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Nystart för tidskriften 
“the Skeptic”
Den brittiska tidskriften ”the 
Skeptic” (inte att förväxla 
med de två tidskrifterna från 
USA respektive Australien 
med snarliknande namn) har 
de senaste åren fört en allt-
mer tynande tillvaro. Det är 
dessvärre inte ovanligt med 
ambitiösa initiativ som helt 
ska drivas på frivillig basis och 
utan vinstsyfte.

Glädjande nog har nu med-
delats att utgivningsansvaret 
tagits över av the Merseyside 
Skeptics Society (MSS). MSS 

är baserat i Liverpool men har 
redan nationell eller rentav 
internationell verksamhet. 
Organisationen är mest känd 
för att driva tre väldigt fram-
gångsrika skeptiska podcasts: 
”Skeptics with a K” ”Be Rea-
sonable” och ”InKredulous” 
(sic). Dessa följs troget av 
lyssnare från hela världen. 
Vidare är MSS tillsammans 
med Greater Manchester 
Skeptics arrangörer av den 
återkommande internationella 
skeptikerkonferensen QED 
(Question Explore Discover).

Tidskriften ”the Skeptic” 
lanserades 1987 under namnet 
”the British and Irish Skeptic” 
och har alltså 33 år på nacken. 
Genom åren har man genom-
gått fl era förändringar. Bland 
annat började man 2012 att 
dela ut det skeptiska priset 
”the Ockham Awards” i fl era 
kategorier.

Under ledning av MSS 
går nu tidskriften in i en ny 
era och kommer framöver att 
leva vidare som en nyhets-
platsform på nätet. Man har 
antagit ett nytt motto, ”reason 
with compassion” (”förnuft 
med medkänsla”) och tagit 
fram en förnyad, attraktivare 
och mer lättanvänd websida. 
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Ny ansvarig utgivare är Mi-
chael Marshall (också känd 
från Simon Singhs organi-
sation ”the Good Th inking 
Society”) och som biträdande 
redaktör har man cancerfors-
karen och skeptikern Dr Alice 
Howarth.

Den nya websidan kom 
på plats 3 september och vi 
önskar dem all lycka till med 
nystarten!

PB
Länk: https://www.skeptic.

org.uk/

Fortsatt global skeptisk 
online-verksamhet
I förra numret av Folkvett 
fanns en notis med rubriken 
”Gå på puben hemifrån” och 
som berättade om det brittis-
ka initiativet ”Skeptics in the 
Pub - Online” och hur man 
på grund av pandemin hittat 
nya sätt att umgås via nätet.

Fler initiativ av liknande 
karaktär har dykt upp sedan 
dess och kan rekommenderas 
i dessa tider när man måste 
begränsa sitt fysiska umgänge. 
Den nya tekniken ger dess-

utom möjlighet att följa eve-
nemang som tidigare krävde 
tidkrävande och kostsamma 
resor. De fl esta online-evene-
mang fi nns även tillgängliga 
som inspelningar efteråt, 
vilket innebär att man kan se 
dem i efterhand.

Flera konferenser och 
evenemang har ställts in 
men ersatts av online-möten, 
till exempel NECSS (New 
England Conference of 
Skepticism and Science) och 
DragonCon, Atlanta, båda 
från USA.

Nedan följer ett urval och 
länkar till evenemang som 
antingen är regelbundet åter-
kommande eller kommer att 
ske efter detta nummer har 
kommit ut (ev. klockslag an-
givna i svensk tid):

Skeptics in the Pub - Online: 
Storbritannien, engelska, torsda-
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gar kl. 20:00 (beskrevs i Folkvett 
nr 2, 2020): https://www.twitch.
tv/sitp

SGU (Th e Skeptics Guide 
to the Universe) Community: 
USA, engelska, fredagar kl. 23:00: 
https://www.youtube.com/c/Th e-
SkepticsGuide/

Virtueller Skeptiker-Stamm-
tisch: Tyskland, tyska, vanligen 
måndagar kl. 20:00: https://www.
facebook.com/sitpkoeln/

In conversation with Susan 
Gerbic, och Trivia by Susan: 
USA, engelska, varierande tider: 
https://www.facebook.com/
Gerbic/

Skepticon Australia 2020: 
Australien, engelska, 23–25 ok-
tober: https://www.skepticon.
org.au/

Tider och format förändras 
ibland, så kontrollera alltid 
med länkarna ovan för senaste 
information.

