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"Det dr pengar som driver

rdttssokande ti l l  domstolen. Det dr

pengar som betalar advokaterna. Det

dr pengar som drar t i l l  sig deras

expertvittnen. Pengar kan, i sjrilva

verket, skapa experter ddr det

tidigare inte fanns nigra."

I  Rockvi l le,  Maryland f inns en f i rma

med nam et The Medical Legal

Consulting Service. Den sysslar med att

fcjrmedla medicinska experter 6t

advokater. I sin sjdlvpresentation

utlovar firman:

"Om den forsta doktor som vi

fornedlar inte hil ler med om din
juridiska teori, st forser vi dig med

namnet pi en annan ldkare."

Huber menar at t  expertv i t tnen inte

borde t i l lAtas at t  v i t tna om sin egen

personl iga Asikt .  I  stdl let  bor de

utfrAgas om den gingse Asikten i

den "relevanta gruppen av experter"

("relevant community of  experts") .

For att utrona expertvittnenas

trovardighet borde ocksA

domstolarna forhora dem om hur

deras kompetens 6r dokumenterad,

om hur ofta de vittnar och for vem,

e t c .

I  Sver ige Ar professional iserade

expertv i t tnen annu en t6ml igen

marginel l  foreteelse,  och

pseudovetenskapen har inte alls

haft  sAdana rAtts l iga f ramgAngar

som i USA. Det hindrar inte att man

mAste vara vaksam.

Pseudovetenskap brukar inte gora

hal t  v id nat ionsgr inser.

Sven Ove Hansson

Insiktsfullt om NewAge

Jan Inge Sorb6, Svar till en scltaman.

Om New Age och en kyrka pd flykt,
EFSforlaget 1992.

Den norske journalisten Jan Inge SOrbO

har skrivit en debattbok om hur kyrkan

bor mcita utmaningen frln de nyandliga

riktningar som gtr under bendmningen

New Age. Rcdovisningcn om New Age

iir insiktsfull men kortfattad, och storre

delen av boken handlar om kyrkans

(slrskilt den pietistiska riktningens)

svagheter och hur man bor rida bot pi

dem. Han varnar for byrflkratisering

och for principlos anpasslighet

gentemot nya stromningar i samhdllet,

och foresprikar att man ska liigga

storre vikt vid de kyrkliga ritualerna.

SOrbOs kanske viktigaste kritik av

New Age dr att den upphdver

skillnaden mellan magi och religion.

Magi dr "att skaffa sig tillging till och

makt over de gudomliga krafterna".

Den religion som han sjilv foresprikar

ger inte minniskan nigra gudomliga

krafter, eller nigon rdtt att stdlla

ansprlk pA Gud. Anklagelsen for magi

drabbar inte bara New Age utan i lika

hog grad den s k framgflngsteologin

(som i Sverige representeras av Livets

Ord).Inom bida riktningarna "dr det

den andliga civermdnniskan som vi ser

konturerna av". Denna skil jer sig frln

andra genom att att ha ldrt sig "enkla

tekniker for att ffl kraft, skaffa sig

tillriicklig tro for att befalla over
makterna och dirmed skaffa sig det
man behciver av andlig makt och
mater ie l l  r ikedom". Det handlar om att
"finna sina andliga krafter, bli stark
och anvdnda den kosmiska kraften f<ir
att skapa sig sjdlv ett bdttre l iv".

Infor dessa tendenser i tiden menar
SOrbg att kyrkan mflste s?illa sig till
rationalitetens forsvarare och gora
gemensam sak mot "ett dyrkande av
den starka individen som isidosdtter
alla tankens krav".
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