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Ursakta,ursikta, ursakta
Det ir aldrig roligt att komma sent. Detta nummer av Folkvett skulle ha kommit
ut redan i december och har blivit groteskt f<irsenat.Ansvaret ftir detta ir
undertecknads. En ursikt dr alltsi pi. sin plats till alla er som vd.ntat. D5.lig
utgivningstakt ir dessutom ledsam pe det sd.ttet att vi inte hinner med i
samhillsdebatten. Pseudovetenskapsom t.ex. sprids av TV eller kv:illstidningar
miste bemcitassnabbt - efter tre minader i.r de historia som d.rointressant att
debattera och omtijlig att dementera.
Detta i.r ett dubbelnummer. Skilet dr framfiir allt ekonomiskt: ftireningen har i
ir inte rid med de hiigre portokostnaderna for wi separaranummer.
Folkvett bar inte riktigt sina kostnader idag. Sryrelsenhar darftir borjat fundera
pi om medlemsavgiften miste hojas. Sett att minska kostnaderna - bland annar
andra ryckerier - utreds ocksi.
Ett sltt amftirbettra Folkvetts balansrekningir fiirstis att skaffanya prenumeranter och medlemmar. I det hcl numret finns en vd.rvningsaffischmed, i wi
varianter dessutom:,{3 pi mitt upslagetoch A.4pi balaidan. Sett upp eller kopiera
och sprid!
Brist pi innehill er det i alla fall inte till numret. Delvis ny form ger plats fiir mer
material.
Nytt frin det her numret d.r en stS.endespalt om populervetenskap och
folkbildning, som skrivs av redaktionsmedlemmen Hikan Marklund.
Spalten har kommit till dels ftir att ftirs<ika ta tillvara de goda ftirscik till
popularvetenskapsom gcirsi folkbildningssyfte och dels fungera som inspiration
till flera liknande insatser.Tips till spdtens innehi.ll er alltid vilkommet.
Jonas Siiderstriim
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F6reningen
Vetenskap
ochFolkbildning
bildades
1982av mdnniskor
som
pseudovetenskap
oroades6verattockultism
och
sAoftafAttstAoemotsagda,ochatt vetenskapens
metoderir sAdAligtkinda.SAhtirformulerasvArmAlsdttnng
i stadgarna:
Foreningen
Vetenskapoch Folkbildning
hartill uppgiftatt frdmjafolkbildning
om vetenskapensmetoderoch resultat.Sirskih tar foreningensom sin uppgift
att i en fri opinionsbildning
bekdmpade felaktigaforestillningarsom forekommer ifrAgorsom kan avgorasvetenskapligt.
En viktigdel av den vetenskapliga
folkbildningen
ir att klargoravilkafrAgorsom kan respektiveinte kan avgoras
med vetenskapligamedel.
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Prioriteringlar
en som vill agna sig it att kritiskt granska pseudovetenskap
har ingen brist pi sysselslttning.Vi mijts av en strid strcim av
pseudovetenskap,och antaler personer
som dgnar sig 5"tatt bemcita pseudovetenskapdr mycket litet i forhlllande till
antalet personer som dgnar sig 5.t att
producera och sprida den. Det dr ncidvdndigt fcir oss som bemciter pseudovetenskapenatt prioriteravi.rainsatser.Att
"sli
p5. allt som rcir sig" Ir ingen god
strategi.
Det dr iallminhet inte heller en god
strategiatt fremst inrikta sig pi de "tokigaste",dvs mest felaktiga, varianterna av
pseudovetenskap.Oft astd.rdet inte dessa
som ger upphov till de stcirstabehoven
av bem<itandenoch klargciranden.
"pseudoverenSjalvadefi nitionen av
skap" ger ossen viktig utg5"ngspunktfor
prioriteringen. Pseudovetenskapir si-

dant som utges fcir att vara vetenskap
men inte dr det. Av detta ftljer att de
allvarligaste fallen av pseudoverenskap,
fri.n rent vetenskaplig utgingspunkt, ir
de som har hcigstavetenskapligaanspriken. Derfrir miste man sd.rskiltse upp
ndr pseudovetenskapenvinner instegvid
universitet och hcigskolor.Darfcir ir det
mera allvarligt om den fhr plats pi dagstidningars vetenskapssidor dn om den
blandasupp mddet iivrigaljuget iskandalpressen. Darftr bcir man ocksi. se
mera allvarligt pi den "seriijsa" astrologin med alla dess hcigtravandeansprik
in pi veckotidningshoroskopen. (Och
inte lita sig ftirledas av atr "sericispseudovetenskap" anvd.nderfotncitter och ett
vetenskapsimiterande sprak.)
En annan sjdlvklarprioriteringsgrund
dr den utbredning och det inflytande
som pseudovetenskapen
far. Neren pseudovetenskaplig intiktning r ex srarrar

Folkadtten

Antroposofi
OGhAIDS
Enligt antroposofinir bakterieroch
virus inte orsaker till sjukdomar,
utan symptom pi sjukdomar. Detta 1r bakgrunden till att antroposofer motsd.ttersig sivdl vaccination
som pastcirisering,wi. viktiga ftirebyggandeitglrder mot infektionssjukdomar.
Den amerikanskeantroposofiske lekaren Robert Gorter holl fur
ett tag sedanett ftiredrag om AIDS,
som refererasav Dan Dugan i The
Beacon,Newsletter ofthe East Bay
Skeptics Sociery (nov/dec 1990).
Gotrer fcirklararatt Ahriman (en av
de antroposofiskadjavlarna) ligger
bakom AIDS:
"Ahriman
har den stcirstaeffekten pi kromosomerna. Pi tidigt
197}-:al upptdckte den biologiska
vetenskapengenmanipulation, hur
man kan splittra och sitta samman
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egnagrundskolor och sjukhusIr det hog
tid att se upp. Detsamma giiller om den
fbr inflytande <iverstatliga utredningar
eller blir anlitad av tongivande ftiretag.
Vissa former av pseudovetenskapd"r
mer skadliga dn andra. Det gdller r ex
rasistiskpseudovetenskap,och det geller
de m5.ngariktningarsom legitimerarhcisofarligt kvacksalveri.
FOLKVETT arbetar, itminstone till
stor del, efter dessa prioriteringar. Vi
avseratt dgnaserkild uppmirksamhet i.t
si.danaformer av pseudovetenskapsom
upptrider med hoga vetenskapsanspri.k,
som har - eller Ir pi vc.gatt fi - en
inflytelserik stiillning eller som har sdrskilt skadligakonsekvenser.Att vi lagger
sdrskildtonvikt vid sidana frigor innebar dock inte att andra ryper av pseudovetenskapska gi fria fri.n kritisk granskning. Ingen falskprofet skakunna kanna
sig sC.ker.

kromosomer. Ett 5.rsenareblev
retrovirus ett kliniskt begrepp.
Virus som kunde orsakakancer
spreds aldrig ftire biirjan av
I970-alet. Nar mlnniskan lerde sig att manipuleragenerbcirjade naturen ocksi.att gciradet.
Retrovirus d.r en frig" i v:irldsformat. Vissa sjukdomar dr
symptom pi en tidsperiod."
AIDS ir, enligt Gorrer, "en
sjukdom som kan florera ftir
nd.rvarandeeftersom vi"r kultur
blir merAhrimanisk, mer upptagenmed definitioner, mer ftirlitande pi intellektetdn pi hjertat. Epidemin kan besegrasmed
en ftirdndring av den samhalleliga attiryden, en ftird.ndring i
beteendet."

Kanske ligger det nigot i TM-anhc.ngarnas
pistienden de ler sig levitera.

ffi
I alla fall lar de sig ge valdigt svdvandesvar pi.
nir, var och hur de gcir det.

GIRKLAR
I SADEN:
oo

Gickande plasmavirvlaJ
eller skickligt
Senomftird bluff?
Har nu gatansom fascineratsami.ngalntligen
fhtt sin losning?Tvi konstnirer i 60-i"rsildern,
DouglasBower och David Chorley,segersig ligga
bakom de mystiskacirklarna.Om deraspistiende stdmmerberyderdet ett bakslagfor alla som
tagit fenomenetpi allvar.Men m5"ngawivlar pi
aft derasuppgifter forklarar hela gitan.
Anna Schytt,Folkvettredaktoroch journalist
och Fredrik
vid Riksradionsvetenskapsredaktion,
Lindquist,frilansjournalist,besokteEngland i
somrasfor att sokasanningenbakom de mystiska
cirklarna.
dstasittet att fl en overblick <iver
cirklarna ir att se dem frin luften. Vi hyrde ett sporrplan och
"amatijrforskarna"
pi
ftiljde efter en av
omridet, B*ry Taylor, nir han skulle
giira en av sina vanliga rekognoseringsturer. Han hade fltt information om var
nya cirklar hade bildats och vi hangde pi.
Farden gick <iver de grcina kullarna
och sddesfaltenkring Marlbourough,
Devizes och vd.sterutmot Bath. Vi sig
minga cirklar och miinster, mer eller
mindre komplicerade. De nya dr jiimna
och fina, de gamla dr scindertrampade
och tilltufsade.
Den fiirsta vi ser ir en ring med en
4

cirkel inuti och ett skaft som sticker ut.
Tvi minniskor gir runt inne i cirkeln
och tittar pi den pi nlra h5.ll.
Den andra Ir en mycket stcirreformation, det 1r tvi stora cirklar med en
diameter pi kanske 20 meter. Inne i
cirklarna dr sdden helt nerplattad i ett
spiralformat mcinster.
Men vad dr det vi ser egentligen?
Vi bcirjarmed att beskrivadenenklaste varianten: I ett s:idesf:ilt uppticks en
morgon en rund flack av liggande sdd.
Cirkeln har skarpt tecknade kanter och
diametern kan vara frin nigon enstaka
meter upp till 20 eller 30 meter. De
enskilda strina ir inte brutna. utan ofta

bojda fri.n roten och uppit och sd.den
bildar ett symmetrisktspiralformatm<inster med ett rydligt centrum.

Alltmer komplicerade
Det var i bclrjan av 8O-taletsom enstaka
cirklar bcirjadedra till sig allt sttjrre uppmirksamhet. Sedan dess har det hela
utvecklats. Inte bara genom att antalet
bildade cirklar hela tiden har cikat, utan
ocksi genom att alltmer komplicerade
former har uppstitt genom iren. Ftjrst
var det cirklar, sedankom cirklar med en
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ring runt om. Sen la sig cirklarna i rad,
eller som prickarna i femman pi en
tirning.
Begreppet cirkel rc.ckte inte lengre
till. Man borjade i st:illet tala om piktogram.
Si kom sommaren 1990 och slog alla
rekord. I England noterades omkring
600 olika fiirekomster. Och den 12 juli
uppstod en formation som slog de mest
erfarna cirkelobservatiirer med hapnad.
Bilderna frin Alton Barnes i landskapet
Wiltshire gick runt i vlrldspressen. De
FOLKVETT NR l-4
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visade ett piktogram med 18 olika delformer nedpressadei ett veteft.lt. Innan
sommaren var slut och skcirdenvar bdrgad hade ytterligare w5.storslagnapiktogram av samma ryp bildats.
De flestacirklar bildas pi. natten. Ofta
har ljussken och hummande ljud rapporterats fran platser dil cirklar bildas.

Bara fusk?
Mer eller mindre allvarligaftirscikhar
gjorts att ftirklarahur cirklarnahar bildats,t el(att djur har rramparnersdden,

En hantel-formadcirkelfomation vid MorganHill,
som bildades ndr forskarna var
redo men dalen lig idimma.
Vissa b<tnderir irriterade
<iveralla nyfikna som
trampar ner siden,
andra tar intrdde till
cirklarna. Ett pund
ftir att se mysteriet
pi nera hill.
(Foto Anna Schytt)

