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Det har talats mycket pi sistone om behovet av arr vi kd.nner vi.r historia. Nog si

riktigt. Men detta flr inte handla om att fcrra vidare myrer och vanftirestdllningar

om historien, utan det miste handla om att popuiarisera den historievetenskapliga

kunskapen om gS.ngna tiders skeenden.

I detta nummer av Forrvsrr har vi wi aniklar pi. temat historiska myrer.

Britt-Mari Ndsstrcim skriver om berd.ttelserna om arnazonerna, de krigiska

kvinnorna. Hon hanfor dem till kategorin av manssamhallets myrer.

Anders Bjcirnsson skriver om Herman Lindqvists ftirstik att skriva Sveriges

historia- Han avslcijar en hapnadsvickande nonchalant instellning till fakta.

I tivrigt dr detta ett boknummer av FoLrcverr . Vi recenserar ett urval ur

floden av b<icker som sprider och skapar myter, men framfcirallt presenterar vi

nigra nyrrtkomna skrifter som avsltijar och vederlagger vdlspridda myter.

Foreningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av miinniskor som
oroades over att ockultism och pseudovetenskap s6 ofta f6tt st6 oemot-
sagda, och att vetenskapens metoder iir sii deligt kdnda. s6 h6r formule

ras vdr m6lsdttning i stadgarna:

Foreningen Vetenskap och Folkbildning har ti l l  uppgift att frdmja folkbildning om
vetenskapens metoder och resultat. S6rskilt tar f6reningen som sin uppgift att i
en fri opinionsbildning bek6mpa de felaktiga forest6llningar som forekommer i
frdgor som kan avgdras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga
folkbildningen 6r att klargora vilka fr6gor som kan respektive inte kan avgoras
med vetenskapliga medel.
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Manniskosyn
Det d.r inte ovanligt att i nutida mysticism trlffa pi en minniskosyn som ir bide

forildrad och inhuman. Vi har tidigare i For-rcverr (nr 411992) refererat de ri.d som

New Age-terapeuten Kristina'W'ennergren ger till misshandlade kvinnor i sin bok

Uttrych, den gamla tidcns siitt att tiinka: "Din 
kravlcisa karlek till honom hj:ilper dig

att komma ur det. Dina negativaklnslor deremot kan fr er bida an vara f}.ngna resren

av era l iv. .. 
"

New Age-varianten av reinkarnationsleran bar ocla5. ofta priigel av en hj:inlcis syn

pi medmlnniskor. Den s k "karmalagen" 
inneber nimligen att man blivit fodd till

det liv som man gjon sig ftinjant av i tidigare liv. Handikapp och andra olyckliga

omstdndigheter i livet 1r enligt "karmaiagen" 
den drabbades eget fel.

Man skulle kanske kunna se dessa exempel pi hjanloshet som enstaka <ivenramp

av ett slag som finns inom de flesta isiktsriktningar. Men s5. enkelt Ir det inte. New

Age dr nlmligen starkt pr:iglad av en rnagisk verldsbild, enligt vilken allt henger

samman och har en mening, och var och en genom sin vilja och kraft - eller brist pi

kraft - bestimmer sitt eget <ide. Det 1r dessa forestallningar som ligger bakom alla

de kraftigt civerdrivna ftirestd.llningarna om hur alia slags sjukdomar skulle kunna

bewingas med viljan.

Tron pi denna oerhcirda kraft har en balaida: I)en som blir sjuk eller farrig har

enbart sig sjd"lv att skylla. Skuldbelaggningen och den inhumana md.nniskosynen dr

en direkt foljd av centrala fc;restillningar inom New Age.

Men mysticismen d.r motsdgelsefull. Det forekommer ocksi leror som lamnar

mycket litet civer till den enskildes eget bestd.mmande. Kan man tinka sig.en mer
"mekanistisk" mdnniskosyn tn astrologins, der varje mdnniskas personligher anses

gi att berdkna med hjalp av matematiska formler, si. snart ftidelsedatum och

f<idelseon ar kanda? Utrymmet fiir varje mdnniska att sjdlv bestd.mma sin framtid blir

i minga varianter av astrologin mycket begrinsat.

Med sina overdrifter it bida hill stir den magiska vdrldsbilden i vdgen for en

realistisk uppfattning om den enskilda minniskans kraft. Att befria mlnniskor fri.n

vidskepeisernas wingstroja ar darftir oci<si ett sd.tt att frigcira d.eras formiga att sryra

sina egna liv. Fcjrsta ftirutsittningen f<tr att kunna piverka verkligheten ir arr man

inte ftirlorar kontakten med den.

Folkuiitten

Har inte New Age blivit ganska
dersrigen vid det har laget?
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AMAZONERNA

r en myt i manssamhelbt

berlttar om bakgrunden
till den gamla myten om
de krigiska kvinnorna.

l;:'*:tll;Tiil,;I, D"#lf'"Il#r*#ffi
cykloper, cynocefaler (folk med hund-
huvuden) och andra fantasivlsen. De
kallas i skrifternaamazoner, vilket redan
i antiken tolkades som a-mazo, ungefrr
"utan ett brtist'. Dettaskulle de haskurit
av redan i barndomen, meddelar Stra
bon, ftir att kunna kasta spjut bettre.
Men detta var och fttrblir en sil kallad
folkerymologi, eftersom de avbildningar
av amazonerna vi kan folja tillbaka till
500-talet f,Kr. visar dem md tvl briist.
Att kvinnobriist tiverhuvudtaget skulle
vara till hinder ftir kast dr dessurom
orimligt i sig. Vad ordet arnezon egenr-
ligen beryder vet man inre, men man
gissar att det har ett fremmande, icke-
indoeuropeiskt ursprung.

