wiseman- en skeptisk
badengodtyckligpersoni publiken
parapsykolog
att vriljanAgot.
- Okej,rcitt.Ar du riktigt,riktigt
En storpaneldebatt
om parapsykologi holls ocksi. JessicaUtts, psi- siiker?
troendestatistiker,ochRayHyman,
- Oh, hm, nd okej,jag tar blitt.
psi-skeptiskpsykolog,debatterade
- Puh!
signifikansenhos den marginella
positivaeffekt som syntsi utvdrdeWisemanviindenu pi kuverten,
ringen av Pentagonstio ir av paraochpi dessbaksidorstir: "du kompsykologiskaexperiment.Hiir sig
mer inte att viilja grdnt", "du komvi tvi mycket seriosaforskaresom
mer inte att viilja r{itt", och "du
kiindevarandrasargumentsflv:il att
kommeratt vziljablitt" !
debattenblev oviintattam.
Fantastiskt?
Nja, Richardvisade
Desto lustigarevar britten Ricsedanatt om personenhadehillit
hardWisemansom driver ett skepfast vid sitt val av rott hadehan i
tisktparapsykologiskt
institutenbit
steilletoppnatkuvertenochdiir funnorrom London.Hansinstitutsverknit meddelanden
somtill svneskorsamhetbekostastill stor del av de
rekt forutspidde valet. Och hade
engelskamassmedier
somutnyttjar personen
valt detgronaskulleRichans tjrinster.Jag flt middag med
hardha slagitpi projektorndzirdet
Richardi London en minad senare
stodfdrberett:"Du kommeratt viiloch di bereittadehan bland annat ja
grdnt!"
om en nyhet som nyligen slagits
upp stort i England:en hund med
Folkvett nr 2L995

De europeiska nattugglorna
Efter StevenJavGouldskvlillsforeliisningsomtrciUpn till efter klockantio vardetsagtattallaeuropeiska
kongressdeltagare
skulle trriffas.
Mdtet leddesav Cornelisde Jager,
en gammalman frfln Holland som
iir ordforandei den europeiskaparaplyorganisationenfcir de nationella skeptikerfclreningarna.
Det
beslotsatt nf,staeuropeiskakongressskullehflllasi Spanien
iborjan
av september1991 och att varje
landbordeha en representant
medi
programkommitt6n.
Nrirmarekontakter tas med datorpost.(Representant
for Vetenskap
ochFolkbildning tir SvenOve Hansson).
Sammantr[det
holl pii till midnatt.Vi hadeju alla nyligenanldnt
frflnEuropasfrvira inbyggdaklockor var di ndrmaresexpi morgonen
ochvi fick turasom attvdckavarandra.
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