Steve Black hiir till dem som
tjdnar pengar pi cirklarna. Vi betalar 1 000 kronor fiir en timmes
cirkelspaning frin luften.
(Foto Fredrih Lindquist)

lemnar efter sig. Flera ginger har ocksi
bluffrnakare blivit tagna pi bar glrning
nfu de under mcirka sommarndtter gitt
och trampat ner sdden i symmetriska
m<inster.
Ett problem ftir dem som menar arr
alltihop ?ir fusk ir att fiirklara omfattningen. Douglas Bower och David Chorley sdgersig ligga bakom 200, och enbart
i England har omkring 2 000 fall rap-

att det riir sig om svampangrepp,virvelvindar frin helikoptrar eller flygande
tefat som har landat. Ingen av dessa
ftirklaringar har varit sirskilt framgingsPOrterats.
rik.
An vet man inte exakt vilka 200 britMingahar menat att alltihop er fusk.
tiska cirklar konstnirerna har giort. SeriMen trots att cirklarna ofta har legat i
iisa forskare och amattirer iinskar nu
anslutning till traktorspS.rhar fuskteorin inget hellre dn att f3. inventera kanda
som enda forklaring hittills bestdmt sla- cirklar och reda ut vilka olika bluffrnakagits bort av alla som studerat fenomenet
re st5.rfor och sen analyserade som blir
pi. nara h5.ll.
kvar. Dessvd.rrehar konstni.rerna inte
Ett vdxandeantal fusk-cirklar har visvelat medverka i en sidan genomging.
serligenkonstateratsvarje ir men exper- De har bara velat visat upp metoden att
terna har ansettsig latt kunnaskilja dem
trampa cirkelmcinsteri TV och di istadfran akta. Som slkra kennetecken har
kommit ganskaklumpiga m<inster.Med
angivits att strS.nai en dkta cirkel ir helt
plankor fastsattapi skorna och sikten pi
oskadadeoch ligger i komplicerade spi- skirmmcissorna fcir att kunna ta ut raka
ralm<inster,ofta i flera lager. StrS.nadr linjer. De har inte ens i fullt dagsljus
inte brutna utan bara bojda och fortsdt- kunnat <iverrygacirkelforskarna om att
ter att vdxa och mogna efterit. (Om de
det Ir de som under mcirka nc.tterlyckats
inte blir nedtrampade i efterhand av skapadeelegantaoch avancerademcinstnyfi kna cirkelentusiaster ftirstis.)
ren i sdden.
Manniskotillverkade varianter har
avslojatsgenom splr av fcitter och skador Vetenskapl i6a f 6rklari
4far
pi sdden frin eventuella redskap som
F cirvinansvdrt fh vetenskapligaanstringanvdntsvid tillverkningen. De som anningar har gj ons att fiirklara fenomenen.
vd.nten pile i mitten for att med en lina
Forskarna har inte velat eller vi.gat ge sig
kunnagi runt i fina cirklar har ocksildtt
in i denna av mystiker och massmedieravsliijatsp.g.a. hilet i marken som p5"len si exploateradefr\a. Inga systematiska
6

geovetenskapligaunders<ikningar av
"nedslagsplatserna"
hade gjons ndr vi
var der. Ingen fullstendig statistik over
cirkelbildningar, sddesslagoch vdderlek
vid bildandet finns.
Mangder av rykten och spekulationer
har florerat kring hur elektroniskaapparater piverkas inom cirklarna. En ljudtekniker frin BBC rikade exempelvisut
fiir att hans mikrofon inte fungerade i
cirkeln men vd.lutanftir. Han gick fram
och tillbaka em trettiotal ginger med
samma resultat. Men inga mdtningar
blev gjorda och ingen geofysiker blev
tydligen tillrackligt nyfiken fiir att verkligen underscikafenomenet.
Men det finns undantag: Dr Terence
Meadrn, fysiker som sedantio ir arbetar
med meteorologi och fcirestir ett litet
institut ftir forskning kring stormar och
tornador i scidraEngland. Han har dgnat
sig it cirklarna sedan 19S0 och givit ut
tre biicker om fenomenet. En av dessad.r
en konferensrapport frin ett forskarmcite 1990 om cirklarna,dar bide amatcirer
och etableradeforskare deltog.

ForckningJsstationenpa kullen
Pa en hojd mitt ute i det boljancie Sydengelska landskapet sydvdst om Marlbourgh stir Terence Meadens lilla forskningsstation. En husvagn, en vlderbur
och en mast med en snurrande radar.
Har ftirsilker Meaden och hans medhjalpare, varav minga ar frivilliga, art
spira de krafter som skapar cirklarna.
Han anvdnder fcirutom radar och vd.derobservationer ocksi videokameror.
I nigra veckor har han haft besirk av
en plasmafysiker fri.n Japan, professor
Yoshi-Hiho Ohtsuki. Han hade bl a med
sig en infrarcidklnslig videokamera,som
de hadehoppats kunna avbilda en cirkels
upphovsmakare med. Oavsett om det
var mdnniskor ellerandrafysikaliskakrafter.
Meadens och Ohtsukis teori d.r att
cirklarna skapasav ett hittills okent atmosfiriskt fenomen. Roterande pelare
av joniserad luft. Ett slagsplasmavirvlar,
beslaktademed klotblixtar, som uppstir
FoLKVETTNR 3-4 r99r

under sdrskilda meteorologiskaforhillanden.Det kulliga landskapetkan spela
en viss roll for att rdtta turbulensen i
luftlagren ska uppsti.
Teorin f5"rett visst stiid av Erik rl{ita/zs,plasmafysiker vid Forsvarets forskningsanstalt(FOA):
- Cirklarna kan bara forklarasmed
att det dr sjdlvmagnetiserade
plasmastrukturer, lufrvirvlar der en del av luften har
slititsscinderisina bestindsdelar.Molekyler har blivit elektroneroch joner. Det
rd.ckermed att en pi hundratusen genomgir en sidan forlndring fo. att de
har fftt sin naturvetenskapligaforklaring, sdger Terence Meaden, som st5.r
helt fast vid sin tolkning. Aven efter
konstndrernasavslcjjande.
'Ufolo6lerna'

:q
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I

o@
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splittrade
Vi tittade pi nagra cirklar i sodra E^gland tillsammans med Paul Fuller, som
tillhor de mer vetenskapligt inriktade
ufologerna i England. Fuller d.regentligen statistiker,men dgnarall sin fritid it
cirkelfenomenen. Hans ungkarlslya dr
proppfull av bcicker,bilder, videofilmer
och arkiv kring de mystiskacirklarna.
Cirkelfenomenenhar delat de brittiska ufologerna i wi lager. Det ena lagret
dr de skeptiskaufologernasom glrna vill
forsokaftirklara mirkliga fenomen, men
inte tror att det 1r tefat och utomjordingar som halsar pi. Till dem hor Paul
Fuller. Sen finns det en mer ortodox
grupp som glrnavill tro att nigon ftirsoker kommunicera med ossoch de dr arga
pi sina kritiska kollegor.
- Vi har hela tiden hevdat att det
miste finnas en vetenskaplig fiirklaring,
sdgerPaul Fuller, och vi tror att Meadens
teorierom att det dr en atmosfd.riskvirvel
som skapar cirklarna d.r till 99 o/o ritt.
Det finns s5.m5,ngacigonvittnentill hur
cirklar har bildats och de som forrfarande tror pi att det d.rflygande tefat som
har varit framme blundar bara ftir obekvema bevis.
- Vi rycker att det her ar en mycket
Mtinstren har med iren blivit alltmer
fascinerandeoch viktig upptlckt, sdger
komplicerade.
han, ftir plasmavirvelnsom ger upphov

o
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till de her cirklarna lyserpi kvtllen och
folk som ser dem kan mycket val rro arr
de ser ett ufo. Vi har omtolkat ni.graav
"bc.sta"
v5.ra
ufo-fall, tillfillen nd.rufon
har rapporteratsi ndrheten av bilar och
bilmotorer har stannat.
Fuller fcirklarar att de si. kallade ufon
som d5.har settsskullekunna varasS"dana
har plasmavirvlar.Eftersom de c.relektrodynamiska fenomen d.r det helt logiskt att bilarnaselsystem,som blivit helt
ftirstorda vid de har tillfrllena, i sjtlva
verket har piverkats av plasmavirvlarna.
- SeMeadensteori kanskeforklarar
w5. saker i stdllet ftir bara en och det
rycker vi ar jdttespdnnande,sdgerPaul
Fuller.

New agJe
Cirklarna drar till sig stora skaror anhengareav allsk<insnew age-mystik.Har
har man c.ntligen frtt det "siutgiltiga
beviset"fijr existensenav andligadimensioner eller utomjordisk intelligens.
En del menar att cirklarna dr gynnsammafor healing,andrasokerkraftlinjer med slagruta och somliga pistir sig
t.o.m. kunna ra emot telepatiskameddelanden frin kosmos ndr de mediterar i
mitten av en cirkel.
Vid det har laget finns flera olika
grupperingar av mer eller mindre sjdlvutnd.mndacirkelexperrersom konku rrerar med varandra.Och trots all andlighet
irstd.mningenganskahatsk.Man anklagar varandra ftir att fcirst<irabevis,skickar hatbrev och hotar med fonalsprocesser. Bakgrunden kan vara att det ocksi
finns en renr kommersiell aspekt i det
hela. Lilaom Terence Meaden har flera
av de engagerade
getr ut bricker.De som
silt bdst har haft upplagor pi omkring
250 000 exemplar.
Det finns nu kritiska riister som menar att sjdlvaforskningen fLr sti tillbaka
fiir arbetet att skapapublicitet och silja
bcicker.
Hela hervan av ockultism har ocksi
medftin att m5.ngaseririsavetenskapsmin dr veldigt reserveradeoch undviker
att befattasig med fenomenet.
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Miinstren frin tre piktogramfr5.n1990,alla6ver 100 meterlinga.
Finns det di liknande fenomen i andra lander?Ja,det har rapporteratscirklar frin bl a USA, Kanada, Japan och
flera lender i Europa. I Sverigeupptickresen cirkel utanftir Hjortkvarn iNerke
1972.
Nyligen bildades i Sverige en kontaktgrupp som gd.rnavill ha in rapporter
om cirklar om nigon ser en i Sverige.
"ufolog" (Cla"t
Gruppen bestir av en
Suahn som dr ordf<irande i UFOSverige),en meteorolog och plasmafysikern Erik'Witalis.
Okritiska massmedier
I England har massmediernarlskat att
berdttaom fenomenet.Nar vi var i England i somras fick vi se ett storr antal

BBC-inslag, som Paul Fuller spelat in,
och vi ldste massor av artiklar.
Okritisk berd.ttade
m assmedierna
helst
om ufon, mystiska meddelanden frin
rymden och nigon gang ibland om de
seri<isaforskare som fiirsijker skapa reda
i vad det dr som sker.
Nu nlr tv5.konstnd.rertrdtt fram rycks
mediernavaralika okritiska i sin rapportering. Skadeglatt och triumferande basunerarbide brittiska och svenskamedier ut att allt ar bluff. Utan kritiska frigor.
Bower och Chorley sdgeratt de fick
iden till det hela medan de bida arbetade
i Australien pi 60-talet. Di dok det
ndmligen upp sidana har cirklar isdden,
1966 i Queensland. Sedan flyttade de
hem till England och sedan I97S har de

varit ute och ritat cirklar p5.nc.tterna.
Men nir de sig att fler och fler borjadetjinapengar pivad de ansigv araderas
cirkiar bestd.mde
de sig fiir att avslojadet
hela.Bra betalt lar de ha fatt av tidningen
"storyn".
Today, som fick
'Vad var det vi
sa!'
Det lar vdl knappast bli lettare nu att fh
pengaroch stod tillseridsforskningkring
cirkiarna i sdden.
Redantidigare har det varit mowind.
Geologer,geofysiker,statistikeroch biologer; minga hade behcivtsftir att skapa
klarhet, men de flestaforskareharskrimts
bort av att cirklarna samlar si minga
mystiker, ufo-frdlsta och andra stollar
kring sig.
Och sen ndr wi konstnd.reri skdrmmiissordyker upp och fir massmedierna
att okritiskt forklara att allt var blufl ja,
di gir det bra for forskarna art fcirnum"vad
stigt saga:
var det vi sa!".
Anna Schytt
Fredih Lindqaist

Utteratur:
Anderson, A: Britain's Crop Circles: Reaping by
Vhirlwinds? Science253, 961-962 (1991).
Delgado, P. och Andrews, C: The l-atest Evidence. Bloomsbury, london 1990. (Bohenlirshiuen
"ufolngernz",
aa de mestohitisha
men intuhdlhr ett
mychet f n t bi ldmate riat.)
Meaden, T. (red): Circles from the skv. (En
unidga^dhonfcrcntrapport).208 s. Souvenir press,

199r.
Meaden, T: Circles in the corn. New Scientist 23
juni 1990, 47-49.
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Ohtsuki,Y.H. och Ofuruton, H: Plasmafireballs
formed by microwave inte rference in air. Nature
350, l3g-141 (lggl).
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Gatfullaringar
baralurendrderi
Mtinster i vetefilt
t0l{D0ll (APl
O Gitan om vad som orsakat mystiska ringar i vetefilt
i siidra England har fitt en
l6sning. Det pistAr i alla fall
tvi mln som s_dger
att de lig
bakom elt omfattande lurendrejeri. Men fortfararrde finns
m:innisknr

qom

hiiwrler

qtt

(1991).

resultat av skdmtlynne

bijcker om uromjordiska fenomen, dr intc ovcrtygadefter
Chorlcys uppvisning.-

sie University, Halifax, Kanada, mcnar alt lorklaringen 1
inte stemmer heller.
I

Pihitf
Pi cn ging kunde man
se allt som dr brukligr vid ctt
pihitt. Det finns inget som

Byige Yirrdrr
I
Meaden leder en sirskild
grupp som undersiikt ringar-

A.,-.r.

Svahn, C: Konstiga cirklar. UFO-Akruellt 3, 4-8

-.-
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ti^r--

T._r11 _Dcls1i1 gir ur.pi
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ln$et lyft fiir TM
i Nederlanderna
tanscendental Meditation havdaratt derasteknik gor det mojligt for
personeratt levitera,dvs
fritt i luften. Da
att svd"va
och di publicerasocksa
forestdlla
bilder som sd.gs
leviterandepersoner.
scptcmber1990 publiceradeen loI
kaltidning i scidraNederlanderna
I
en helsidesartikelom TM, i samI
band med att Maharishi Mahah Yogi
besoktelandet.
J \fl Nienhuys och M H P van Genderen vid universiteteti Eindhoven, till"sysrerlika medlemmar ivir hollandska
organisation" SKEPSIS, ryckte att det
var ett utmdrkt tillfalle att gcira reklam
ftir vir Skepsisoch deras medlemsblad
SKEPTER (Skeptikern). Detta ir en
bearbetningav derasrapport om sakeni
Skepter:
Nienhuys och van Genderenskreven
insdndaredar de erbjod 10.000 gulden,
direkt i handen, till vilken TM-are som
helst som kunde hanga orcirlig i luften i
en sekund, pi en meters hold, pi Eindhovensuniversitet.Varje aspirantskulle
ocksi fren prenumeration pi Skeptermen om han eller hon misslyckades,
skulle hon fi betaladet normala prenumerationspriset.