Amazonerna var kvinnor som upp-
trddde som Ddn, d v s var bevlpnade och
ignade sig it krig och jakt. Varifrin de
ursprungligen stammade visste man inte
heller med sekerhec

Herodotos berdttar att amazonerna
blivit tillfrngatagna av en grekisk har och
am man stuvar in dem i ert skepp, ftir att
vid hemkomsren gtira dem till slavar.
Men amazonerna tivermannar besitt-
ningen och slir ihj:il dem. Eftersom de
inte kenner till bl.tar driver de vind ftir
vtg tills de hamnar i Mindre fuien, der
de tar sig i land och btirjar ftida upp
histar.

Deras nilmaste grannar dr skyterna
och dessa ir naturlig nog nyfikna pi de
krigiska kvinnorna, samtidigt som de
aktar sig fcir att stcita bort dem. I stallet
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sC.nder de ut ett antal unga mln - lika
m5.nga som amazonerna - som slir lager
i nirheten och imiterarderas liv. Amazo-
nerna jagar bort dem, men de 5.tervi.nder
troget. Meningen med det hela ir att
skyterna vill ha barn med dessa starka
och duktiga kvinnor.

De unga mdnnen bOrjar si smining
om gcira ndrmanden och arnazonerna

rycker inte alls illa vara och s5. smining-
om har alla de ensamma kvinnorna fltt
varsin man. Men folja dem hem vill de
inte - de vill inte bli som skyternas kvin*
nor. Amazonerna <ivercalar sina mC.n att
i stlllet ftilja dem over floden Tanais
(Don) och der slir de sig ner och grundar
Saurmaternas slekte, allt enligt Herodo-
tos, som ibland var mer historieberdttare
In historiker.

Hinsynsliisa krigJare
Andra skildrar amazonernas samhdlle
som ett renodlat kvinnosamhalle, bela-
get vid Kaukasus. Dock siikte sig kvin-
nornatill en angrd.nsandestam under w5.
minader om iret fiir att bli befruktade.
Foddes flickebarn beh<;ll man dem, men
gossar skickades tillbaka till faderns by.

Amazonerna dyker upp i lliaden, dar
de kampar pi trojanernas sida. De d"r
som vanligt skickliga och hensynsl<isa
krigare, men Homeros ger oss ocksi. ett
annat perspektiv pi de kampande kvin-
norna. Ner grekernas store hjalteAkille-
us st<iter ner amazondrottningen Pen-
thesileia, fallerhennes hj:ilm av och hen-
nes ansikte blottas. Deras blickar mcits i
en vibrerande sekund och karleken tdnds
mellan dem, innan Penthesileia sjunker
ner bland Hades skuggor.

Detta motiv kom att bli mycket om-

ryckt i grekiskt vasmileri, derden erotis-
ka tonen dominerar ijver sjalva dOdan-
det. Akilleus och Penthesileia ficksenare
figurera i 1600- och 170O-talsdramer,
medan vi.r egen tid varit tamligen kall-
sinnig till denna karlekssaga, som upp-
stod vid fcirsta och enda <igonkastet.

Homeros skildrade de vilda och blod-
t<irstiga arnazonerna, vars rdtta element
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1r stridsvimlet. Ett par Srhundraden se-
nare kommer etr annat motiv att knycas
till de kvinnliga krigarna- Det ir den
hanagna drottningen, som kuvas av en
hj:ilte och fcirvandlas till en rrogen maka.
SS.lunda rijvar athenarnas egen national-
hjalte Theseus amazondrottningen An-
tiope (eller Hippolpa) och g<ir henne till
sin maka-

Theseus bragder liknade ofta de stor-
did som den framste av de grekiska
hjeltarna, Herakles, utforde. Denne rij-
vade vid flera tillfrllen bon olika arna-
zondrottningar, men ri.kade dven sjdlv
illa ut ndr han ftirscikte stjala Apollons
trefot i det bercimda templet i Delfi.

Guden bestraffade honom genom att
itlagga honom att tjdna amaz,onernas
drottning Omfale, som till yrtermera
visso kladde honom i kvinnokldder och
wang honom att spinna - ett motiv som
Strindberg skulle S.terkomma till i sorge-
spelet "Fadren". 

Vistelsen hos Omfale
var dock inte odelat oangendm. Det skil-
das ocksi hur Herakles umgicla med
amazondrottningen i synnerligen inti-
ma sarnmanhang.

