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Om att tro pe det extrema
Fiir n&gra ir sedan stikte trinaren
ishockeylag, Leif
ftir Djurg:irdens
Boork, hjiilp hos en grafolog med att
bedcima spelarna. I Torbjcirn FYeijs
bok "New Agutt, som kom ut 6r ftir
nigot 5.r sedan, S.terfann vi ftiljande citat frd.n en intervju med Boork i Expressen:
ttsvensk hockey av idag saknar
viljan att sprfinga murarr brYta
J"g tror pfl det exbarri[r€r...
Lika v6l som du jobbar
trema.
av
med den extrema triningen
tror
slagskottr
ett
bakom
r6relser
jtg, att kunskap om grafologi och
astrologi ger dig insikt och hjilper
dig utveckla ishockeymomenten.tt
Enligt tidningsuppgifter har grafologen ocksi haft uppdrag et ett studieftirbund och f,t flera svenska storftiretag. LJnder sommaren 1988 har denna
man varit ett kirt liipsedelseimne ftir
I ett omfattande
kvlllstidningarna.
mfll har han Atalats ftir att utnyttja
kvinnor som blivit beroende av hans
s k terapeutiska tjiinster och ftir grova
tivergrepp, bl a sexuella, mot barn.
Pe tidningssprS.ket har han fett heta
"sexsektens ledarett. De detta skrivs
har tingsrlttens dom innu inte fallit.
Men det kan [nd& finnas anledning till
nigra principiellt hillna kommentarer.
Det som ttsexsektens ledarett anklagas ftir [r mycket "extremttt, och gir
mycket lflngt i friga om att ttsprdnga
Men det
murar och bryta barriirer".
pfl hur
exemplet
enda
det
5r lingt ifrin
missbruk av mdnniskor har ftiljt i pseudovetenskapens spir. Som bekant har
t ex mf,nga av dem som fingats i scientologins nit fett svira ekonomiska och
sociala problem.
Detta 5r inte enbart ett samman-
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Visserligen vore det fel
trlffande.
att klandra t ex andra grafologer ftir
begingna av en enskild
tivertramp
grafolog. Men vi kan konstatera att
pseudovetenskap ofta ftirs fram pi ett
auktoritiirt sfitt, dir man aktivt arbetar ftir att berciva sina anhingare deras
kritiska tinkande. N[r mdnniskor underordnar sig starka ledares viljar kan
de ftirmis att begi handlingar som de
tidigare knappt skulle ha drcimt om.
Pseudovetenskapernas fiiretrf,dare
och ftirsvarare talar ofta om behovet
av att "springa murar och bryta barrid.rer". Det finns sikert murar som
som
behciver sprdngas och barri[rer
behciver brytas. Men till det som ska
sprdngas hiir inte mdnniskors ftirmd.ga
till kritiskt tinkande, och till det som
ska brytas hiir inte deras motstS,ndssom vill bekraft mot auktoriteter
personliga
Och det
vilja.
tvinga deras
finns knappast nigot sk6l att befordra
"det extrematt som princip.
I

VEM AR DU?
Vem ar Du, var nve medlent l
Boden sCInr auqusLr beLalade
att
ularr
medlemsavqrften
ancte namrl och adressT Har vi
nv I r qer r
nA gor: rnedI em sGm
va rva t err mecli ern r Bod etr i
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Stikevinklar r den

sanna Nor€ehistorien
kan vara av mer
Pseudovetenskap
Ndr
mindre allvarfig
art.
eller
anvdnds for att
t ex slagrutor
pA sommarvattenAdror
leta efter
hdnder ju sannolikt
stugetomten
inget al-l-varligare
dn att husdgapengar.
ren luras pi lite
Men ndr s lagrutor
anvdnds f or
mdnniskor som beatt soka efter
gravts
ndr det gafler
i laviner,
l-iv eller
dod, dr det a1lvarligare .
av 1 97O-tal-et har
Sedan mitten
reNorges Rgde Kors Hjelpekorps
kommenderat "sokevinkler",
en
vid
modern variant
av slagrutan,
lavinoffer.
sokande efter
presenterades
Ndr sokevinkeln
i Bergens Tidene
i ett reportage
vintern
1 986 start.ade en debatt
i
mellan Rolf Manne, professor
kemi vid Bergens universitet,
och
for NRKH.
foretrddarna
Rol-f Manne dr medlem i Vetenskap och Folkbildning.
Han kan idag
ta At sig dran av att ha utfort
Nordens forsta
Norges, formodligen
"debunking"
regelrdtta
den amerikanska
termen for att. avsloja
bluffmakare.
en sammanstiillJag har gjort
ning av striden,
som strdckte
sig
over mer dn ett Ar. Det dr ett
Men det visar
material.
stort
tydligt,
tycker
ovanligt
)ag, hur
tro fungerar
en pseudovetenskaplig
vdga for
och hur man kan gi till
att bemota den.
Jonas Soderstrom
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2-r Se upp fiir
Norges Rdde Kors Hjetpekorps
menar sig vara vHrldens storsta
f jellrdddningsorganisation.
Under pAskveckan, da Norge dr
ndst,an stHngt, har de ca 5.000
personer i beredskap, for det
mesta ute pA fjellet.
I forsta
hand tar de hand om benbrott och
brdnnskadorr men de rycker alltid utr nHr nAgon gAr vilser
och
trdnar for atE rddda dem som
rAkar ut for snoskred.
Nu sker detta lyckl igtvis
inte sA ofta. l'lan rHknar normalt
med fHrre dn 5 offer
per Ar. Av
dessa 5r het ften skidAkare.
De
andra dor for att skreden trHffar hus elLer vdgar. (Norska
ju mycket. ndrmare
fjell
ligger
bebyggda omrAden dn svenska
f jel1. )
Det egentl iga ansvaret, for
f jel lrAddningen har poI isen r rn€o
huvuddelen av arbetet gors av
frivilliga
utan betalning.
Norges Rdde Kors och Norges Rdde
Kors Hjelpekcrps dr formellt.
oberoende av varandra men har
kansli och tidning tillsamrnans.
Norges Rode Kors arbetar
i
huvudsak med insamlingsarbete
och hjalpverksamhet
i utlandet.
Dessutom har de sjukhem och en
sjukskoterskeskola.
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q)...och ftir fielF
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riddnin$en

Sokevinkeln dr en modern variant
(som heter "/nskeav slagrutan
pA norska).
kvist"
Ndrmare bestdmt ror det sig
om vad som pA engelska brukar
kal las "L-shaped rods". En j5rneLler koppartrAd med ett par tre
mm diameter bojs i rdt vinkel,
sA att ena benet btir
ca 10-15
cIIlr det andra ca 35-50 cm. Man
heller
i den korta iinden. Helst
bor man trd ett I itet
ror att
hAlla i over den korta dnden, sA
vinklarna
kan rora sig friare.
Normalt gAr man med en vinkel i
va rj e hand.
Det var i ett reportage i
Bergens Tidene 22 mars 1986 som
Annfrid Sperrevik,
ledare for
NRKH i Hordalandr framtrddde.
Tidningens rubrik
var "Ny slagruta
ndstan I ika bra som
lavinhunden".
Sperrevik sa b1 a:
Vinklarna ger utslag for
en person som ligger under
snorl... For de flesta
ror sig
metalltrAdarna
mot varandra och
stAende i kryss rdtt over
blir
den begravde. For andra gAr
trAdarna frAn varandra. Utslaget,
kan komma r5t,t over den saknade
personen eller en till
tv6 meter
e t s idan. Med t rdn i ng kan pl atsen faststdll-as
exaktr och grdvtiden blir
minimal.
Hur metoden fungerar ininte Sperrevik:
tresserar
Det, f inns f lera olika
teorier r rn€st om magnetf eI t och
Vi bryr oss
f iknande krafter.
taget inte om orsakerna.
strdngt
Det dr nog att vet,a att den
fungerar.
Pe samma sdt t som de
bilder
flesta
vet att det blir
pA rdtt
pA TV:n om man trycker
k napp.
Det kan ndmnas att metoden mottogs med st.or skepsis n5r
gAngen presenterades
den forsta
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for det internationella
Roda
korset i Schweiz. Det E,aIades
l ite spydig t om "den norska
metoden". Men efterhand har det
blivit
ett helt annat ljud i
skdl I an.

Katastrofen
i Vassdalen
Dett.a var bara en kort tid efter
den vdrsta snokatastrofen
i modern tid i Norgel ndr 16 unga
vdrnpl ikt iga omkom i ett skred i
Vassdalen.
R o l f M a n n er p r o f e s s o r
i
kemi i Bergenl kritiserade
i en
art ikel den 25 mars pAstAendena
om sokevinklarna.
Om de dr sA effektiva
varfor anv5ndes de da inte i
Vassdalen' d5r deE tog flera
dagar att hitta
de sista kropparna? ElIer anvdndes de? Varfor
tog det de sA lAng t id?

