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Frin redaktionen

Den kritiska granskningen av pseudovetenskap har oftast
handlat om misshandlad naturvetenskap, medan misshand-
lad humaniora har kommit i bakgrunden. Forrvstr dr angeld-
get att dven ta upp frAgor inom humaniora. I detta nummer
granskar Lars Gahrn den s k Vdstgotaskolans historieskriv-
ning. Dessutom har vi en artikel om varfor Dodahavsrullarna,
mer dr 40 Ar efter upptdckten, dnnu dr till storsta delen opu-
blicerade.

Vi har, som vdl de flesta ldsare md.rkt, tre fasta avdelning-
ar som Aterkommer i ndstan varje nummer: medicinskt (Gun-
nar Steineck), pressnotiser (Anna Schytt) och internationellt
(Sven Ove Hansson). Dessutom dr det avsikten att Folkvdtten
ska Aterkomma i varje nummer med en kommentar till ak-
tuella hdndelser.

VAr antroposofiserie fortsdtter, denna gAng med en
granskning av nAgra biodynamiska forskningsprojekt.

Efter antroposofiserien avser vi, som tidigare meddelats,
att dgna sdrskild uppmdrksamhet Atpseudoaetensknp aid hrig-
skolorna. Vi behover ldsekretsens hjalp med forslag till dmnen
for denna granskning.

Hor ocksi gdrna av er i ovrigt med forslag, urklipp och -
inte minst - texter.

Redaktionen

F6reningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av mlnniskor som
oroades Over att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fafi ste oemot-
sagda, och att vetenskapens metoder ir sA dAligt kiinda. SA htir formule-
ras vAr mAlsittnng i stadgarna:

Foreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att frdmja folkbildning
om vetenskapens metoder och resultat. Sdrskih tar foreningen som sin uppgift
att i en fri opinionsbildning bekimpa de felaktiga forestdllningar som forekom-
mer ifrAgor som kan avgoras vetenskapligrt. En viktig del av den vetenskapliga
folkbildningen 6r att klargdra vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras
med vetenskapliga medel.
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Vad ir helhetssyn?

T\ et dr svArt att finna ett ord som har en

I �  sA pos i t i v  och  samt id ig t  ok la r  inne-
t-t bord som "helhetssyn". Det anvdnds
i alla mojliga sammanhang, inte minst i politi-
ken. Men mest ihiirdigt verkar det att brukas i
New Age-kretsar. Den "alternatTva" (se ddr
ett annat intetsiigande ord) medicinen sdgs ha
en helhetssyn, medan den vetenskapligt
grundade medicinen saknar det. New Age-
tolkningen av fysiken sdgs pA motsvarande
sdtt innebiira en "helhetssyn" som gdngse
fysik saknar.

Anklagelsen innebdr att New Age-ldran
inom respektive omrAde ser till helheten
medan dess konkurrenter bara ser pA vissa
delar.

LAt oss se vad denna anklagelse innebdr
inom det medicinska omrAdet. Om man ber
om en precisering brukar svaret bli att den s k
skolmedicinen bara ser till patientens kropp
medan alternativriktningarna dven tar vara pA
sjiilen.

Detta pAstAende dr inte till alla delar
riktigt, men forvisso forekommer det, i den
praktiska sjukvArden, att den konventionella
medicinen misslyckas med den psykologiska
omvArdnaden. I en rdttvisande jdmforelse
mAste man iven granska de svArigheter som
alternativriktningarna har i detta avseende.
Men viktigare i detta sammanhang dr att en
jdmforelse av graden av "helhetssyn" ocksA
mAste ta upp sAdant som alternativmedicinen
missar.

Listan civer de "dela{' av "helheten

mdnniska" som alternativmedicinen missar
kan goras mycket lAng. Vi ska noja oss med
nAgra exempel:

Alternativmedicinen tar inte hdnsyn till
att md.nniskan, bland mycket annat, dr en
organism med en oerhort komplicerad bioke-
mi som blivit kdnd for vetenskapen pA ett helt
nytt sdtt under de senaste decennierna.

Alternativmedicinen tar mycket sdllan
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hdnsyn till att md.nniskan ocksA dr en sam-
hillsvarelse, och att orsaker till hennes Akom-
mor ofta kan sokas i yrkesliv och social miljo.

Alternativmedicinen formAr inte att
analysera de psykologiska mekanismer i
forhAllandet mellan patient och terapeut som
gor att den senare kan forledas att gAng pA
gAng, i god tro, anvinda behandlingsmetoder
som gor mera skada dn nytta.

Detta ir tre allvarliga missar. (Det finns
fler.) Det ror sig om faktorer som rimligen
borde hora hemma i en "helhetssyn" p|ldke
konsten. Alternativmedicinen kan diirfor inte
gora ansprAk pA att foretriida nAgon helhets-
syn i detta ords egentliga bemd.rkelse.

I sjdlva verket forefaller ordet "helhets-

syn" ofta att vara en $usigare omskrivning for
"det perspektiv som jag vill liigga pA saken".
Det egna perspektivet framstAr naturligtvis
for var och en som mera enhetligt. Men nigot
sdrskilt argumentvirde har det inte att rubri-
cera ett synsdtt som en "helhetssyn". Ordvalet
dr nirmast att betrakta som ett retoriskt knep.

Detta retoriska knep kan vara oskyldigt
och rentav nyttigt om det anviinds for att peka
pA viktiga aspekter som riskerar att glommas
bort. Men det kan ocksA bli direkt skadligt om
det anvdnds for att suggerera fram forestdll-
ningen att det finns ett enda perspektiv ("hel-
hetssynen") som utesluter alla andra.

Mycket talar for att det dr angeldget att
hilla flera olika perspektiv pA ldkekonsten vid
liv och lAta dem samspela med varandra utan
att nAgot av dem ska overordnas de andra.
Det biokemisk-fysiologiska perspektivet pA
sjukdomar dr sjdlvfallet viktigt, men detsam-
ma gdller ocksi det psykologiska perspektivet
pA omvArdnad liksom det samhdllsmedicin-
ska perspektivet. De kan alla gora ansprAk pi
att vara helhetssyatr, men det dr bdttre att se
dem som olika perspektiv som alla har sitt
berdttigande.
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VASTGOTASKOLAN I
Av Lars Gahrn

De isldndska sagorna och eddadiktningen dr
ett av medeltiddns fAtaliga och oftast tdrftiga
bidrag till vArt kulturarvl Det skulle droia
mypfEt faSrSe innan nordisk diktning Aterigen
nddde sddana hojder.

Striden om eddan
Ingen fornekar att de isldndska sliktsagorna,
soir handlar om isliinningars liv och bedrifter,
dr skrivna pA Island. Men-det har sedan ldnge
funnits mAhga olika meningar om de olika
eddadikternls ursprune. I ile andra nordiska
ldnderna har mAnga forlkare hiivdat, att en
eller flera eddadikter har diktats i iust forska-
rens hemland. Se sent som 1973 disputerade
Birger Nerman pA en avhandling m^ed titeln
"stirdier civer Svdrges hedna litt6ratur". Han
giorde qiillande, aft-en s.to.r del av eddadikt-
ningen hade uppkommit i Sverige."Vad 

vi vef ir, att dikterna iii skrivna pA
isldndska och Aterfinns i isldndska handskrif-
ter. Vill man hdvda nAgot ddrutover, mAste
man gora mycket diiiria antaganden. Numera
tycks"rnan hi insetfdet lonlosl i aytik giss-
riingslek.

'Eddans landslrap'
I ildre tid iignade man sig dock ohdmmat it

sAdana kannstoperier. Den allra didrvaste
skriftstdllaren i hmnet var Carl Otio Fast,
bergsingenjor till yrket men lidelsefull ama-
torforskare.

Enliet honom skulle eddasAngerna och
BeowulfJkvadets hdndelser tdnkal utspela sig
i Vdnerbygden, det vill sdga inom Vdstergot-
land, Dalsland och Vdrmland. Fast var sjdlv
vdrmldnning och gav ut skrifter i dmnet-mel-
lan 1931 och-t950. Vad stoder han sig pi?
Hans arvtagare Verner Lindblom sammanfat-
tar "Eddan5 landskap":"Dar vdxer ask, bk, lind, r{inn, al, asp,
biork, hassel, sdlg, tall, idegran, apel, liung,
hhwe och korn. Omndmnda husdjur dr b[a.
hist, \o, g"l, svin, hund och tupp. Djurvdrl-
den r ovngt representeras av b_;Orn,,vdtg,
hiort, iil*Ekorie, orm, {irn, hdk, fiskgiuEe
kbrp, kr-Aka, svan, giidda, il, lax och sill. " Dar
firuis vidare berg, s-lcogar, sjoar och slitter. 1)

Denna beskiivning skrille enligt Fast och
Lindblom passa in pA Vdstergotland, eller
ndrmare bestdmt Skaraborgs-ldn. Snarare har
man vdl anledning att hdvda, att den passar in
pA de flesta nordiSka landsk ap, ty defmesta
hv det upprdknade finns pA de fl-esta stillen.

Rhen var G6ta ilv
Framfor allt mAste man pApeka, att vi inte kan
forutsdtta, att eddadiktnjnAen har uppsteft i
ett landskap ddr allt detta 5r tillfinnandes.
Eddadikuringen behandlar ofta samgerman-
ska zudar eller hidltar och deras bedrifter.
Mi lj 6beskrivnin ger_r al yft ers t knapphiin d i g,
ocn ettersom clet ror slg om samgerrnansKa
dmnen, kan forfattarna"mycket v"dl ha lAnat
sdrdrag frAn alla landsdndar inom Norden.

Vissa upplysningar fAr vi trots allt om
somlisa hiiiftir. Sieuid Fafnesbane uppehAller
sig vii[ floden ninfnhen). Hans svAgiir dr
brlrzunder och dodas senare av hunlnernas
konirng Atle (Attila). Man mAste vara mycket
forblindad for att undgA att inse, att denira
saga utspelar sig blanil folkvandringstidens
stammar nere pA kontinenten. Men Carl Otto
Fast hdvdade, att sagan utspelade sig i Viister-
gotland, och att Rtreir var Gota iilv. 2)

Var fanns svearna?
Trots allt behandlades Fast i borjan med av-
vaktande vdlvilia av flera lirde. Men han gick
for lAngt, ndr hdn boriade ifrAgasiitta om inte
ocksi SAde svearna obh deras-konungar hade
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trosvisshet som trotsar allt
hort hemma inom Vdstergotland. I fortsiitt-
ning_en bemottes Fast meil enbart tystnad, och
han-blev en mycket bitter man.

Fast hade-verkligen geft for lAnet. Hans
uppfattning strider riot a'llt vad kill6rna har
att berdtta om svearna. Sveafolkets kiirnomrA-
de, det gamla Svetfud eller Svitjod, utgiordes
av de nuvarande lindskapen Vdstmailand
och Uppland. (Dalarnas sielning dr oklar.)
Ibland idknades Sodermanland Ell Svetjud,
ibland inte. Allt detta dr mycket vdl beldgt i
sAvdl inhemska som utldndska kdllor. 3)-

Vad har dA Fast att sdtta emot?
]o, han behandlar alla ortnamn, som

ndmns i samband med sveakungarna, och
hdvdar att de alla skulle kunna t-iinkas - ib-
land uttrycker han sig mycket forsiktigt - vara
desammi som ett ant-al vistgotska ortilamn.