PB

Skeptiska konferenser 
skjuts upp
Det är naturligtvis ingen 
överraskning att pandemin 
dessvärre innebär ändrade 
planer för allt som involverar 

fysiska sammankomster. Två 
stora skeptiska evenemang i 
Europa har påverkats.

Det första är QED (Ques-
tion Explore Discover) i 
Manchester som skulle ägt 
rum i oktober. Konferensen, 
som arrangeras i samarbete 
mellan skeptikergrupper från 
Liverpool och Manchester, 
har de senaste åren lockat 
omkring 700 personer från 
hela världen. QED skulle ha 
ägt rum i oktober i år men har 
av omständigheterna tvingats 
ställas in och kommer, om allt 
går som planerat, att återkom-
ma ett år senare, oktober 2021.

Den andra konferensen 
som fl yttats är ESC (the Eu-
ropean Skeptics Congress) 
som normalt arrangeras 
vartannat år någonstans i 
Europa. De senaste fyra 
arrangemangen har varit i 
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Skeptisk måndag!
Sedan i maj publicerar VoF 
varje vecka ett kort bloggin-
lägg på hemsidan under temat 
”Skeptisk måndag”, med 
devisen ”Varje måndag pu-
blicerar vi ett blogginlägg om 
ett ämne som berör våra in-
tresseområden, dvs vetenskap, 

pseudovetenskap, myter eller 
konspirationsteorier.”

Ämnen som har behandlas 
hittills inkluderar den påstått 
skadliga strålningen från 
5G-nätverk, den stora svenska 
homeopatiskandalen på fem-
tiotalet, vaccinmotstånd, an-
troposofi , chakran och mycket 
annat, det vill säga klassiska 
ämnen för anhängare av ve-
tenskaplig skepticism. Länkar 
till inläggen läggs också ut på 
föreningens Facebook-sida 
där vi kan se att vi varje vecka 
når ut till mellan 2000–3000 
personer. Inläggen länkas även 
till på Twitter från Vetenskap 
och Folkbildnings konto @
SwedishSkeptics.

Initiativet känns väldigt 
framgångsrikt och kommer 
att fortsätta tills vidare!

PB
Länk: https://www.vof.se/

Stockholm 2013, London 
2015, följt av Wroclaw i Polen 
2017 och Gent i Nederländer-
na 2019. Planen var att 2021 
års kongress skulle hållits nu 
till våren men den har nu 
skjutits upp ett år till 2022. 
Från pålitliga källor vet vi att 
förberedelser pågår, men plats 
och exakt datum har ännu ej 
annonserats.

PB
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I varje nummer av Folkvett deltar en rad olika skribenter 
med bidrag. Här följer en kort presentation av skribenter-
na i Folkvett 3/2020: 

Pontus Böckman är civilekonom och ordförande i VoF:s 
riksstyrelse. Han är också co-host i den engelskspråkiga 
podcasten theESP, the European Skeptic Podcast, och 
ledamot i styrelsen för ECSO, the European Council of 
Skeptical Organisations.

Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid 
Uppsala universitet och var ordförande i VoF 1998–2004 
samt styrelseledamot under 21 år. Dan har hållit över 150 
populärvetenskapliga föredrag, många av dessa om pseu-
dovetenskap. Sedan 2018 är han preses i Kungliga Veten-
skapsakademien.

Lena Hellblom Sjögren är fil.dr, leg. psykolog, sakkunnig 
utredare, forskare, författare och föreläsare med Testimo-
nia, sitt enkvinnoföretag sedan 30 år, som bas.

Mats Reimer är barnläkare från Göteborg och flitig krö-
nikör i Dagens Samhälle.

Dan Katz är legitimerad psykolog och psykoterapeut. 
Dan är ledamot i VoF:s riksstyrelse sedan 2015.

Sven Ove Hansson är författare och professor i filosofi 
vid KTH. Han är redaktör för den filosofiska tidskriften 
Theoria och ansvarig utgivare för Folkvett. Han var VoF:s 
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första ordförande (1982–1987) och var medlem i rikssty-
relsen 1982–2013.

Xzenu Cronström Beskow är legitimerad gymnasielä-
rare/komvuxlärare i sociologi, psykologi, filosofi och reli-
gion. Han har masterexamen i mänskliga rättigheter och 
kandidatexamen i sexologi. Xzenu driver wikin catego-
rism.com och var 2016–2017 ledamot i VoF:s riksstyrelse.