- nesten
r\y
Ny y".Ljelcvist
nesten
ynbKJeKvrsr,
l.l

r

\

lilie goctsom lavinehunden \
-'-7--'/

om nu iint l-arna fungerar
varfor har NRKHinte tagit
init .i a t i v t i l I v e t e n s k a p l i g a f o r s o k
for att undersoka hur? SAdana
forsok dr nAgot hefFannat
dn de
enstaka demonstrationer
som refererats
i t idningarna. De mAste
planldggas noga. T ex mAste man
forsdkra sig om alt ingen som
vet svaret 5r i ndrheten av den
som sciker. Det 5r vdlkdnt, att
forsokspersoner
ofta fAr omedvetna signaler
fr8n dem som vet
svaret.

T

UtifrAn dessa forsok kan
man sedan st511a upp hypoteser.
Ar det metalIforemAI eIIer
kledesplagg som ger signalerna?
Eller
kroppsvdrmen? Vad hdnder
om man grdver ner ett dott djur
el le r hel t enkel E et t stycke
kott?
Har sAdana forsok g jorts?
Om inte
varfor?
Borde inte
NRKHanvdnda lite
av sina medel
till
dettar hellre 5n att gA ut
med osdkra metoder i pressen?
Bristen pA kontrollerade
forsok gor det troligare
att
inte fung€FErr
sokevinklarna
utan bygger pA overtror
sammanfattar
Rolf ivlanne. Den dnekdotiska bevisforingenT
den osdkerhet i metoden som beskrivsr
och
pA rationella
bristen
forklaringar
styrker
den uppfattningen.
"Se som pAskHan avslutar:
vddret utvecklar
sig, kan ett
felaktigt
rAd betyda skillnaden
mellan I i v och dod. Jag menar
at.t det enda sdkra rAdet dr
detta: visa fjellvett.
Lita inte
pA sokevinklarna."

anvands
/^"Det
Lrj
utomlands...t'

Dagen diirpA i ntygar hjelpekorppA vinkset att man visst
litar
larna. Lavinhundar 5r visserligen allra bdstr rn€oOlav Himle
i Hordaland Rode Kors framhAller
aEt "det bdsta hjelpmedleE Hr
det du hela tiden har t,illhands.
StAr du vid etL skred och har
vinkLarna med dig dr de det
klart
bdst,a alternat.ivet.
Men sA
snart en I avinhund kan foras in
i omrAdet behover du inte l5ngre
vinkl,arna. "
Vidare uppger man aEt "systemet har anvdnts under lSng tid
i Mellaneuropa. Det saknas inte
st.atisL.iskt material
frAn utlan-

det som visar systemets effektivitet. "
Enligt uppgift
titl
Bergens
.
Tidene anvdndes sokevinklar
i
VassdaLen; "men det var inga
personer som hade tillrdcklig
kunskap om systemet. Ddrfor var
resultatet
negativt."

Ingenstatistik

IE
-:finns
Rolf

Manne Aterkom den 2L april.
Det "utldndska statist.iska
material"
som skul le visa vinkIarnas effektivitet
tycks inte
existera.
FIera p8stotningarl
frAn Manne och frAn skredforskaren Steinar Bakkehoi vid Norges
Geotekniske Institut,
har inte
lett
til1
att siffrorna
presenterats.
Forre riksordforanden
i
NRKH, t illika
represent.anten i
den internationella
fjeltrdddningsorganisationen
IKAR kdnner
inte heller tiIl
nAgon s8dan
stat ist ik. Forre NRKH-ordforanden medger ocks6 att sokevinkIarna anvdnds mycket I ite utanf or Norge.
Kontrollerade
forsok med
sokevi nkla r i ndrvar o av repre sentanter
frAn NGf har enl-igt
Bakkehoi utforts
flera gAnger i
Norgel bI a i Haugastdl 1980.
Man sokte da efter
en person i
en grdvd snohAla med flera
rum.
R e s u l t a t e n s a mm a n f o l I m e d v a d
man kunde vdnta sig om utslagen
var rent sLumpmdssiga.
Vid skredet i Vassdalen
hade vinklarna
anvdnts av en
off icer som hade egna vi nkl ar i
ryggsdcken och god kdnnedom om
metoden. Han sokte och f ick
ungefdr 30 utslag.
Av dessa
kunde ett betecknas som trdff.
29 var fel,
och bara en av de
sexton omkomna hittades
med
"Detta 5r den metod
vinklarna.
for kamratreddning som Ola
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Einang i medlemsbladet'R/de
'nHrmast
Kors' 2/ gZ beskrev som
i d e a l i s k ' " k o m m e n t e r a r M a n n er
och fortsdtter:
"Jag dr overE.ygad om att
anhdngare kan
sokevinklarnas
de
alla tiIlfellen
bortforklara
metoden i nte verkat. De kan peka
pA sA mdnga faktorer
som int.e
kan kontrol leEds r t ex inverkan
metaIlAdror,
frAn vat.ten- eller
som ingen vet sdkert var de 9Ar,
v6t sno, for at,t inte tala om
brist.ande koncentrat ion eller
frAn persoinstellning
skeptisk
ner i ndrhet.en. Om betydelsen av
Karin
koncentrat.ion skriver
i
Steenstrupr informationschef
Norges Roda Korsr att man hela

So k e v i n k l a r

'fYIld
av en
L.iden mAste vara
passiv onskan att losa den UPPg if t man f oresaE t, s ig'. Lojtnant e n i V a s s d a L e nr s o m h a r a l l m i n
sympati, koncentrerade sig kanfor att
ske int.e tillrdckligt
sina forolyckade kamrahitta
ter ! t'
Roda Kors-mdrkeE anvdnds
symboI for
som en internationell
medicinsk hjdIp. De PAst&enden
som
och fakta om sokevinklarna
kommit i dagen minskar PA ett
for
sdtt fortroendet
olyckligt
den norska Roda Kors-Iedning en,
Rolf lvlanne.
avslutar
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aA Hurslagrutan

W, blev siikevinkel
Hur kom sokevinkl arna ove r huvud
taget in i fjellriiddningen?
en kdnd slagL972 foreslog
rutemanr Lars Stensldkkenr att
s lagrut.an skul le anvdndas f or
att soka lavinoffer.
Vintern
I973 f ick NRKHs
"skredkommitte" i uppgift
att
utvHrdera metoden. De var forst
S e d a n k o m mi t t e n
uppskeptiska.
rdttats
L97O hade en rad "nya"
metoder provatsl
men ingen visade sig vara praktiskt
brukbar.
"Vi g ick ddrfor t il t arbetet med
skepsis"
slagrutan
med Atskitlig
skriver
man i den L977 utgivna
skrif ten Snd-skred r €n vdgledning i rdddningsarbete
ddr metoden for sok med sokevinklar
presenteras
grundligt.
Ivlen: "stenslokkens
demonstration
den 24 mars L973 overbevisade emellertid
aIIa medlemmarna att hdr hade vi en metod
som var mycket. l ovande. Styrkan
var metodens stora kdnslighet."
Vid ett seminarium vintern
L974 Iade forskaren Sverre
om atE
0ksnes fram en teori
slagruEan reagerade for fordndringar i jordens elektrostatiska
f eIt.
i ntroducerades de
Samtidigt
L-formade vinklarna
av jdrnel Ier koppartrAd. Dessa hade
fordelen att de allra
flesta
lyckades fe "utslag" - bara ett
fAtal hade fett
utslag med slag"Ddrmed kunde hela
rutan.
Skredkommitten och mAnga andra intresserade
driva
utprovning,'.
Vid nya seminarier L975,
I976 och L977 "revs mystikens
sloja bort" frAn slagrutan/sokevinkeln och metoden utvecklades
och forfinades,
hdvdar NRKH i
"Snciskred". Ett resul
tat. var
bl a forskningssamarbet.e med

Oslo universi Eet om arten av det
fet t som registreras och utveckling av mdtinstrument for detta.