SA skulle t.ex. Fornsigtuha inte vara
Fornsigtuna (nuvarande Signildsberg) vid
Mdlaren utan Ostra och Vdstra Tunhem i
Vdstergotland. Uppsala skulle inte vara Gam-
la Uppsala i Uppfand utan Kinnekleva i Vdst-
ergotfand. I de uppriiknade fallen finns det
infen likhet mellah kdllornas ortnamn och de
ortnamn, som Fast anfcir, och sA dr det ocksA

med de ovriga. Dessutom brW sig Fast inte
gry de liigesbeskrivnin gdt, scim kElorna med-
delar for mAnga av ortdrna. I min doktorsav-
handling har iig utforliet sranskat Fasts
sakskil.Z) fret iittnar oinlvAr forblindelse,
att nAgon emot alla kdllors vittnesbord kan
framf&a sAdana uppfattningar som Fast
framldgger.

Flera arvtatBre
Fast fick till e{t_e$ofjare baningenjoren Holger
Bengtsson, till bord'en goteboigaie, och
adju-nkfen Verner Lindblom i Gotene. Bengts-
son hade inte nAgot nytt att komma med, men
Lindblom fornya?e Vhstgotaskolan hoest
pAtagligt. Delshdvdade [an, att det farins ett
samband mellan Vdstergotland och det sjunk-
na Atlantis. (Att ingen f,nnu har kunnat gora
sannolikt att detta Atlantis verkligen hai
funnits, bekymrade honom foga. Ltt Platons
skildring avAtlantis dr en litte-rdr novell, och
inte nAgo4 historisk kiilla, tycks inte ha fallit
honomln.)

Vidare hiivdar Lindblom att kulturstrom-
men genom Sverige har gAtt frAn sydviist mot

I N
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nordost, det vill sdga genom Vdstergotland till
Mdlardalen. Detta skulle bevisa att Viistergot-
land skulle ha varit det friimsta landskapet.

Slutligen hdvdar han att svearna infe har
varit en siilskild stam, utan en samlingsrubrik
for allehanda nordiska stammar, dven gotar-
na. Detta ir visserligen gn elegant losning.pA
svArigheterna med-att flytta svearna till g&
tarnaE land, men den strider mot kdllornas
vittnesbord. Svear och gotar upprdknas myck-
et ofta som wA helt skilda stammar. 5)

En man mera for sig ir diplomingenjoren
Mac Key, bosatt utanfor Skovde. Tack vare
Vdstgotaskolans skrifter och egna utflykter i
omgrvnrngen kom han till slut-satsen att svear,
gotXr, dan-er (danskar) och ostgotar hade bott
[ring Hornborgasjon samt att Uppsala, Sigtu-
na oih Birka hade lesat ddromkring.

Aven Birka dr nXmlisen forknibpat med
sveakungarna, ehuru tidirtare vdstgbtaforska-
re hade itomt bort dennabrt. Av k-dllorna
framsAr-att girka skulle ha legat norr om
Osteieotland samt mellan Telie (sA kallades
SoderTdlie fram till7622) och Sigtuna. 6) Hur
man under sAdana forhAltandei kan hdvda att
orten lAe i Vdstersotlands inland hade varit
en eAta,"om inte Mac Key hade uppstallt som
regEl " itt inte iberopa nhgra skrivira kal-
Ior" .7)

Vadg6taskolans $enombrott
Med ledning av dessa skriftstdllares bocker
siorde Tv-pioducenten Dag Stalsio TV-serien
TSvearikets vagga - en hiStoriai gungning",
som sindes 7981,-1982.I dessa och mdnga
foliande program liksom i en egen bok Inslot
Stflsjo si^g helt till vdstgotarna 5ch niirmast till
Mac Keylsom dA iinntivar den djdrvaste och
mest exheme av dem.

TV-serien fdlldes av Radioniimnden och
utdomdes av en enig historikerkAr. KAsorerna
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gjorde sig lustiga over Vdstgotaskolan. Pt9-
grammen mottogs ctock med stor tort;usrung
av stora lekmannagrupper inom Vdstergot-
land, W Dag StAlsi6s budskap strok den-yver-
borna lokalpatriotismen medhArs.

Ytterlieare nAgra skriftstiillare framtrdd-
de. Makarria Ulla dch ]ohn Hamilton skrev
bland annat om Vdstergotland och Atlantis,
pendling sAsom ett sdtfatt utforska historien,
kraftfdlt-runt fornminnen och sA vidare. Ma-
karna Goran och Gunnel Lilienroth skrev om
gArden Gum pA Kinnekulle bch om det kvin-
tovdlde, som-skulle ha funnits under fornti-
dens GuldAlder. De hade hjalp av bland annat
andeuppenbarelser.

Vistergl6tland har fiirsu mmats
Hur pAverkades Viistgotaskolan av detta
mott-agande? Forst kan fastslAs , att man givet-
vis inte i nAgon mAn dndrade upp..tqttni^9, "j
heller borjaile man med nAgon khllforskning.
Forskarna hade tagit avstAnd frAn vdstgotar-
na, men en stor del av landskapets historiein-
tresserade allmdnhet hade hyllat dem. Foljakt-
Iieen fortsatte vdstgotarna att underblAsa
lo-kalpatriotismen dch att smdda forskarna.

N
Qrl
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Man uppviglade Vdstergotlands folk mot
forskafsamhallet

Man fortsatte att hdvda, att Vdstergot-
lands historia hade skamligt forsumma-ts.
Man hade grdvt alltfor litet i Vdstergotland.
Viis tergotlind s betydels e hade undErskattats.
Det sislndmnda iir helt enkelt osant och visar
att vdstgcitarna inte ens har ldst litteraturen i
dmnet ordentligt. Forskarna har tvdrtom
mycket eftertrytkl iet framh dvt Vdster sotl and s
betydelse. 8) Vidard har man grevt mrlcket
oclisi inom Vdstergotland. AtT man hhr grdvt
mer i Mdlardalen &ror huvudsakligen da att
antalet fornminnen ddr dr ojdmforften storst.

Lokalpatriotism och konservatism
Vidare hdvdade man att forskarsamhdllet
styrdes av uppldndsk lokalpatriotism. Efter-
som Sverige-s Torsta universitet har legat i
Uppsala, har forskarna overvdrderat Upp-
lair^cls betydelse. Detta dr helt enkelt osirit och
visar att vdstgotarna inte kdnner till den dldre
historieskrivning€r, som har varit bunden av
kiillorna. Under 1400- och 1500-talen trodde
man att ett par berittelser hos ]ordanes och

Saxo berdttade om rikets enande. Foljaktligen
hdvdade man att gotarnas rike hade 6rovrat
svearnas. PA 1600-talet ldrde man kdnna Snor-
res skrifter. Enligt Snorre underlade sig svea-
konungen Ingjald IllrAde de andra lanilska-
pen. Di liirde man istdllet att svearna hade
ercivrat gotarnas land.9) Pe 1800-talet blev
Beowulflskvddet kdnt. Det kan tolkas pA sam-
ma sdtt. Historieskrivningen har alltsA folit
kdllorna. For ovrigt bor p?pekas, att uppsila-
forskarna i alla tider har iignat sig At "^gbter-
nas" eller goternas historii.

Vidare gcir man eeUande att akademiker-
na hindrar allt nytiinFande. Stalsio tar till
storsldggal: "I-civer fyrahundra Ar har kung-
arnas och overhetens historia haft en mono-
polstdllning i vArt land. Oliktdnkande har
tystats. Allt for avvikande akademiska av-
liandlingar har gomts undan och forskare
stoppats i sin karridr." 70) Erfarenheten visar
q".k att synen pa just forntiden har fordn-

f; ixT#:i3;yt&1i:,fl i,lgtif3,lf#'1?1,,
seklets pitt@ Astadkom inget irindre dn en
revolution-i dmnet.
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M edveten hi stori eftirfalslrni n$
Den allra fulaste anklagelsen gdller dock

medveten historieforfalskning. Dag Stahjo
skriver: "Har forskare och kungliga historie-
skrivare under Arhundradena metlvetet valt
bort de bitar, som inte passat, tvingat in andra
och till och med konstruerat bevis,-forfalskat
urkunder for att fA historien att stdmma? Ia -

blir det entydiga svaret till alla dessa frAgor.
SA har det varit!'f Inom historieskrivningen
finns "historiska logner, forfalskningar och
tillrdttal ii g gan den" I I 1 ) His torikernis verk-
samhet likias av StAlsio vid ett mord be-
gAnget av "en internafionell maffia" .12)

Yarken kungen eller nAgon historieskri-
vare har emellerdd haft nAgot intresse av att
framhAlla Uppland pA Vdsfersotlands bekost-
nad. Konuniir och historieskiivare var ndmli-
gen nationalister och inte provinsialister.v 

Ddremot mAste Vdstg^otaskolans mdn
sdgas vara inskrinkta provinsialister. Aldre
hiJtorieskrivare var ddiemot mycket angeldg-
na om att framhdva gotalandskapen, eftersom
dessa antogs ha varif goternas uihem. PA
samma sdtl forsokte man gora mesta mojliga
av alla svenska landskap.

Vdstgotaskolan bedriver alltsA ren

greuelpropaganda mot akademikerna, men
ileras inlaiglrbiuder dock en dnnu rikare
provkart"-iA vil'seledande propaganda.

AItt ir osikert
Det finns andra skriftstiillare, som har upp-
faturingar om var Birka skulle ha legat. Man
har ne[at nA Soderkopinq, Vreta kloster,
Koplnesvil. pA Olana, SaYfvik pA Aland och si
vidarellngeir av dessa andra tippfattningar
kan forlikls med viistgotarnas lsitt att sizear-
na horde hemma i Vditergotland, men i brist
pA bundsfcirvanter vdlkomnar vdstgotarna
illa uppfattningar som avviker frAn de gdng-
se. Ndr man blii triingd, griper man nariligEn
gdrna till utvdgen att hdvda att allt iir osrikert.
Marnigt nog tl.kr vdstgotarna hdrav draga
den besynnerlfga slutsafsen, att de sjdlva
skulle ha rdtt.

Ett sdkert sdtt att vinna framgAng i ProPa-
gandakrig dr att stdndiet upprepa samma
6nkla ocflatffattliga budskap, att nota in det.
Det budskap, som"Lindblornoch StAlsio nu-
mera alltid brukar framfor a, ar att kullur-
strommen har gett frAn sydvdst mot nordost.
Denna vag har?ven konungar och biskopar
gett.

