en sericistarbetande ftirening som Vetenskap och folkbildning i denna fr\a
skulle hamna i vulgdrskepticism.
Fcir att understryka Arkivet ft;r ufoforsknings instdllning avslutar jag med
d.nnu ett citat frin JacquesVallde:
"Aven
om ufo-fenomenet d.roerhcirr
komplext och gdckar den vetenskapliga
metoden si ar jag inte beredd att civerge
det rationella scjkandetefter kunskap ftir
slutsatserbaseradepi. tro, intuition eller
budskap fr5,nmedier eller kontaktperso-

Kediebrevens
historia

Ingen har vdl undgitt de epidemier av
kedjebrevsom utbryter emellanit. Hur
det hela borjade verkar inte att vara fullt
utrert, men de aldstakanda kedjebreven
herstammar frin tiden ftire den moderna postgingen. Dessa brev lades ut i
kyrkor, t ex bakom staryer, och kunde
lyda si hir:
"Sankta
Rita, rrcisramin stackarshjer>
r
ner.
ta och stilla mina pligor. Jag kommer
Arkiuet ft, "f"-f"rshning har adress ftirvisso att hylla ditt namn.
Sankta Rita, bed ftir mig.
Box I1027, 600
!.1 Nonhtiping. Telefon
Sankta
Rita, hjalp mig.
0I1-13 86 99. Oppet efier i)uerenshom"endastfir
Sankta
Rita, h<ir mina bciner.
me/se- men
personsomstiidDen personsom finner detta brev bcir
jer stifielren, mateiellt eller ehonomisht
kopiera det 25 ginger och placera det
(ett uisstrninimibeloppuarjedr)".
a"g en kyrka, och den 26:e dagen
I*j"
i
kommer hon att vederfarasen omrijlig
och ovintad nid.
Lovad vareJesusIGistus, hyllad vare
Sankta Rita-"
Mot slutet av 1800-talet verkar det
om postmyndigheterna civertog
:okyrkornas roll som distributionrm.d.l
ftir kedjebrev. Breven hade fonfarande
ett religi<ist-magisktinnehi.ll. Tvi rFpirka element i breven var urftsrelser om
den lycka som skulle komma dem till del
som f<irdebrevenvidare och hotelserom
vad som skulle drabba dem som brcit
kedjan:
"Fru
Bellanger kopierade brevet 13
ginger och vann 8 miljoner.
Fru Vallde flirstcirdedet och fcirlorade
sin son.
Fru Battel sparadedet i 13 dagar och
_.
blev dddad.
Tremon amerikaner kopieradedet 13
ginger och blev ftirmcigna."
Under fcirstavarldskriget fick kedjebreven mycket stor spridning. Enstaka
kedjebrev utan anknyrning till traditionell religion bcirjadeocksi.framkomma.
Huvudbudskapet i dessa sekuldn-magiska kedjebrev var dock detsammasom
i de religicisa:lycka it dem som fiir brevet
vidare, olycka it dem som bryter kedjan.
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kedjebrev fonfarande dr vanligt
^ 4,,
fcirekommandekan nog sessom.,,...fen p5.att cidesmagiska
uppfmtningar fonfarande ir mer utbredJa an vid man
kanske skulle tro.
SOH
Killa: Serge Bonnet och Anroine Delesrre, "ks
chaines magiques", Reuuedts sciencessocialesdc la
Francede I'esL n" l3-l3bis, 19g4, ss 3g3-402.
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