Ett YetenskapliEtpekoral
unnel och GciranLiljenrothsFolhet bortom Nordanuinden; frd.n
matri arkat ti ll mansarilde, (/\I\A'+
forlag, Lidkoping 1990) reprqsenterar
en r)? av litteratur, som mihlnda alltid
har existerat,men som funnit nytt livsrum de senastedecennierna,ndmligen
det vetenskapligapekoralet.
Till skillnad frin forskarenskritiskt
granskandeattityd tillsitt material,anser
sig det vetenskapligapekoraletsforfattare sitta inne med svaretredan innan hon
eller han griper sig verket an.
Liksom den poetiske pekoralisten1r
den vetenskapligeuppfrlld av tilltro till
sin egenformigaoch forseddmedskygglappar gentemot kritiska invdndningar,
analysav kallornasvirde samt den akribi
som krdvs av envar som sysslar med
vetenskap.Beprcivadefo rskningsro n viftasborr som ovdsentliga,men man, uppfylld av anspr5.k,krdveratt blitrodd utan
motslgelse. Den vetenskapligepekoralisten anser ndmligen sig sjelv vara den
som vet battre dn alla andra och har dar
for ingen anledning att ta hansyn till
andra lsikter i emnet.

Omiiilid uppgift
Darfor d.rdet en idet nlrmaste en omoilig uppgift ftjr en religionshistorikeratt
recenserade hypoteserom uwecklingen
av den forkristna tron som redovisasi
Folh et bortom Nordanuinden, lilaom det
en ging torde ha varit fcir en litteraturhistoriker att bedoma konditor Ofran"Blygsamt
forsciktill en ny Fdda".
dahls
I konhet bestir forfattarnashuvudtes
av att mlten ir vir historia eller kan
anvdndassom bevisi den bild av Nordenshistoria man redovisar.Dessamyter
dyker emellertid upp i en form som
forbryllar envarsom dr nigot bevandrad
i nordisk mytologi, vilket t ex berd.ttelsen
om Heimdalls fodelsekan illustrera:
"Myten
omtalar hur en bit blivit
iordningstalldhos vanagudarnai
Vanaheim, $'lld med praktfulla
vapen,smiden,smyckenoch eldborret (gnidpinnar).I dessfor
zz

placeradesen sddeskdrve,och p5.
denna ladespilten Heimdal, ftidd
av nio jdttinnor, dottrar till havets
harskargud Egir (Hleer) och havsguden (sic!) Ran.... Biten med den
ny6dde drogs sedan av ett svanpar
ned till kusten av Auervanga(Limhamn i Skine), der en forundrad
menighet vdntadepi stranden.Di
detta folk upptd.cktegossebarnet
vilande pi en kerve, fick han narnnet Skef och virdades med stiirsta
cimhet och karlek. Genom de g5.vor
som lig i biten blev si Nordens
folk velsignatmed elden, smidet
och brcidet."
Det enda avseendevari paret Liljenroths
tolkning av myten om Heimdalls fodelse
liknar kellornas uppgifter, dr uppgiften
om hans nio mcidrar,vilket troligen 1r en
s k kenning, poetisk omskrivning, f<ir
havsvS.gorna.
Att han blivit utsatt i en blt vilandepi
en sddeskdrve,v5.llademig en del huvudbry, men jag gissar att ftirfattarna her
utgitt frin den illustration till en 1800tals utgiva av Eddan (fig.I), vilken dr en
produkt av konstnirens fantasi och saknar all relevansmed vad kallorna sdger
om Heimdalls fttdelse. F<irfattarna har
alltsi utgitt fran illustrationen - inls

fr5.ntexterna - och skapar fdljaktligen
en egen myt utifrin en bokillustration.
De liter sig inte niija med detta utan
"barnet
menaratt temat
pisadeskirven"
uppenbarades f<irst i Norden och att
Medelhavsvdrldens patriarkat sedan
knyckte myten fcir att anvd.ndaden pi
Moses och andra hjdltar som ftrdats i
vassbS.tarsom spddbarn. Det behiiver
kanske inte sdgasatt vapen, smycken,
eldborr och svanpar liksom de hapna
Limhamnsborna ocksi 1r produkter av
ftt rfattarn as egen upp fi nni ngsformiga.
Att skapa en mlt
Det d.rinte bara s5.att f<irfattarnasegen
fantasi fyller pi dar kallorna tiger, dessa
fhr oclai anpassasig efter derasisikter.
"en
Vid ett vistelsepl Kretai) som
vildtagits av patriarkatet" besijker
man palatseti Knossos.ParetLiljenroth
ger en indignerad skildring av hur arke"ftirfalskat"
ologerna
bland annat den s.
k. furstenpi liljeftiltet (fig.2),som i sjalva
verket ftirestallde en prinsessamed volanger kring fotkncilarna.
Att det ir en kvinna menar man sigse
"hy"
dt emelp5.hennesljusahy. Denna
lertid ditmilad vid sekletsborjan eftersir
Anhur Evansutgrdvningar,dien mycket hirdhant rekonstruktion av palatset