Aven detta budskap dr grovt missvisande
och felaktiet. Kulturstrolmmlr har nAtt Sverige
frAn viisterl soder och oster. Nigra bevis ellei
sannolikhetsskdl for att det ovrlga landet har
fAtt sin kulrur via Vdstergotlandlinns icke.
Tvdrtom awiker Vdsteriotland mycket starkt
frAn det ovriga landet vid det gdllbr fornfynd,
ortnamn, folkmAl samt kyrklig och vdrldslig
indelning. Det dr svArt att se nAgra samband.
Av allt aft doma har Vdstergotlind varit litet
av en vdrld for sig. 13)

'Vl har segldl'
Ett sdtt att gora intryck pA folk dr att utropa
sie till segrlre. SA hir dven Vdstgotaskolan
ei6rt. StAIsio forkunnar stdndigt,-att synen pA
Sverises i[dsta historia i erund har fcirdndiats
undei 1980-talet, det vil Iiga efter hans tv-
serie. I sidlva verket fdlldes serien av Radio-
ndmnden efter att ha kritiserats mycket hArt
av en enig historikerkAr.

PAfallande ir vidare att vdstgotarna
nrunera mycket siillan beror eddiforskningen,
som gav upphov till alltsammans. Inte heller
bercir"man-g?rna forsoken att flytta allskons
fornnordisFa orter till Vdstergoiland. Man vill
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alltsA inte ldngre infor en bildad och kritisk
publik eller ldsekrets stA for de Asikter, som dr
kdrnpunkterna i Vdstgotaskolans ldra, de
liiros-atser som skiljer dem frAn andra skolor.

I stiillet betonar man gotalandskapens
betydelse i iildre tid och atfor uttalanden frAn
forskare, som har understrukit Vdstergotlands
betydelse. Dessa uttalanden skall docF inte ses
som en framgAng for Vdstgotaskolan utan som
gn fortsdtt^i^g pA ett urgqmmalt och sjdlvklart
framhAllande-av eotalari'dskapen. Det ir sidlv-
klart, att Vdstergdfland och Oitereotland, dA
som nu, har varit mycket betydeliefulla land-
skap. Detta hindrar emellertid inte att svea-
l.andskapen har haft storst betydelse, och att
Ostergoiland haftmycket stone betydelse for
riket i'n Vdstergotlarid. 14)

Det, som AterstAr av Viistgotaskolans" seger", dr att nAgra skriftstdllare - framfor
allt arkeologer som inte kdnner de skriftliea
kdllorna - 

-har 
ladt lura sig av propaganilan

om kulturstrcimmen. Men om man rop€u i alla
media, uppstAr ju sjiilvklart alltid nAgia ekon.

Motbevis ir fOrfalskade
Slutligen har vdstgotarna ett mycket enkelt
sdtt a[t undgA bAde kdllor och fornfynd, som
strider motderas uppfattning. Manhdvdar att
de iir forfalskningaiJn brun"n i Gamla Uppsa-
la skulle vara en Torfalskning, likasA en run-
stgn vid Mojbr.g i Uppland. En gamm.al redo-
gore$e, som namner oenna runsten, Kan
mycket vdl vara forfalskad. Ett avsnitt av
Vistgotalagen borde undersokas av kriminal-
teknisk expertis. En killa, som ndmner att

Folkvett l/gt

"Det dr skrattretande att nAqon gAr pA en
sAdan historia, sdger han till NLT. Bllav^tryck-

, 6 '  r d  l o

N O R D E N  P A  V I K I N G A -

Enligt SchUck, Svenska folkets historia, 1914

Vppq"lu hednatempel lAg i Gamla Uppsala, dr
foifalskad, och sA vidarel

Sdrskilt Mac Key har utmdrkt sie for
dvlika misstdnkliee6randen. Han hate satt
sitt huvud i pant ilX, att man skulle kunna
lritta myntst-ampaina till Olof Skotkonungs
Sietunamynt i Setuna i Vdstergotland ocKinte
i Sigtuna. Trosvissa vdstgotar Samlade in
pengar till en utgrdvnirg. Mac pekade ut
irlat5en, ddr mariskulle Erdva. Man srdvde
bch fann - en ladugArdsErund frAn t1O0-talet.

I slutet av sept-embeI 1990 stotte man pA
ett uppseendevickande fynd i Sietuna: en
blybit, som hade anvdnts'sAsom ilnderlag, ndr
myntstamparna till Olof Skotkonunss mvnt
prbvades. Vad sdger Mac Key? ]o, sX hdr'lAter
det:



et dr en uppenbar forfalskning. De! finns
en stor grubp som med alla niedel vill rddda
sin pres-tige for att fi Olof Skotkonung till
Sigtuna. Vem som helst kan gora en f6rfalsk-
ning och smussla ner den i iorden.-Han 

hAller inte for otrciliet att det ocksA
kan vara nAgon med intresseTor ett komman-
de tusenArsjubileum som lurat arkeologerna.
Det finns stbra pengar i turistndringen nufor-
tiden pApekar Mac Key." 15)

Blvdvtrycket had6 dA sranskats av sAvdl
arkeologer sbm myntforsklre frin Myntkabi-
nettet. Mac Key hdde ddremot endasf sett
avtrycket pA bild i en dagstidning. Hans
uttalande 

^seger 
ingentin[ om fyidets vdrde

men desto mer om Vdstgotaskolan. Man tror
trots allt. Man dr bereddatt trotsa sAvdl skrift-
liga kdllor som fornfynd.

Lars Gahrn

Noter
1) Verner Lindblom, Gotland Sverigesvagga?,
Skara 1982, s.37.
2) Carl Otto Fast, Gotaland Den forngerman-
ska diktningens landskap, Gbg 1937, s. 85-109.
3) Lars Gahin, Sveariketi ka[6r och historie-
skrivning, Gbg 1988, s. 46-57.
4) Gahrn 1988, s.87-101.
5) Gahrn 1988, s.56-57.
6) Gahrn 1988, s.87-9'1,.
7) Mac Key, Myten om lJbsola, Skovde 1977,
s.89.
8) Gahrn 1988, s.105-108
9) Gahrn 1988, s.10-L4.

10

10) Dag StAlsjo, Svearikets vagga. En historia i
gungning, Skovde 1983 , s.7.
1r) 5tarci6 1983 s.5 och 7.
12) DagStAlsjo, Var stod Svearikets vagga,
Rosteri Radio-TV 25 / 1,1 1981
13) Gahrn 1.988, s.83-86.
14) Ganrn 1988, s.105-137. Om Ostergotland
se Gahrn 133-134 och Lars Gahrn, Bland svear
och gotar, Gbg 1989, s.49.
15) '-Bevis" ufpror Mac Key: - Sigtunafyndet
dr en uppenb'ai forfalskning, Nyffanstid-
ningen-(Lidtoping) 5 / 70 11990. 

-

TM och
Gulfkriset
I Dagens Nyheter 4/11,1990 uttalade sig en foretrddare
for Tranrendental Meditation (TM), dr David Orme-
fohnson, om meditationens kraft. Om minga mdnni-
skor mediterar enligt TM-Sidhitekniken sdgs detta
pdverka "det se kallade enhetliga kraftfiiltet" och
diirmed kunna fordndra hdndelseforloppet i vdrlden.

"Det behovdes 1500 Sidhiutovare for att stdLmma
USA positivare till Sovjet, och 1700 fdr samma verkan
pi Sovjet" hdvdade Orme-johnson. Han ville ocksd,
enligt DN "tillskriva TM en hel del av fortjdnsten for att
Berlinmuren revs och Osteuropa befriades".

Mdnaden dessforinnan, i oktober 1990, hade 4000
meditatorer i Iowa, USA, iignat en vecka it att sprida
fredsbefrdmiande energi for att pAverka utvecklingen
vid Persiska viken (DN 22110 1990). Orme-johnson
besokte Sverige i samband med att drygt 5m0 personer
TM-mediterade i Globen i Stockholm, bl a i syfte att
pdverka forloppet i Persiska viken.

De torde knappast kunna vara nojda med resulta-
tet.

SOH
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Vetenskap och reduktionism
Den nionde artikeln i viir serie om vetenskapens
kunskapssyn ska handla om reduktionism inom
vetenskapen.

Det dr vanligt inom vetenskapen att man forkla-
rar sanunansatta fenomen genom att visa hur de foljer
av de enklare fenomen som de antas bestd av. Ndgra av
de tydligaste exemplen pd detta finns inom fysiken.
Med den kinetiska gasteorin kan man forklara gasers
egenskaper utifrdn mekaniken for gaspartiklar. Inom
optiken har man kunnat dterfora ljusstrdlars beteenden
pd teorin om vdgrorelser, och sedermera till kvantme-
kaniken.

Mdnga av de mest framgingsrika reduktionerna
har emellertid skett mellan olika vetenskaper.Inom
kemin har man t ex ofta kunnat iterfora molekyldra
fenomen pd fysikaliska forklaringsgrunder. I dtskilliga
fall har kemiska dmnens struktur och deras reaktioner
kunna forklaras med hjiilp av kvantmekaniken. Pd
motsvarande sdtt har mdnga biologiska fenomen
kunnat forklaras utifrAn kemiska principer. Kemiska
upptdckter, framforallt DNAs struktur (1953) har haft
en avgorande betydelse for den moderna biologin.

Ockse inom samhdllsvetenskapen finns en
tendens till reducerande forklaringar. Mdnga samhdlls-
forskare anser att man i forsta hand ska forklara sam-
hdllsfenomen utifrdn individers drivkrafter och beteen-
den (metodologisk individualism). Inom psykologin dr
det en vanlig strAvan att dterfora de fenomen man
studerar pd biologiska grundprinciper.

Reduktioner i denna (metodologiska) mening
innebdr alltsd en sparsamhet med teoretiska begrepp,
och iir en tilldmpning av enkelhetskravet (se Folkvett nr
1,1989). Man undviker att i otrdngt mAl forutsdtta
sdrskilda principer (t ex "livskraft") for biologiska
varelser som inte finns for dod materia. Man undviker
ocksi att stipulera utommateriella fenomen inom
psykologin. En reduktionistiskt inriktad psykologi iir
"sidlkis" si liinge den klarar sig utan sjdlen som forkla-
ringsgrund.

StrAvan efter reduktioner (reduktionism) har
ocksii sin bakgrund i forestdllningen att vetenskapen i
sin helhet ska hdnga sarnman. Kemins lagar ska giilla i
fysiken, och tvdrtom.(Detta skulle kunna kallas "hel-

hetss1m", om inte ordet vore utslitet av andra anvdnd-
ningar.) Eftersom fysiken studerar generellare aspekter
av naturen dn kemin kan rrun emellertid sdllan anvdn-
da kemiska forklaringar i fysiken, medan motsatsen dr
desto mera vanligt. (En helt annan sak dr att kemisk
kunskap och kemisk teknik ofta dr oundgdngliga
redskap for den experimentelle fysikern.)

Atskilliga td,nkare har lagt fram storslagna
forslag om att alla vetenskaper skulle kunna reduceras

mer eller mindre fullstdndigt sd'att till slut allt vetande
kunde bygga pd fysiken. I jiimforelse med sddana
visioner dr de reduktioner som verkligen har dstad-
kommits ytterst blygsamma. Nigon fullstAndig reduk-
tion av en huvuddisciplin till en annan verkar inte
heller att vara inom riickhAll. Inom kemin iir dtskilliga
begepp oundgdngliga som inte alls kan definieras i
fysikens termer. Mojligheterna att inom overskddlig
framtid kunna dterfora t ex biologin, psykologin eller
sociologin till "mera grundldggande" vetenskaper
verkar inte storre.

