RandiiSverigerigen
Arrendenna sommarfick
Sverigeoch Vetensk"poch
Folkbildning dranoch nojet av ett besokav James
Randi, den amerikanske
illusionistenoch avslojaren
av bluffmakare. Han holl
foredragbide i Lund och
Stockholm.
nder rvi intensiva framtrddanden (ett pi Fysikum ftirVetenskap och Folkbildnings medlemmar och ett p5. KTH, sponsrar av
Institutionen ftir mekanik) kiserade the
Amazing Randi pi det engagerade,roliga och lerorika sdtt vi larde oss arr uppskatta under hans bestikhar i fiol. Och vi
som hade frirmi.nen att trd.ffaRandi even
utanflir fcirelasningssalen kunde konstatera att han varlikasprudlande och engageradvare sig hans publik bestod av aula
full med universitetsfolk eller en enstaka
tonirsgrabb.
Nostradamus
Bland de minga dmnen som Randi bercirdevar hans egna rcin om Nostradamus, en av de stora namnen inom den
ijvern aturliga sflren. Nostradamus' profetior har ftirbryllat och fangslatgenerationer av godtrogna och skeptiker.
Enligt den bok som Randi sjdlv skrivit om Nostradamus (The Mask of
NostradalTrlls, recenseradi detta nummer), var denne en konvenerad jude
som dolde sina religicisaisikter bakom
dunkla spidomar. Randi kunde ocksi
"lyckade"
visa att de mera
ftirutsd.gelserna hade tillkommit efter de h:indelser
som de ftirutspidde!
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Homeopatin fick ocksi sin sliing av
sleven. Hur utspedd ar en "hiigpotent"
homeopatisk kisning? Jo, s5.utspadd att
det ir ytterst osannolikt afi en enda
molekyl S.terstir i den blandning som
presenterassom en kraft fi.llImedicin mot
specifika sjukdomstillstind. I sjdlvaverket torde varenda vartenmolekyl i universum havarit i kontakt med alla andra
imnen och derigenom fiirvdrvat de helande egenskapersom homeopaternatillskriver dem.
Vi fick ldra ossvad Randi-effekten ir
(en tendens att undvika runda tal vid
avldsningav skalor, vilket beryder en viss
snedvridning av resultaten nir de sammanstdlls. Denna anomali kan i vc.rsta
fall tolkas som ett inflytande fri.n okinda
krafter.
Randi trakterade oss ocks5,med berd.melser
ur sin omvdxlande levnad. Han
hade t ex pi. en knapp vecka lan upp en
i emnet tidigare helt obevandradvdn till
guru, och litit honom lura de flesta
australiskatidningar under en framgangs"down
rik turn6
under".
Resultatethade blivit att landetsjour-

nalister i.tminstone tillftilligt hade blivit
vaccinerademot yrterligare charlataner.
En person som uppgav sig besitta magiska krafter vd.ndepi flygplatsen nir han
"Are
mcittesav frigan
you from Randi?"

N-strilar och E-strilar
Den gamla men lerorika historien om
N-strilarna (Frankrikes svar pi de ryska
rcintgenstrS.larna),som bara hade den
nackdelen att de inte existerade,fick vi
S.terberdttadav vi.r gdst, som kryddade
framstallningenmed lite enmansrearer.
Det helaverkarkanskelojligt idag,di
N-stri.larna ir bonkastade pl historiens
sophcig, men i deras stalle finns nu F-str5.larna, som emanerar frin jordens
medelpunkt och som har den sdllsynta
egenhetenatt de inte kan registrerasmed
n5.got instrument. Trots detta ger de
enligt sina anhengareupphov till cancer.
Randi hade bara en kr"pp vecka i
Sverige,men med sin humor, vitditet,
generositetoch sanningslidelse
piminde
han oss om hur roligt det kan vara art
vara skeptiker.
Niels Houmiillzr

Satt upp Vetenskapoch Folkbitdnings
nya virvaraffisch!
Pii nista uppslagfinns en
affisch i Alformat. Kopiera
ellerlossaoch sitt upp den
6verallt,det vill sagad6r du
tror att det finns blivande
skeptiker.Skrivg6rnati ll ditt
namn och ditt telefonnurn
mer f6r att de som l6ser
affischenska fi nagonn6ra
att v6ndasig till.
Omdu intetror att en stor

affischpassars€rfinns det
en A4variant pi sista sidan.Mentdnk ocksapa att
affischerinte ir det enda
sittet att vdrva nya medlemmar.
Vi har ocksa tryckt upp
nAgra extra exemptarav
Folkvettsom du kan bestilla for att delaut till presumtiva medlemmar.