Saglofolk
Vilka var di amazonerna? Ett sagofolk,
menade redan grekernasjd"lva. "Hur 

kan
man riverhuvudtaget tro", fragar sig geo-
grafen Stabon, "att 

en armd, eller en stad
eller en stam nigonsin har kunnat orga-
niseras av kvinnor? Som till och med
ercivrade land frin andra och d.ven tog
makten iiver andra n?irliggande folk och
utstrdckte sitt omrS.de i.nda till Jonien
och sdnde expeditioner 6ver haven till
Attika?" Men samtidigt levde ftirestall-
ningen om detta sagofolk vidare in i
medeltiden och den nya tiden. Aven de
nordiska kartritarna placerar girna in ett
amazonrike i <ister.

Den flod som av indianderna kallades
amacunu "vattendS.net' 

blev kallad
Amazonfloden, efter en lokal myr om
kvinnliga krigare, som skulle ha uppe-
hil l i t sig har.

Ndr man finner sidana mwer om

kvinnliga krigare i olika kulturer, upp-
kommer ofta tanken pi att dessa berlt-
telser skulle skildra en historisk verklig-
het, som yrtersr gir tillbaka pi ett prehis-
toriskt matriarkat. Amazonerna, som
uppehcill sig i fiarran bergstrakter eller
otillgengliga omriden, skulle d5. vara
spridda civerlevande fri.n denna tid, som
organiserat sig militdrt ftir an mcita mans-
samhellets iivermakt och bevara sin egen
integritet.

Manga har med denna utgingspunkt
ftirglves scikt efter amazonernas historia,
bakom myrernas mingfald.

Fdr berattelserna om amazonerna d.r
en mlt och ingenting annat. Mytens
spridning och popularitet beror pi att
den visar att kvinnor inte kan klara av arr
ensamma organisera ett vd.lde, eller for-
svarasig. Amazonmyten slutar alltid med
att de besegras, antingen med vapen-
makt eller att de blir vd.lanpassade hus-
trur. Det ir en sedelarande historia ska-
pad av manssamhd.llet, som i underku-
vandet och besegrandet av amazonerna
forharligar sin egen overldgsenhet.

tlanseamhille
Historien har vel aldrig skidat ett si,
fullandat manssamhdlle som 400-talets
Athen, dar kvinnorna tillbragte sina liv i
hemmets mcirkaste hdrn, totalt neglige-
rade efter att ha framlott en arvinge,
medan mi.nnen levde sina liv oberoende
av dessa tillsammans med unga gossar. I
detta samhalles offentliga konst hade
skildringarna av "Amazonslaget", 

den
myt som berd.ttar hur amazonerna anfal-
ler Athen och besegras, err srorr urrym-
me.
Vi kan naturligwis se amazonerna som
en symbol lor perserna, arvfienden frin
ristersom nyligen besegrats. Men iexem-
pel frin Athen finns ocksi, enligt mitt
ftirmenande, en vilja att i konsten skildra
den manliga overldgsenheten som domi-
nerade samhdllslivet.

Man kan ocksi fraga sig varftir det
erotiska amazonmotivet blev si populan
i konst och litteratur. I der germanska



forts. Amazonenla...

omridet finns berdttelser om skcildmiir,
varav den mest na-mnkunniga 1r Bry.-
hild i Vcilsunga-sagan. Dessa skcildmor
1r mycket krigiska ti l lsin natur, men nir
de mciter hjalten ftirvandlas de till han-

givna dlskarinnor.
En dansk litteraturforskare, P. Meu-

lengracht-stjrensen, har hevdat att den-
na r)? ber inom sig wi oforenliga mot-
satser. Men genom att hennes 

"manliga"

sida besegras, blir hon den ideala hjilte-
bruden. Likval fortsdtter hon att vara en

awikelse frin den ideala kvinnan och
hennes ode beseglas vanligen genom en
bide ond och brid dod.

Hur vi d.n vrider och vlnder pi ama-

zonmyterna, kommer vi slledes slutli-

gen fram till att dessa egentligen b:ir pi
en negativ kvinnosyn, nlmligen den att
kvinnor inte klarar av att vara sjdlvstln-
diga. Det bittra resignerade uttryck som
speglas i minga antika avbildningar av
am^zoner forstrrker detta intryck. De
forkroppsligar ingenting annat ln patri-

arkatets m)'ter.

I

P€N TIAE S,ILVAN

66R ER D€I.s YPqFE

Oc++ V*<KR+RF,

Dtt-S S N*B EFR€ .l

rFg
Maratonmiraklet
De tiotusentals lcipare som har anmdlt sig till Stockholm Maraton har
alla fltt ett inbetalningskon ftir inkop av salvan Spons Rub, som enligt
reklamen ska mowerka mjiilksyrabildning i musklerna och fbrebygge
muskelsmdrtor.

I DN l3lI 1993 berittade Bjorn Ekblom, professor vid Idrottsh<;g-
skolan, om tester som visade atr salvan var helt meningsl6s. Eftersom den
knappast trangde in genom hudens hornlager kunde den inte piverka
mj <illayrab ildni ngen.