I en diskussion om hur Lingt reduktionen kan
drivas dr det viktigt att skilja mellan ontologisk och
epistemisk reduktion. Den ontologislu frdgan om
kemins reduktion till fysiken dr: Ar fysikens naturlagar
desamma som kemins naturlagar? (Med andra ord: dr
de lagar som gdller enskilda partiklar och deras vdxel-
verkan desamma som de lagar som styr dessa parti-
klars beteenden dA de dr sammansatta i atomer och
molekyler? Den ryistaniska frdgan dr: Rdcker fysikerns
forklaringsprinciper for att vi ska forstd det som kemin
handlar om?

En ontologisk reduktionist kan mycket vdl vara
epistemisk icke-reduktionist, dvs anse att andra veten-
skaper krdver egna forklaringsprinciper som inte iir
desamma som fysikens. For egen del finner jag en
sAdan stdndpunkt vara bdde tilltalande och plausibel.
Aven om det skulle vara sd att inga andra naturlagar
dn de som studeras i fysiken har en inverkan i sam-
hdllslivet (ontologisk reduktionism) foljer inte ddrav att
samhiillslivet pi ett meningsfullt sdtt kan forklaras med
enbart fy sikal iska forklari ngsprinciper (epi stemi sk
reduktionism). Det kan t ex vara sA att inverkan av
fysikens lagar pA t ex familjesociologins studieobfekt dr
totalt ooverskAdlig och ddrfor inte har ndgot forstdelse-
vdrde for oss minniskor. Det kanske rentav dr sd att
denna ooverskiidlighet 5r ofrAnkomlig redan i kemin.

Detta hindrar inte att ett ganska stort mdtt av
metodologisk reduktionism ofta dr nodvdndigt i veten-
skapen. Med andra ord d,r det ofta vettigt att sd ldngt
miiiligt dterfora sina begrepp om komplicerade system
till begrepp om deras delar - dven om det inte kan
genomforas fullt ut.

Sven Ove Hansson
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Biodynamisk forskning
I Folkvett nr 34 1989lovade |ag att forsoka belysa en
del av den forskning som bedrivits kring de biodyna-
miska iordbruksmetodernas effektivitet. Detta vi sade
sig vara ldttare sagt dn giJrt, eftersom det mesta giorts
utanfor Norden och ddrfor d'r svdrt att fA tag i. FrAn
Sverige lyckades jag dock fd tag i en licenciatavhand-
ling (Pettersson 1969) och ett examensarbete (Arvids-
son 1983), bAda utforda vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet i Uppsala. En granskning av dessa tvd arbeten ger
ingen fullstdndig bild av forskningen inom omrAdet
men kan kanske fungera som stickprov. Om de iir
representativa eller ej har jag svArt att bedoma.

Pettersson 1969
I denna undersokning studerades hur viixtplats,
godsling och biodynamiska preparat pdverkade friimst
kvaliteten hos matpotatis. Forsoket utfordes pA fyra
gdrdar i sodra Skandinavien.

I metodbeskrivningen anses forsokens frdmsta
svaghet ligga i att det pd varie forsokslokal saknas
upprepning, dvs flera parallella forsok. En annan
svaghet, som inte pdpekas, finns i jiimforelsen mellan
preparatbehandlade och icke preparatbehandlade ytor.
De biodynamiska preparaten rors ut i vatten innan de
sprutas ut over de ytor som ska behandlas (ifr Folkvett
nr 3-4, 1989), men i metodavsnittet stdr inget om att
vatten utan preparat sprutats ut over kontrollytorna.
Detta kan forstds bero pd ett misstag vid beskrivningen
av forsoksmetodiken, men dr annars svArforklarligt.

Resultaten av undersokningen dr hur som helst
inte entydiga. Knolskorden dr ungefdr lika stor med
som utan preparat (ndgot storre utan, men skillnaden
dr inte signifikant. Inte heller ndr det giller kvaliteten
finns mycket att sdga. For en viss kvalitetsegenskap
(flera undersoktes) kan kvaliteten vara hogre ena Aret
med preparat, andra dret ldgre, och signifikanta skillna-
der uppnds vanligen inte.

Arvidsson (1983)
Hdr undersoktes om kvartsmjol respektive det biody-
namiska kiselpreparatet (dvs preparerat kvartsmiol)
har ndgon effekt pi spenat.

I detta forsok behandlades alla paraceller korekt,
dvs med vatten, vatten med kvartsmjol eller vatten
med kiselpreparat. I alla fall rordes vattnet enligt
konstens alla regler (ifr Folkvett 34. 1989). Den storsta
svagheten i forsoket var att det kvartsmiol som anvdn-
des som det var och det som "omvandlats" till biody-
narniskt preparat visade sig ha helt olika kornstorlek,
20 respektive 2^5 mikrometer i genomsnitt.

Detta forde med sig andra skillnader, som att

antalet kristaller som fastnade per bladyta vid besprut-
ning av spenaten blev olika. I ett forsok blev resultatet
300 respektive 10.000 kristaller per cm2 bladyta for
kvartsmiol respektive preparat. Forfattaren spekulerar i
att liusspridningr och skuggningseffekterna, som bor
skilia sig mellan de olika kristallstorlekarna, kan ligga
bakom skillnaden mellan de kvartsmi5lsbehandlade
och preparatbehandlade plantorna.

Se till skillnaderna. Den enda skillnaden som
kunde uppvisas var att torrsubstanshalten var signifi-
kant hogre i de preparatbehandlade leden dn i de andra
leden. Dessutom fanns en svag, men ej signifikant
tendens till att preparatbehandlade plantor utvecklades
nAgot snabbare.

Slikerligen pd grund av problemet med kvarts-
mjolets (preparat eller ei) olika kornstorlek blir forfatta-
rens slutord : "Prepareringsprocessens betydelse och
funktion dr oklar." En helt riktig slutsats.

Sammanfattnlng
De tve svenska undersokningar som jag har studerat
ger inga klara besked om att de biodynamiska prepara-
ten har ndgon effekt. forutom att signifikativa skillna-
der sdllan uppnds har behandlad groda ibland bdttre
kvalitetsvdrden eller hogre skord dn obehandlade
vdxter, ibland dr det tvdrtom.

Undersokningarna ger heller inga ledtrddar till
hur de biodynamiska preparaten eventuellt kan fdnkas
fungera.

Enligt min mening har det biodynamiska prdbru-
ket ganska fantastiska och frdn vetenskapligt etablera-
de teorier mycket avvikande idder. Diirfor krdvs det
betydligt mer iin vad som presteras av Pettersson och
Arvidsson for att overtyga om att de biodynamiska
metoderna verkligen har nAgon effekt. Det krdvs
vattentAta undersokningar med entydiga resultat for
att kullkasta teorier som testats under ldng tid.

Lars Hedenlis
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Denna gdng ska vi se ndrmare pd tvA nummer av
Skeptical Inquirer

Patent pl evigfetsrnaskin?
I nr 3 (vol 14, 1990) berdttar tidskriftens
redaktor,Kendrick Frazier, vad som hdnt med amerika-
nen ]oseph W Newmans "energimaskin" (dvs evighetr
maskin) som enli6 honom sjiilv skulle losa vdrldens
alla energiproblem. Maskinen var for ndgot {r sedan
aktuell i Sverige, eftersom Vattenfall satsade pengar pd
att undersoka den.

Ndr Newnnn krdvde att fA patent pd sin maskin
gav en federal distriktsdomstol i uppdrag dt standardi-
seringskommissionen (National Bureau of
Standards).att undersoka om maskinen verkligen
producerade mer energi dn vad den tillfordes. Mat-
ningen visade att det i sjdlva verket var tvdrtom: den
producerade energin var liigre dn den som tillfordes.

Newman overklagade beslutet med motivering-
en att maskinen hade varit jordad ndr testningen
utfordes. Den fungerar ndmligen, hdvdar han, enbart
om den inte jordas. Den federala appellationsdomsto-
len awisade klagomdlet med hdnvisning till att New-
man i forvdg visste exakt hur testerna skulle gd till.
Han borde ha framfort sin erinran i forviig. NAgot
patent ville inte domstolen ge honom, eftersom maski-
nen inte gor vad den i patentansokan uppges gora.

Newman avser att overklaga till Hogsta Domsto-
len. Det Aterstir att se om han lyckas fd maskinen att
fungera biittre till dess!

Nancy Reagan och astrolotJin
Frazier redovisar ocksd en del nya uppglfter om Nancy
Reagans astrologiska engagemang. I sin siiilvbiografi
har fru Reagan berdttat att hon var fylld av skrdck pd
grund av den s k 20-driga dodrykeln for amerikanska
presidenter. (Under mer dn 100 dr fram till Reagan
giillde att varje president som valdes eller omvaldes ett
dr med slutsiffran 0 dog i dmbetet.) FarhAgorna skruva-
des upp ytterligare efter mordforsoket den 30 mars
1981. Det var i det liiget hon blev kontaktad av astrolo-
gen |oan Quigley. Denna berdttade att den 30 mars
enligt horoskopet var en mycket drilig dag for Reagan.
Han hade kunnat undvika attentatet om han stannat
hemma den dagen.

Fru Reagan tog intryck av detta, och borjade att
regelbundet inhdmta information frdn Quigley om
presidentens "bra" och " dlliga" dagar. Informationen
anvdndes for att justera planeringen av hans resor och
framtrddanden. Fru Reagan dr enligt egen utsago

"aldrig sdker pA att |oans astrologiska rdd hjiilpte till att
skydda Ronnie, men faktum dr att inget sidant som
den 30 nurs ndgonsin hdnde igen."

Det fanns itminstone en person som inte behov-
de vara missnojd med arrangerrulnget: Ioan Quigley.
Enligt CBS fick hon 3 000 dollar i mAnaden av fru
Reagan, diskret utbetalt genom en bulvan.

F6renklad astrologfl
I samma tidskriftsnununer citeras ocksA FG Eaton, f d
redaktor for Daily Telegrryh i Michigan. Under ndgra
veckor av hans redaktorstid uteblev leveransen av
astrologikolumner. Han beslutade dA att dterpublicera
gamla horoskop, ffid datum och stjiirntecken slumpvis
omkastade. "Eftersom stidrnorna i sjdlva verket inte
pdverkar det dagliga livet pd jorden tyckte vi att vi inte
hade isamkat nAgon person ndgon skada."

Atminstor.e int-e ndgon uit "r. skada dn den som
de "korrekta" horoskopen Asamkar.

Kan man spt I hinderna per telefon?
I nr 3 rapporterar Robert Sheaffer om nya framsteg
inom kiromantin, dvs konsten att spd i hdnder. Han
hdmtar sina uppgifter ur Mens Bulletin, ett organ for
medlemmar i klubben Mensa (ddr enda kravet pA
medlemskap iir hog IQ). Mensa-medlemmen Steve
MacDonald har utvecklat en ny teknik for att spd i
hdnder, ndmligen medelst kldrvoaians river telefon. Sd
hdr stAr det i "genibladefl' Mensa Bulletin: "Du ska
gntda din handflata over telefonlurens mikrofondel,
och sedan vara tyst och lAta honom tala om dig."