Sokevinldene
internasional

"Metoden Yann
7
U full tillslutnin$"
Drivande kraft
bakom sokevinkHr Nils
Iarna i fjellr5ddningen
Faarlund 1 civilingeng jor (biokemi) frAn Trondheim. Han har
a rbe Eat som ass is tent bdde i
Trondheim och vid l-antbruksskoIan i As, strax soder om Oslor
men driver nu t,illsammans med
sin hustru "Norges Hogfjellsskon a m n e t d r h e Lt
fa", som trots
privat.
Han g er ut Lidskri f ten
"Mestre fjelIet".
Faarlund var medlem av
nHr sokeN R K H s s k r e d k o m mi t t e
testades i borjan av
vinklarna
Det dr Faarlund
sjutt iotalet.
som sammanstdtlt den ovan citerade skrif ten "Snciskred". Han dr
nu medlem av NRKHs fjel lreddn i n g s k o m mi E t e ( s o m e f t e r t r d t t
skredkommitten) och norsk delegat i IKAR.
replikerar
Den 3O april
Faarlund i Bergens Tidende tiIl
"sdkevink['lanner under rubriken
anerlene er internasjonalt
kjent".
Han fram hol I punktvis:
a ) Sokevinkelmetoden present,erades L975 vid ett int,ernat i oneI I t. skredsympos iu m i Sul Vid detta tillfefden, Italien.
1 e h a d e s a ml a t , s L . e o r e ti k e r i n o m
elekt,ronik och fysik frAn hela
Europa, frAn USA och Kanada
(professor€rr
Efter
ingenjorer).
demonstrat,ioner och Eeoridiskustitlsioner vann metoden full
slutning.
b) Den internaIionella
f j e f I r d d d n i n g s k o m mi s s i o n e n
(rKAR) har gAtr in for sokevinklarna sedan I975. Hcisten 1985
h o 1I I K A R s i n a d e l e g a t - o c h k o m missionsmoten i FlAm i Norge bl a

J

anerkierrI
for att fa forstahandsinformaEion om Lavinsokning med sokevinkl,ar. A11a medlemmar i de
fyra kommissionerna f ick prcva
vinkLarna.
Ddrefter
dryftades
m et o d e r n a .
c ) I samband med det internationella
symposiet "Elektronik
und Lawinen" vid tekniska hogs k o l a n i G r a z L 9 7B b l e v f o r f a t taren inbjuden at,t hAIla sAv5l
prakLiska demonstrationer / ovningar som teoriinlSgg.
Faarlund avs I utar med att
NRKH inte vill
ha nAgot "konkurrensforhal fande" mel lan ol ika
rdddningsmetoderr utan en balanserad rdddningstjdnsE med sokevinkLarna som en del.

e

Enaxelrycknin€

\t:-/ i Schweitz

En knapp mAnad efter
Faarlunds
inl5gg
den 27 maj
kunde Rolf
Manne Ater vederldgga vinkelanhHngarnas pAstAenden.
" Faarlund bemoter inte min
dokumentation om den fullstdndiga frAnvaron av statistiskt
'f
m a t , er i a I
rAn ut landet'
som
visar att. vinkl-arna fungerar i
fjeflrdddning.
Det. dr ddrmed
helt klart
att ledarna i Hordal a n d s N R KH v a r f e l i n f o r m er a d e p A
denna punkt. Dessvdrre fol jer
denna typ av desinformat ion
sokevinklarna
som en rod trAd.
Jag ska hdr ge nAgra exempel
frAn Faarlunds i nl5gg i BT 30/ 4
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'snoskred',
och frAn skriften
med Faarlund som redaktor.
Tvdrtemot vad som pAstAs i
'snoskred',
fram h6l ler C Jaccard, direkt.or f or det schwei tziska lavinforskningsinstitutet
r
at t det aI drig bedrivi E forskning om sokevinklarnas
verkningssdtt.
InsEitutet
kdnner
heller inte till
nAgra resultat
som bekrdftar
nyEt,an med vinklarna.
Att sokevinkLarna dr internationellt
erkdnda och atE den
f jallreddning si nternat ionella
kommissionen IKAR har'gAtt, in
for dem'sedan 1975, fornekas av
IKARs president r dipl.ing.
Erich
Fri edl i r Gwatt/Thun,
SchweLtz.
Detta har upprepade gAnger framf o r t s i R o d a K o r s - s a r n m a n h d r r gr
och var huvudpunkter i Faarlunds
inldgg i BT 30 april.
Friedli
hHnvisar liksom
Faarlund t itt
demonstrationer av
'norska'
den
metoden i Norditalien
L975, i Graz L97B eIIer
L 9 79 o c h i F I Am I 9 B 5 . O m r e a k t ionen efter
den forsta av dessa
demonstrationer
skriver
han:
'["1an
har generellt
tagit
saken
med en axelryckning.
Det faktum
att den skrifttiga
rapporten
icke ndmner denna nya metod med
ett ord visar hur litet
intresseL var hos de ndrvarande fackmdnnen.'
Friedl i menar aIltsA,
att
insatsen fr6n Faarlund och NRKH
var sA I ite overbevisande att
den inte behovde bemotas. Dessviirre dr det.ta en alltfor
vanlig
s tAndpunkt ndr det g et le r ockul ta och pseudovetenskapt iga fenomen.
Om demonstrationen i FlAm
'Vid
skri ver han:
Faarlunds
s lutforedrag
fr8gade jag efter
resuLt,aten under de Ar som gAtt.
Faarlunds svar gav ingen informat ion.' Av denna anledning kunde I KAR i cke hel ler denna gAng
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ta stdl lning den 'norska' modelIen. Friedli
skriver
vidare aEt
IKAR bara gjort
en enda rekommendation om utrust.ning for kamratreddning.
Det Hr en elektronisk sdndar
mottagarutrustning.
Det dr intressant
att p8peka att enligt'snoskred'hade
de
t6 medlemsldnderna i rKAR L977
Iagt, bort sin skepsis till
vinkLarnar och rddslan for det okdnda bara fanns i Norge.,'
Faarlunds hdvdade i sitt
inl5gg att NRKHvill
inta en
,'Det dr
balanserad st&ndpunkt.
emel lert id omojl igt att balansera f ornuf t med of ornuf t. Med
beklagan konstaE.erar jag att
NRKH, som enda organisat ion i
fKAR hAt ler fast vid denna metodr " avslutar
Rolf Manne.

? Overnaturligt
-'eller ei?
Hur forklarar
man atE sokevinklarna fungerar?
"Ar det nAgot overnaturligt
med den hdr metoden?', tillfrAgades Faarlund I9B4 i Aftenposten (L4/ 4). Faarlund nekade bestdmt: "Det dr over huvud taget
inget mystiskt
med sokevinklarna. De har sin rent naEurveEenskapliga
forkIaring.,,
Hur fungerar de dA?
Den ursprungliga
forklari ngen; presenterad
t ex i ',Snoskred" r hade al l tsA at t gora med
etE elektrisktr
elektromagneL,isktr eller
elektrostatiskt
(termerna varierar)
feltr
som
strdcker sig mellan jorden och
j onosf dren. Vat t,en- e l ler meEallAdror, metallforemAl och
levande organismer ger fordndringar i detta felt.
Vid nAgra
andra t il lf 5llen hdvdas aIt det.
5r Adrorna, f oremAlen oc h organisrnerna i sig som Sger nAgot
slags felt.
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Redan frAn borjan anvdndes
dock tvA helt olika uttolkningar
paralleI It. av denna princip
trot s att de knappast tAter sig
forenas.
A ena sidan 5r deL mdnniskans kropp som kdnner av fal"Det visar sig att omedvettet:
na muskelref lexer i underarmen
i feI tutloses vid fordndringar
kan vi
Dessa reflexer
styrkan.
gora synliga med t ex sokevinkFaarlunds for
forklarar
larr"
Af tenposten (se ovan ). oc h i
"Vinklarna
"sncjskred" sdgs att
ger utslag ndr en I inje genom
en Punkt dor
tr6ffar
axellederna
Mdnnifordndras".
feltstyrkan
mottagare;
skans kropp dr alltsi
dr inte mer Hn visare
vinklarna
pA ett instrument.