Brciderna'Wright utsatresftir civrigt pi
sin tid ftir samma hinfullheter som TM
idag. Den diskussionen fortstte en m5.nad i tidningen.
Men en TM-larare hdvdade att han
hade sett levitation pi Bali, och rrots arr
han sjllv aldrig hade lyckats levitera, si
skulle han gdrna ftirscika. En meter dr i
och for sig rdtt hog, sa han, men en
sekund ir ju i andra sidan inte sarskilt
lange.
Nienhuys och van Genderen samlade
ihop en jury och ordnade en snabb videokamera. Ett officiellt fttrsciksprotokoll
sattesupp, med stiid frin universitetet.
F<irsciketgick av stapeln den 29 oktober. Femhundra personer hade trdngt
ihop sig i universitetetsstcirstasamlingsal (avseddfor 350 personer!).

Nienhuys inledde med ett kort anftirande om Skepsisoch om varf<irSkepsrs
kritiserar TM; ndmligen ftir att de anvd.nderpseudovetenskapfctr att vinna
anhengare. Han visade ocks5.att han
hade pengarna i beredskap.
..,eller veftligget?
De tv5.TM-anhangarnahcill ocksl korta
tal. Bland annar havdade de att deras
verldsiskidning inte allsvar verenskapliga, samt jlmftirde sig med Galilei som
med sitt tredje <igasett att jorden var
rund, en vision som bekrd"ftats
forst med
rymdftrderna i modern tid. For civrigt
var m5.letmed meditation och hoppandc
att frdmja vdrldsfreden.
h,n av TM-arna, Frans van de [ogt,
tog plats pi en marra framftir en skerm
med ett rydligt rutndt. Han mediterade
en stund till orientaliskmusik, och hoppade derefter tre g5.nger.Han nidde en
hojd av 20 centimeter, och hans hopp
varadei ungefu 0,4 sekunder(frin upphopp till nedslag).Efteri.t speladeshans
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Bara en miiilighet...
TM reageradepi wi olika sitt. I en del
brev till tidningen havdademan att man
dnnu inte uppnitt lkta levitation, men
"enhetliga
att teorin om det
feltet" sade
att det var mojligt, ungefdr som laser.
FoLKVETT NR l-4
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Kort luftfid ffu Tlll: "Leuitationen'mdste
hjalpaspd trauenrneden hopp.Vati turten
tar andra hrafier uid, enhgt TM. Dessahrafer har dochuppenbarligeninte lusl an
baitera nigon Lingrerin ett uanligthoppshullegtira. (Ett klzssishtfallfir Occamsrahhniu
- seFolkaett1/59.) Bildfrdnf;rsiihet i Eindhouen..

insats upp i slow motion pi en stor
bildskarm. Den andre TM-aren forklarade att han ocksi hade kent det ndstan
som han svd.vade.
Siivande
Vad som sker under meditation dr inte
helt klarlagt. TM anvrnder en enkel
meditationsteknik:upprepabaraett speciellt ord (ett mantra, som aimA, hiring
shirinj for att undertrycka alla andra
tankar. Detta rycks vara rdtt siivande,
och den mediterande TM-aren har sv5.rt
att hilla sig vaken.
En del beskriverhoppandet som att
de lyfts upp och fors ivtg. Kanske meditation frikopplar medvetandet frin sinnesintrycken.Nigot I iknande handervid
"
utanfcirkroppen"-upplevelser,och mlnniskor som anvdnderandra meditationstekniker har ocks5.rapporterat sidana.
Publicitet
Hela saken skapade rdtt mycket lokalt
"Tyngdintresse.Nxtadag hadeanikeln
lagen fungerar fonfarande pi universitetet", (med bilder) knuffat bort Gorbatjov fran fiirstasidan. Lokala TV- och
radiostationerhade ocksi inslag.
Representanter fttr TM i Nederlanderna skrev senare till tidningen och
fcirklarade att van de Logt inte hade
nigot rdtt att ftiretrdda TM. I sji.lva
verketir TM, Maharishi, Technology of
the Unified Field och Ayurveda registrerade varumlrken som TM i Nederlanderna har ensam anvdndningsrdtt till.
De anvdnder dessardttigheter ftir att dra
dissidenterinom riirelseninftir domstol.
Summa summarum: van de Logt fick
en del publicitet (men knappast positiv
sidan), SKEPSIS fick en massapubliI
ciet.
Ouersiittning och bearbetning
Jonas Siiderstriim

Falskt rekommendationsbrev fiir TM
tr TM havdar som bekant att meditation inte bara flr dig att levitera:den
rr ett universalmedel ftir samhallsfurbdttringar.
Om tillrickligt minga mlnniskor
mediterar samtidigt (en siffra som b rukar ndmnas dr kvadratroten ur en procent av en viss grupp), ricker det fcir
att det ska piverka hela gruppen; t ex
ge Pcrrebrott och olyckor, eller bettre
vdder i omridet eller liknande. Detta
"
b rukar kallas Maharishi-effekten" el"det
ler
enhetligafdltet".
TM-lararenJ im Sutherland havda"Nc.r (330
de 1984 i tidninge Ergo att
svenskar)sdttersig ner och mediterar
kommer den svenskaekonomin att
forbd.ttras,alla lciner att hcijas, missnoje och strejker pi arbetsplatsernaatt
avbrytasoch alla ryska u-bitar att f<irsvinna"!

' iivertygBnde expe ri ment'

"Maharishi

Institut fiir Kreativ Intelligens" har skickat brw med erbjudanden om den har rypen av samhallsftirbettrande itglrder till olika kommunstyrelser i Sverige.
"rekomMed skrivelsen finns ett
mendationsbrev" frin tf professorn i
fysik i Stockhol m, JensTellefsen, som
ofta framtrltt i olika ockulta sammanhang. ffellefsen presenteradesjd.lvut"Sommar"ftirligt sin vi.rldsbild i ett
program i radio i somras.)
Tellefsen skriver i sitt rekommendationsbrev:
'Ang.
MlKl-sveriges skrivelse till
kommunsryrelsen:
Jrg h* tagit del av MIKI-Sveriges
forslag till projekt som syftar till
att hiija livskvaliteten i samhallet.
Det Ir min uppfattning att resultaten av genomftirda experiment
Ir mycket iiverrygande och visar
att den s k Maharishi-teknologin

for det enhetliga flltet kan vara
ett effektivt sitt att piskynda
individens och samhalletsuweckling i positiv riktning.
Jag vill darft;r rekommendera
berijrda politiker att vara oppna
for MIIC:s ftirslag."
Tellefsenhar skrivit sitt brev pi Tekniska Hiigskolans brevpapper. Det
upptlckte Olle Peaersson,som sitter
i kommunsryrelseni Enkc;ping.
I ett brev till rektor lor KTH frigar
han:
"Eftersom...
hogskolansoch institutionens namn utnyttjas ftir att
marknadsfora och ge prestige it
nigot som ligger helt utanfcirdess
vetenskapligaoch administrativa
vill jag ft"g"
kompetensomr5.de,
med vilken rdtt och med vilken
kompetens Er handldggareutnyttjar sin position vid Er hogskola i detta 1rende."
I ett svartill Olle Petterssonmeddelar
rektor ftiljande:
"KTH
byggersin verksamhetutbildning, forskning och uwecklingsarbete- pe vetenskaplig
grund och befattar sig inte med
riirelser av det slag som flr antas
ligga i rubr s k teknologi. KTH
ingriper inte mot att en enskild
anst:illd engagerarsig i spridning
av dessaidier men vi godtar inte
att KTH:s brevpapper anvlnds
for sS,dana
dndamil och inte heller att meddelanden i det syftet
ges form och innehill som formedlar uppfattningen att KTH
stir bakom budskapet.
I ftirevarande fall har vi nu klargjort vilka reglersom gd.ller..."

JonasSiidersniirn
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Ekolo$isk mysticism
i odlin$en
Den ideologiskaoverbyggnadsom finns bakom
den alternativa odlingen forsvirar eller till och
med omojligor den positivauwecklingellersamverkansom kan finnas i olika odlingsformer.
Skullematen kanskebli nyttigareutan en alternativ skola?
en debatt som ftirs i sivdl populara som vetenskapligasammanhang om vi.rt jordbruk och v5.ra
odlingsmetoderhar bland annat wi olika ursprung.
I ett mera kortsiktigt perspektiv har
den okade kunskapen om odlingens baksida- lantbrukets mil.ioproblem- stimulerat till funderingar kring hur odlingen skulle kunna bli'battre med mindre lackageav vdxtnering till omgivningen, bettre resurshushillningoch mindre
av skadlig miljcipiverkan ocksi i andra
avseenden.Detta funderandekan fongi
utan att man principiellt ifrigasdtterdet
"hcigteknologiska"
odlingsnuvarande
systemet eller dess naturvetenskapliga
bas.
P ri nci pie llt avstind stallande
Det finns emellenid ocksi ett mera ideologiskt och principiellt avsti.ndstagan"inde frin jordbrukets uweckling och
dustrialisering". De olika abernatiua 1
odlingsformerna representerardenna
riktning.
I ett mer lingsiktigt perspektiv kan man se de biodynamiska och iivriga alterna"ekologiska"
tiva eller
odlingsformerna som
en reaktionmot den natursyn som har varit fcirharskandeunder ling tid
i vd ster landetoc h s o m
hengersammanmed industrialismensoch naturvetenskapensframvdxt.
En rationellthanterandeav
den fcirsta diskussionen leder
FoLKVETT NR J-4
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fram till att mi.len ftir odlingen behciver
d.ndrasoch att metoder och teknik beh<;ver flirbattras.
Ddremot leder denna tankelinje inte
till nigot principiellt avstindstagande
frin teknik och kemi. De omdiskuterade
hjzilpmedlenhandelsgiidseloch kemiska
b ekampni ngsmedel har sival erfarenhetsmdssigt som teoretiskt sin plats ocksi i
ett odlingssystemsom prioriterar miljcin
och resurshush5.llningenh6gre d.n det
nuvarande.

Utveckli ngsbara alternat iv
Ibland ir nlmligen dessamodernahjalpmedel helt <iverlagsnade traditionella
ocks5. frin milj<i- och resurssynpunkt
liksom med hensyn till kvaliteten pi
odlingens produkter. Dessutom dr de

uwecklingsbara.Precissom lakekonstens
mediciner kan bli battregdllerdetta ocksi odlingens kemiska hj?ilpmedel.
Om man verkligenvill liisaodlingens
miljciproblem behoverman darfc;rha en
ftirutsd.ttni n gsl<;sinstelln in g t ill vilka metoder som d.r acceptabla. Lit mig ge
nigra exempel:
. Om tillskottet av kvdve,som behcivs
i all a odl in gssystem, skull e til I fredsstallas
med biologisk kvavefixering, skulle troligen ftlrlusten till vattnen blistcirre och
ftirlusternatill luften sd.kertbli storre dn
om handelsgcidselutnyttjas.
. Kemisk ograsbekimpning med hj zilp
av herbicider c.ren teknik som oftast ir
bide resurssnS.l
och skonsam mot marken j ?imfcinmed mekaniskbearbetning.
. Fcir att fl en viss mdngd fosfor
tillgenglig ftir vdxterna, fordras tillforsel
av berydligt mer rS.fosfatIn handelsgodsel med motsvarande fosforinnehS.ll.
Diskussionen om olika odlingsformers fiir- och nackdelar kretsar ocksi
mycket kring frigan om produkternas
slutliga kvalitet. Jemforandestudier har
gjorts mellan t ex potatis och vete fr5.n
konventionella odlingar. (l populardebatten tillhor dessaresultat troligen de
mest utnyttjade och tivenolkade av den

agrara-forskningens bidrag till v5,rkunskap under senaredecennier. Ett av de
mest elementdraav alla fel i en vetenskapligt baseraddiskussion har satts i
system.Man generaliserardet specifika
och liter siledesundantagenframsti som
regel.)
Ibland finner man att den nd.ringsrysiologiskakvaliteten dr n5.gothcigrei de
alternativtodladeprodukterna. Framftir
allt 1r det skillnader i vdxtndringsstatus
som orsakar dessaskillnader i kvalitet.
Den konventionella odlingen med tillftirsel av handelsgcidselkan ibland ha en
hiigre kviveintensitet In den alternativa
dir vdxtnlringen i huvudsak tillflirs som
stallgodseleller i andra biologiska former.
Att en htig odlingsintensitet och framfor allt en stark gddsling med kvaveleder
till hrigre kvantitet men slmre kvalitet
ftir vissaspeciellaprodukter er vdlkenda
fenomen. Det galler framftir allt vegetativa delar av vdxten sisom grcinsakeroch
potatis, men i mindre utstrd.ckningde
reproduktiva delarna sisom spannmilens kerna. Fiirsok att jrmfora konventionell och alternativ odling vid samma
intensitetsnivi har visat pi att de flesta
skillnadersom man annarsfinner utjlm-

Skillnaderna sme
Vanligen Ir de kvalitetsskillnadersom
uppmdtts d.ven i kontrollerade fcirsok
smi mellan olika odlingsformer. Andra
faktorer sisom klimat, giidslingsintensitet, sorrval m m beryder oftast mycket
mer ftir kvaliteten in sjdlva odlingsformen. Detta bekraftas av m5.ngaundersokningar, men dessahar inte nitt samma popularitet i virt mediala samhdlle.
Det finns varken erfarenhetsmdssigt
ellerteoretisktni.got stcidftir att handeisgtidselgenerelltsett skulle vara till skada
fcjrmarken, miljon ellerlivsmedlenje-fort med stallgcidseloch annnan vdxtnc.ring av biologiskt ursprung.
Dessaexempelvisar att det principiella och generellaawisandet av kemiska
n::t^O.ingsmedel och handelsgodsel

+\
:i,

sS.ledes
inte dr hillban i relation till de
mil man stdller upp for odlingen.
Hoga krav vad det galler kvalitet,
resurshushillning, miljoeffekter och bevarad produktionsfiirmaga utesluterinte
utnyttjandet av kemiska hjalpmedel.
Detta glller redan med dagens kvalitet
pi dessamedel.
Medan den alternativa eller ekologiska odlingens agronomiska fel och ftir-

tjd.nster1r foga dramatiska eller iiverraskande d.rdessiddmdssigabakgrund mera
genomgripande.Bide natursynoch kunskapssyner dervid viktiga.

