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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