Det dr fantastiskt vad man kan Astadkomma,
bara man dr tillriickligt intelligent.

liuger bgndetektorer?
I nr 3 av SkEtical lnquirer dterfinns ocksA en biide
kunnig och avslojande artikel av Elie Shneour om
logndetektorer. En logndetektor dr som bekant en
apparat som miiter fysiologiska reaktioner (t ex hudens
elektriska motstdnd) hos en forhorsperson. Logndetek-
torer har kritiserats hirt av psykologer och biologer,
som framhdller att man inte kdnner nigon fysiologisk
respons som dr unik for just logn.

Enligt Shneour spelar forhorsledarens samtal
med den forhorde fdre sjdlva testet ofta en avgorande
roll. Dd intalas ndmligen "offret" om metodens effekti-
vitet, sd att hon ska tro att det inte dr lont att ljuga
under testet. Ofta kompletteras denna intervju med en
s k "stim"-test (stimulanstest) som syftar till att i-po-
nera pA offret. Hon kan t ex fA viilja ut spelkort vars
framsida forhorsledaren inte ser, varvid forhorsledaren

Folkvett 1/91 13



r @

identifierar korten, till synes med hjalp av logndetek-
torn (men i praktiken ofta med mArkta kort eller andra
liknande trick). Pd detta sdtt kan man lura "offret" att
tro att det inte lonar sig att sdga annat iin sanningen ndr
logndetektorn iir pd.

Den rent fysiologiska mdtningen med logndetek-
torer dr ddremot i de flesta fall av mycket begriinsat
vdrde for att avgora om ndgon liuger eller talar san-
.i^g.Enligt Shneour dr det dessutom en allmdn erfa-
renhet att de vanliga testforfarandena oftare ger falskt
positivt dn falskt negativt utslag. Med andra ord ger de
oftare besked om att en person ljuger ndr hon i siiilva
verket talar sanning dn tvdrtom.

Shneour ger foliande, ndgot tillspetsade rdd:
"Om du dr oskyldig sd' gd aldrig med pd ett logndetek-
tortest. Men om du iir skyldi& se till att genomfora det
eftersom du kan bli frikdnd.".

Logndetektorer dr uppenbarligen inget liimpligt
hjiilpmedel i riittsvdsendet. Det finns inte heller bekant-
ligen ndgon rdttsstat ddr domstolar godtar utslag av en
logndetektor som bevis for att ndgon iir skyldig.

Ddremot anvdnds logndetektorer i stor skala i
de sdkerhetskontroller av personal som genomfors
inom den amerikanska krigsmakten. Under 1980-talet
mer dn trefaldigades antalet sdkerhetskontroller med
logndetektorer inom USAs krigsmakt, och det iir nu
uppe i over 20 000. I owigt dr anvdndningen av lognde-
tektorer "ndstan okAnd i resten av den civiliserade
vdrlden".

I samma tidskriftsnummer recenserar Lewis
Jones en ny bok om hypnos. Ddr framhAlls att dven
hypnos dr en mycket riskabel forhorsmetod. Den dr
minst lika bra pd att locka fram fantasier som pd att
locka fram sanningen. "Det troligaste resultatet av att
ldta polisen anvdnda hypnotisorer skulle vara overtro
pd felaktiga uppgifter ;'

SIut pA New ABe?
I nr 4, 1990 av Skeptical lnquirer rapporterats att beteck-
ningen "New Age" iir pd vdg att forlora sin popularitet.
Amerikanska bokhandlare som for fem dr sedan bytte
ut skylten "Occult" mot "New Ag." uppges vara pA
vdg att byta tillbaka till det gamla namnet igen.

Men det dr inte foreteelsen utan namnet som dr
pd viig ut."Vad som AterstAr att avgora iir vilken [ny]
term gom ska utgora rubrik for de omtuggade gamla
visdomar som ska s€rveras som'det senaste nva'."

Att se en aura
I samma tidskriftsnummer redovisar filosofen Robert
Loftin sina forsok att utrona varfor somliga miinniskor

anser sig kunna se en "aura" runt andra personers
huvuden. FrAnsett bedrdgeri finns det tvd rimliga
forklaringar, menar han. Den ena dr att aurasynska
personer verkligen ser nAgot som finns runt mdnni-
skors huvuden (t ex vdrme eller magnetiska fiilt). Den
andra dr att auran uppstdr forst i den synskes ogon
eller hiiirna. I det forsta fallet kan man forvdnta sig att
auror ska gd att se ocksd i morker. Loftin fann en
samarbetsvillig person som uppgav sig vara auras5msk,
och satte iging ett experiment. Experimentet byggde pd
en enkel princip: Forsokspersonen skulle i totalt mor-
ker avgora om det fanns tvd eller endast en person i ett
rum.

Loftins artikel visar pA ett uhndrkt sdtt hur svArt
det dr att genomfora ett viilkontrollerat experiment.
Han lade ned Atskillig moda pi forsoksplaneringen,
och fann Atskilliga felkAllor som mAste elimineras. Men
trots alla forberedelser fanns det saker som mAste
justeras under experimentets gdng.Till rdga pA allt
eldnde mdste forsoket avbrytas diirfor att forsoksperso-
nen fick svdra allergiska besvdr av fotokemikalierna i
det fotografiska laboratorium som anvdndes for forso-
ket. Ndr verksamheten dterupptogs i en annan lokal
lyckades hon i 13 av 30 fall att avgora om det fanns en
eller tvi personer i rummet. Rent statistiskt dr detta
foga imponerande.

Mer att lisa
De hiir bAda nurnren innehAller etskilligt mer att liisa.
&lda innehAller artiklar om den intensiva mytsprid-
ning om satanskulter som pdgdr i USA. I nr 3 skriver bl
a Carl Sagan om bristerna i det amerikanska utbild-
ningsvdsendet. I nr 4 finns artiklar om hur dagstidning-
ar rapporterar om spokerier, om kritiskt tiinkande,
griitande statyer, biorytmer och mycket annat.

Adressen dr: Skeptical Inquirer, Box 229,Buffalo,
NY 142154229, USA.

SOH
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Astrologli slAr Gud I sifo
Bland 527 ungdomar som Sifo tillfrAgat svarade 22 Vo
att de tror pd Cud och 23 Vo att de tror pd astrologi. Var
tredje tror pd ett liv efter detta. Ddremot dr det bara en
av fyra ungdomar som tror pd opinionsundersokning-
ar. (TT nov 1990)

Fanatisnr och Odesprofetior 1
Under 1991 kommer de! Utomjordingarna som ligger
800 000 - 900 000 Ar fore oss i utvecklingen och som
redan har kontaktat stormakternas ledare om att de dr
pd vdg. .- Aret innan perestrojkan kom gjordes 400
observationer av rymdsk"pp i veckan i Sovjet. Liigg
ihop ledtriidarna sd forstAr du, sd'ger Sten Lindgren i ett
foredrag pd Cafd Pan i Stockholm (kritiskt skildrat av
Birgitta Hedman i SvD 18 nov 1990).

Cafd Pans besokare dr "oppna". Mdnga dr
stamgdster pd detta centrum for "hdlsa, enhet och
nytdnkande".

Sten har haft kontakt med utomprdingarna i 25
dr och visar egna och andras bilder pd miirkliga varel-
ser och farkoster.

- I Ar kommer de och en stor presskonferens
utlovas genom Sten Lindgren.

Fanatism och Odesprofetior 2
- Vi ndrmar oss ett millenieskifte...en fruktbar tid for
fanatism och odesprofetior, skriver Goran Rosenberg i
en ledare i tidskriften Moderna tider (dec1990).

Han skriver att Ronald Reagan (som ju tir kdnd
for sin ndgot vidskepliga liiggning) har sagt att "vi kan
bli den generation som fdr uppleva Harmageddon".
Det dr den plats diir det sjunde inseglet ska brytas, den
sista striden stA och domedagen falla over oss (fohan-
nes uppenbarelse 1,6:16).I en W-debatt senare backade
han dock om tidpunkten.

Men Reagan dr dessvdrre inte ensarn om att
varna for Harmageddon, och flera vill siitta denna
domedag i samband med kriget i Persiska viken. BF*
Rosengren citerar en ledare i tidningen Dagen den27
oktober: "Det fantastiska dr att det nutida |erusalem
hotas frdn exakt samma land som for 2 ffi Ar sedan
och att Bibeln forutsett just det scenariot... Det innebdr
att det inte finns rum for enbart ingest utan ocksd for
forvdntan. Historiens Gud har utvecklingen under
kontroll. I en sddan tid som vdr dr tron guld vdrd."

- I en sddan tid som vdr iir en sddan tro livsfarlig
skriver Rosengrery utbudet av vidskepelse och fana-
tism vdxer. De islamiska fundamentalisterna kriiver
heligt krig mot den stora Satan i vdLster. Tidningen
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Dagen ser fram emot Harmageddon.
- I en religion forbereds Messias ankomst, i en

aruun hans Aterkomst och i en tredje den rdtta trons
slutgiltiga seger.

Kurs I spOkerler
Varfor g{r man en "kurs" i parapsykologi pi en herr-
gArd i SkAne och betalar 286A kronor for en helg?
Kanske for att tillgodose nAgot slags behov av att bli
skrdmd. Samma behov som fAr Grona Lund-besokaren
att niuta lite av skrdcken i Spoktunneln eller TV-tittaren
att njuta av spdnningen i en ldskig thriller?

Att den parapsykologi som ldrs ut pA Vettinge
herrgird inte har ndgot med vetenskap att gora det
framgick tydligt for reportrarna Margareta Eberhard
och Hans jonrrcn som skrev ett stort reportage om
Vettinge och dess kursledare Orjan Bi5rkherni Nord-
vdstra SkAnes Tidningar (25 nov 1990).

Enligt dgarna till Vettinge dr gArden ett medialt
center dlir det bedrivs parapsykologisk forskning.
Kursdeltagarna fAr hjelp att utveckla sin mediala
formAga. I reklamen stAr det att bl a prdster och fore-
tagsledare deltar i kurserna.

I artikeln intervjuas Berit Brostrom Akelius som
fick en aruun bild av verksamheten efter en hastigt
avbruten kurs pi Vettinge.

- Ndr iag och min vdninna var ddr deltog eft
tiotal overspdnda, halvtokiga och godtrogna fruntim-
mer, sdger hon.

- Mycket handlar om sex, men det mesta tycks gii
ut pd att lura folk pd pengar.

Forsta natten vid midnatt holls en suggestiv
ceremoni och ett speciellt te inmundigades. Ddrefter
skulle kursdeltagarna tysta gA till sdngs.

- Natten var vdrst. Vi fick inte lAsa dorrarna till
vira rum eftersom vi skulle fe besdk av ett okiint vdsen.

Berit och hennes viininna flydde frin gdrden mitt
i natten. Alla telefoner pA gdrden var urkopplade, men
efter viss moda hittade de en telefon och ringde 90 fi)0.