:_i
=:::::::=::::: ::: 1::::
"sdkevinkl-erne

hAIls med samma
som en slagruta.
armstdllning
tag om vint'lan tar kraftigt
kelarmarna, sA at t vinklarna
h A l l s p a r a l l e l l t o c h v A g r d ' t Er
men nAgot framAtluE.ade sA att
vinkLarna inte gungar for Iett
At sidan. Man ror sig lite
snabbare dn vid sok med slagruta. Vid ut,slag kommer vinklarna att korsa varandra. Markeringen dr mycket exakt r lodrdL t over punkten som utloser
utslaget..
/ .../
Nyare erfare nheter vi sar
emellerEid att vinklarna
ocksA kan anvHndas till
PejNiir deE bara Hr faling.
t ex vid
i skredet,
s6Ere
kamratraddning i liEen gruPPr
kan pejlmet.oden vara aEt foredra. Serskil t, kdnsliga sokare
n5r de
kan uppnA pejlverkan
Pejsoker med t.v& vinklar.
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I v l e ns a m t i d i g t
talas bAde i
"snoskred" och i andra skrifter
om sjelva vinklarna
som antennerr som i sig registrerar
fordndringarna i fdltet.
NRKHoch
Faarlund sdl jer vinkelmodeller
med "vattenavledare" r "stdllbara
ant.enner". Olika instellningar
av antennerna ger olika kdnslig"snoskred": om framhetr enligt
stycket/antennen
p5 NRKHs sokevinkel stdIls
vAgrdtt "fAr rnan
utslag pA allt
som pAverkar
fHItet r frAn smA metallforemAl
til1
kraftiga
metall och vaEtenAdror. " Vid sok i snoskred skalL
"framsE.ycket sEdllas
istrillet
Lodrett.
Ej all tfor
kdnsliga
sokare fAr nu bara punktutltag,
inte
vatten/metaIlAdersutslag.,'
Men inte ens dessa dubbla

Iingen best8r i att vinkeln
ndrmas t, den beg ravne ror sig
pekar mot den
utAt och stadigt
plats ddr denne Iigger,
medan
sokaren fortsdtter
framAt.
Mindre kdnsliga sokare kan
anvdnda bara en vinkel.
Den

+

$N$-${R$
' \JlGAve

Folkvett . 3/88

f eI tteorier
rHckte ef t,erhand
till
for atL forklara
de m6nga
t y p e r a v u t , sl a g s o m v i n k e l s o k a r na menade sig fe. Vinkeln kan
s8lunda t ex ge utslag pA platser som faktiskt
5r tommar men
ddr nAgon
eller
nAgot
befunnit
sig tidigare.
Detta kan enligt
Faarlund
kaLlas t'remanent aura". Den
"mystikens sloja" som enligt
"snoskred" revs bort L975 har
ddrfor
fett
hdngas pA plats
igen.
I artikelntBergens
Tidende
f r A n 1 9 86 s k r i v e r F a a r l u n d a t t
"sokmetoderna for snoskred har
under lopande utveckling.
varit
Aven teoribyggandet, har justerats.
Idag skiljer
vi pA ndrsok
pejlfjerrsok
och fjerrsijk...

kommer de att peka rakt mot
den begravda som beskrivet
ovao . t'
(ur

kompendiet

"sn/sk5ed"

)

Kompendiet fortsdtter
med
hur manskapet
att forklara
indelas
i "K-sdkerr V-sdker
och hjelper€" r beroende pA
"kdnslighet"
(man understryker
att denna kan ovas upp); samt
hur rdddningsarbetet
ska organiseras:
avstAnd i kedjan'
t . i d s i n t , e r v a l l r r nl n . I h u v u d s a k
I okal iserar V-sokarna pl atsen
for utslag och mdrker den; Ksokaren "f insoker" och tolkar
Hjelparna soker med
utslagen.
Iavinsond och spade efter
Ksokarens markering.
Hur undviker man utslag frAn
malm och annat?
vatteniidrorr
med "omt"tedNRKHs sokevinklar
antenner" (se 10)
st5llbara
ska detta inte ske. AndA behovs ocksA "mycket t.rdning"
for at,E ldra sig tolka utslagen
styrka,
djup, och typ.
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sok
lAter sig int.e utan vidare
utredas i nom ramen for det konvent ionell t cartesianska parasom bekant,
digrnet. Det geller
dven mAnga andra sf Srer vi mdnniskor verkar i. Som ansvariga
kan vi
fjel lrdddningspraktiker
inte ge upp en metod som gAng pA
gAng har visat si n anvdndbarhet.

tt

sitter
vid "fjerrsokning"
sokaren hemma i sin stuga och
over en
soker med vinklarna
Metoden bekarta eI Ie r skiss.
inskrivs av Karin Steenstrup,
f o r m a Li o n s s e k r e t e r a r e i N o r g e s
i Roda
Roda Korsr i en artikel
Korset s t idni ng Rdde Kors
(L/ 86) .
N A go n r e d o v i s n i n g a v d e
f a l l ( " g A n g p A g A n g" e n I i g t
varit
Faarlund) ddr fjerrsokning
anvdndbar f inns inte r rn€F H,n at.t
en sokare i Hallingdat
skall
ha
funni t e n pojke som drunknat i
Volda.

il /n ocksirftirsvaret

J L\ U /siiker

Sa smAningom visar deE,sig att
det i nte bara dr hjelpekorpsen
som rekommenderar sokevinklarrr€t1
utan ocks6 det norska forsvaret.
I vintertjeinstreglementet
for
.,
armen ndmns sokevinklarna
som en
a v t r . e r d d d n i n g s me t o d e r . K a d e t terna vad den norska Krigsskolan
fAr lSra sig meLoden vid den
vint.erkurs de genomgAr vid Norges Hogfjellsskola
(som drivs av
Faarlund). Vinklar ingir
i arm S n s r H d d n i n g s u t r u s En i n g .
Rolf Manne skrev i december
l986 till
forsvarschefen i Norge
med en begiiran att vinterkursen
skul le granskas krit. iskt och att
arm6n skulle avvisa "utbildning',
i ockulta meLoder. Forsvarschefen skickade begdran vidare t i I I
f orsvarets
utbildningskontor.
Varfor anvdnder forsvaret
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met.oden? "I ndden spiser fanden
fluer"r
sHger major Gunnar Hugo
Jensen vid forsvarets
utbifdni ngskontor i Forsvaret s Forum
(7/3 1987). "Arm6ns policy dr
att vi tar til1
sokevinklar ndr
inget. annat finns att till9A.,'
Ni I s F a a r l u n d r e p l i k e r a r
kort och kdrnful lt i samma t idning. "Nu kan Manne hAlla keft.
Han vet i nte vad han pratar
o m" .

4 q sivil vind
JlJl somvatten
Varf or f ungerade i nte den met,od
arm6n tetit
lHra ut i Vassdalen?
I Forsvarets
Forum hdvdar Faarlund att det berodde pA "vdderf orhellanden som sokevinkl-arna
i n t ,e k u n d e v e r k a u n d e r . D et v a r
for myckeL vindr vilket
pAverkade vinklarna."
Men den officerr
som sokte
sina kamrater i snon r
forklarar
i brev t iI I Rolf lvlannedet d6l iga resulEatet
med att det var
f or myckeL vaE,Eeni marken. Han
menar att det skulle gAtt bettre
pA hogfjelletr
ddr storningarna
blir
mindre. Att det skulle
b lAst sdrski I t mycket fornekas
av flera
ur rdddningsrnanskapet.
Vatten el ler vind? Hdr
finns en bort,forklaring
for varje situation.
Pa hogfjellet
5r
det sdkert mindre vatten i marken
men e andra sidan bleser
det...
Faarlund hdvdar ocksA att
officeren
inte var tillrdckligt
"For at t behdrska sokeerfaren.
vinkl-arna kr5vs deE, IAng erfarenhet" r sdger Faarlund i Forsvarets Forum 7/3 -87.
Officeren hade ldrt sig
met,oden vid en kurs som Hdrens
Krigsskol- a 1980 hol1 vid Faarlunds Hogfjellsskole.
Han menar
sig dock sjdlv
ha god erfarenhet, och hade heltit
sina kunskaper aktuel Ia. Han hade dess-
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utom sjlilv ISrt upp meniga soldater i metoden.
Och i f lertalet
s a mm a n h a n g
har det ocksA hHvdats at t de E dr
relativt
lett
att 15ra sig an"Efter en
vdnda sokevinkler.
dags trdning kan de f lesta med
rimlig
sdkerhet kunna hitta
en
mdnniska som 5r begravd under
s n c j n "r s a d e F a a r l u n d 1 9 8 4 i
"Efter
(I4/4).
Aftonposten
en
helg s i ntrodukt ion oc h underhellstrdning
i metoden har vi en
verksam kamra treddni ngsmetod" r
skrev Faarlund 1986. (BT 30/4)
Och helgkurserna
i sokevinkler
f rAn f redag kvril1 t it I sondag
e f t , e r mi d d a g
Hr det Faarl und
s j iiI v som ordnar.