Fiirindrade virderingBr
Flera fiireteelseri samhallet leder till
ftiri.ndradevdrderingaroch natursyn. En
effekt av samhdllsuwecklingeni den pi"postindustrialiseringen"
er att
giende
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allt farre mdnniskor lever i direkt kontakt med natur och odling och efter hand
ocksi med annan producerande verksamhet.
Urbanisering, vdlfdrdssamhdlleoch
framvdxt av mediasamhallet 1r fiireteelser som avspeglaren uweckling dar personlig erfarenhet av den verld man beriirs av ersdtts med en indirekt kontakt
och information.
Under sammaskedehar milj <iftirrndringar och ocksi miljciftirstcirelseiterspeglats i informationsfl<idet och i viss
utstrd.ckningdvenblivit en erfarenhetftir
minga minniskor. Samtidigt 1r minga
av de risker som fiirts fram i miljodebatten potentiella och inte erfarenhetsmdssigt gripbara. De tenderar darftir att bli
del av det samlade farliga och okenda
som omger vira liv.
Nar det galler odling innebar den
ftirrndrade natursynen att en principiellt positiv instdllning till kemi, teknik
och manipulation flr ge vika ftir en lika
principiellt avstindstagande frin dessa
ftireteelser.Istallet for att mdnniskanskall
beherskanaturen, trdder en instdllning
fram av anpassningoch <idmjukhet.
Den natursyn som ligger bakom de
"ekologiska"
odlingsformeralternativa
na med awisande av vissa av de medel
som vetenskapenoch tekniken stallt till
forfogande, pi"minner mycket om de
forestallningarmdnniskansplats i naturen som var ftirherskande ftire naturvetensapensgenombrott. Her sesnaturen
och kosmos som en slagsjatteorganism
vilken allavarelserharsin platsoch funktion.

den na ftirlndrade narursyn kompl icerad vetenskaplig utgingspunkt godtycklig
pi ett alldeles speciellt sdtt. Eftersom avgrdnsning av vilka hj:ilpmedel som dr
odling alltid har inneburit en strid med
tillitna. Det finns allti ett drag av narureller ett mowerkande av naturens krafmystik eller ekologisk mysticism inom
ter, fiir att tillfredsstdllamd.nskligabehov alla alternativa odlingsformer.
av fiida, foder och fibrer, dr det omcijligt
De stora problem och utmaningar
att principiellt ta avstS.ndfrin manipulasom sivd.l v5.rt eget som vd.rldensjordtion och ingrepp. Di blir odling omcijlig bruk stir inftir med hensyn till produki alla dessformer.
tionsfiirmaga, miljo, helsa och resursMan skulle kunna sdgaatt odlingens hushillning kan inte kisasutan en firrutpraktiska verksamhet langt fcire indusdttningsl<is
syn pi vilka medel och mestrialismen har haft naturvetenskapens toder som d.rb*t lampadefor att uppni
natursyn som en fiirutsc.ttning. Detta ha
m5.len.
dock ofta beslcljatsav olika ideologiska
D:irfor leder de alternativa odlingsforestdllningar om samverkan mellan
formernas ideologiska tiverbyggnad
odling och natur.
in i en iterv[ndsgr:ittd. Om man
Det praktiska utfallet av dennna konser till jordbrukets framtid" at bide
fl ikt mellan idd och verklighet har istdllet
biodynamiken och den iivriga
"ekologiska"
blivit att vissa hj:ilpmedel i odlingen,
mystiken i exakt
som i miljtrJebatten fhtt ett alldelessdrmening lika reaktiondra. I likhet
"ekoloskilt symbolvd.rde,awisas av de
med den alternativa medicinen,
giska" skolorna. Andra, mer traditionelkan det dilemot giira succe sivdl
la medel och metoder accepterasdarepi den politiska som den kommermot utan nigon mer systematiskuwdrsiella marknaden.
dering.
Nu finns det en vanlig invindning
Handelsgbdseloch kemiska bekampmot den diskussionsom jag har for och
ningsmedel er inte tillitna i den ekolodet d.ratt om man bara sarsartillreckligt
giskaodlingens teori och praktik, medan
med forskning pi den "ekologiska" odderemot plogar, traktorer och skcirde- lingens metoder, kommer dessaatt bli
trciskor 1r det. Analogin med vad som d.r <iverldgsnaalla "kemiska". Argumenter
"alternativa"
tillitet och inte inom den
ir intressantendasti den meningen att
medicinen 1r sliende.
det inrymmer en mirkligsyn pikunskapens miijligheter och begri.nsningar.Vi
Pseudovetenslop
kan ju nlmligen inte pi forhand veta
Den kritik och den analysav den biodyvilket resultat som kan komma ur ur
namiska forskningen och det biodynaforskning och uwecklingsarbete.2
miska jordbruket som bl a kommit till
Olle Pettersson
uttryck i flera tidigare nummer av FolkFcirfattarerrdr agr. dr. och verksam vid
vett dr riktig. Att antroposofin dr en form
SverigesLantbruksuniversitet i Ultuna,
av pseudovetenskap,som ger sig ut ftir
Uppsala
'O6ilig odling'
att vara nigonting annat, ar rydligt och
Delvis dr denna fifrandring i synsdtt viktigt att pipekaNoter:
mycket sympatisk och en fiirutsd.ttning
Samtidigt i.r det viktigt att granska I Ahernatiua odlingsformrr ir samlingsnamn for
ftir en hantering av de stora <iverlevnads- ocksi motiven och argumenten kring
dla skolor som av princip awisar urnynjandete av
"ekologiska"
latdoslig handelsgodsel och kemiska bekampfrigorna, men samtidigt rir den probleden del av den
odlingen
ningsmedel. Numera kallar man sig EhohgLrht
matisk i andra avseenden. Ett synsdtt som inte utgcirs av biodynamiken. Di
hntbnth. Den biodynamiska odlingen ir endast
som ger minniska, djur och natur lika
blir emellenid kriteriet inte skillnaden
en av dessaskolor.
vdrde leder t ex till komplikationer vad
mellan vetenskap och pseudovetenskap
det galler grundlaggande humanistiska utan istdllet distinktionen mellan en fcir- 2 Mer att ldsa kring detta
dmne finns bl.a. i
utsittningskis syn pi odlingens medel Altemativ i odl ingen. Akruellt frin l^antbruksuvdrderingar.
och metoderoch en meradoktrini.r, fr5.n niversitetet 388, I 990.
Pi odlingens omride blir emellenid
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Bengt aY Klintbelg
pa fiireningsmiite
detta fenomen. En folklorism 1r en omtolkning av ett cldre kulturelement som
darigenom flr en ny innebcird och ett
nytt sammanhang.Ett annat exempelar
de moderna fti rsijken att fcirklaragi.ngna
tiders hdxerier och haxprocessermed att
hdxorna anvdnde narkotiska preparat.
Sidana preparat hade pi sin hojd en
marginell berydelsepi den tid det begav
vetenskaP.
sig, men i vira dagar1r narkotika ett stort
problem och darfor ir detta en ftirklaf Klintbergs forskningsdmne d.r
I
ring som passarftir vir tid.
folkloristik, laran om muntliIl
Det i.r mycket vanligt att gamla myter
Ff
ga traditioner och om tradefrr pseudovetenskapligaomtolkningar
ringsprocesser.Folkloristik ar ett eget
eller omgestaltningar. Si t ex har berd.tdmne i minga andra lander, men rd.knas
telser om mdnniskor som blivit bortftiri Sverigesom en del av folklivsforskningda av UFOn stora likheter med aldre
en.
tiders bergtagningsmyter.Fiirr blev man
Den centrala frigan inom folkloristibonfcird (och ofta ftirford) av troll, nu
ken 1r hur sagor,vitsar, myter och andra
blir man det av utomjordingar. Denna
muntliga berdttelser fcirendras och anpassas.I allmenhet finns det en ganska
stabil kdrna (episkt skelett), som skiftar
gestait nir den berdttas vidare i olika
sammanhang.

Pi Vetenskapoch Folkbildnings foreningsmoteden 3
oktober talade Bengtaf Klintbngom hur gamla mper har
omtolkats for att passaihop
med modern teknologi och

Nya tolkningBr
Det 1r inte bara sjilva texten hos folklore
som kan fordndras,utan ocksidesstolkning. Ett exempel ar de moderna om"[Jti
tolkningarna av den kanda folkvisan
vir hage dil vdxer...". Fc;r 10-20 er
sedan borjade den uppfattningen spridas att de vdxter som rdknas upp i visan
d.rsidanasomkan anvdndassom Preventivmedel eller som abortmedel.
Denna tolkning finns inte belagd i
det ganskaomfattande traditionsmaterialet frin dldre tider om just den har
visan.Darford.rdet rimligwis en modern
omtolkning. Den har livskraft darftir att
den svarar mot moderna fcirestallningar
om dldre tiders kvinnokultur.
"folklorism"
ftir
Ibland anvdndsordet
r4

gamla myt hade inte kunnat leva vidare
utan att omtolkas, eftersom det inte gir
att ta troll pi allvar lengre.
Drakar, troll och sjcijungfrurg5,rinte
lengreatt ta pi allvar,men det verkar gi
att ta sjciodjur och kanske rentav snijmannen pi allvar.(Storsjoodjurethar ju
fridlysts av ldnssryrelsen,lit vara sdkert
pi turistpolitiska snarareln zoologiska
bevekelsegrunder.)
En orsak till detta kan vara att det dr
lettare att passain sjtiodjur ln sjcijungfrur i den moderna vetenskapligavdrldsbilden. Enstakakvarlevandeexemplar av
utdo,Jadjuraner er ju i och ftir sig ingen
orimlig tanke. Sjciodjurenhar ftir <ivrigt
bytt utseendetill ftiljd av vetenskapens
framsteg. Fcirr (t ex pi gamla kanor) sig
de ndstandltid ut som fcirvuxnaormar.
Numera, dvs sedandinosauriernablivit
allmint kenda, ser sjtiodjuren i allmenhet ut som <idlor.

tlseriktd

iver

Klintberg varnadefcir en alltfor stor iver
att forklara myter naturvetenskapligt.
M5.ngamyter har helt enkelt ingen verklighetsbakgrund,och en naturvetenskaplig ftirklaring kan darfor bli en legitimering ftir sanningsansprS,ksom inte c.r
berlttigade.
Det galler t ex (ftir att ta ett oskyldigt
exempel) berlttelsen om grodan som
blev en prins ndr den kysstesav en prinsessa.Somliga har velat fcirklara detta
med att vissapaddor har sekret som ger
upphov till hallucinationer.
Detta ftirklaringsftirsok i.r dock en
<iverloppsglirningsom sprider mera ftirvirring dn klarhet. Berittelsen 1r helt
enkelt en fantasiprodukt, och ftir den
delen en mycket vacker sidan.

Hry,
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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!
FOLKVETT NR 3-4
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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.
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. Randi atsattrtir