Gdrdens iigare, Goran Klingberg, siiger till NST
att inget av vad Berit berdttar sfd,mmer och att berdttel-
sen skadar verksamheten pd Vettinge.

- lag stAr fast vid varje ord, sdger Berit Brostrom
Akelius.

Anna Schytt



.$
Huir kvacksalvare Siir sig
trovardiSa
Vi har en omfattande sektor inom hdlsoomrddet som
tdcks av kvacksalverilagen. Mycket tyder pd att sektorn
historiskt sett dr mycket stor, dven om vi saknar klara
beliigg och iiimforelser dr svdra t.ex. beroende p{
oklarheter i avgrdnsningen mot andra omr6den.

Kunskapen iir begrdnsad kring varfor sd mAnga
mdnniskor dras till olika former av kvacksalveri.
Forskning kring detta dr onskvdrd, och kan bedrivas
frdn olika utgdngspunkter. Ann-Mari Sellerberg vid
Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, intresse-
rar sig for den sammantagna kommunikationen mellan
den "alternativa behandlaren" och patienten. Hennes
insamling av data sker med oppna intervjuer.

I en artikel i Socialmedicinsk tidskrift (nr 9-10 1990)
ger hon oss inblickar i olika kvacksalvares verksamhet
genom flera citat. Hon beskriver en behandlare som
sysslar med helblodsanalys. Han liigger en bloddroppe
pd ett glas, och kan via ett mikroskop visa innehdllet pd
en TV-skdrm for patienten. Behandlaren uppger att de
roda blodkropparna ser abnormala ut, och att detta
avspeglar olika tillstand som han kan behandla. T.ex.
forklarar han for en patient att blodkropparna ser ut
som spiralmakaroner i en gryta och att detta tyder pi
astma. For en annan visar han hur blodkropparna dr
ihopklibbade i varandra sd att de inte kan ta upp
ndringsdmnen. I detta tillstdnd kan patienten lika gdrna
"sldnga ut maten genom fonstret".

Behandlaren visar sedan upp nolrnalt blod som
jdmforelse. Nih han sdtter in behandling visar han for
"patienten" hur blodet hela tiden fordndras till det
bdttre, mot det ideal han frdn borjan visade uPP.

Sellerberg menar att de "alternativa behandlarna"
i sin yrkesroll inrymmer "drama och uppvisning". De

tir duktiga pA att forklara medicinska forlopp pd ett siitt
sA att patienten kan deltaga i tolkningsprocessen.
Patienten fdr en upplevelse av forstAelse.

Ett annat exempel pi ett rikt bildsprak dr hur en
"zonterapeufl' beskriver hur "slaggproduktert' lossnar
och frigors med terapin. Zonterapin sdtter igdng
"kroppens egen liikning" sd att den "frigor en massa
slaggprodukter", och detta i sin tur kan minska t.ex.
huvudvdrk.

Sellerberg menar att den vetenskapliga forankra-
de vArden frAn borjan dr auktoritativ och trovdrdig.
Detta gor att patienten inte behover involveras i be-
handlingen och bli medtolkare. Den "alternative

behandlaren", ddremot, mots ofta av en viss misstro
och har ett problem att overtyga varje patient om
vdrdet av sin behandling. Ur denna svArighet fods det
bildrika och speciella sprdkbruket.

En annan metod d,r "bevispatienter". Man skryter
med sina framgdngar. "fag kan ta astma som exempel.
Igdr kom det upp en patient och ringde pd och kunde
knappast andas... Det var en dam som gdtt forbi och
sett skylten. Hon hade alltsA verklig andnod. Och iag sa
'Sdtt dig pi en stol'. fag satte i tvA nAlar, och det tog
inte mer dn tre fyra minuter och sd'borjade det att ldtta.
Och efter fem minuter sA sa iag till henne 'Hur dr det
fatt nu?'. 'Oh, p'sa hon, 'nu kan ,agfa luft'. Sen gick
hon tre gAnger upp och ner for trappan."

Professor Ha.ry Bostrom ger i sanuna tidskrift ett
hdrt omdtime om att kvacksalvare inte dr underkastade
Hdl sovdrdslagens bestdmmelser om information: De
har tillerkiinnts "obegriinsad desinformatio nsrd tti ghet" .

Gunnar Steineck
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Diid ahavsrullarnas

L
I

l.

sorglisa iide
Ar tglZ vdgade sig tvd herdepojkar in i en grotta pd
Doda havets vd,stra strand. Djupt inne i grottan fann de
sju pergamentrullar. Under resten av 194G och 195G
talen hittades ytterligare hundratals rullar i denna och
niirbeltigna grottor. Texterna hdrstammar frAn en tid
strax efter vAr tiderdknings borpn. Fyndet dr oerhort
betydelsefullt framforallt for forskningen om den
judiska och den kristna religionen. De iildsta kdnda
manuskripten till bocker ur Gamla Testamentet ing{r i
samlingen, och framfor allt utgor texterna ndstan hela
den dokumentation som finns om iudiskt tankeliv
under den tid dd bdde kristendomen och den rabbinska
judendomen utvecklades.

Manuskripten dgs av det privata Rockefeller
Museum i ostra ferusalem, och utgivningen skots av en
grupp med anknyhring till detta museum. Under de
forsta Aren efter upptdckten hade publiceringen god
fart., men sedan mitten av 195Gtalet gdr det anmdrk-
ningsvdrt ldngsamt. Annu idag mer dn 40 ir efter
upptiickten, har mindre tin hdlften av manuskripten
publicerats.

Det finns flera forklaringar till den lAngsanuna
utgivningstakten. Mdnga av pergamentsrullarna hade
fallit sonder i smAbitar, och nun mdste bo4u med
tidsodande pussel-liiggning (som dock i huvudsak var
klar iir 1%0). Det finns ocksd mAnga andra svdrigheter
med att tyda dokument av det hdr slaget.

Men den viktigaste orsaken dr det siitt varpd
arbetet har organiserats. Utgivningen skots av liten
grupp forskare som till storsta delen har detta som en
bisyssla. Ingen av dem dr intresserad av att "bara" ge
ut en text, utan varie text Atfoljs av en omfattande
vetenskaplig kommentar. Sevitt bekant har ingen
klagat over kvaliteten hos dessa kommentarer, men
desto fler har klagat over att andra forskare inte fdr se
texten forrdn kommentaren iir fiird i gskri ven.

Projektet leds idag av den 62-Aige amerikanen
Iohn Strugnell, som deltagit i det sedan han var 24 er.
Han hdvdar med stor bestdmdhet att arbetssdttet dr det
enda riktiga. Om man bara ger ur "rAtext" utan kom-
mentarer kan detta leda till missforstAnd av texterna
som blir till obotlig skada for forskningen, hdvdar han.

Detta argument verkar dock inte att kunna
overtyga de forskare som stAr utanfor projektet, och av
vilka mAnga redan har vdntat storre delen av sitt
forskarliv pd killor som kanske stdller allt de arbetat
med i en helt ny dager.

Den lilla tidskriftenBiblical Arclweology Rnial och
dess redaktor Hershel Shanks har stdllt sig i spetsen for
de forskare som krdver att f{ se texterna. Det dr allmdnt
bekant att Strugnells grupp har giort fotografier av
samtliga dokument (med pusselbitarna ihoplagda).

Shanks krdver att dessa fotografier ska goras tillgiingli-
ga for alla forskare som vill se dem. Suugnells motdrag
har varit att utlova att alla de dterstdende texterna ska
vara liimnade till trycket inom siu Ar.

Den giingse uppfattningen om dodahavsrullarna
dr att de skrevs av munkar inom en liten judisk sekt,
essenerra, som omtalas av flera antika historieskrivare.
Den uppfattningen har ifrAgasatts bl a av Norman Golb
vid Chicago-universitetet, som menar att texterna
hdrstammar frin ett icke sektbundet iudiskt bibliotek
som rdddades undan rorrurrna vid invasionen Ar 70 e
Kr. De skulle diirmed inte representera en avgrdnsad
sekt utan snarare dterspegla mdngfalden av religiosa
uppfattningar inom judendomen vid denna tid.

Om Golb har rdtt, fdr detta stor betydelse for
synen pd den tidiga kristendomens utveckling. Pe
grundval av de forst publicerade dodahavsrullarna har
man ldnge ansett att mdnga kristna forestdllningar iir
hdmtade frdn essenernas tolkning av judendomen.
Enligt Golb var det i stdllet (numera forsvunnet)
allmdngods ur denna tids judendom som togs upp i
urkristendomen. Detta skulle innebdra att den tidiga
kristendomen stod mycket ndrmare iudendomen dn
vad man hittills trott.

Andra forskare har anvdnt dodahavsfynden fcir
att gora det troligt att fesus aldrig funnits, utan endast
var en mytisk personlighet som kan spdras till esseni-
ska forestAllningar om en "rdttfdrdighetens ldrare". (Se
t ex Alvar Ellegdrds artikel i DN 28/121990).

Diskussionen om dessa och andra frdgor - som
faktiskt dr centrala for forstAelsen av vir egen kulturs
ursprung - hdmmas allvarligt av det rddande redak-
torsmonopolet for dodahavsrullarna.

Strugnell och en av hans medarbetare iir for
owigt just i fiird med att publicera en 5fi) sidor ldng
komrnentar till en text som dr 112 rader ldng. Om
arbetet ska fortsdtta med den ambitionsnivdn finns det
nog risk att siuArsplanen spricker.

Sven Ove Hansson

Killon Philip E Ross "Overview: Dead Sea Scrolls",
Scientific Amrican november 1990. Norman Golb,
"Who wrote the Dead Sea Scrolls?" ,The Sciorcre mai
1987 . Artiklar i Biblical Ar clneolo gy Rsuieu) ., 1 990.
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'Astrobiologli' som Yetensl€p
Gissa var man kan ldsa det hdr: (Oversatt frdn engel-
skan.)

"Envar som stiftat ens den mest ytliga bekantskap
med astrologin torde ha lagt mdrke till att mot allt sunt
fornuft # aerlcar den att fungera."

"Det iir kropparna i vdrt eget solsystem som tros
utova krafter pd jorden, som i sin tur utovar krafter pd
mdnskliga varelser. Hur? Astrologin har aldrig iignat sig
dt den frdgan, men Gauquelin foresldr att svaret finns i
jordens magnetfdlt."

"Sdledes dr de grundliiggande medicinska fakta
vdl siikerstiillda. Det kan ocksd vara vdrt att ndmna
upptiickten av Iohn H Nelson, en elektronikingenjor, att
de flesta magnetiska stormar (som orsakar radiostor-
ningar) intrdffar niir tvd eller flera planeter befinner sig i
konjunktion, eller... Detta verkar att etablera en grund-
val for en astrobiologisk vetenskap; vad som dLnnu
dterstAr att upptiicka iir hur prdmagnetiska krafter kan
pdverka en mdnsklig varelse i sidan omfattning att den
forutbestdmmer honom till det ena eller andra yrket -

eller rentav vilken regelbunden mdnadscykel som
moiligen kunde avgora om en person iir introvert eller
extrovert."