'frots 
att salvan saknar bevisad effekt har riksidrottsfcirbundets

informationschef Lars Rcihne skriftligen rekommenderat salvan. I DN-
artikeln tog ftirbundets ordftirande, medicinprofessorn Arne Ljung-
qvist, avsti.nd frin rekommendationen. Fcir att kunna rekommendera
salvan krdvs, menar Ljungqvist, en ordentlig medicinsk bevisning:

"Att 
salvan skulle kunna piverka mekanismer som sker djupt inne i

vdvnaderna 1r dessutom fullstandigt gripet ur luften, rena larvet. En
produkt som uppges ha medicinsk effekt ska ha genomgitt laboratorie-
studier, dubbla blindstudier och kliniska prcivningar, och dessutom
krevs en uwerdering av eventuella bieffekter. Att komma med lcisryckta
uttalanden frin konsumenter hiller inte, det ir ett ryvd.rr alltfor vanligt
exempel pi dilig vetenskaplig moral. Bevisskyldigheten ligger pi den
som kommer med ett pistiende."

SOH
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Waldorfskolor
Foriildrarna till en pojke
med lX- och skrivsvirig-
heter vill utfdrda en var-

Varnin$ ftir

n ing for Valdo rf-skolo r.
Varningen var inford i
tidskrift en Att adoptera,
som ges ut av Adoptions-
cenrrum, nr 211993.

arets son fick borja sin skolglng
i en'Waldorfskola. Det visade
sig efter hand att han hade spe-

cifika las- och skrivsvi.righeter, dyslexi.
Skolan var emellertid oftirsti.ende inf<ir
ftirdldrarnas upprepade pipekanden att
barnet behovde serskild hj:ilp. I sin arti-
kel nd.mnerdetre orsakertill detta: peda-
gogiken, de praktiska omstindigheterna
och personfaktorer. Deras redogcireise
f,or de ftirsta wi av dessa faktorer dr si
intressant att vi citerar den i dess helhet.

W old orfped a go gike n bygge r pt
den av Rudotf Steiner grunda-
de antroposofin, en lirobyg-

nad om vilken man med ett Tegn6r-
citat kan siga:'Det dunkeh sagda ir
det dunkelt tenkta.' Undervisningen i
waldorfskolor utmirks bl a av att
eleverna tillverkar sina liromedel
sjilra. Elever med svArigheter att
forma bokstiver har alltsl inga f6re-
bilder i lirob6cker att utgt frtn. Krea-
tivitet betonas men pl bekostnad av
struktur och littoversktdligher Vi
fann efter en tid att vlr son inte alls
fick den hjilp han beh6vde och pdtala-
de hans svlrigheter. FrAn skolans sida
bagatelliserade man detta pt ett hip-
nadsvickande sitt. Vi hade flera samal
med lirare och f6retridare f6r skolans
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styrelse, som alla f6rordade den vinta-
och-se-attityd, som ir kaastrofal for
barn med dyslexi. De beh6ver i stillet
intensiv specialpedagogisk tren int.
Utebliven hjiilp leder till misslyckande
och ett knick sjiM6rtroende. Plt st
seft kan en pedagogisk fiasko uweck-
las till en social kaastrof f6r den en-
skilde eleven. Sldant f6rekommer
sikert ialla skolor, men waldorfpeda-
gogiken torde 6ka risken. Till slut
lyckades vi - mot slutet av vlrtermi-
nen och efter mycket aqgumenterande
- fl en ercra lirare till vAr son, men
denne saknade sirskild utbildning och
bedrev ingen konsekvent ffenint inrik-
tad pA hans svArigheter.

De prokUsk o unstiindighetamo kring
undervisningen limnar en del 6vrigt
aft 6nska i en nygrundad privat skola
med ekonomiska svlrigheter. Mlnga
waldorftkolor ir utpreght odemokra-
tiska inrittningar, dir sadgarna tiller-
kinner f6rildrarna ekonomisk ansvar
och skyldigheter att stida lokalerna
mm men ingen reft att ha synpunker
pl undervisningen. Sldant som ir en
sjilvklarhet i grundskolan, till exempel
skolskiuaar, skolml,hider och grmnas-
tikundervisning flr en provi-
sorisk pntel eller saknas
helt

Historien fick en lycklig uppldsning. Pt
sommarlovet fick sonen treffa en urom-
sti.ende expen pi dyslexi, som till skill-
nad fri.n alla andra inblandade kom med
utforliga och konkreta ftirslag till itg:ir-
der. Sonen togs ur waldor6kolan och
fick i st:illet bcirja i den kommunda
grundskolan, der han trivs utmdrkt och
der han frr den hj:ilp han behiiver.

SOH



"Historien om Sveri€e"
r en kulturskandal!
Anders Bjornsson, journalist vid Sveriges Radio, har

sarnmanstdllt fackhistorikernas omdomen
om Herman Lindqvists historieskrivnitg. Hans artikel
utmynnar i en hird kritik mot bide forfattare och
forlag.

m jag vill aka sdkert setter jag

mig inte i en bil utan bromsar.
Om jag har hogt blodtryck

undviker jag att dricka <il i bastun. Om
jag vill att mina barn ska lara sig nigot

om ildre svensk historia, bor jag se till

att de inte skaffar sig Herman Lindqvists

bok 
"Frin islossning till kungarike".