El Cerritcr
sig ha bevis ftir att det finns en SatanscA 94530
stiimningshampanj
sekt i Norge som dgnarsig it barnoffer
USA
och kannibalism.Nigra bevis i polisiir
JamesRandi, en av forgrundsgestalterna
i cstcop, har utsatts ftir en hel rad av
mening fiireliggerdock inte
. I Gellers
stdmningarvid olika domstolar. Det Ir
Bide i USA och England finns det
fotsp,frr
Uri Gellersom liggerbakom, och ankla- Den tyskeskeptikernVerner Walter har gott om "satanistjd.gare"med anknytblivit stimd avAndreasSchneider,
gelsernagaller vad Randi har sagt och
UFOning till kristetfundamentalistiska
grupskrivitom Geller.Som bekanthar Randi log i von l)enikens anda, pi lika svaga per. De pS"stiratt det finns en omfattansedanlangeoffentligt kritiseratUri Gel- grunder som Geller har stdmt Randi. de internationell konspiration av djdlersolika bedrdgerier.
Nigon stiirre chansatt vinna processen vulsdyrkare.
Gellerhar f or lor atd e m i l s o m h i tti l l s torde han inte ha, men den tyskalagstiftUppskattningarna om hur m5.nga
har avgjorts, men mycket tyder pi att
ningen ir sidan att Schneiderriskeraratt
barn som offras lrligen i USA varierar
han rdknar med att kunna tysta Randi E betalasina egna rd.ttegS.ngskostnader.mcllan 50 000 och tv5.miljoner. Flertamed sina stdmningarutan att vinna n5.- De tyskaskeptikernahiller pi att inrdtta let av dessaska ha kidnappats. (Som en
en fond for rdttshjalp i sidana fall. jlmForelsekan ndmnas att det begis ca
gon enda av rittegingarna. Randi tvingasndmligen betalaallardttegS.ngskostna- (GWUP-Aktuell nr 2-3, l99l)
20 000 drip och mord per ir iUSA, och
der sjalv,och det r<irsig om hundratuatt ca 100 barn kidnappasirligen, varav
sentalsdollar.
civerhalften kommer till rdtta.)
o Reagans asnolog ifarten
Fleraavstdmningarnahar riktatsiven
Skeptiker-Nytr framhiller art saramot cslcop, eftersomGeller havdar att Nancy Reagansasrrolog,Joan Quigley,
nist-konspirationend.rcn modern myr
Randi har talat pi cslcols uppdrag. forutspidde vid irets borjan Saddam ("urban legend"), vars fiirhistoria dr allt
Randi har, med sorg i hjertat, avsagtsig Husseinssnarahadanglng,som skulleta
annat dn hedervdrd."Forestillingenom
sitt medlemskap av cstcop i syfte att sin borjan den 20 januari. Flera andra en hemmelig sektsom praktisererbarne"cslcop
ska besparasfrin att dras in i
astrologerforutspidde ocksi i bcirjanav mord, kannibalisme og seksuelleorgier
januari Husseinssnara dod. Det som er blitt brukt i forfolgelsenav minoritetssidan rdttegingar om och ndr jag nlmner Gellersnamn igen." Randi var som overtygadeQuigley var att Hussein Ir
grupper gjennom hele Europas histobekant en av cstcoPsgrundare.
fbdd under samma stjernteckensom ri e."
For att forhindra att Randi tystashar
Hitler. (GWUP-Ahtuell nr 2-3, I 991)
. NIVFO jubilerar
amerikanska skeptikersatt upp TheShepo
tics Legal Fund., vars syfte dr att stiidja
Satanism i Norge
Samtidigt som det nybildade SKEPSIS
sivll Randi som andra som kan drabbas Skeptiker-Nytt, medlemsblad ftir den
borjar fl fart pi verksamheten(man har
avdennatyp av missbrukavdomstolsvd- nyanorskaskeptikerorgan
isationensKEp- redan 180 medlemmar)firar den andra
sendet.Den som vill lamna ett bidrag sts, berittar i sitt lorsta nummer (nr 1,
norskaskeptikerorganisationen,
NIVFO,
kan anvinda foljande adress:
i99l) att satanismhysterin
nu har n5.tt sitt l0-irsjubileum. I NIVFO-bulletiThe SkepticsLegal Fund
Norge. En polistjd.nsteman
i Oslo menar nen nr 2,1991, gor man en t illbakablick
Robert Steiner. CPA
pi de gingna iren.
P.O. Box 659
NIVFO bildadesir 1981av personer
med bakgrund i UFO-rorelsen. De ftirsta i.ren domineradesverksamhetenhelt
av UFO-frigan, dar NIVFO frin borjan
intog en skeptiskhillning. Efter nigra ir
och slrskilt scdanman frtt kontakt med
csrcoP brcddade man verksamheten,
och den har nu sammabreddsom iandra
skeptikerorgan
isationer.
NIVFO har emcllertiden annan organisationsform d.nandraskeptikerorganisationer.I jubileumsbetraktelsen
for"NIVFO
klarasdetta si her:
srarrersom
et privat forsok,cller sriftelse;dette bl.a.
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et privat forssk, eller stiftelse;dette bl.a.
fordi irelang erfaring hadde vist at det
i en
tradisjonelleorganisasjonsmonseret
forening har en tendenstil 5.vare tungrodd - mye tid gir med til rent orgaEtter provning og feinisasjonsarbeide.
ling mener vi 5. ha funnet frem til det
"
mest effektive fu nsjonsapparatet.

. Engebh stattning
Den australiskatidskriften the Skeptic
( 11: 1, 1991) ta r u p p fra g a nv a rfti rma n
inte anvdnder den vanliga stavningen
"sceptic".
Orsaken dr att man vill skilja
"inte
tror
vardagsskeptiker
som
sig frin
pi politiska l<tften,pi ekonomer eller pi
sin mansellerfrus lciften".Darfor anvd.n"Skeptic" (med
stort S) ftjr sin
der man
egen tidskrift och organisation,och an"sceptic"
vdnder den vanliga stavningen
for ordets vanliga bemdrkelse.Men ndr
"det
stavasmed
man itelefon pitalat att
"Austrak" har man i bland fhtt brev till
lian Sceptiks".

. , snohgie dohtor
Ar 1987 blev PeterNiehenke doktor vid
universitetet i Bielefefdpi en avhandling
om astrologi, som.enligt de tyska skeptil
kernavar en parodi perr.t..rrlap. De
har
gjort itskilliga ftirscik atr fl .x"m.nrb._
slutet upphavt, men hittills utan fram_
ging. (Der Skeptiker I, I99I)

. Argentisha sheptiher
I fugentina har det ftirstanumrer av den
nya tidskriften "El Ojo Bcdptico,, (det
skeptiskacigat)kommit r'r,.M"n tar bl a
upp parapsykologi och pseudomedicin
till granskning.Vidare finns en recensi_
on av boken "lVikingos o exrraterrestres?,,
av arkeologenJuan Schobinger.Det d.r
en granskning dels av von Daniken_
mlten om atr de latinamerikanskahrig_
kulturernafick besokav utomjordingar,
i.l:.,"u pistienden arr vikingar ska ha
besoktdcssakul turer.

Gunnar Steineck

"Naturliga lakemedel"
"naturliga
imnen" 1r ofarliga1r
I Att
en av de viktigastemyterna bakom den
stora fiirslljningen av olika produkter
i den s.k. halsokosthandeln.
"naturmeDen juridiska termen
del", som definierar preparatvilka flr
sdljasutan den kontroll som galler fiir
lakemedel,andasofarlighet, ett bdttre
"kemiska"
lekemedel.
alternativ till
Den vorespdnnandeatt seen historiebeskrivning av my-ten, frin dess ursprung fram till reklamfundament fo
en miljardindustri.
Att myten flr spridning bland sot
betong och asfalticentraleuroparyck
er jag forstieligt. Att den flr en sidar
kraft bland Linnes barn och barnbarr
ftirstir jag inte. Vi bctrvdl veta att viss ,
svampar er skadliga, andra dtliga, at
huggormensbett svider och att destil
lat av jdst potatis kan ge huvudvd.rk.
En patientgrupp som varje ir pi"naturliga"
d.mnenkan
minns om att
stc.llatill ston flirrret d.r de som c.r
allergiskamot pollen.
Sten Forsman nd.mneri Lakartidn ingen ( nr 18, 19 9 1 ) a tt h a n s e tth u r
minga patienter med atopisk dermatit, allergi som ger symtom i huden,
"naturmedel".
En 26ftirsimrats av
irig kvinna hade sedanlange mittliga
hudbesvir, orsakade av allergi, som
kuperats med lokal behandling kompletterat med tabletter. Han mijtte
patienten di denne sokt en akutmottagning, kraftigt fcirslmrad med utslag
iiver stora delar av kroppen.
Forsdmringen hade intriffat efter
intag av ett <intd ordinerat av en homeopat. On-tdet kallasOT-t0 och inne"behS.llerett stort antal dmnen, bl.a.
tula alba, aa", ett slagsbj<irk-extrakt.
En 1 4-irigfl i cka hade varit besvd.rsfri under ett irs tid. Mittliga besvdr
forde henne till en homeopat. Hon
fick tre olika preparat, varav ett var
ordentOT-1 0. Flickan f<irsc.mrades
ligt efter nigra dagar.
Forsmanskriveratt det var ett av de

allvarligastefallen man sett pi kliniken.
Ett allergitest, ett s.k. RAST-test, gav
en klar reaktion for bjork. Upphettning av bj6rk-extrakt ftirstor inte de
d.mnensom framkallar allergin.
Forsman beskriver dven en 45-fuig
kvinna som hade en hudtumor, basaliom, som kan vara lokalt aggressiv.Under ett irs tid hade hon gitt hos en
homeopat som ordinerat salva under
"eksem".
diagnos

Kvacksalveriet och den seriiisa
etnofarmakolo6[n
ll Kanskeanvdndervi for liten andel av
de pengar som leggsned pi att fr fram
nya lakemedelpi imnen frin vdxtriket.
Vissamedicinalvdxterskulle kunna vara
billiga alternativ till en del lrkemedel i
fattiga lender. Kanske vi kan ldra oss
nya farmakologiskaprinciper genom
att underscika aktiva substanser frin
vdxtriket.
Inom etnofarmakologin studerar
man medel frin vdxter som har haft
medicinsk anvd.ndninginom olika kulturer. Modern etnofarmakologi ir ett
wervetenskapligt omride med inslag
frin botanik, kemi och fumakologi.
En flitig skrifutellare med rcitter
inom omridet 1r Jan G Bruhn. Han
har varit chefredaktcir fcir Journal of
Ethnopharmacology, en viktig internationell tidskrift. Hans avhandling
g:illde kaktusalkaloider. P5"Apotekarsocietetensforlag har Bruhn nu samlat
ett antal uppsatserkring etnofarmako"Naturliga
kihemedtl".
logi i

Bruhn menar att halften av l:ikemedlen i vir farmakope (de lakemedel
som sdljspi apoteket)har sitt ursprung
i naturen.\7HO giir viktiga satsningar
p5. att uwd.rdera vd.xtdrogersom anvd.ndsinom traditionell medicin i olika
kulturer.
Den ackumulerade minskliga erfarenheteninom traditionell medicin Ir
viktig och fir inte tappas bon. Detta
illustrerasav en underscikningsom visade att av slumpmiissigt insamlade
vdxter var 10 7o aktiva i ett experimentellt tumijrsystem medan bland vdxter
som anvints mot cancer i folkmedicinen 20 o/o var aktiva. Hela 5O o/oav
vdxterna som anvdnds i pilgifter var
aktiva i samma system.
Tyvlrr blir jag weksam till Bruhns
skriftstalleri genom hans attiryd till det
moderna kvacksalveriet.Bruhn tar inte
alls avstS.ndfrin den volumin<isa for"naturmedel"
sdljningenav
i halsokosthandeln. Tvdrtom, han vill att vi i
Sverige skall odla medicinalvdxter fiir
att tillfredsstdllaen internationell mark"griina
nad ftir
mediciner". Han rycks
se det som gladjande att allmd.nheten
"narurmedel".
har okat intresseftir
Bruhn talar inte alls om att myrer
skapas och vidmakthills av dem som
"naturmedel".
vill s:ilja
Han nd.mner
inte heller att en onodig farmakologisk
problemlosning introducerasfiir smikrdmpor som i de flesta g5.rciver utan
piller.
En ytlig lxning av boken ger splnnande fakta kring etnofarmakologins
arbetssd.tt
och i nt ressantadetaljbeskrivningar kring olika medicinalvd.xter.
Jaglaserdock boken med skepsisnir huvudredaktcireninte ftirmir upprdtthS.llaen klar r.girg mot kvacksalveriet ttirs jag inte lita pi att det skrivna
har granskatsmed rimliga vetenskapliga krav.
Bruhn har rcitter inom etnofarmakologin men rycks idag fA sin nrring
utanftir vetenskapen.
I
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Hdkan Marklund

Bravo,Brontosaurus!
Det finns en del forskaresom
ser berydelsenav populdrvetenskapoch folkbildning.
StephenJay Gould har kommit med sin tionde bok, som
stimulerar dll arr ranka kritiskt men ockseger en inblick i vir fascinerandeom-

viss upprittelse 5.tsidana forskaresom
hitintills bara varit kanda genom sina
misstag.Den flir ftireningen inte helt
obekanteJ*o
Randi ndmns ocksi i
boken.

Brcntosaurus en bra b6rian

De har sm5.historierna dr ofta tankevd.ckandeoch stimulerar till ifrigaslttande om sanningshalteni dogmer och
myter man dagligen kommer i kontakt
vlrld.
med.
Gould har, under evolutionensging,
L-,-Nu har den kommit, den efterleng- som fcirfattareblivit mer lattlast. Hans
tade tionde boken av Stephen Jay tidigare essdsamlingar,Euer sinceDarGould, Bully for Brontosaurus(ungefar
utin (frlk sedan Darwin), The Panda's
"Bravo,
brontosaurus).Fcirmig dr den
Thurnb (Pandanstumme), Hen's Teeth
i alla fall efterlangtad. Som redaktioand Horse's Toes och The Fhrningo's
nens biolog och med stort intresseflir
Smil"e(Flamingons leende, bara halva
bide evolution och folkbiidning dr just
boken ir <iversatt) :ir berydligt ryngre
den har typen av bcicker det som jag
att ldsa. Darft;r kan Bully for Brontolangtar allra mest efter.
saurusvara en bra b6rjan.
Bully for Brontosaurusfinns d.nnu
Essier
bara inbunden pi engelskamen den
Boken Ir egentligennummer fem i en kanske kommer pi svenska s5.
smi.serie av bcicker under temar Reflcctions ningom.
in Natural History, det vill sdga en
Wonderful life (Liver dr underban),
essdsamlingav blandat innehill med
Goulds ftiregiende bok, dr dven den
tonvikt p5.evolution.
relatiw lansmelt men dr ingen essdsamI de olika avdelningarnafinns denna ling utan historia som behandlar
fyngi.ngbland annat ft ljande rubriker med: den i The BurgessShale,som d.r
en av
Dinomania, Fads and Fallacies,Intelde viktigaste fyndplatserna n1r det gd.llectual Biography och Evolution and ler ledtridar om livetstidiga uweckling
Creation.
i och ftire kambrium.
Her under doljer sig historier om
Time\ Arrout, Time's Cycle ir en
bedrdgerierinom vetenskapen,om hur
annan bok med ett genomgiende rema.
dilig killkritik kan ftira historier vidare Boken behandlarhur synsdtten
pi tidsi bide vetenskapensoch folkbildningbegreppetvarierat undertre epoker.An
ens namn. Nagra forskarportrdtt finns
Urchin in the Storm, dr nc.rmastert
ocksi med. Dessaporrrd.ttdr inte bara portrd.tt galleri civerkinda och somliga
"hjd.har"
glorifiering av
uran ocksi. en
d.vennu levande forskare.