il 6 Ar vinkrarna
+J-!a4testbata?
Ar sokevinklarna
over huvud
taget testbara?
Pe NRKHs kurser fAr deltagarna ova pA en person som
grdvts ner i en snogrotta.
For att testa vinklarna
skul le man kunna tdnka s ig att
visa att man inLe fAr utslag
frAn en tom snogrotta.
Men ledande personer i NRKH
hdvdar att detta 5r omojligtr
eftersom vi nklarna ger utslag
for den "remanenta aura" som
h d n ge r k v a r i s n o n e f t e r a r b e t e t ,
med at t grdva h6Lan.
Vi behover i nte acceptera
forklaringen.
Let oss konsLatera
att vinkLarna ger utslag oavsett
om det finns en person under
snon eller
ej. Detta betyder att
NRKHaldrig
pA sina kurser kan
veEa vad som ger utslaget
personen eller
grdvningen. Kommer en person som dolts i sno
uLan grdvni ng at t ge utslag pA
vinkLerna? Detta dr ju ldget- viO
ett
dkta snoskred.
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q)Vidskepetsens
41-r-Y/

r-

psykolo$i

sig gdrna fjeffMan forestdller
rdddni ngspe rsonal som lugna 1
fornuftigar
orndomesgilla personer. Hur har slagrut.eid6erna
kunnat fe sAdant fotfdst,e i en
f j e I 1 r d d d n i n g s o r g a n i s a t ,i o n ?
Kanske kan vi genom att
granska " fal let NRKH" f inna en
del altmdna svar pA hur och
sprids och rotas.
varfor
overtro
kunna bli
skulle
Sokevinklarna
for vidskeett forskningsobjekt
pelsen psykolog i.
Men dven utan djupare anavissa typislys ser man tydligt
ka drag i historien.
var de
N R K H s S k r e d k o m mi t t 6
som f orst f ick kontakt med met,oden. De sdger sig all tsA frAn
De
skeptiska.
borjan ha varit
"snoskred" r
hade ocksA, enligt
ambitionen att vara vetenskapl i9 d . M en d e n u p p v i s n i n g d e f i c k
av en slagruteman overtygade dem
aIItsA med en gAng.
Den vidare utprovningen gav
ingen
resultat
motsdgelsefulla
k
u
n
d
e
f
g
u
t
s
l
a
g
med
i kommitten
m
i
n
s
k
ade
Overtygelsen
slagrutan.
f
o
r
s
t
d
r
k
t
e
s
d
ock
i
n
t
e
r
u
t
a
n
dock
p
A
e
g
a
n
g
a
r
e
e
t
t
e
n
s
L
a
g
r
u
t
ndr
:.974hit.tade
seminarium vintern
en nedgrdvd person.
ndr mdnniskor
!laktlosheten
dor i Laviner mAste vara stor.
mAste ocksA ha
Frustrationen
okat inom Skredkommitt6n ndr
inga nya metoder visat sig anfods
vdndbara. Ur frustration
onskeEdnkande.
En uppvisning av en karismatisk personl ighet overtygar.
Ddrefter ny frustration:
ingen i
kommitt5n Iyckas I ika bra. Men
om den forst,a demonstrationen
varit, t il IrHckI igt overtygande
behover inte tron pA ett ockult,
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fenomen ddrfor minskar utan
tvHrtom: det mAste verkligen
vara nAgot speciellt
med det
hdr t
Ndr sedan lettrorliga
met,all trAdar bor jade anvdndas i
stdllet
for trHkvistar
f ick man
f o g a f o r v A n a n d e ! - e n m d n gd
utslag.
Nu borjade en entusiastisk
"utveckling " av metoden.
Men med
allt
fler slumpmHssiga resultat
mAst.e t,eori n utvidgas.
Det
ockult,a inslaget, blir
gradvis
storre.
I v l a nb o r j a r
sm3ningom helt
negligera frAgor om verkni ngssdtt.
Tilt
en borjan tycks NRKH
haf t en dkta
om dn okrit isk
och naiv
ambition att ta reda
pA varfor vinklarna
ger utslag
for att eventuellt
forbettra
resultaten.
Sa smAningom blir
det uppenbart att den framkastade teorin
int.e rdcker for att
(som ju beforklara
resultaten
ror pA slumpr suggestion eller
omedvetna signaler frAn t ex
forsoksledare).
Da glider
den
v e t e n s k a p l i g a a m bi t .i o n e n i b a k grunden. L977 inledde man ett
samarbete med Oslo universitet
for att, mdta fel tfordndringar.
NHr det,ta projekt
visade at,t

"Man behtiver inte veta
hur en telefon funglerar

ftir att kunna ringa
efter hjilp"
fel tfordndringar
inte kan mdtas
genom sno, overgavs det.
I stdlleE borjar man
jdmte diverse ockult terminologi
"Man beho_
anvdndna liknelser.
ver inte kunna n6got om elektri_
citet
for att anvdnda en tele_
fonr och den kan ocksA r5dda
liv. "
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lsikkerheteni fjellet
'

V

,l

Ur Friluftsmagastnel
Utelia 1/87.

i
Sikringstj
\ Sikringstjenesten
omfatfjellet
er
;
tende, spesielt i
pisken. Da er det
mye folk ute. Men
det er noe som heter vinterferie, og
da mi du stort sett
klare deg selv. Her
har du tre ting som
gjsr deg i stand til
det.

Spaden
Dette er det viktigsteredbkapet pA f]ellturen" Med en
spade kan du giore alt. OgIA
lage speileggeller steikesma,
biffer.om du vil. Det aller'
besteville vere A ta med en
ikkelig snsskuffe. Da ville
vare i stand til A gravel
snshule med fire rortt
,okken. Men det er ikkqe
idder A dra pA {i
ies vet er det

gior

Praktiken kommer i forgrunDet
den, pA bekostnad av teroin.
atL undra pA att
dr inte heller
i i ns t rukt i one rna f or uppl iiggningen av en kurs i sokevinkelsEeknik det noggrant preciseras
i bruk av sokeatt "inforing
skall begynne med piakvinkler
f rAgor om verkt isk ovning...
ningssdtt dryftas forsE'ndr deltagarna har genomfort alla steg
utbildningen-.."
av de praktiska
s
5
ger sig frAn
Kommitt6n
e
n
vetenskaPl ig
h
a
f
t
borj an ha
d
e
n
n
a har sedan
M
e
n
ambit ion.
i' den
f
o
r
s
v
unnit,
uppenbarligen
m
dngo
v
e
r
h
d
n
f
o
r
e
l
s
e
n
al lmiinna
den utslag.
I"lan siiger sig ha utfort.
mAnga experimdnt, med sokevinklarna. Men i nga forsok har dokumot sjHlvment.erats. Kontroller
omedvet.en pAverkan
bedriigeri,

1,4

Sskevinkler
Detre er en videre ut.rikling
av den beromte snskekvisten. Det kan kanskjefor enkelte skeptikere se ut som
rein humbug,- men jeg kan
forsikre deie: det virker!
Det er omkring en tiendedel
av befolkningen, som klarer
e fe utslag med en gammeldags snskekvist. Mens
halvpartenklarer A bruke sokevinklene, med gode resultater. Det hele basererseg pA
det faktum, at alle gienstander omgir seg med et elektromagnetisk fitt. Styrken og
retningen pa dette feltet varierer fra gienstand til gienstand. Velkjent er det elektromagnetisie feltet rundt
rennende vann, som kan bli
sA sterkt at det pAvirker f.eks.
tilstanden hos mennesker
med rheumatiske plager.
Dersom de utsetter seg for
det til stadighet, ved A ha
sengastAendi over vannArer.
I et snsras, er det som regel
en homogenmassemed sno,som altsl har det samme
elektromagnetiskefeltet hele
\ veien. Litger det et men*

neskei denne snoen,vil det
bli et annetfelt der det ligger.
Dette er grunnen til at det
gar an a finne folk i snoras
med sokevinklene' Men de
gjor ikke utslag akkurat pA
mennesker.Det som fAr sskevinklenetil A slA ut' er at
det elektromagnetiskefeltet
varierer. Derfor er det nsdvendig at den som bruker
vinklene' gAr rolig og jevnt,
og er i bevegelsehele tiden.
Slik at det registreresnAr sskeren kommer fra ett elektromagnetiskfelt over i et annet.
Den personen som holder
vinklene, ei bare en ((anten'ne_)),men det cr dette bare
halvtarten av oss egner seg
som. Det har sannsynligvis
noe med spenningeri krop'
pen A giore, som blokkerer
signalcne.
Selv har jeg god erfaring i I
finne,- ikke barc folk, men
smA metallgienstander
- og
vann. Det er like rart hver
gang, og mange er svert
skeptisketil det. Men dersom
skeptikeren er en av dem
som har evnen, forandrer
skepsisenseg fort til over-

---*_r-^----ft,----\-\..----'\/\.\/.sv-\+/'

etc har hel ler i nte g j orts.
Utomst,Sende expert is har i nte
a n v d n t ,s .