Detta arbete, det fcirsta i ett planerat

nationalepos pi tio band 
"i Carl Crim-

bergs anda", som det stir i ftirlagsrekla-

men, ir nlmligen en kulturell livsfara.

l)et sakkunniga bemcitandet av den-

na snabbt tillyxade historiebok har varit

ftirodande negativr. Kritiken har gitt

langs wi linjer.

Besnde rymdvarclser
For det ftirsta gcir Lindqvist ingen skill-

nad mellan sanning och sdgen. Han

bliser liv i de gamla skrtinorna och ger

pihittade gestalter ur fornhistorien nytt

liv. Joar Bli, en person som inte lengre

till mdts nigon berydelse 
" utanftir Enkci-

ping med omnejd" (docent Thomas

Lindqvist, i riksradions Vetandets vdrld

3lI2), blir anyo en stor kungamakare.

Lindqvist sdtter tilltro (s. 59 0 till UFO-

anhengarnas besynnerligateori om hdll-

ristningarna som verk av bescikande

rymdvarelser. Han i.gnar sidor it ett

pistitt slag vid Brivalla hed, som skulle

ha samlat hundratusentals slagskampar

frin halvaEuropa- en drabbningsom dr

kand endast i sagalitteraturen och som

8

ftirfattaren, helt grundlcist, vdljer att ftir-
lagga till mitten av 700-talet. Ibland ver-
kar det som om Lindqvist rent av skulle
vilja tilldela Oden historisk existens. Hans
skrivsdtt pi denna punkt Ir 

"fiirledande",

pipekar docent Torgny Nevdus i en an-
mdlan (tINT 21110-92); han 

"blandar

ogenerat de rent mytisktJitterdra fig.-
rerna med sidana existenser som forsk-

ningen nigorlunda sdkert har kunnat

identifiera".
Herman Lindqvist vinder sig nu inte

till den historiska fackkunskapen utan

till den breda allmanhet som sdgs sakna
historisk bildning. Och det i.r det som

giir saken si allvarlig. En historieprofes-
sor, som suttit pi arkiv och i seminarie-
rum i hela sitt liv, kan utan svi.righet
avsliija Lindqvist som humbug. Det in-

gir si att siga i hans tjansteiliggande. En
icke-expert som vill veta nigot om svensk

historia genom att lcsa vad Lindqvist
skriver har smi miijligheter att vdrja sig.

Han blir desinformerad. Nirmare ett

S.rhundrades kuillkritiska fonkningar i den

aldre historien giirs nu om intet. Ett

medeltida miirker lagrar sig tiver s innena.

Deligl paled
Fiir det andra har kritikerna anftirt ett

otal exempel pi hur Lindqvist, som en

fii,ljd av dilig bel:isenhet och allmiin slar-
vighet, fcirmedlar rent osanna uppgifter.

Birgit Sawyer, docent i historiska i Gcite-

borg, och Peter Sawyer, tidigare profes-

sor i historia vid University of Leeds,
bida eminenta kennare av skandinavisk
forn- och medeltid, pekar pi att Lind-
qvist 

"inte 
ki.nner till de senaste inion-

denas forskning pi omridet" (SvD 1/
11). Som om det ende rickte med det!
Erik Liinnroths och brdderna I.,auritz
och Curt\ilTeibulls banbrytande insatser
ligger alla fore 1940 och fc;nigs av den
fl yhante historiekis<iren.

Nordens stcirste diktare nigonsin,
Snorre Sturlasson, pistis av Lindqvist (s

49) he levt pi 900-talet - i si fall miste
han ha varit uri.ldrig ndr han drlptes av

den norske jarlens min vid sin kc"lla i
Reykholt 1241. Om Karl Knutsson Bon-
de, verksam i mitten av 1400-talet, sdgs
(s 364) att han 

"gjorde 
allt" for att hilla

ihop den s k Kalmarunionen, 
"i alla fall

si linge han sjdlv var obestridd unions-
kung". Men som medeltidskannaren,
professor Lars-Olof Larsson ko nstaterar
(Smilandsposten 19/ 10), var Karl Knuts-
son aldrig unionskung och hans frimsta
pol itiska mS.lsittning var att hi.ll a Sverige
utanfijr unionen. "Riktigt dilig histo-
ria", kallar Larsson Lindqvists skamliga
hopkok pi liigner och okunskap (" hirre-
sande felaktigheter", ar en annan avVax-
j <i-professo rns karakterist iker) .

Grimbe4l
Som flera recensenter av Herman Lind-
qvists opus anmirkt ir det nirmast en
oftirskamdhet att jamfora denne 

"som-

marpratare" (docentJan Lindegren i DN
19/10) med den store ftireglngaren Carl
Grimberg.

Grimberg var docent i historia och
lamnade en lovande universitetskarridr
ftir att helt lgna sig it folkbildning. Hans
stora arbete i nio band tillkom under elva
ir (1913-24), med supplementbanden
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(1932-38) ytterligare sex ir. Grimberg
skilde sarnvetsgrant pi dikt och verklig-
het; han inftirde frlliga och uppdaterade
I itteratu rfcirteckningar och forskn i ngs<i-
versikter i sin framstdllning.