The MismeAsureof Man (Den felmd.ttamd.nniskan)ir en berittelse fri.n
en aktivr mdtandepaleontologsom med
dagensmetoder ser pi. gamla bevisfrin
tidigare unders<ikningardar det varit
aktuellt att visa md.nniskansintellektuella <iverldgsenhet
och di specielltden
vita befolkningens. Har diskuterar
Gould ocksi IQbegreppet och dess
relevans.

Populiwetenskap och
folkbildning behtiy$ . . .
Alla dessabocker visar oclai arr verenskap ir minst lika spinnande som ockulta foreteelser.Ett annat sd.ttatt visa
att det d.rm<idanl<int att skriva denna
typ av bcicker dr att de dr anvd.ndbara
nir det galler att sakligt bemcita kreationister eller rasister.Jag
kan barahoppas att andra sakkunniga inom dessa
och alla andra omriden ser hur viktigt
det dr att fakta n5.r ut till den breda
allminheten.

. . . iiven i en ny spalt
Sj:ilv tinkte jag i och med detta nummer ftirscjkastartaen ny sektion i Folkvett. Iden tlnkte jag behandlaolika bra
ftirsciktill Popularvetenskap.Detta for
att balanseraden laitiska stimpel tidningen har och iven fbrscikalyfta fram
de goda fcirsciksom sker i denna anda.
Dr Goulds forstapopul ervetenskapliga bok var ftir ovrigt Ontogenyand
Phyhgeny, som behandlar hans egen
forskning. Den ir mycket tung och
svirldst men kan nd.mnasi sammanhanget som ert bevis ftir att fiirmigan
att skriva populan gir att ftirbettra om
bland annar intressetfinns.
t-

Inte en brontosaulTts - tnefl en
75 niljoner dr gammal mosasaurus,

FOLKVETT NR J-4

rggr

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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Ftirfalskningens
kulturhistoria

Det d.ren vanlig missuppfattningatt
antika och medeltidalardaskulleha varit
tolerantamot forfalskningaroch kanske
rentav ha varit ointresserade
av skillnaAnthony Graftons bok Forgersand Criden mellan falskaoch dktaskrifter.Graftics. Creativity and Duplicity in'W'estern Scholarship (Princeton Universiry ton tar hil pi den myten, och framhS.ller
itskilliga exempelpi hur lorfalskningar
Press1990)
avslojadesoch fordc;mdesredan under
vllskriven
Graftons bok ar en mycket
historisk essdom forfalskningarav larda antiken.Den storeld.karenGalenos(129c:a200 e Kr) blev t ex s5.upprord nd.rhan
skrifter och historiska dokument. De
flesta av hans exempel er fdrfalskningar fick se bcickersom falskeligenuppgavs
varaskrivnaavhonom sjllv att han skrev
av antika texter.
en hel bok for att klara ut skillnaden
Forfalskarehar haft minga olika syfmellan d.kta och falska bocker under
sin
verksamhet.
Minga
har
velat
ten
med
Suen Oue Hansson
skapa sig berommelsesom forskarege- hans eget namn.
Grafton framhi,ller starkt den histonom att presenteraen ny sensationell
riska
kontinuiteten i kampen mellan forvelat
har
ocksi
bevisa
egna
kalla. Minga
vetenskapliga,religiosaeller poliska idd- falskareoch kritiker. Kritikernas grundlaggande metod fijr att avslcijaforfalsker. Atskilliga ftirfalskningar har haft till
syfteatt glorifieraden egnanationen,t ex ningar har hela tiden varit densamma,
ndmligen att pitala anakronismer.En
genom att ge den egna fursteslaktenen
Att
sig
till
tusenirsskifte.
drar
ihop
Det
anakronismir ett elementsom inte pasherstamning
som
kunde
anknyras
till
att
sekter
kommer
profenya och gamla
sar
in i den angivna tidsperioden.Anamaltestamentliga
stamtavlor.
M
inga
gam
jordens
underging, harmagedtera om
kronismer
kan galler spri.k, tankesdtt
och
medeltida
munkar
forfalskaprdster
jorden
och Jesu
don, himmelriket pi
juridiska
ell
er
fys
iska
forhi.l landen.
de
historiska
och
texter
i
syfte
iterkomst dr vdl i sig en ganska sdker
En
tidig
expert
att
bevisa
den
egna
kyrkans
eller
det
egna
pi skillnaden mellan
profetia.
dkta
och
falska
texter
var Por$rrios(dod
Den som villvdrma upp inftir ir 1999 klostretsrltt till vlrdefulla reliker.
c:a
300 e Kr), som kanskedr mera kand
Oavsett syftet miste en forfalskare
kan ldsaSektenav Dean R Koontz (Minsom
filosof.Med stort skarpsinnepitalalyckas
med
ting
fcir
att
bli
framen
amerikansk
sekt
l)dr
ser
plotsfrra
pocket).
de
han
flera brister i de judiska och
gingsrik:
i
en
sexi.rs
pojke,
ligt Antikrist lterfodd
kristna
heliga
skrifterna.Bl a visadehan,
1.
Han
miste
texten
en
sprS.klig
utge
jakt
ftir att
och startar en hensynsl<is
med
ledning
av
ett flertal anakronismer,
formning
som
att
den
ser
dkta
ut.
gcir
mcjrdahonom (och hans mamma).
att
Daniels
bok
inte kunde ha varit skriantingen
2.
Han
misrc
framstc.lla
ett
Fcirutsdttningendr vd.latt du har en
ven
pi
f Kr si som det pistods.
dokument
med
en
sidan
fysisk
ut500-talet
lengre, sysslolostigresa eller liknande
(Bokens
exakta
forutsagelser
om handelformning
att
det
ser
dkta
ur,
ellzr
ge
framfcirdig. For detta ir knappastlitteser
100-talet
pi.
f
Kr
han
som ett
sig
en trovdrdig f<;rklaringtill att origiratur, men vdl en thriller enligt beprcivat
rydligt
bevis
atr
var
den
skriven ftirst
naldokumentethar kommit bon.
pi
Si om du
amerikansktbastsaljarrecept.
efter dessahandelser.)
3. Han miste trovdrdigt redovisa hur
kan sti ut med att pojkens morsa naturPorfyrios var icke-kristen, och hans
han har fhtt tillging till dokumentet.
ligtvis dr fotomodellsvacker;att sektlekritik
av kristna urkunder var ett led i dc
visa
4.
Han
miste
hur
dokumentet
pasfi,rl;
derskan naturligwis dr fruktansvdrt
religitisa
striderna. Pi det hela raget har
sar
in
i
det
stora
av
pusslet
annan
att stilen dr oerhcirt pratig {"Hon var
forfalskningar
ndstan alltid avslcijatsav
historisk
information
som
han
vill
ilsken, fruktansvc.rrarg och rasand.")t
kritiker
vars
religiosa,
sammanfoga
det
med.
politiska eller vetja, di har du ett par spdnnandetimmar
tenskapliga
uppfattningar
vetenskaperstredmot dem
I
takt
med
de
historiska
framfor dig.
som
understoddes
av
den forfalskade
nas uweckling har det kraws alltmer
Psykologi och mdnniskoteckning 1r
texten. Minga framstS.ende
textkritiker
alltsi pliga; vdlfunnet c.r det dock ndr sofistikerademetoder ftir att lyckas med
dessafrra uppgifter, men de grundlag- har varit fOrbluffandeokritiska mot texlven pojkens nirmaste bcirjarwivla, inter som stodde deras egna favorituppbilla sigsaker,tro... tirdet nigot konstigt gande problem som en forfalskarebrotfattningar.
varit
tas
med
har
desamma
under
mer
d.n
med grabben?
Grafton framhi.ller gdrna forfalskwitusen
ir.
Jonas Sdderstriirn

genhet togs f<irmodligenav Kjell Sellin,
lektor i filosofi vid Kopenhamns univer"lasitet. Han havdadei en interviu att
maernaiTlbet kan gore det samme.De
vil bare ikke optrcde med det ligesom
Uri, for de synes,at det er misbrug af
guddommeligkraft".
Det skulle vara intressantom nigon
ville gcira en studie av Gellers besciki
Sverigesamma ir (1974). Studiersidana
som'Wegnerskan vara av storr vd,rdeatt
henvisatill nastaging en smart bedragare lanserassom mirakelman.

Fiir trikiga tagresol
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"Kristi

verksamhet dr s5.enasti.ende
som hela mdnniskovardandet.I en enda
tillvaro i en fysiskLropp har han upplevt
och genomlidit vad vi fullbordar samtliga inkarnationer igenom."(ss62-63)
Det betonasstarkt att mdnniskankan
och bor sti i forbindelsemed andevdsen"Htigre
vdsen och
den av olika slag.
avlidna mdnniskorkan trdda in. De ger
oss rid som tillika inneber ett inre stdr"i
kande." G 20) Varje person sdgssti
forbindelsemcd ett dnglavdsen"som g<ir
"utifrin
det mojligt att betraktasig sjelv
det evigassynvinkel." (s 27)
Antroposofins mc.nniskoidealer en
f)randligadmdnniska. Milet dr att vi ska
"liisa
oss ur materiens Flattrar" (s 63).
"vdxer
lyckas med detta
den
man
NIr
(s
lkta friden fram" 71). Dettasdgsocksi
visa sig i fitrhi.llandet till medmdnniskorna:
"Ar
vi spirituellt konsekventa,kan vi
med desto stiirre toleransgi in pi vira
medmdnniskor.Ju bestd.mdarevidr, desto st6rre civerseendekan vi ha med
andra."(s70)
En god antroposof ska derfirr inte
vara en stridslystendebattcir.
"I
hetsigadiskussionerdr spiritualiteten frinvarande. Vid for mycken klokskap blir den utslagen.Den kan deltaga
om vi lyssnarbdttre p5.varandra,det vill
sdgamer helhetsmdssigtvarseblir varandra. Lyssnandetvisar sig vara ett vdsentGemenskap, ett skeende. Andevetenligt bidrag. Annars blir vi scinderrivnai
Kristusuppenbarelden
nya
skapenoch
sen (ForlagMercur, 1990) dr den andra ett upprort debatterandeoch sammankomsten resulterari en tdrandestrapatsi
svenskaupplaganav en ryslaprakig bok
som kanske bast kan beskrivassom en stdllet fcir att bli en vd.ckandetilldragelse." (s 28)
uppbyggelsebokftir antroposofer. FijrIdealet om tolerans och om en ligfattarenAnton Kimpfler ger rid om hur
man skalevasitt liv, och den ger dermed meld samtalstonhor fcirvissotilldet mest
sympatiskahos antroposofin. Ett minocksi en god bild av antroposofinsmdndre sympatisktdrag,som ocksi kommer
niskosyn.
"Kristusuppenbarelse"
som
det
Den
rydligt fram i Kimpflers bok, er florharlitalasom ititeln inneberinte att budska- gandet av lidande och smdrta.Aven detta henger samman med idealet om en
pet 1r kristet. Fcirkunnelsenskiljer sig i
avgcirandeavseendenfrin flera av kris- forandligad mdnniska. Enligt antropo"visar
sig i smlrtan en vig till
tendomensgrundprinciper- si t ex talas sofin
"gudar"
ipluralis, och Kristusge- begrlnsning av det materiellasherravdldet om
"fostrar
oss"
de." Lidandet och smlrtan
staltensammanftirsmed troselementfrin
"andliga
och oppnar
portar". Den som
andra religioner:

ningarnaspositiva bieffekter.De har i
hog grad stimulerat den textkritiska traditionens framvdxt, fonbestind och utveckling. Killkritiken hade stitt p5.ett
lagrestadium id"g,tycks han mena,om
"kriminella
den inte stimuleratsav sin
kusin" fo rfalskningskonsten.
Grafton har en tdmligen optimistisk
syn pi mojligheternaatt avslojaftirfalskningar,itminstone om de dr gjorda l5.ngt
efter den period de sdgsharstammafr5.n:
"Om
det finns nlgon lag som hiller
for alla forfalskningar, si d.r det helt
enkelt att varje forfalskare,hur skicklig
han ln 1r, sd.tterprdgeln av sin egentids
liv, tankesdttoch sprik pi det lorgingna
som han hoppas gora realistisktoch levande. Men hur In de detaljer han anvd.nderimponerar pi hans samtida publik, kommer de att fl bedrdgerietatt
framsti i rydlig relief ndr de iakttas av
senaretidersldsaresom kommer att kentidsperiodsom <iverna igenforfalskarens
lagats pi den angivna tidsperioden ftjr
det fc;rfalskadedokumentet. Ingenting
blir si ftirlegatsom en periods syn pi en
annan period."
Suen Oue Hansson

Antroposofisk
uppbyglglelse

z5

"ftirherdas
undflyr smdrran
i det yrtre".
(s 61) Darfcir ftirdoms anvdndningenav
smdrtstillandemedel.
"Genomginget
lidandehiller ossvakna gentemot det som vi .sjdlvadr och
ocksl gentemot den andliga virld som
std.lleross infijr uppgiften att civervinna
det. Men nufoniden ftinrings ofta lidandet genom att medvetetneddempas
av farmaceutiskamedel. Den spirituella
oppning som vill uppsti forstores genom dessa.Det som vi borde ftirvdrva
som hcigrevdsengir forlorat fcir oss." (s

