som i sin tur i vissa fall kunde leda till
ekontrr{riskt avbrlck. Det ir mot den
bakgrtrndensom den flygande hollandaren avtecknar sig i sin spiiklika gestalt.
Man skulle alltsl kunna tdnka sig att
ursprungettill historien om den flygande hollandaren skulle vara en berittelse
om en hollandsk skeppare,som driven
av ekonomiskt vinstb egdrfx ut i ftirbannelser, di vidrets makter rycks hindra
honom frin att fullfolja en seglatsrunt
Kap pi beri.knad tid.
Men som den rytk. forskaren Rolf
Engert visat i en uppslagsrikessaymed
"Die
Sagevom Fliegenden Holtiteln
(1927)
ir detta ingalunda hela
lender"
sanningen.Engen gor en nogeirannanalys
av hela den flygande hollandaren-komplexet och kan genom att jamft;ra en rad
1500- och 1600-talskdllormedvarandra
konstatera att m5.ng av inslagen i sagan
faktiskt herstammar fr5.n de samtida
skildringarsom existerarom Bartolomeo
Diaz'och Vasco da Gamas fcirstaftrder
tilloch runt Godahoppsuddenpi 1480respektive1490-talen.De her bziggesj<ifararnashistoriskainsatserharsedangjort
ett si starkt intryck pi det ftiljande irhundradets sjonrln att dessaefter hand
broderat ut berdttelserna, f<irsett dem
med allt fler sdllsammainslagoch slutligen ftirankrat dem i ldnder,drr sjcifanen
spelaten vdsentligroll. Si hamnar sagan
till slut i Holland, der den fhr sin speciella utformning just under hollendarnas
handelsuppsvingunder 1600-talet.
Engerts resonemang1r si overtygande att det inte finns nigra egentliga skal
att ifrigasitta hans slutsatser.Men man
kan fonsitta att fundera iiver vad det var
i sagan som gjorde att den kunde leva
vidare och bli ett begreppocksi i vir tid.
Ar det till syvendeog sidst bilden av den
flygande hollandarens iivermod, hans
dumdristighet att sdttasigupp mot Gud
och att utmana elementen,hybrismotivet och syndastraffet som fascineraross
mer dn nigot annat?
Jan Broberg
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IVlarknadsdomstolen
ftirbjuder laserreklam
Sedan september 1987 har Konsu"laserterapeuten"
menwerket ftirscikt fl
Anni Norling att vara iterhillsam i sin
marknadsforing. Arendet nidde sl
sminingom Marknadsdomstolen, som
den 18 mars 1992 forblod ett antal formuleringar som hon hade anvint i sin
reklam i tunnelbanan i Stockholm. De
ftirbjudna formuleringarnavar:

sdlunda innebtira att ett ?dstAendcau sd.'
dan art normab shall leanna styrhas med
utredningsmateia I sorn enligt uaenshapliga bedii mningsgrunder rir tiuertygande."
(Vir kursivering.)
E n stor del av domspr ot okollet
handlar om Norlings pistlende att laser
"virk'.
Till stiid ftir detta
hj?ilper mot
hade hon dels lamnat in inryg frln personer som blivit bettre efter hennes behandling, dels nagra vetenskapliga artiklar. Om inrygen konstateradedom-

stolen:
"Med
l aser behandl arvi ... i n1.
"Vad
flammationer, bihilor, depressioner,
sdller de inrygsgivandepersoner
hiravfall, virtor, leverfleckar, <ivervikt som uttalat sig i brevform finns det ingen
m.m."
anledning att ifrigasltta deras uppgifter
"Redan
i ganska unga ir bcirjade att de efter laserbehandlingkant sig be2.
lockarna falla. Att jag skulle fl tillbaka friade frin bl a vrrk. Med hensyn till det
lingtgiende beviskravetkan dock inte
hiret efter frrtio trodde jag vel aldrig
med
behandling
Efter
mojligt.
dessainryg ansessom bevis ftir att laser
skullevara
vdxt
ut
igen."
laserpennahar det
har effekt mot vdrk."
"Min
virdeppighet borjaderedani
3.
Pi grundval av de inlamnade publigrundskolan, det blev bara virre med
iren. Efter kombinerad akupunktur och kationerna ansig domstolen indi att
"uppfyllt
rimliga krav pi
laserbehandlingmir jag bra lven i fe- Norling hade
vederheftighetsberisning" i friga om
bruari och mars."
lindring av vc.rk. Domstolen framholl
vikett
domstolen
fiir
I sitt domslut
derefter att det strider mot god affirssed
"i
ning
bevis
om
den
tigt principresonemang
att marknadsftiring erbjuda behandling
ftir sjukdom som krcver liikarvird. Detta
som krdvs fcir medicinska plstienden i
reklam:
gdller iven om marknadsftiraren kan
sryrka att behandlingen kan ha verkan."
"Som
framhills i motiven till markNorling tillh<;llsdarftr att inte uppge att
"om
inte
nadsftiringslagenoch i tidigare beslut av behandlingenhj :ilpermot virk,
stika
bcir
speciellt
att
man
stills
anges
tydligt
samtidigt
marknadsdomstolen...
lakarvird ftir vrrk som inte bara 1r tillftilhciga krav pi vederheftighet i friga om
framstdllningarsom innehiller medicinsk lig." Utslaget var enh:illigt.
argumentering och som riktar sig till
grupper som kan antasvara mindre kriSOH
tiska ln konsumenter i allmanhet. Exempelpisidana grupper irsjukapersoner
eller personer med iivervikt. Det iligger
den som marknadsfiir en vara eller tjenst
att styrka att vad som dervid pistis er
riktigt. Det beuishrausom marhnadsfiringshgen sttiller pd marknadsf)raren betrffinde pfrstdendenom medicinsha effekter iir rnycketkngtgdende. Lagen mdste
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