Lindqvist glr tillvega pi rakt motsatt
sdtt. Han ska ha fram flera band om i.ret.
Hans kallredovisning dr godrycklig och
antikverad; hans egen historiska skol-
ning lrgrund; det mestatycla han ha last
fcir flirsta gingen, parallellt med skrivan-
det, si osmdlt ter det sig ut. "Ett nd.rmast
ant ii ntel I ektual ist is kt o i ntresse for h isto-
riska sanningsfrigot", Ir I-undadocen-
ten Lars-Arne Norborgs understatement
(sDS 7nr).

PrcpagJandakampani
Lars-Olof Larssons ftirhopp ning att ver-
ket inte frr nigon Grimbergs framging
ir befogad, men kanske inte aildeles re-
alistisk. Ty Norstedts, virt st<irsta fack-
boksftirlag med uppenbara finansiella
svi.righeter, har lanserat den som sericis

popul:irvetenskap i en bred propaganda-
kampanj.

I december var den Mi.na-
dens Bok; bibliotelaftirsiljningen har
man redan si"krat genom en annrd.lan i
Bibliotekstjenst sambindningskatalog,
der en fdpoet,'med b"tyg i litteraturve-
tenskap", intygar att Lindqvist "inte 

blir
ovederhdftig" och att han dr "ordentligt

pilest", ett svi,rslaget rekord i lcignaktig
marknadsftiring.

Nu kan inte hela skulden laggas pi
Herman Lindqvist - fullblodsentusiast
med ett uppskruvat livs- och arbetstem-
po. Norstedts, Grimbergs gamla forlag,
borde ha insett art mannen inte varit
uppgiften vuxen. Och om man irndi
velat ha honom som siiljande omslags-
pojke borde man ha u$arr hans text f<ir
en hirdhant sak- och faktagranskning.

Nu rycks detta inte ha skett i nigon
stiirre utstri.ckning. (Historiska musee$
chef, Ulf-Erik Hagberg, som i sin tur har
anlitat Lindqvist som "historisk 

experr"

ftir det pikostade utstdllningsprojekret
"f)en 

svenska historien", har

enligt uppgift godkanr aktsrycket; der-
med har han forlorar en stor del av sin
vetenskapliga trovirdighet.) Inte helier
har man civervdgt att Ligga ut ett eller
flera band i serien pi vrkesfolk.

Detta gcir 
"Historien 

om Sverige" till
en veritabel kulturskandal. Norstedts
borde i eget inrresse avbryta utgivningen
av Lindqvists nationalepos. Har man
inte det kuraget (eller skadestS.ndspeng-
ar att tillgi) miste ftirlaget ofc;rdr<;jligen
dra in fdrsta bandets upplaga, ri.tta sak-
felen dari och revideratexten ide srycken
dar kritiken har varit som oforsonligast.
Ett par generationers historieintresse kan
annars komma att fcirmcirkas av denna
illgiirning 

Anders Bjiirnsson

Fotnot. Denna artikel publicerades i
Finanstidningen 1 B/1 1 -92 ("Enverita-
bel kulturskandal!"). Sedan dess har Bib-
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fo rts d tm ing fr frn f) na s i dan

l iotekst jdnsts granskni ngsna' mnd besl u-
tat att sd.nda ut ftirsta delen av I-.indqvists

Sverigeserie till f'ornyat utlitande. Lek-

tdren, professor Gciran Rystad, yttrar
bland annat i ett starkt reserverat utl5.-

tande: 
'Vad man skulle <inska ir stcirre

omsorg vid faktakontroll och faktiskt

ocksi har och der en uppstramning av

spriket, som ibland tenderar till att bli

nigot slappt och slarvigt. I bada fallen 1r

det fraga om att ge sig tid." Norstedts
ftirlag har silt ftirsta upplagans 140.000

exemplar slut, innan det enligt egen upp

gift inftr en andra upplaga har korrigerat

ftirekommande felaktigheter: hur om-

fattande den revisionen har blivit 1r ftir

tidigt att yttra sig om.

Jrg h* dven i andra sammanhang
bercin Lindqvists 

"historiska" framfart;

si i Ordfront Magas in I193 ("I fablernas
vd.rld"), dar den historiska mytfabrika-

tionen sdtts i relation tili laroplanskom-

mittdns ft;rslag till mycket drastiska bant-

ningar av historiei.mnet i grundskolan,
samt i det finlandssvenska veckomagasi-'

net Ny Tid 1/93 ("Ett medeltida mcir-

ker"), dar Lindqvists roll i museiprojek-

tet 
"Den svenska historien" kommente-

ras. Det senare dissekerad, jryi Folkvett

2192 ("Den svenska historien?").

Pressklipp

Histslro bra f6r
lirntaghrc?
De som linar pengar hos Stads-
hypotek f'ar kundtidningen Di-
alogen. Nr 4/1992 gjorde re-
klam for hdstskors lyckobring-
ande kraft.

"Helt klan dr att hd.stskor
som lyckobringare varit och dr
fonfarande viktiga fcir mi.nga
m d nn iskor. F riga bara taxichauf-
ftirerna i London som gd.rna vill
ha ett bilnummer med den hast-
skoliknande bokstaven U. Eller
Lord Nelson som hade en hdst-
sko pi fartyget Victorias mast

DF +*R $AST-
Sl(oprvA t+f6
vER<t-teEN
VfrRrc L8us*t4,|,A:

J A ,  v t t - f < € N
?rlR ,+-rT VI
L A N  S ? R A D €

bEA.  !