HeimdalJddes.
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vdggarigde rum. Dubbelyxorna, milade pi. palatsetsvdggar ftirestaller fiarilar
"symboliserade
eftersomde
dansen och
det latta svd.vandet"som sedanftirvandlades till ett vapen i "i den morbida
mannens f?irestallningsvdrld".Myrerna
om Minos, Parsifaeoch Minoraurus avvisas kategoriskt som "grekimport",
emedandessamyrer inte passarftirfattarnas idder om det fredliga,demokratiska
och kvinnodominerade m inoiskakulturen p5.det forna Kreta.

l4

Matria*atet
kring Hel
Dessaexernpelrr belysandefor ftirfattar,.r,ta
nas metod att skriva "historia", vilken
gir ut pl att ett matriarkat ursprungligen
Fcirsciktill rekonstruktion av kungaborgen G(JM
existeradei Norden.
frdn scider, Til hCg:r
Ekebacken,
Loftarebacken och Upiala tempet.
Har tillgriper man bl a onnamns"bevis",
forskningensom
derman bryter
som Heimdall sendsivig ftir att lyckligvira dagar nd.rendast det rationella
mot vederragna tolkningar s5. att det
gora Skine, jordbruket uppstir (sddesrd.knas,har historikerna, med Lars
skallstdmma med ursprungsfolketsnamn
"hunner"
karven!)
medan
matriarkatet
<ivergil
till
(sic!)Veibull som auktoritet skapat
och att dessadyrkat gudinnan
"Hel".
matrilinedr
arvsfoljd,
v
d
s
kvinna
irver
foljande
Alla ortnamn som innehiller ftirdogm: Alla vira -yt.r o.h
egendomenmen makten liggerhosmorgudasagordr ur historisk synpunkt
leden ltunn- syftar alltsi p5. "hunner",
brodern.
utan allt vd.rde.Allt som bygger pi
medan namn pi hel-, -hol, ha-etc hanftir
Efter dennaperiod intrdder de verkliderasdirekta eller indirekta utsagor
sig till Hel. Man behover her inte vara
ga bovarna i Nordens historia, svearna,
er vlrdel<isakonstruktioner. Endasr
expert inom omr6.detfcir att begripa det
den historia som grundar sig p6.wi
absurda i att namn som Halevallen, asadyrkande och ivriga anhingare av
patriarkatet. Svearnascentrum var borav varandraoberoendekallor kan
Hcivallarna,Holmliden, Hjalmhult och
gen Cum i Upsala i Vdstergcitlandvars
godtagas.
landet Holland samtliga skulle ha sitt
"Hel".
utseendeoch lage osokt pi"minner om
Detta inneber att vi enligt dessa
ursprungi
slottet
i
det
nuvarande
Uppsala.
Men
ndr
normer
Lika befangd ar ftirfattarnas egenerydr i det nd.rmastehistorielosvearnaforskjutermaktenscentrum <istsa ftire 1000-talet.Ar det mi.nne ett
mologi av arnAzon, vilken uppdelas i
erut faller den "verkliga " historien ner i
patriarkaliskttrick ftir att forhindra
ordet Ama en fritt uppfunnen moderinsyn iden matriarkaliskaeran som
gudinna, och zon"omr5.de", d r s Amas glomskans hav ftir att sedermera i.ter"
upptlckas av parer Liljenroth.
ftiregick manssamhdller.
omri.de.
Av detta kortfattade referattorde ftirDrivkraften ftir den poetiske si.vdl som
famarnasintentioner framgi med all c;nskKan ni bal istiskt patriarkat
ftir den vetenskapligepekoralisten dr
Det prehistoriskanordiska matriarkatet vard rydlighet: att rdtta till vad de anser kenslanshegemoniciver
fornuftet. I detvara en fforvrlngd historieskrivning. Ndr
byggde frd.mstpi en stark sammanhillta fall ftirmagan att tolka myrer likrydligt
ning kvinnorna emellan ftir att skydda de sedan sjd.lvaftirvrlnger fakta och fanmed kansla,nlr man menar art det ratioavkomman mot mdnnens kannibalism, tiserar ihop nya myrer sker det i den
nella tinkande kommer till kona.
hevdar fiirfattarna. Denna kannibalism okritiske pekoralistensegen anda. Med
Att de olika skolorna for mwtolk"bevisad"
dennes hela ftirmdtenhet genremor and.r redan
genom myten om
ning, som r exden funktionalistiska,den
dras verk gcir man ftiljande uttalande:
Kronos, som ju slukadesin avkomma.
psykoanalyriskaoch den srrukturalistis"Att
Efter denna kalla men lyckliga epok
tolka mytologi till historia har
ka, alla arbetarinom strikta vetenskaplikommer goterna invandrande fri.n Inutgjort ofta ociverstigligahinder ftir
ga ramar, prdglade av logiska resonedien ndl klimatet ftirbdttras, enligt ftirvira forskare, eftersom de flesta
mang och krav pi. relevantafakta, verkar
fattarna, ett pistiende som torde vara
inom denna genre helt saknarkunvara ftirfartarna :JrllFolket bortom nordoriginellt i sammanhanget.Det dr nu
skaperom myrer och symboler. I
anuindznf arran. I stallet rycks myrtolkFoLKVETT NR J-4
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Nostradamusmask
Nar James Randi var i Sverige i somras
lyckadesjag komma civerett exemplarav
hans nya bok The Mask of Nostradamus, A biography of the worlds most
famous profet (CharlesScribner'ssons,
New York, 1990).
Boken handlar om den franske lakaren, astrologenoch siarenNostradamus
(Michel de Notredame, 1503-1 566).
Hans bercimmelsebaserarsig frdmst pi
"Centuries"
som utkom med
hans bok
sin ftirsta upplaga 1555, i boktryckarkonstensbarndom, och som funnits i
tryck sedandess.
Boken innehiller dunkla och mingrydiga profetior i det delfiska oraklets
anda skrivna p5.vers med ett fantasieggandeoch symbolrikt spri"k.Enligt Randis laitiska analysav orsakernatill Nostradamus beriimmelsedr det nirmast denna mingrydighet som gjon att Nostradamus anhengareryckt sig kunna utld.sa
forutsdgelserom franska revolutionen,
Hitler m.m. iverserna.Randi visar<iver"
rygande med konkreta exempel att inga
Liljeprinsen
"fcirutsd.gelser"
h5.llermittet.
av dessa
Randi har gjon noggrannaefterforskn i n g v ar a nagot s om m a n k a n ,,.' ..c h
ningar om Nostradamusliv och leverne
utvecklar med hj:ilp av sin egen eller
och han skriver om detta p5. samma
andrasfantasi.
medryckande och livliga sdtt som han
I en bok der intuitionen parad med
firreldserinftir publik. Boken Ir ocksi
en ndstanblind overrygelseom existenmycket allmanbildande och ldsarenftirs
senav det prehistoriskamatriarkatetoch
in i det dagliga livet fcir md.nniskor i
Vdstergotland som Svearikesvaggafinns
1500-talets Europa och deras sociala,
det ingen mojlighet attgi in pi ellersiika
och historiskasammanhang.
politiska
"fakta"
pi vilka paret Lilmotbevisade
Man
kan
lugnt sdgaatt denna <iverjenroths "historieskrivning" vilar, i och
gingstid mellan medeltid och rendssans
med att de skulle forneka varje form av
var en svir tid for de flesta mdnniskor.
vedertagenvetenskaplig metod.
Religicisintolerans, inkvisitionen, pest
Man kan bara beklaga att si mycken
och sflis harjade och allt detta skapade
energigitt till spillo for att skapaen bok
en god grogrund for allsk<;nscharlataner
pi ndrmare trehundra sidor, vilka inte
och orakel.
ger sin ld.sarenigot annat in den njutFor den som kenner sig kallad innening som en pekoralistisk finsmakare hiller Randis bok even en snabbkurs i
mcijligen kan upplevai vissavd.ndningar.
hur man blir orakel. Det finns en beBin-Marie Nrisstrtim skrivning av astrologins bakgrund och
fdr
stallning pi Nostradamustid. Synen pi
vid Institutionen
forskarassistent
R e l i g ions his t ori UP
ia p s a l a
magi, svartkonst och h:ixeri behandlas
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liksom tidens medicinska ideal. Slutligen kan man underhilla sig med en
lerorik kavalkad over andra siaresstdndigt lika ouppfi,llda profetior om jordens underging .
Hanno Essen