Nej, faktiskt inte i vetenskapsspalten i The Sun
(om det finns ndgon) utan i handboken The Oxford
Companion to tlu Mind, en av de senaste volymerna i den
prestigefyllda "Companion"-serien frdn Oxford Univer-
sity Press. Det iir naturligtvis oundvikligt att bidragen i
en handbok med ett stort antal specialiserade forfattare
kommer att skifta i biide klarhet och tillforlitlighet. Aven
givet detta dr astrologiartikeln av Colin Wilson ("forfat-
tare, Cornwall, Storbritannien", enligt forfattarlistan),
frdn vilken citaten ovan dr hdmtade, hdpnadsvdckande.
Visserligen dr det liitt att forstd att det mdste ha varit
svdrt att finna ndgon rumsren "expert" inom omrAdet
astrologi. Men visst borde man kunna krdva litet mer av
redaktoren, professorn i neuropsykologi Richard L
Gregory som tycks ha resonerat ungefdr sd hir: jag dr
expert pA rnitt och du pd ditt. |ag skriver om neuroPsy-
kologi och du om astrolog, och sen respekterar vi
varandras fackkunskaper som goda vetenskapsmdn.

fag skall tilliigga att jag har haft mycket noje av
mtinga av de andra av artiklarna i boken, men visst
finns ocksd en malande oro - om redaktoren har haft en
lika okritisk instdllning till sina owiga "expertey'' som
till Mr. Wilson, vad kan jag dd inte ha fAtt veta om t ex
synapsfunktioner eller psykoser"''rio* 

Hans Hansson

'Plump I protokollet'
lFollcoett nr.2/90, s.21, rettes en viss kritikk mot
NIVFO-Bulletin for at redaktsren i en fotnote har
anmerket at det finnes ansette forskere som stadig
imotegAr pAstanden om at sigarettroking er drsaken til
den store mapriteten av lunge-canser. VAr fobrote blir i
Folkvett utlagt som et positivt argument for roking. Vi
vil gjerne fi understreke at dette ikke er riktig, og at vi
ikke kan se noen grunn til en slik fortolkning.

Vidare pdpeker Folkvett at vi ("typisk nok") ikke
angir hvilke forskere dette skulle v€re. Vi tror ikke det
er typisk for NTVFO-Bulletin ikke d opps kilder eller
referanser, men siden sporsmdlet er reist kan vi gjerne
gi eksempler for A vise at utsagnet i fotnoten er riktig
nok:

Dr. William T. Whitby, i boken RsVk med god samait-
tighet. Ex Libris A/5, Oslo 1989.
Dr. Flem*i.g Kissmeyer NielseT, professor i klinisk
immunologi ved universitetet i Arhus, som har
skrevet forordet til boken (en av Danmarks best
kjente leger).
Professor Sir Ronald Fischer, bersmt engelsk stati-
stiker og arvelighetsforsker, som allerede omkring
1950 uttalte at teorien om at roking fsrer til lunge-
canser vil bli avslsrt som en katastrofalblsff .

Vi ser det ikke som noen naturlig oppgave for NIVFO-
Bulletin d ta opp slike sporsmdl - selv om de kan vare
eksempler pi pseudovitenskap - da dette er ting som
har vart og stadig blir rikelig behandlet av andre
instanser.

Det finnes ogsi forskere som imstegdr evolu-
spnsleren, som argumenterer for at UFOs er fremme-
de romskip osv, men ingen vil vel forsoke d hevde at
NIVFO ststter kreaspnismen og UFO-tro? Ndr vi
omtaler forskjellige synspunkter og pAstander, sd er det
naturligtvis fordi vi ikke som vdre "motstandere"

snsker d selektere informasjon ved d holde tilbake data
vi ikke liker.

Vi spor heller ni som alltid: Med haillce metodn
korn man fran til konklusjonen ?

Vi har forowig aldri sett "norske helsesigarettel'.
Vi benytter anledningen til a takke Follcuetts

redaktsr for verbale blomster til vdrt tidsskrift og
kvitterer med en tilsvarende bukett.

K Stensdegfud
Redaktsr NTVFGBulletin

Svar: Tack for klarldggandet. Formuleringen "typiskt

nog,, dsyftade vad som iir typiskt for rokningspropa-
ganda, inte vad som dr typiskt for NTVFGBulletinen.
Den senare uppger sina referenser och kdllor pd ett

SOH
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Beh6ver man alltld
stilla upp hypotesor I f6rvig?
SO Hanssons artikel om statistisk signifikans (Folkvett
nr 1/90) dr i sig helt riktig. Men pA slutet finns en liten
formulering som kan missforstds.

Efter att ha konstaterat att det numera finns
"behdnd iga d atolprogram for statistikkalkyl er,' fol jer
pdstdendet att man alltid mdste testa i fdruiig uppstiillda
hypoteser. Sambandet mellan de "betrlindiga" dator-
prograrrunen och pdstdendet mdste vara klart: det som
artikeln handlar om dr sk mass-signifikans, dvs tar man
tillriickligt mdnga variabler och jdmfor med varandra
sd utfaller alltid nAgra med hog signifikansnivd. Risken
for mass-signifikans okar med bekvAmligheten hos
datolprogranunen i kombination med bristande
vetenskaplig och statistisk kunskap.

For den som bara har liten erfarenhet av statistik
('Fghar ocksd gAtt en kurs i statistik") och dtirvid fett
hora piistiiendet, dLr det ldtt att bortse frdn forutsdttning-
en: att varningen gdller risken for mass-signifikansen!

Ett exempel: Vi hade en serie mdtdata i laborato-
riet. Data kom friin en ny maskin som vi hade pd test,
och jiimforelse gprdes med befintlig utrustning.

Som viintat gick inte allt bra forsta gAngen som
maskinen kordes, och ndgra viirden avvek frAn forvdn-
tade vdrden. Vi hade vad man kallar "outliers". Dskus-
sionen gdllde: ska dessa vdrden strykas fore inmatning
i databasen, och utvdrderingen goras bara pd de dter-
stAende vdrdena, eller ska man ta med vdrdena i
utvdrderingen? Om man verkligen har vdl grundade
skdl att tro att vdrdena var felaktiga (maskinen visade
"error" eller ndgot sddant) sd finns anledning att
utesluta vdrdena frdn borjan. Men om man inte har
ndgon sddan oberoende indikation?

fag tog di med vdrdena i databasen, vil vetande
att vdrdena kunde vara felaktiga. Forsta omgdngen i
statistiken inneholl diirfor sdvil ptilitliga som tveksam-
ma vdrden. En andra utvdrdering gjordes sedan pd
sanuna databas, men utan de tveksarruna vdrdena, och
utfallen jiimfordes pd statistiska gmnder. Detta sdtt att
utvdrdera outliers dr inget nytt pdfund, utan ir etable-
rat inom lAng tid inom statistiken. Det visade sig, som
vi hade anledning att befara frdLn borian, att vdrdena
inte passade in, troligen beroende pd tekniskt fel eller
mojligen ovana vid den nya maskinen.

Det var nu som en av mina kollegor kom dragan-
de med uttrycket "man mdste stdlla upp sina hypoteser
friin borian", utan att vara medveten om i vilket sam-
manhang uttrycket var tilldmpligt. Hiir var det inte
fr6,ga om nuss-signifikans, utan ett vetenskapsteore-
tiskt helt korrekt test pd om vissa vdrden horde till den
statistiska populationen eller inte.
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Man kan frAga sig vilket fel man hade gjort om
nnn frdn borian bara hade forutsatt att vd,rdena var
felaktiga och uteslutit dem. Tenk om de inte var det!
DA hade nun uteslutit extremvdrden som rdtteligen
skulle vara med i utvdrderingen, och maskinen hade
bedomts ha bdttre precision dn den verkligen hade.

Anviindningen av statistik i vetenskapen dr litet
mer dn bara signifikansprovnin g. I ag skulle kunna
skriva mycket om detta. Risken iir att det blir en helt
ldrobok. Nigra korffattade punkter fdr rdcka:

a) Grunda aldrig generella slutsatser pd fdrre
observationer dn 6.

b) Testa hur robust din teori dr, genom att uteslu-
ta de 5 for teorin "gynnsammaste" observationerna och
gor om testen. Om teorin hdller, ska slutsatsen inte
pdverkas av denna uteslubring.

c) Noi dig inte med att gora ett statistiskt test.
Utvdrdera dven testets tillforlitlighet.

d) Gor ett test som svarar pd din frilga, inte pd
nAgot annat som du "lr.or" svarar pd frdgan.

e) Kan du anvdnda ett enkelt test, anvdnd detta
hellre dn ett komplicerat (t ex teckentest hellre dn t-
test).

0 Om ett test leder till signifikans, utvdrdera om
den foreteelse som undersoks verkligen utgor en
vdsentlig del av uffallet.

g) Nya tidigare okdnda sammanhang som blir
synliga genom statistiskt test mAste verifieras genom
experiment, eller genom perspektiv studie avseende
just denna nya aspekt.

h) Om du gor prediktiva antaganden: utviirdera
95 Vo konfidensintervallet for detta, inte bara ett estime-
rat viirde

i) Extrapolera aldrig teorin utanfor observerade
vdrden.

Dessa tumregler utesluter inte statistiska rnissar, men
hindrar mAnga av de vanligaste grova misstagen.

Sten Ohman



Nya biicker

Overnaturligt i vlr tid av janet och Colin
Bord (Forum). "Ogonvith:ten beriittar om ufon
spoken, jdttekatter, sjoodjur och havsvidun-
der, fAgelmdnniskor, regn av grodor och
fiskar, poltergeistfenomen och andra mirkliga
ting." Bland mdrkligheterna finns bl.a. nAgra
" sakra" UFGfotografier, som emellertid
Philip Klass har avslojat i sina bocker. I san-
ning mdrkligt.

Den fantastiska matematiken av Kristin
Dahl (Fischer & Co). "En bok som vill minska
avstAndet mellan matematiker och lekmdn...
berdttar om pAgAende forskning mot bak-
grund av matematikens 6000-ariga historia.
InnehAller bl.a. datorprogram for den som vill
rita egna fraktaler. Kristin Dahl iir sedan 1978
journalist pA Forskning och Framsteg.

Kvantjaget av Danah Zohar (Forum). Nu dr
den hiir: kvantpsykologin. "Banbrytande och
omvdlvande ideer om hur kvantfysikens rcin
kan forklara minniskans psykologi och vd-
sen... genom att sammansmalta fysik och
psykologi kan vi skapa ett forsonat univer-
sum, dir vi och vAr kultur helt och fullt ir en
del av tingens ordning." Ndsta vetenskap
kanske blir kvantropologi?

Mystiske Dyr av Lars Thomas (Andersen
Bogservice). Utforlig biografi over pressklipp
och bocker i dmnet kryptozoologi, dvs liiran
om "soslanger, havuhyrer, afskyelige sne'
m€nd" med mera. For bibliografibitna.