Vlstr t(rtN t+,fsrst<'oR'
E*1yo  A  TUR, , ,

under slaget vid Trafalgar. Nu kan du
skaffa en egen lyckobringande h:istsko denna lycka 250 laonor. Att hdstskon rr
* T#'*:;i; " gs b r an kett en kos t a, [*'lii.t Tfr'.:il*ff :T if U*;:

Poltetgeist
Hemmets Joumal nr 6, 1993 berdttade
om ett 

"ovanligt sp<ikfenomen" i famil-
jen Boulters hem i Leicester, England.
Ett varmt klibbigt slem dyker upp tiver-
allt i huset: i tekoppar, i wittmaskinen,
p5. maten i kylskipet, pivdggar och golv,
pi mcibler, etc. 

"Ingen har sett ndl det
bildas", berdttar Doris Boulter. Olika
medier har bes<ikt hemmet fiir att flirso-
ka ftirdriva det onda. Alla misslyckades,
och itminstone en av dem fick slem med

i sin ponftilj ner han gick darifrln.
Attairige Luke sdger i artikeln: 

"Det

blir vture ni;r jaghar varit stygg.'

Uvets ffimetoder
i Svenska Kyrltan?
Sydsvenska Dagbladet den 2/1 1993
berlttade om de s k ft;rbonsgudtjdnster-
na i Fdssbergs fcirsamling i Molndal.
Sista scindagskvallen varje minad ignar
man i.t gudstjdnster der den som si vill
kan komma fram till altaret f<ir individu-
ell ftirbon och ftir att bli smord av prdsten
med invigd olja. Sydsvenskan iterger
ocksi (i allt annat en kritiska ordalag) en
berlttelse om hur en kvinnlig f<irsam-
lingsmedlem mirakuliist hade blivit kvitt
en cancersvulst i brcistet, 

"stor som en
mindre potaris", direkt efter ftirbiinen.

Fiirsamlingens kyrkoherde Gunnar
Lindskog beskriver i anikeln denna guds-
tj:instform som en del av den kyrkliga
ftirnyelsen, Me si" vara. Men om han -

uttalat eller outtalat - inger sina guds-
tjiinstbestikare forhoppni ngar om aft ftir-
biiner \<an eniinalikarbes<ik er han inne
pi farliga vi.gar.
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UFO i lighonjunhtaren
Dagens Nyheter (1913 1993) intervjua-
de Hikan Blomqvist vid UFO-Sverige
med anledning av att organisationen f5"tt
pro jektanstdlla w5. arbetsl iisa ungdo mar
med arbetsmarknads medel. Ungdomar-
na, som dr handplockade av fiireningen,
ska under ett halvir arbeta med att bygg^
upp ett bildarkiv och en databas <iver
UFO-observationer.

"I dlliga tider <tkar alltid intresset ftir
UFO', sdger Hakan Blomqvist. "Aven

intresset ftir religicisa sekter och ockulta
foreningar rikar, och en del pistir ju att
det dr ockultism vi ignar oss i.t. Det d.r
bland annat denna missuppfattning vi
vill komma it med hj:ilp av den seriijsa
och kritiska forskning vi utftir.'

Sista sltriket i primalterapi?
Artur Janov gjorde sig bercimd i bcirjan
av 1970-talet med sin id6 om det fcirlci-
sande skriket. Han har nyligen kommit
ut med en ny bok i d.mnet, "Det 

nya
primalskriket" (Wahlstriim och \7id-
strand). I Val oclt ue nr 10, 1992, inter-
vjuas Hannah Burvall, f d primaltera-
peut, som varnar fcir att md.nniskor som
sciker sig tillJanov kan fara mycket illa.

SrsK tNrE
+i5A B*rq NAr /
|+eRR JANov

Janov har ri.kat i konflikt med ndstan
alla de terapeurer som han utbildat. Der-
ftir siger han nu, efter att ha utbildat
primalterapeuter itjugo 5.r, arr han inte
har n5.gra fardiga terapeurer att rekcm-
mendera. Enligt Burvall beror konflik-
terna pi att Janov inte til laitik. Tera-
peuterna ar fcir honom utbytbara red-
skap som han vill kontrollera.
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AstrologJi ftir ridisor
Lo ka bidningen f)r nolra Stor- Stoc h ho lm
och Vristerort inneh<;ll den 5 oktober
1992 en artikel under den trosvissa rub-
riken 

"Trddgirds'astrologi' 
ger bettre

rddisor". Artikeln handlar omden anrro-
posofiska iddn att man ska si och skcirda
pi astrologiskt uwalda tidpunkter.

Sedan 1977 ger biodynamiska ftiren-
ingen ut en Si- och skclrdekalender med
anvisningar om nil man skasi och skcir-
da olika grodor i enlighet med "m5.nens

stallning i fttrhillande till stjtrnhimlens
djurkretsar". Moriitter ska sis pi dagar
som rynnar vdxtens rotuweckling, spe-
nat pi dagar som gynner bladmassans
tillvixt, etc. Det hela slgs vara grundat
pi mlngiriga experiment pi ridisor av
den ryska forskaren Maria Thun.