a-i-r-----,_r
tt tTill slut
rett teSt
I maj L987 genomfordes dock
kontrol Ierade forsok med sokevinkLarna vid InfanterieEs
Skytte - oc h Vi nterskola
i Elverum.
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Roda Korse E s t51 I de upp med
tre erfarna vinkelsokare,
2 med
mer 5n L2 Ars erfarenhet och en
tredje
som i flera
Ar hade trdnat med vinklarna
cirka varannan
vecka. Dessutom sokte en gammal
slagruteman och tvA soldatlag,
som snabbt ldrLs upp i metoden
av Faarlund. Skeptikerna
representerades av Steinar Bakkehoi
frAn Norges Geotekniska Instilut
och RoIf Manne.
Alla var eniga om forsokets
upptdggning. De troende vinkelsokarna uttalade
att de r5knade
med trdff
i 80
90 t av fallen.
SA blev det inte. AlIt
som
regisErerades
kan forklaras
med
slumpen.
T v A f o r s o k g e n o mf o r d e s .
Forst sokt,e de fyra "experterna"
en soldat, som grdvts ner i en
konstgjord
snovall.
I sex fors o k s o m g A n g a r f i c k m a n s a mm a n l a g t
24 markeringar.
Av dessa var 5
att rdkna som trdff r lAng t fHrre
5n de forespeglade 19 (80 t),
nAgot fler 5n de 2
men samtidigt
som vore mest sanno3 trdffar
I ikt om metoden over huvud taget
inte fungerat. Avvikelsen dr
inte statistiskt
sigemellertid
nifikant r och forsoket pekar
samband
inte pd nAgot sannolikt
mellan sokevinkelutslagen
och
soldatens placeri ng.
I forsok nr 2 fAg en soldat
gomd under snon i ett, simulerat
skredomrAde om 50 x 50 meter.
D e t t . a u p p r e p a d e s t .r e g A n g e r , o c h
Ater gjordes sammanlagt 24 mark e r i n g a r . A l I a v a r b o mm a r . D e n
t itI Atna fe1 marginalen for en
3,5 meter (betrdf f var 2,5
roende pA riktningen ). Det bdsta
var 5rI m frAn den
resultatet
begravde r och genomsnittsfelet
hela 19 meter. Resultaten visade
heIIer ingen skillnad
meLlan
"experterna"
och de oerfarna
soldaterna: bAda missade lika
grovt.
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Slutsatsen av forsoken dr
att vinklarna
dr obrukbarar och
att mil titerens
ska sluta ldra
ut metoden. Vidare ska arm5ns
reglemente om laviner
och l-avinr5ddning dras tiiibaka
for revis ion. Det som nu gel ler antogs
sd sent som december 1986
med
ett kapitel
om sokevinklarna.
"Vilka slutsatser
Norges
Roda Kors kommer att dra dr
dHremot oklaFL", skriver
RoI f
Manne. "Hittills
har de vaLt att
inte uttala
sig. Sokevinklarna
har varit
en hjertesak
for en
rad centrala
personer i NRKH,
framfor allt
Nils Faar1und. I
eLt privat brev till
mig skriver
Faarlund att sokevinkl_arna fortfarande har sin plats inom den
'helhetl
iga och balanserade'
fjel lrdddningen;
men han ser ut
att, medge att metoden inte dr
'f
SrdigutveckIad'.
De negat iva resul taten kan
knappast fe den som dr overtygad
om ockul ta fenomens realitet
att
Sndra uppfattning.
Men for andra
dr det klart
aEt Hjelpekorpsen
mister sin trovdrdighet, som
fj eI lrdddning sorganisat ion r som
15nge de inte gor en intern
r5fs[
och l5gger undan sokevinklarnd. "

I

NOMINERANU,
Utmdrkelserna "Arets forvillare" och ,'Arets Folkbildare" vdckte stor uppmiirksamhet ndr vi delade ut
dem for frirsta gdngel'1982. Nu dr det dags att nomin_
era kandidater for 1988.
Vem har gjort den bdsta folkbildande insatsen
under dret? Vem har varit den grovsta forvillaren?
Skicka in ditt forslag till styrelsen.
De fullstdndiga reglerna for utmdrkelscrna
finns i frirra numret av Folkvett.
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Hur uppticktes
Troia?

Fcirutom de biigge romanerna har Kurt6n ocksAskrivit ett flertal utmirkta populd.rvetenskapligabocker. Den senasteer
essasamlingenDe skuldliisa miirdarna
(Alba 7987).
Iliaden ir bara en myt, forsdkrade historiKurt6n iir alltsA finlandssvensk;och det
kerna - men Heinrich Schliemann satte
ir alltid roligt att liisa finlandssvenska,som i
spaden i jorden och hittade Troja. En klassmA,intressantadetaljer skiljer sig frAn rikssisk, romantisk historia om den lille mannen svenska- ett annorlunda anvd.ntverb hd.r,ett
mot det vetenskapliga etablissemanget.
civerraskandeadjektiv ddr.
I Myth, Scandal and History: The
SAdanaddr smA skillnader ger ldsaren
Heinrich Schliemann Controversy and
en kdnsla av sprAketsmAngfald och rikea first edition of the Mycaenean Diary
dom; alla dessamojligheter som finns men
gor William Calder och bavid Traill
som man normalt inte reflekterar <iver.
(Wayne University Press)en kritisk granskOch just detta - variationens,diversitening av myten Schliemann.
tens betydelse- dr faktiskt ocksAett av KurFlera av de foremAl som han pAstodsig
t6ns huvudteman. Inte sprAkligt - men bioha grdvt fram dr troligen kopta. Och stora
logiskt.
skattfynd som SchliemannsenarepAstod att
Bjorn Kurt6n vill fA oss att se pA vdrlden
han upptickt pA en enda plats vid ett sdrur biologsk synvinkel.
skilt tillfiille var i sjilva verket hopsamlade
Biologins stora bidrag till det vetenskapunder flera Ar senare,hdvdar forfattarna.
liga tiinkandet och till samhdllsdebattendr
Bevisenfinns i brev och dagbocker av
niimligen just insikten om variationens betySchliemannsoch hans samtida. I flera fall
delse.Varje proton dr utbytbar, men varje
motsdger dessa Schliemannspublicerade
bakterie dr unik. Ingen levande varelse ar
rapporter.
-ls den andra helt lik.
Den biologiska vdrldsbilden dr alltsA
nAgothelt annat dn den fysikaliska,skriver
Kurt6n; i sjdlvaverket dr den fysikaliska
viirldsbilden bara ett litet horn av den naturvetenskapliga.Och eftersom vi sjiilva dr levande varelser har biologin sin givna plats i
centrum av den skala som leder frAn humaniora pA ena flanken till fysik pA den andra.
SAvdlvetenskapsteorisom kultur- och
Bjiirn Kurt6n, professor i paleontologi i
samhdllsdebattdomineras i alltfor hog grad
Helsingfors, tillhor det lilla fAtal som dr lika
av fysik, astronomi, menar han. Och det dr
goda forskare som skribenter (de iir inte
ldtt att ge honom rdtt. Tink pA hur exploatemAnga inom vArt sprAkomrAde).
rad kvantfysiken blivit av allskons debattcirer
Mest kind d.rhan kanske for romanerden senastetiden.
na "Den svarta tigern" och "Mammutens
De hdr tankarna utvecklar Kurt6n i ett
rAdare",som utspela.svid strdndernatill det
ldn
par
gte, resonerandeessier om Darwin
hav som idag heter Ostersjon,men for
och evolutionen,oh vetenskapoch pseudo30.000Ar sedan,bland istidens mdnniskor.
vetenskap,om biologisk vetenskapsteori.
Bockernadr solitt grundade pd fakta (till
I andra essaerberdttar han om paleonskillnad frAn amerikanskanjean M Auels
tologiskamdrkv?irdigheteroch upptdckter
storsiiljareom "grottbjornensfolk"), men dr
som den argentinskajittefAgeln med over
dndA bAde spdnnandeoch fantasieggande. sju metersvingspann, utdod sedan 10 mil-

En missa fiir
mangfalden
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joner Ar; om fossileradesjoar och fotspAr;
om de skrdckinjagandesabeltandadetigrarna. Perspektivet dr dven hdr detsamma:
vordnad infor den natur som kan frambringa
sAskilda, i sitt slag fulldndade varelser.
Ytterligare nAgra essderdr mer lettviktiga, smA kuriosastyckenav personlig art.
Nu har man ett gott utbyte dven av dem,
eftersom Kurt6n skriver enkelt och ldttsamt,
utan choser eller tillgjordheter.
Man ldser honom helt enkelt med
odelat noje.