Geller i Danmark
\(riily W'egner har gjon en ambitios
genomgi"ngav hur Uri Gellers framtrldanden i Danmark ir l g74behandlades
i pressen.Arbetet har resulterat i rv5.
utmdrkta smi hdften.
(Para-nyt
Uri Geller i Danmark
1988) ir en bibliografi med sammanlagt
248 referenser,varav flertalet harr6r frin
dags-ochpopularpress5.r 1974. Bibliografin dr bra uppstelld, med kortreferat
av samtligaartiklar och med namn- och
sakregister.
Mirakelmanden Uri Geller. Beretningen om et mediefenomen (Andersen Bogservice1990) 1r en koncis redogorelsefor Gellers framfan i Danmark
och hur den togs emot i massmedia.Till
st6rsta delen dr detta ett studium av
sensationsmakerioch godtrogenhet.
Manga tittare hiirde av sig och berdt"Uri
tade att
Gellersovernaturligeevner
via lernsynsskarmen havde vist sig at
vare smittefarligenu kunne de ogsi boje
ting og sager!Dette frnomen blev kaldt
gelleritis." Ofta var det barn som hade
ftirvIrvat Gellers Formigor. Ett av dessa
barn gjorde t o m nigot som Uri Geller
inte har lyckats med:
"En
lille solstrilehistorie midt i al
denne vandalismevar beretningen om
den 8-irige Berit. lfolgeAalborg Stiftstidende den 1. februar kunne hun rette
gafler ud ved tankekraft!"
Flerauniversitetsforskare
deltog i tidningsdebatten.Nagra av dem bidrog till
att ftirklaravad Gellergjorde, men andra
bidrog i stallet till att sprida fcirvirring.
Rekordet i fraga om akademisk godtro-
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