30)
Antroposofin innefattaralltsi en stark
strd.vanbort fr5.ndet materiella.Kimpfler beskriverdessframtidsmil pi foljande sdtt:
"Antroposofin
dr anlagdsomen lingvarig process. Dess andevetenskapliga
fo rskningsronvill tjana till att vi kan bera
vira jordiska erfarenhetersfrukter in i
framtiden. Det handlar om att vara med
i byggandet av en ny jord. I allt detta
miste det spirituellasverkan besti provet.
Ett nyrt belivandeav vdrlden genom
minniskans andliga aktivitet kan trdda
till. Det som vi individuellt och gemensamt verkstdllerblir till en bild for ett
blivande kosmos. I detta forblir vi inte
barn till gudar, vi uwecklas till att bli
gudarssyskon."(s71)
Suen Oue Hansson

Att slippa
reinkarnetas
Hester Mundis bok tO I sltt at undvika
reinkarnation (Bonniers 1990) dr, som
titeln liter anryda, en New Age-parodi.
Mundi hevdar inledningsvisatt rein"underberyg
karnation ir ett
ilivets skola och ett w5.ngatt gciraom livet ging pi
ging, dnda tills man fhr till det", och
"genom
boken handlar om hur man
FoLKvET-r NR l-4
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upplysningflr till
gi.ngen".

detrettredanflirsta HiStOfiSka

Boken ger bl.a. upplysning om hur
man ska genomfiira si kallat positivt
"reorin
tdnkande,enligt
om kreativvisualisering"som siger att "vad du serd.rvad
du f5.r".
Frrempel:
Fcir att cika kontokorrskrediten: Se
for ditt inre hur du fcirstrcitt kciper 1rgingsviner av olika sorrer.
Fcir att fr befordran: se for ditt inre
hur du sitter i ett hcirnkontor med massor av ftinster och smeker en lcinecheck
med massorav nollor.
En mera ambiticis metod ftir att fiirbettra sin skonomi presenterasocksi.,
en-minutsmeditation kri ng fokuserings"pengar".
ordet
Mundi framhiller att "alla New Ag.filosofier har sina rcitteri enhetenoch er
hdngivna alternativen. Detta kan lita
som en motsdgelse,men det d.rplastglasetocksS.ochdet crdet ingen som ifrigasitter... Att vara oppen ftir alla slags
alternativ; alternativ medicin, alternativ
terapi, alternativ religion, alternerande
datumparkering dr ncidvtndigt ftir harmonin mellan kroppen, sjilen och anden och lika vdsentligt ftir livet efter
detta som sjelva<iden."Som exempelpi
alternativ nd.mnerhan bland annat ockult elektrolys,tibetansk tandkorrektion
och personkernisk fi berdiet.
Nagra nya spido mskonster presenteras:sushimanti (spidom i ri fisk), pastamanti (spidom i italienskanudlar), cappucinomanti (spidom i ingad kaffesump), etc.
Overs1ttarenhar ft;r det meestativersatt fritt, dvs hittat pi nya vitsar pi.
svenskandr de amerikanskainte gi.tt att
iiverfiira. En och annan miss finns det
dock. Si t.ex. st5.rdet (s 163):
"Alla
har haft minst en utomkroppslig upplevelse:fodelsen."
Det d.rriktigt roligt pi. engelska(outof-body-experience).
Suen Oue Hansson
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Jan Broberg d.r historielarare, och har
skrivit flera bocker om historiska myrer.
Den senastei raden d.rDen heliga Graal
och Zorro (Carlssons1990).
Boken inleds med en essdom kvarlevande dinosaurier. Atminsrone sedan
19O0-taletsborjan har ftirfamareoch filmmakarefascineratsav tanken att det skulle kunna finnas kvarskreckodlori nigon
undanskymd dal eller pi nigon avsides
belagend. S k "kryptozoologer" har organiseratexpeditioner till de otillgdngligare delarna av Kongo och Nya Guinea
pi jakt efter dinosaurier. "Egendomligt
nog har de'forskare' som sjd.lvapistir sig
hasett fiirhistoriska djur i full aktion vid
de her tillfillena antingen glcimt sina
kameror eller misslyckatsmed att ta rydliga foton."
Fantasterfinns det gott om. Broberg
berdttarom en Tom Crotser som pistir
att han pi sina olika expeditioner har
funnit Babelsrorn,Noala ark, fcirbundsarken samt den sten som Kain slog ihj:il
Abel med.
St<irre delen av boken handlar om
historiska myrer, sisom Jason och argonauterna, Crad-legenden, den sjunkna
staden Ys, trollkarlen Merlin, elefanter
hos Mayafolket, pristkungen Johannes,
den flygande hollandaren och Zorro.
F<irfattaren berd.ttarom myrernas bakgrund, och diskurerarom det kan finnas
ni.got verklighetsunderlag. Ett slrskilt
kapitel "gn* 5.ten kritisk granskning av
von Deniken m fl som pistir arr uromjordiska varelserhar bes<iktjorden i historisk tid.
Boken dr ldttsamoch underhillande,
men skriven i en kritisk anda. Den d.rett
gott bevis fcir att avsl6jandet av myrer
kan ha ett minst lika ston underhillningsvdrde som myterna sjllva.
Suen Oue Hansson

Bohnotiser
Pi Studentlitteratur ger Idar Magne
Holme och Bernt Krohn Solvang ur
boken Forshningsmetodih, som ger en
introduktion till samhdllsvetenskaplig
metodik. Fcirfattarnaframhi.ller arr bide
kvantitativa och kvalitativa metoder behcivsinom samhd^llsvetenskapen.
En vetenskapsfilosofiskklassiker, proof
and Refutationsav Imre lakatos, ges ur
p5.svenskaav Thales. Det svenskanarnnet har blivit Beuisoch motbeuis.Matematiska uppttickters hgik.
Trollerikonsrens historia behandlas i
Trollzre och andra under hdllzra av Christer Nilsson, Skeptra ftirlag.
Charles Berlitz bok om Bermudatriangeln, Diidenr niangel kommer ut i en ny
utgiva i ir. Utgivare d.rbokforlaget Legenda (alltsi sammaforlag som Folkvett
kritiserat ftir dessoftirmiga arr ta avsti.nd
fri.n nazistiskhistorieftirfalskning).
British Museum i London har haft en
stor utstdllning om ftirfalskningar. I samband med detta har man gerr ur en bok,
Fahe?TheArt ofDeception, under redaktion av MarkJones. Fcirlagetir Universiry of California Press.
Barns ndrad<idenupplevelserbeskrivs i
Ntirmare fruset(Naturoch Kultur). Forfattare Melvin Morse, barnlakare i Seattle,USA "Genom att elektrisktstimulera ett litet omride i hcigrahjarnhalvan
har man [kunnat] framkalla praktiskt
taget alla momenren i en nd.ra-dcidenupplevelse.Detta inneber att vi.r formiga atr ff en NDU ir inprogrammerad i
vi.ragener..."Oversittning GciranGrip.
Stuart Holroyd rycker att vissa d.mnen
behandlasmed "lett <iverldgsen
attityd" i
venliga uppslagsverk.Darft;r uppslags"Nya
boken
perspektiv",med avdelning"andlighet
arsom
och esoteriskttinkande" och "det paranormala".Korpen.
1-l

Anna Schyn

lnte preparatens

ning, bluffeller synvillor". och som stod
for detta drar man fram massorav gammal skipmat om fantastiska"fall". Falsom de bevissom forskaSvenskaDagbladetsldag-sidahadei slu- len presenteras
tet av maj en anikel om varftir si mi,nga re, militd.reroch andra experrerinte kan
och ansersig avFirda.
gir till alternativbehandlare
Bengt Ahlm skikar ocksi med en inhjalpta. Sarskilt mdnniskor med diffi,rsa
symtom som den vanligasjukvirden an- sd.ndarehan skrev med anledning av
"om<ijliga
artiklarna och som Nerikes Allehanda
flI",
ser vara
de sk SVBK
(svid-vdrk-brann-karri ngar.)
publiceradehuvudparten av:
"Nivdl,
"Patienter
med diffus smd.rtadr sjukNA:s anikel tycks vara skriven
av
en
<iverrygadufolog men dr osigvS.rdens
paria.I ...1Yadgordialla'trijtta'
nir de st5.ngatsig blodiga mot distrikts- nerad. Den innehi.ller dessutom direkt
lekareoch laboratoriesvar?
G5"rtill alter- vilseledandeuppgifter. Pi min ftirfrigan
nativbehandlare",skriver journalisten kunde man pi. NA bara upplysa om art
"Efter
anikeln kom frin FLT, en nyhetsbyri
Ann Lagerstrijm.
att ha ringt runt
(OK, semestertider).
tillett antal ar jagtd"mligensdker.HomeFLT kunde med stor mcidaf5.fram att
opater, rosenterapeuter,akupunktcirer
'triitta',
anikeln d.r skriven av en i Paris bosatt
leverpi de
och pistS.rsig i minga
svenskfree-lancer,som framtrdder unfall ocksi bota dem."
"Bo
Serrenius,som forskarpi gener der signaturenLeo Bellett.
vid Wallenberglaboratoriet
NA tar pi sig ert srorr ansvar nlr
i Lund, sdger
tidningen helt okrotiskt hj:ilper till med
att alternativterapeuternas
framging troligen inte ailsberor pi preparaten- utan att sprida den pseudo-vetenskapliga
gegpi deras sdtt att behandla patienterna. gasom Bellett har klemt ur sig.Massmedias genomslagskrafter stor.
Genom att ta sig tid och ta patientenpi
VdstmanlandsLd.nsTidning hadewl
fullt allvar cikar placeboeffekten, och
patientenblir frisk i tron att det 1r tablet- dagar efter5.tocksi en artikel fri.n FLT,
denna ging en intervju med en ekonom
terna som gcirdet.
- Medan traditionell medicin har en som g5.tt och blivit astrolog (av ekonoplaceboeffektpi 30 o/o,kanskealternati- miska skdl ftirmodar jag. Slikt geschaft
varehar en pi 5Ao/oellermer,sd.ger
han." kan ntmligen vara lcinande).Anikeln
var signerad och forsedd med kommenterandematerial, bl.a. en historisk <iversikt civerastrologins uweckling. Si skall
det fcirstis gi till!
NA kan kanske skicka nigon pi studiebes<tktill VLT...?"
(K:ingan mot VdstmanlandsL:insTidJag tar glrna emot klipp, sdrskilt frin
ning behagadedock Nerikes Allehanda
landsortstidningarna, fr5.nEr ldsareoch
inte publicera)
medlemmar! Bengt Ahlm fr5.n Orebro
Det visar sig oclai att Lro Bellett,
skickademig wi exempelpi hur pseudosignatur eller verklig, skrivit fler pseudovetenskapbehandlasi Nerikes Allehanda (NA) respektiveVestmanlands Lens vetenskapligaaniklar ftir FLT. Den 19
juli frllda en helsida och halva ftirsta
Tidning (VLT). Bida artiklarna komsidan (!) i Dagen av ett Bellett/FlTmer ursprungligen frin nyhetsbyrin
material om Bermuda-triangeln.
FLT.
Bakom ftirsvinnandenaligger antingjuni
Den29
publiceradeNerikes Al"en
en
ufos,
eller
pyramid pi havsborten,
lehanda ir en ling osignerad text om
"inbillf,ormodligen byggd av mi.nniskor" fr5.n
ufon. Ufon dr enligt artikeln inte

fiirUinst

PseudoYetenskap
frin FLT
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vilken det kan "srrijmma ut si mycket
energi...att den kan fl ett imnes molekyler att skilja sig 5.t" - en av Charles
Berlitz spekulationer.
"Ingen
har kunnat komma med en
bettre ftirklaring till alla fcirsvinnandena", hdvdar Bellett. Men en kontroll av
kdllorna har visat att olycksfrekvensen
inte dr stijrre Bermudatriangeln (Larry
Kusche: The Bermuda Triangle Mystery
- Solued).Minga av de farkoster som
Berlitz pistir gitt under dar sjcinki sjelva
verket pi. andra h5"ll,t ex i Stilla Havet. I
andra fall rasadesv5.rstorm ndr Berlitz
skriver att vd.dretvarit lugnt.