Mystikens virld. Bokserie frAn Lademann
forlag: Mystiska platser/ Psykiska krafter/
Astrologil Hemliga slillskap/ Getfulla varel-
ser/ Syner och fiirutsigelser ... och 14 band
till med okdnt innehill. Ingen forfattare angi-
ven. "Varning! Mystikens virld dr inte nAgot
bokverk for folk med svaga nerver. Var be-

redd pA oavbruten dramatik, ldnge dolda
hemligheter, forbryllande avslojanden - allt
skrivet med stark inlevelse och kunskap...
berdttar om alla de oforklarliga och mystiska
hiindelser som vetenskapen stAr helt ofor-
stAende infor... Var beredd pA att Mystikens
virld kommer att dndra din uppfattning om
vfu vdrld. Inte nAgot for ingsliga personer
som har orubbliga Asikter... Dokumenterade
berdttelser om telepati, reinkarnation, kldr-
voajans, psykisk healing, rlm". Detta bokverk
utbjudes bl.a. via postorder med principen
"fcirsta bandet gratis". Bestdll det och gA
sedan omedelbart ur! Alltid lir det vdl tillfoga
forlaget en viss ekonomisk skada.

Syndafl oden av Marianne Fredriksson
(W&W). Ytterligare en roman av forfattarin-
nan till vad som kallats "ockult tantsnusk" (fd
redaktor for Svenska dagbladets Idag-sida).
Hdr handlar det om Noak och Arken. Forfat-
taren har for sdkerhets skull latit gora en
modell av den tdnkta arken, for att kolla att
alla djuren fick plats. En ark-eologisk presta-
tion.

Serien pi motstAende sida dr hdmtad
ur Robert Nybergs seriealbum

"Lddervargen" och publiceras hdr med
forfattarens tillstAnd.
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Budbasare frin universum r
medlemsmiite i Stockholm
Tror de flesta minniskor aft ashonomer -
t.ex. vid Uppsala universitet - arbeter med
astrologi?

Det hivdade i alla fall professor Bengt
Gustavsson frin Astronomiska observatoriet
i Uppsala pl Vetenskap och Folkbildnings
medlemsmiite den 12 december i Stockholm.

Bengt Gustavsson och forskarstuderan-
de Dan Kiselman talade under rubriken
"Budbirare och budskap frin universum -
skall vi strunta i iivertro och spekula-
tioner?".

I Bengt och Dan tog i tur och ordning upp tre exempel
pd hur astronomin fdr bilda fond for pseudovetenskap:
astrologi, ufos och spekulationerna om betlehemsstidr-
nan.

Vilka argument vdlier en astronom av facket mot
astrologin?

- Att den dr sA trdkig, foreslog Dan Kiselman.
Det finns ofantligt mycket mer spH'nnande i planet-
systemet - som filmerna frdn Voyager-sonderna visar
- dn alla astrologins bdkiga "forutsdgelser".

Be.gt Gustavsson foreslog foljande argument: de
mdrkliga slingrande rorelser som planeterna gor pA
himlen framstod sdkert for viira forfdder som mystiska
och betydelsefulla. Att man forsokte tolka deras bety-
delse var kanske inte sd konstigt.

- Idag kan en tolviring Aterskapa planeternas
rorelser pd en hemdator. Det Ar det enklaste av alla
"urverk" inom fysiken.

- Att tro att rni pd ett avgorande sdtt iir kopplade
till detta dr den mest mekaniska mdnniskosyn iag
kAnner till.

Ett annat argument som kan tas upp iir Pluto, som
upptdcktes 1935 och alltsd inte finns med i astrologin
fore detta datum.

- Holls det moiligen ndgon stor astrologisk
vdrldskonferens pi 3O-talet om tolkningen av Plutos
stdllning? undrade Bengt Gustavsson retoriskt.

PA 30-talet trodde nun att Pluto var en stor
planet. Idag vet vi att den iir sa hten att den inte bor
kallas planet. Om den fdr vara med varfor inte de
andra.smAplaneterna eller mdnarna?

Ar astrologin skadlig?

- Den 6r irriterande, menade Dan Kiselman.
Men det dr svdrt som astronom att frammana nAgon
stone upprordhet for astrologin.

Astrologin forefaller iu mycket populdr. Men tror
man verkligen pA den,eller ser man pA den som mer
eller mindre en forstroelse?

-lagtror inte att allmiinheten skulle acceptera
om statsministern sade "nu ska vi hoia skatten - eller
forklara krig mot Norge - for att mdnen stdr i det eller
det huset", trdvdade en av ihorarna.

Ytterligare en aspekt dr att astrologin - som all
aruun pseudovetenskap - dr auktoritlir. Astrologer
som interviuas framhiller regelmdssigt att "den eller
den sortens astrologl ar inte serios". Ddremot hor run
inte n{gon astrolog berdtta om vilka andra storheter
inom fdltet han stodier sig pA. Var och en vill framstdlla
sig som hogste och ende guru. Det banar vdgen for t.ex.
en Hans Scheike iiven bland "oforargliga" astrologer.

UFOs
Finns UFOs? fa, svarade Dan Kiselman och Bengt
Gustavsson: det finns iinnu intressanta fenomen, som
inte dr grona mdn. Klotblixtar t.ex. dr mycket dAligt
utforskade. Det kat it finnas andra fenomen som ocksd
ir oforklarade, for att de 6r sd slillsynta.

Sven Ove Hansson pd,pekade att mdnga UFO-
loger i siiilva verket 6r forskarbegdvningar, som arbetar
mycket noggrannt och mAlmedvetef rapportblanketter
och statistik kan till och med vara biittre dn i serios
vetenskap. Kort sagt iir det frdga om mdnniskor som
skulle kunnat bli mycket hdngivna forskare pA en icke-
pseudovetenskaplig bana - om de bara spdrat in rdtt
frAn borian. Det reser frAgan: vad har samhdllet for
vettigt att erbiuda som kan fdnga upp forskarintresse-
rade ungdomar?

Ar UFO-login skadlig? Tror man pi utomjord-
lingar bl ir kon spi rati onsteorier ound vikli ga, pdpekad es
det. Goran Bengtsson hdnvisade till det pseudopsyko-
logiska kvacksalveri som fallet Whitley Streiber dr
exempel pA; rpp"nbarligen ytterst skadligt.

Slutligen Betlehemsstidrnan. Katalogen over
mof, i ga astronomiska forkl aringar till Betlehemsstid r-
nan iir ld.g - men egentligen dr hela id6n galen frdn
boriu..For religionshistoriker finns inget tvivel om att
stjdrnan dr en myt, inte en konkret hdndelse.

Jonas Siidershtim
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Grafologff utan ltervindo?
Som ett led i konkurrensen med flyget delar S| ut
tidskriftenTur I Retur till sina resendrer.I nr 5,.1990,
dterfinns en artikel av "skriftpsykologen" Teut Wallner
under rubriken "Kan chefer vdljas efter handstilen?".
Rubrikens frdga besvaras positivt, och ldsarna uppma-
nas godta att deras handstilar analyseras av "seri6sa

konsulter" ndr de soker arbete. Se hAr argumenterar
Wallner:

"Enligt Bielefelder Graphologbche Bibliographie,
1988, publicerades fram tiil er 1978 over 5m0
bocker och artiklar till dmnets forsvar enbart pd
tyska.

Sjiilvklart d,r kvantitet inget mAtt pd
bakomliggande kvalitet. Men bland dessa
publikationer finns mer dn 150
doktorsavhandlingar. Och dtminstone dessa
vetenskapliga verk bor ha nigon vetenskaplig
ty^gd - fdr man i alla fall tro!

Hur rniinga publikationer som finns pd
owiga spriik for vi veta forst, ndr bibliografins
andra volym kommer, med rninst 24 sprilk,
representerade."

Om det dr nAgon som tycker att argumentet verkar
overtygande, sd prova att ersdtta ordet Graplnlogisclu
med Rassenbiologische i citatet.

SOH

GSICOP*nOIe I Amsterdam
Den 4-5 oktober 1991 hells en CSlCOP-konferens i
Amsterdam, Holland. Konferenssprdket blir engelska.
For ndrmare upplysningar, skriv till:
Jan Willem Nienhuys
Dommelseweg 1A
5581 VA Waalre
Nederliinderna
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And[ lir det inte alltid det sllr in!
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l{ytt bes6k av Randl?
|ames Randi har aviserat att han tdnker besoka Europa
under perioden 23 juni-11 augusti 1991,. Vetenskap och
folkbildnings styrelse undersoker f n moiligheterna av
att ordna ett m<ite med Randi antingen i slutet av juni
eller bria. av augusti. Det dr dnnu oklart om det finns
organisatoriska och ekonomiska mojligheter till ett
besok. Om ett mote blir av kommer besked om detta att
skickas till frireningens medlemmar sd snart som
mrifligt.

Folkvaften
I Vecko-Revyn nr 50, 1990, intervjuas astrologen
Jan Romander. Han vill " inte ge sig in pd

fdrutstigelser. Han tittar baklt isttillet."

'6:iiih
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Arets folkbildare

Arets folkbildare och lrets f6rvlllare
For fiiirde Aret i rad har Vetmslap och Folkbildning utsett
Areti folkbildare och Arets forvillare.

Tiil Arets folkbildare 1990 utsdgs Slulman,
vilkiind frAn serietidningen Bamse. "Skalman visar att
humor och fantasi passar bra ihop med eftertanke och
kritiskt tdnkande. Han avsloiar fordomar och vidske-
pelser med en fin forening av lekfullhet och allvar."

For det fall att Skalman skulle vara forhindrad
har foreningen inbjudit Rune Andr6asson att ta emot
folkbildardiplomet pi Skalmans vdgnar. Rune An-
dr6asson har varit Bamses och Skalmans tecknare fram
till sin pensionering dr 7990.

Enligt tidskriften Ny Teknik (1991:4) har Bamses
ndra vdnner Lille Skutt och Bamse girrt ett uttalande
med anledning av utmd,rkelsen: "Skalman dr en genial
man, en fiffig kompis som kan allt."

Till Arets forvillare 1990 utsdgs programbolaget
TV4. "Aldrig forr har ett sA godtroget och okritiskt TV-
program fdtt en sd massiv reklamlansering som dA
'sjunde sinnet'giordes till slagnulruner i den nya TV-
kanalen. Det dr tiimligen oklart var som menas med det
'siunde'sinnet, men det har i vart fall inget att skaffa
med sinne for kiillkritik eller undersokande purnali-
stik."

Arctr folkbiHars:
1987 Hans Rehnvall for sina populirvetenskapli-
ga TV-progam.
1988 Klas Fresk for sina insatser for Tom Tits
experiment i Sodertelie.
1989 Gunnar Rossell for sin medicinska iournali-
stik.
1990 Skalman for sina avsloianden av fordomar
och vidskepel*t.

Arets f6rvillars:
1987 Dag StAlsjii for sina okritiska TV-program
om bl a evighetsmaskiner, slagrutor och forns-
vensk historia.
1988 Amelia Adamo for den okritiska journalisti-
ken i Aftonbladets sondags- och hilsobilagor.
1 989 Den sta tli ga alternativme dicinkommitt6n
som avstod frAn att ta reda pi vilka positiva och
negativa effekter som olika behandlingsmetoder
har.
1990 TV 4 for programserien "Sjunde sinnef'.
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