-IS

NYAsoCXen
Robert N Proctor: Racial hygiene. Medicine
under the Nazis. "Proctor beiyser hur vetenskapsmdnnen sjiilva deltog i utformningen av nazisternas
rasistiskaideologi. Han demonstrerar hur bilden av ett
passivt vetenskapssamfund,som tvingas till samverkan av nazisterna,inte stdmmer med verkligheten."
(Harvard University Press).
Shirley Maclaine: Det hlinger pi spelet. Del tre i
Shirley Maclaines New Age-eposhandlar om inspelningen av tv-versionenav forsta boken, "Ut pd yttersta
grenen".Snart kommer vdl boken om boken om filmen, och sd vidare... (Norstedts).
fesper Hoffmeyer: Naturen i huvudet. Om biologisk vetenskap. Ett forsok att tilliimpa Batesons
systemteoretiskasynsdtt pd biologin (Rab6n &
Sjogren).
Raymond A Moody: Ljuset ur tunneln. Nya riin
om nira-dtiden upplevelsen. "Baserad pd femton
iirs NDU-forskning. Hdr sammanfattar han sina ettusen fall av ndra-dodenupplevelser, varav flera dr unika
och overraskande."(Natur och Kultur)

Introduktion till
Ecologin
En annan professorsom varvar romaner
med essaer(inga jdmforelseri ovrigt):
Umberto Eco, den italienske semiologen.
Samlingen Vad kostar ett misterverk?
finns nu i pocket frAn Brombergsforlag.
Minst tvA essderrcir direkt "vArt" omride:
texten om |im ]ones' Folkets Tempel - sekten som av sin ledare tvingades till kollektivt sjdlvmord 1978- och recensionenav
den franska "fantastiska"tidskriften Planite
(en foregAngaretill dagens amerikanska
Omni) frAn 1963.I den senareanalyserar
Eco bl a skillnaden mellan sund nyfikenhet
("allt skulle kunna vara mojligt") och otyglad spekulation ("allt iir mojligt"). Restenav
texterna spenner frAn Roda Brigaderna till
jeansensinverkan pA tdnkandet; Eco dr underhAllande dven ndr han dr allvarlig och
serios dven ndr han vill underhAlla.

Whitley Strieber: Nlirkontakt. En sann berf,ttelse. Natten till den 26 december 1985upptdckte
Strieberen ickemiinsklig varelse i sovrummet i stugan
pd landet. Varelsernaforde bort honom genom luften
till ndgot slagsfarkost, han utsattesfor diverse forsok
och blev halvt forford av en kvinnlig (?) utomiordling
innan han sldpptes...(Forum).
Heidi Tuft: Min cancer - mitt ansvar?"Tuft flyr
sjukhuset och striilbehandlingen och bestiimmer sig
for att vinna <ivercancernav egen kraft. Och hon lyckas...en provocerandedebattbok om ldkarnas makt...
ger ocksi en orientering om alternativa behandlingsformer". (Norstedts)
Rykten. Virldens ildsta
|ean-NoEl Kapferer:
nyhetsmedium. "jag har hort att det finns tremeterskrokodiler i New Yorks kloaker...Kapferer visar hur
rykten uppstAr som en folid av bristande information
ddrfor att folk vill tro". (Norstedts)
Om Du aill recenserandgon aa oaanstdendebtickerhtir aa Dig tiil redaktionen!

-IS
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TT,TAruADENS
KLIPP:

A-FFARSLIVETSMYSTIK:

NU IGEN:

IR VD PgaESP?

Aven for anstelda

AB i vitogat

Vdr medlem Kjell-Arne ]ohansson i Lund har skickat in notisen
nedan. Den kommer frdn Affirer
och Fiiretag rc 8/9 1988,en tidning for smd och medelstora
foretag. Hittar du nAgot som andra
borde se, skicka in det du ocksd!

Apropii klippet hdr tv: Vad som dr
bra for VD dr tydligen bra for de
anstdlldaocksd. Allt fler amerikanska foretag hyr gurus som ska
p6verka de anstiilldas sdtt att
tdnka och arbeta. Meditation och
sjiilvhypnos hor till de tekniker
som anstiillda kan fd i uppdrag att
ldra sig.
New York Times berdttade
redan i fjol om flera fall diir detta
lett till konflikter med anstillda.
En bilforsiiljare i Tacomahar
stiimt sin arbetsgivaresedan han
blivit avskedadndr han viigrade
delta i ett personlighetutvecklande progtam, "New Age-tinkande for att oka lonsamheten".
I samma delstat har en
arbetsledarepd ett skeppsvarv
gdtt till riittsvdsendetfor att slippa
lyda sin arbetsgivaresorder att
delta i meditationsovningar.Han
hiivdar att det ror sig "psykiska
tekniker som avsesleda till iindrade medvetandetillstAnd.De ska
forsoka programmera om det undermedvetna."
En personalchefpA en av
Firestonesfabriker i Georgia avskedadesfor tre Ar sedandA han
vdgradeatt skicka iviig de anstdllda pd ett trdningsprogram
med New Age-principer.
Pacific Bell, ett av de stora
telefonforetagen,har pd dtskilliga
av sina anliiggningar beordrat de
anstdllda att delta i seminarier
som bygger pd mystikern Gurdjieffs ldror. En kalifornisk delstatsmymdighethar granskat
forfarandet och kommit fram till
att Pacific Bell satsaruppemot 100
miljoner dollar pA trdningsprogram baseradepA Gurdjieffs ldror.
MAnga anstdllda har protesterat
mot att skickaspii dessakurser.
-SOH

Det kan tyckas tjatigt att hoppa
pd Aftonbladet i varje nununer av
Folkvett, men vad gor man? 14
augusti publicerar Sondagsbilagan tre helsidor om irisdiagnostik. Inte en enda rad med kritisk kommentar (som de faktiskt
hade i den famosa artikeln om
navelskiideri). Bara en brasklupp
helt i forbigdende att man kan "ta
dessateorier som man vill". Ldr
dom sig aldrig ndt?!

bli synsk
I ESP (Extra SensoryPerception) iir nigot som
minga miinniskortror sig ha
upplevt vid ett eller annat
tillftille under sitt liv. Man
anar att n&gotska h?indaeller har hlnt. Forskningvisar
att de mlinniskorsom iir si
passreceptivafdr olika signaler ocksi blir bra ledare
och chefer. Bl a NASA,
USAs rymdstyrelsehar forsi
kat i iimnet.
Perceptronheter en liten
apparat som hjelper dig
trlina fdrmigan att kiinna
igendin egenintuition.Id6n
iir enkel. Perceptronvisar
slumpmiissigten av fyra olika f?irger.Man gissarvilken
ftirg som skavisas.Ju bittre
man gissar,destooftare fir
sigman en uppmuntrande
nal frf,n apparaten.
Perceptronkostarmotsvarande ca230 kronor i afftirerna i USA och har tagits
fram av SRI International
och Institute for Advanced
Ps
i SanFrancisco.

NATURMEDICIN:

Statentar sin
bit av kakan
Den statliga foretagskoncernen
Procordia gdr in i naturmedelsbranschen. Dotterforetaget Procordia Nova startar foretaget Profunda A/S tillsammansmed den
danska ldkemedelsgrossisten
MecobenzonA/S.
-SOH
(KAIIa:Fabriksarbetaren
411988)
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HEDERSAMT:

Astrolog
backar ur
I La Grande,en kommun i den
amerikanskadelstatenOregon,
har kommunens politiker utsett en
astrolog till rddgivare. Det rorde
sig for astrologensdel om ett obetalt hedersuppdrag.Enav de politiker som rostade for beslutet hdnvisade i en tidningsintervju till att
president Reagantog rdd av astrologer. "Dil kan vi prova det pd den
lokala nivdn ocksd,"tyckte han.
En annan politiker, Marie
Lester, berdttade for pressenatt
hon avstdtt frdn att rosta eftersom
hon hade uppfattat forslaget som
ett skdmt. Vid ndsta sammantrdde
skulle hon foreslAatt beslutet upphiivdes, berdttadehon i en intervju
den 11juli i Ar.
Men ndgot sddant blev inte
nodvdndigt. Dagen efter kunde
tidningarna berdtta att astrologen,
som hette Jenny Nicholsson, hade
dragit sig tillbaka. Hon hdvdade
att uppmdrksamheten kring uppdraget "har gett mig sd mycket
publicitet och sd mdnga nya kunder att jag inte ldngre har tid att
utfora frivilligt arbetedt er".
.SOH
(Killor: Denaer Post '1.117
1.988och
ArknnsasGazette12171988)
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BIBLIOTEK:

Slut pe "ockulta
vetenskaper"
Sedan 1910har det amerikanska
nationalbiblioteket,Library of
Congress,klassificeratsina ockul"Occult
ta bocker under rubriken
Sciences".I dr har man beslutat att
"Occultism".
dndra rubriken till
Andringen dr ett resultat av
pAstotningar frdn bibliotekarier
"sciences"(vetsom framhdllit att
enskaper) 6r ett mycket missvisande ord i sammanhanget.
-SOH
(Killa: Skepticallnquirer 12:3)

KINA:

Inga tecken pa
osternsmystik
]ames Randi frin CSICOPhar varit i Kina, som alla kan se av den
hdr artikeln ur Science& Technolory Daily - den forsta kritiska artikeln om parapsykologi i Kina.
Randi och teamet frAn
CSICOP var inbjudna av en journalist vid tidningen, som var oroad
over ett okande intresse for paranormala fenomen.
Teamet fick bland annat
mota de "psykiska" barn, vilka sdgs
kunna ldsa text pd papperslappar
genom att trycka dem mot huden.
En annan paranormal giiva
"hela" avbrutna
dr formdgan att
fdr en avbruBarnen
tdndstickor.
ten tdndsticka.Sen gdr de ut och
leker. Efter nAgra timmar kommer
de tillbaka med en hel tdndsticka!
Om tiindsatsen dndrat fdrg och
form beror det ocksd pd barnens
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POPULANVUTENSKAP

I TELEFON:

Nio myror dr
populdraredn
Atta tabletter

Ring S A skddar vi

Mdnga mdnniskor har d6ligt fortroende for beprovade ldkemedel,
men svdljer villigt pdstdendenom
"alternativa" mediciner "utan biverkningar".
Apoteksbolaget reder ut friigorna om verkningar och biverkningar pa e{ utmArkt sett i en ny
broschyr: "At nio levande myror
- frAn girdagens tro till dagens
vetande".
Ddr forklarar man hur ldkemedel testasblint, varfor vissa
gamla dekokter och viixter fungerar och anvdndsidag (t ex opium)
medan andra kunnat kasseras.
Broschyren forsoker ocksA
forklara balansenmellan verkningar och biverkningar. Ett utmdrkt exempel pd bra populdrvetenskap.
-IS

tffiit

o

Vad gor man om det dyker upp ett
ufo pd himlen? Kastar sig pd telefonen och ringer 031 - 52 60 98.
Nej, numret gdr inte till
ndgon "rapportcentral" for UFO
utan till "Froken Astro" (som talar
med mansrost.).Det dr Amatorastronomiska foreningens telefonsvararservicemed fdrska nyheter
om vad som hdnder pd himlavalvet
- t ex att ufo:t nog dr en kdnd meteoritsviirm som dyker upp varje Ar
vid den hdr tiden.
Tre minuters information som
uppdateras minst en gdng varie
vecka. Ibland
kan det bli riitt
tekniskt, men
ofta dr det intressant dven
for vanligt folk.
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"psykiska energi", forklarar fordldrarna.
Randi har som bekant lovat
10 000 dollar till den som bevisligen
har paranormalagdvor. Inga
kineser blev dock rikare pd Randis
besok.
Ett forskningsinstitut i Shanghai har enligt Randi kopt en sofistikerad infrarod scannerfrdn Sverige for att mdta den pAstddda
psykiska energin. Randi hdvdar att

man inte behover sddan dyr
utrustning. Det rdcker med mycket enkla experiment - om man
kontrollerar mojligheterna till
fusk.

-IS
(KAIIor:CSICOP,Discoaer)
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Bittre kan lri,
redaktionen
Efter att ha ldst Folkvett2/88 kdnner iug ^ig manad
att kasta lite sten i glashuset.Om foreningen nu fdtt
bidrag for att sprida Folkvett lite extra sd borde "vi"
kanske ocksii anstriingt oss lite extra med innehdllet?
Min kritik giiller friimst Sven Ove Hanssons
artikel om den fria vilpn, som jag tycker mer lyckas
forvirra dn forklara niigot.
For det forsta dr som SOH pdpekar vilians frihet ett klassiskt filosofiskt problem som man inte
avfiirdar i en handvdndning, och jag forstdr inte riktigt syftet med artikeln. Ar det sd farligt att l6ta kvantmekaniken symbolisera en icke-deterministisk
vdrldsbild? (Den deterministiska tolkningen med
"dolda variabler" trodde jag numera var experimentellt vederlagd?)
Och om vi nu vill drerddda Newton, sAtycker
nAgra
referenser till modern dynamik rdcker. Den
iag
gamla Laplaceskadeterminismen forutsatte att man f
princip kan forutsiiga framtiden om man bara tillriickligt exakt kdnner universums nuvarande tillstiind. Numera iir emellertid denna uppfattning
rivergiven, t o m for paradexempletcelestmekaniken.
Mycket enkla dynamiska systemkan vara i
princip oforutsdgbara,och begreppet "kaos" iir ett av
den moderna forskningens nyckelord. Redan ndgot
sd oerhort enkelt som tre masspunktersinbordes
rorelse kan i de flesta fall bara forutsdgasstatistiskt.
Aven i en tdnkt Newtonsk vdrld skulle nigot sd komplicerat som en levande cell (for att inte tala om en
mdnniska!) uppfora sig fullstiindigt icke-deterministiskt.
Biide Newtons mekanik och kvantmekanik
sdger alltsd samma sak, determinismen dr dod. Det
"vilians
dr dock bara en nodviindig forutsdttning for
frihet", de stora problemen dr vdl att forklara vad
"medvetande"och "vilja" egentligendr. Och da dr vi
(som SOH ocksd siiger) lAngt bortom fysiken.
Att jag tagit mig tid att skriva ner det hdr dr
viil mest for att aktualiseravad vi ska ha Folkvett till.
|ag har hittills tdnkt mig den som ett medlemsblad,
men om den nu ocksd riktar sig utdt sd stdller det
hogre krav pii innehdllet. Redaktionen borde kanske
mer aktivt forsoka fA medlemmarna att skriva begripliga artiklar, vi behover lite pdtryckning!
Staffan Siiderhielm
Lund
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Kreationism
i Finland
Pingstrorelsen i Finland har samlat in namn som ford"skapelseteorin"
rar att
skall inforas i biologiundervisningen i skolorna. Motiveringen hiirfor iir att evolutionsteorin'bevisligen fortfarande dr ganska ihdlig"
och diirfor bor kompletteras med skapelseteorin.
Adressen med 14 310 underskrifter overldmnades i mitten av augusti till skolstyrelsen vars overdirektor dock konstaterade att adressen inte kommer
att leda till ndgon iindring, emedan biologiundervisningen dr helt tidsenlig och baserad pd vetenskapliga
forskningsresultat.
Det er miirkligt att fundamentalister frdmst
angriper utvecklingsldran och Darwin, for i Bibeln stiir
det endast att Gud skapade vart djur efter sin art och
det dr inte mycket att bygga en skapelseteori pd; det
mesta i denna miste bli miinniskofunder. Varfor angrips inte Kopernikus teori att jorden vrider sig kring
sin axel, dd det i Bibeln stdr att det var solen som stannade i Gibeon och mAnen i Aialons dal?
De religiosa borde anvdnda sina krafter till religionens egentliga uppgift, ndmligen till att hi:ilpa
mdnniskor i andlig och lekamlig nod i stdllet for att
slosa sin energi pd pseudovetenskap. Civ vetenskapen
vad vetenskapen tillhor!
' N i l s Edelm an
Helsingfors

ForeningenVetenskap och Folkbildning bildades
7982 av minniskor som oroades over att ockultism och pseudovetenskap s6 ofta f6tt st6
oemotsagda, och att vetenskapens metoder 5r s6
deligt kdnda. 56 hiir formuleras vdr m6lsdttning i
stadgarna:
Foreningen
Vetenskapoch Folkbildning
har till upp
gift att fr6mjafolkbildningom vetenskapensmetoder
och resultat.Sdrskilttar foreningensom sin uppgift
att i en fri opinionsbildning
bek6mpade felaktiga
forest6llningar
som forekommeri frigor som kan
avgdrasvetenskapligt.En viktig del av den veter
skapligafolkbildningen6r att klargoravilka frAgorsom
kan respektiveinte kan avg6rasmed vetenskapliga
medel.
Forenigenabslutersig till den politiskademokratins
principer.Foreningen
6r partipolitisktneutraloch
neutrali religiosatrosfr6gor.
Vill Du veta mer om Vetenskap och Folkbildning,

finns i redaktionsrutan.
skrivtill oss. Adressen
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