Drabbad av Livets
ord
Lakartidningen beskriverhur f d elever
vid Livetsords bibelskolaofta flr lingvariga psykiskabesvdr(Lakanidningen, nr
24, 1991). Artikeln fick en viss uppmdrksamhet i svenskmassmediaunder
fiirsom maren.ArbetsrerapeutenGudrun
Swanling har intervjuat43 personersom
gitt i bibelskolaett till tv5"5.roch hoppat
av. 47 o/oav de intervjuade hade n5.gon
form av symprom sisom bristandeverkI ighetsuppfattning, skuldbelaggelse
och
horsel- och synhallucinationer. Av de
tillfr5.gadeangav 63 o/oatt de hade fltt
magsmdrror, hjanklappning, huvudvlrk
och yrsel,vilket de inte hade haft tidigare. Fore bibelskolan hade 16 o/o haft
psykiatrikontakt, de flesta endast kortvarigt. Efter uttrd.detur r<irelsenhade 63
o/os<ikt psykiater pga problem de tillskrev kontakten med Livets ord. Elva av
de 43 fick sluten psykiatrisk vird. 28
ftireskrevspsykofarmaka.Sjulakrivning
skedde hos 24. Var $arde intervjuad
hade gjort ett sjllvmordsftirscik.
Fcirfattarna till artikeln, fiirutom
Gudrun Swanling dven distriktsciverlekare Per G Swanling, skriver att det dr
viktigt att ha kunskap om och fcirsti hur
rcirelsenLivets ord fungerar ftir att kunna ta hand om dessoffer.
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undervisningenpiminns stlndigt
Televisions exrerna utbildning." fuild
om art det Ir Gud sjdlv som st5.rfiir det
anvd.ndersina kunskaper igrafologi som
som sigs och gors i rcirelsen.Den som diagnosmetod i psykoterapin. Han sdger
kritiserarLivetsord ellerdessledning gir
att han spar fem-sextimmars samtalstedarft;r emot Gud. Det gesdven exempel rapi pidet och det ger honom miijlighet
pi hur illa det kan gi ftir den som kritiatt gi pi problemt direkt.
serar riirelsen och ftir medlemmar som
Arild Jagerskoghar oclai flitigt anlilemnar den: de kan drabbasavs.iukdom, tad vid kriminaltekniska underscikningolycka, pkitslig dcid eller fb missbildade 4t, bl a vid Palmerittegi.ngen, enligt
barn. Den som tar ldran pi. allvar fastnar anikeln.
i ett sjilvkontrollerande grepp, som kan
Karin Norberg skiver att grafologi ar
bli mycket svi.rt att komma ifri.n."
en etableradvetenskap"som det skrivits
En sirskild lerosatsi Livets ord-rcirel- minga avhandlingarom och som ar hcigsen dr att man frr det man sdger,dvs att
skoled.mnei vissalender." Vad hon inte
de ord man uttalar har kraft att forvandla skriver dr att man skiljer mellan grafologi
verkligheten.Sdgerman att man dr sjuk
som kriminalteknisk metod, ftir att t ex
eller mir diligt kommer man enligt laavsldjafttrfalskningar och att spi.ravem
ran att mi. d.nnusd.mre.Det gcirdet svi.n
som har skrivit anonyma brev, och att
att scika hjaip ftir en depression med
gcirapersonlighetsanalysoch till och med
"diagnoser"
sjllvmordsrankar, fiir om man talar om
stalla
som Arild gcirgenom
sina tankar kan de ftirverkligas.Det gor
grafologi. Den senarevarianten d.rinte
det ocksi svi.rr fcir lakare som mciter en etableradvetenskap.
dessapatienter att i tid upptlcka sjukHan medger ocksi att han visst andomssymptom och psykiskasymptom.
vd.ndersig av sina kunskaper dven i sitt
Ar det di si art extra kansligap.iron..
ordinariejobb.
- Dum vore man annarsom man inte
gir med i sidana her sekter och ocksi
drabbasilla. Nej, fcirfattarnarefererartill
drar nytta av det man vet och kan.
resultat som visar att ndstan vem som
helstkan gi med i en sekt.Oftaskerdock
anslutningeni en sS.rbar
period i ens liv.

'Jordstrilning
finns inte'

Handstil och terapi

"Radiocorder,

en apparat som pistis
skydda mot s5.kallade negativajordstriUnder den mcijligen nigot ursdktande
lar, f5"rinte hngre sdljasi Sverige", skri"Vid
vinjetten
sidan av" skiver Sveriges
ver Svenska Dagbladet 5 oktober i ett
Radios personaltidning Antennen om
telegram fr5.nTT. Marknadsdomstolen
ljudteknikern och grafologen Arild Jaharkonstateratien dom att Radiocorder
gerskogh. Efter en kurs i grafologi ftir
inte har nigon funktion. Enligt arbetsHans Scheike(den sksex-sektensledare)
miljciinstitutet existerar nimligen inte
"en
biev han
av landets mest vdlrenomden strilning som appararenska skydda
merade grafologer". "Efter frra ir fann
mot.
han att han blivit bra pi att std.lladiagno"Radiocorder,
som kostar 895 laoser, men att han saknadekunskaper att
nor, liknar en ca 40 cm lang plastlinjal,
hjalpa den han stallt diagnos pi. Det
fttrseddmed sladd och stickkontakt i ena
ledde till sju i.rsstudier i klinisk psykolodnden.Innanftir plastfodraletfinns bara
gi och numera hj:ilper han mdnniskor
en trlbit ftirsedd med wi koppanridar,
som psykoterapeutpi kvallstid, efter det
enligt underscikningarsom Statens Enordinarie jobbet som chef fcir Sveriges
ergiverk och fciretagetSemko AB gjon."
FoLKVETT NR J-4
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Kvacksalvare
polisanmaH
DistriktsldkareBirgitta Korsell i Ratwik
har polisanmdlt w5.hilsokostf<iretagftir
kvaclaalveri och grovr bedriigeri. Enligt
Korsell har fiiretagen sart i system att
skremma folk att de ir dcidssjukaftir att
fl s:ilja dyra halsopiller, skriver Fxpressen 9 oktober.
Fiiretagenhar haft som speciditet att
ta blodprov och tala om lorpatienren atr
hon lider av sv5.rasjukdomar orsakadeav
mineralbrist. Piller fcir tusentalskronor
har ordinerats.
- I ett fallhar tilloch med ett spidbarn
ordinerats sju olika piller -oi .., ."d
pistidda bristsjukdomar.
En elvaS.rigflicka fick veta att hon
hadestor brist pi kalcium, koppar, magnesium och zink. Hon fick beskedetatt
hennesnjurar skulleslutaatt fungeraom
fem 5.r.Om hon inte tackadeji till en
pillerbehandlingfor ZTOOkronor skulle
hon do. Korsell siger till Expressenarr
om flickan hade haft en njursjukdom
skulle dialys eller transplantation varit
endabehandlingsalternativen.
Att till f,ora mineraler kan bara forverra skadan.
Mineralbrist kan aldrig ge njurskador,
deremot kan for hoga halter av kalcium
gciradet.
Roben Osterlindsartikel ir bra ftir att
den talar om bakgrunden till wisten.
Varfcir inte alternativmedicinenfungerar i det har fallet, utan snararekan vara
skadligt. Inte bara att ord sti.r mot ord
och alternativmot konvensionellaldkare
som det ofta blir i sidana hdl aniklar.
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Hdkan Bhmquist:

Undvik
Yulgerskepticism!
Med anledning av Sven Ove Hanssons
kommentareriFolkvettnr 1 1991 under
"Budbrirare
rubriken
f,fin uniuersum medlemsmiitei Stockholrn" anser jag det
vara p5.sin plats med nigra pipekanden
i den kontroversiellafraganrcirandeufofenomen.
"Sven
I referatetsagsfciljande:
Ove Hansson pipekade att minga ufologer i sjllva
verket ir forskarbegivningar som arbetar mycket noggrant och milmedvetet...
Kon sagtirdet frigaom minniskorsom
skulle kunna bli mycket hangivna forskare pi en icke-pseudovetenskapligbana
- om de baraspirat in ritt frin biirjan."
Eftersom jag sj:ilv arbetar aktivt med
ufo- frigan som styrelsemedlemi Arkivet
f<;r ufo-forskning i Norrkciping, rycker
jag det 1r olyckligt om Sven Ove Hansson skulle begi misstagetatt jlmsti.lla all
ufo-forskning med pseudovetenskap.Det
Ir ju inte Imnet i sigsom i.r vetenskapligt
eller ovetenskapligt. Vetenskap 1r en
metod. Arkivet ftir ufo-forskning (AFU)
har i stadgarnaftiljande milsdttning:
- forvalta och uweckla ett arkiv och
bibliotek ftir litteratur etc om begreppet
oidentifi eradefl ygandefciremi"l... anskaffa och v5.rdatryckalster... genom avtal
med donatorer mottaga och ftirvara ftir
forskning intressantoch vdrdefullt material.
- stodja och framja forskning for att
vinna okad kunskap om oidentifierade
flygandefioremil... aktivt stodja och initiera dokumentation och bibliografisk
forskning samt annan forskning med
ankny-tning till begreppeto identifi erade
flygande foremil.
- bedrivain formationsverksamhet
och
stimuleraen kritisk,vetenskaplig
diskussion.
h,n fcjrutsdttningslos,vetenskaplig
ufo-forskningdr alltsi milsdttningen.

)w

Ufo-fenomener d.roerhcirr komplext
med vil ken v5.ravetenskapliga institutiooch kri.ver insatserfrin olika vetenskap- ner behandlat irliga vittnen till ufo-feliga discipliner:asrronomi,meteorologi, nomen. Bristenpi seri<isftirutsd.ttningsmilitlneknologi, underrd.ttelsevdsende,l6s forskning har fitt dessavittnenart rro
flyghistoria,vittnespsykologi,religions- att vetenskapenlr inkapabel att hantera
psykologi, sociologi,etnologi m m.
fenomenet. Denna attiryd har ftirlett
AFU ftirscikerintresseraforskare och
m5.ngaminniskor att scikasvarenuranskickliga underscikandejournalister att
ftir det rationella scikandetefter kunskap
ta sig an ufo-fenomenet bl a som en som ir vetenskapenskennemdrke.
mowikt till de pseudovetenskapliga
kul3. FrS"nvaronav sericis forskning i
ter och sektersom ofta synsi massmedia. d.mnet och tron pi en nlra ftirestiende
Tre hcigskoleuppsatserhar arbetats ufo-kontakt underminerartanken pi att
fram med material frin AFU:
md.nniskankan sryrasin egenframtid...
l. Heikki Virtanen. Ifologiska sall- Det skapar passivfcirventanpi besiik av
skapeti Stockholm 1957-1969. Instituvfuliga rymdvarelser som kan lcisa de
tionen fti r folkl ivsforskning, Stockholm
nuvarandemd.nskligaproblemen.
19 8 0 .
Aven har i Sverigehar ett iikat antal
2. LenaThulin, B irgitta'Wallin, B ritt
ufo-kontaktkulter b<irjat synas i massYngveson. Ufo och massmedia. Exa- media. Valldevarnar Foranti-intellektumensarbete vid Journalisthiigskolan alismen, rasismen och demokratif<irak1981.
tet som ofta kommer fram i dessasekters
Benil
A
G
Schalen.
Tefatsfolket. filosofi. Flera ufo-kontaktkulter kan ses
3.
Ufo som kultfciremil. Institutionen ftir
som td.ckmantelfrorspridandet av totalitillampad psykologi, Lunds universitet tlra ideologier.
1981.
Ufo-forskn ing tr empirisk forskni ng.
I Folkvett 211989 recenseradeSven Det krever Filtstudier och noggrann do"Domstensfallet.
Ove Hansson
En suensk kumentation avvarjeenskiltfall. Detgir
"
ntirkontakt 1958 av Anders Liljegren
inte att bestdmma verkl igh eten fri.n skrivoch DN-j ournalistenClasSvahn- bida
bordet. En kritisk instdllning till amnet
aktiva inom styrelsenfcirArkivet ftir uforicker inte. Man miste kunna nlgot
"Det
forskning.
fcirsta numret bidar
ocksi - det vill sdga ha sakkunskap i
gott", kommenterar SvenOve Hansson. d.mnet.
AFU:s instlllning till ufo-forskning
Denna sakkunskapsaknasryvdrr hos
kan sammanfattas med nigra citat fri.n
de svenskaastronomersom brukar urraden amerikanske ufo-forskaren Jacques la sig offentligt i emnet. I sina kommenValldes anftirande infor FN:s speciella tarer d.rde ftir det mestalista till kritik av
politiska kommittd den 27 november den amerikanskapopularmyren att ufo
1978. Mcitet hOllsmed syfteatt diskute- d.rutomjordiska besokare.Detta har ingra m<ijligheten av en koordinerad interet med sakfrigan att gora.
natio nell ufo-forskning:
Att li.ta en icke sakkunnig astronom
1. Tron pi rymdbescikared.roberoen- kommentera ufo-fenomenetdr lika olode av ufo-fenomenersfrsiskaverklighet. giskt som att intervjua en ornitolog om
I den socialavetenskapensrermer sdger hjernfrsiologi. Det ger snarast ett rnvi att nigot ir'verkligt' om tillreckligt
tryck av pseudovetenskap.
m5.ngaminniskor rror pi det...
Det dr viktigt att varna ftir naiv ufo2. Tron pi en nd.raftirestiende ufotro men likaviktigt d.ratt varakritisk mot
kontakt d.r en indikation pi den allt
rabiat skepticism som med humanism
vidare klyft* mellan allmdnhet och ve- eller rationalism som svepskdlavfardar
tenskap.Vi har fltt borja betalapriset fcir all seri<isufo-forskning och kalla det
den negativaoch fordomsfulla attityden
pseudovetenskap.Det vore trikigt om
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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.
FOLKVETT NR l-4

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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jag mig som
Hdrmed anmdler
sokande for
anstdllningen.
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BROMMA

Av$r hand$llen
om Duffrriobbet?
Eller beror det pi vilket stjernteckendu dr fbdd i? Grafologi, astrologi och
andra pseudovetenskapligametoder anvends i dessasyften idag.
Pseudovetenskapenkan vara farlig nd.rden lockar minniskor till kvacksalveri
och ndr den drar in dem i auktoritdra sekter.Men mdnniskors morstendskraft

mot ofornuftet kan okasgenom kunskapom vetenskapens
meroderoch
resultat.
I Sverigefinns en forening som kritiskt granskarpseudovetenskaper.
ForeningenheterVetensk.p och Folkhildriog, och desstidskrift heter
Follvett.
Folkvett analyserarkritiskt s5.danariktningar som astrologi, scientologi, New

Ag., UFO-tro och olika former av kvacksalveri.
Skriv efter mer information. Adressendr: Vetensk"p och Folkbildrirg,

Box

185, 101 23 Stockholm.
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