Den anonyme j ournalisten intervj ua-
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de ocksi Kjell Arman pi Biodynamiska
ftireningen i Jarna, som sa: "Det 

hir ar
mer dn en teori. Det har ftirekommit
forskning och fcirsiik i <iver 30 ir. Till

ANTRoParorf{s<
FRBpese

exempel har man gjon forscik der man
sitt fri.n sam ma pise varj e dag fl era dagar
i strick och hittat skillnader. Visserligen
inte si stora, men d.nd5.."

(/,

E
.a9

fq
6
fJ1,r

-l
I

I I



Innehillsrikt ku riosakabinett
Jan Bondeson:
M edicin his tois k t k uriosaha binm
Kivilagi.rdens fiirla g, 1 992.

an Bondeson, som 1r liikare vid
Malmo Allmlnna Sjukhus, bygger
denna essdsamling pi omfattande

medicinhistoriska killstudier. Det gmnd-
liga ftirarbetet tynger dock inte boken,
utan wd"rtom prdglas den av en medryck-
ande berdttarglddje.

Ordet 
"kuriosa" dr hogst betecknan-

de for innehillet. Har handlar det inte
om den medicinska vetenskapens fram-

steg, utan om allehanda besynnerlighe-
ter: md.nniskor med svans, skend<ida

mdnniskor, kvinnor som fcider kaniner...
Det ir inte alltid latt ftir lekmannen att
veta vilka av dessa fenomen som c.r myt

och vilkasom ir verklighet, men Bonde-

son reder ut den saken pi ett vetenskap-

ligt fonroendeingivande sltt, samtidigt
som han frirmedlar en hel del kulturhis-
toria.

Spo ntan siilvfiirbrinningJ
Bokens firrsta essi handlar om s k spon-
tan mdnsklig sj:ilvftirbrdnning. Under

irhundraden trodde man att mdnnisko-
kroppen kunde fatta eld och brinna upp
utan tillforsel av brdnsle. Frd.mst ansigs
detta drabba drinkare, vars kropp hade
blivit mera brinnbar genom att drlnkas

in i alkohol.
Denna forestallning levde kvar mdrk-

ligt lange. Annu vid mitten av 1800-talet
var spontan sj:ilvforbrinning ett "fak-

tum" i medicinskahandbcicker. fu t s+g

utkom en rysk doktorsavhandling dar

fenomenet forklarades med elektriska

strcjmmar som skulle bildas i kroppen,
och som skulle spj:ilka kroppens vatten

till syrgas och vd.tgas, som sedan antdn-
des av en elektrisk gnista- Si sent som

1 888 publicerades en okritisk fallbeskriv-

ning i den ansedda Bitish MedicalJour'

r2

na 1,, och diagnosen s j iilvfti rb riin n in g stal l-
des av en amerikansk lakare ir 1892.

Under andra halvan av 1800-talet
tringdes tron pi sjilvftirbrlnning tillba-
k-a inom likarkiren. Orsaken till detta
var en serie vetenskapliga underscikning-
arsom klarlade att kroppens vdtskeinne-
hill hindrar sjalvfrirbrlnning, hur fet
och alkoholiserad man in dr.

Annu i b<irjan av 1900-talet var tron
pi spontan sj:ilvfcirb rinning vanlig i nyk-
terhetsrcirelsen inom Sverige och Norge.
Drinkare ansigs brinna med bli liga,
och det enda medlet att slecka branden
ansigs vara urin.

"Det brann bli lige pi Zakris i Hes-
ter, medan han lag i s:ingen. Den kom

upp ur munnen. Hon [hustrun] skreva-
de <iver honom och slackre genom att
pessa i mun pi honom; det .skulle vara
fruntimmer till det. Sen sop han inte
mer."

Grodor i magfen
Lingt in i modern tid har mlnniskor
trott att ormar, cidlor och grodor kunde
leva och ftircika sig i den mlnskliga mat-
smdltningskanalen. Denna tro omfatta-
des iven av ldkare och akademiker. Lin-
nd skrev t ex att bukgrodor var en "gan-

ska rar sjukdom, men daremot si fase-
lig". Anda fram till mitten av 1800-talet
skrevs det mycket i de medicinska tid-
skrifterna om grodor och <idlor som
magparasiter.
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Paddkr:ikerskan Catharina Geissle-
rin kraktes pL 1640-talet upp samman-
lagt 58 grodor, paddor och <;dlo.. At
1833 krakte Henriette Pfennig upp elva

grodor. Den senares grodor unders<iktes
av en lakare vid namn Sander. Han 

"s5"g

till att dissekera en av de uppkrakta buk-
grodorna och fann till sin ftiwining att
dess mage var full av halvsmdlta insekter
och even inneholl en ndstan intakt skal-
bagge! Sander utftirde ocksi en del fror-
scik dar han placerade de formenta buk-
grodorsom dnnu levde ivarmtvatten ftir
att underscika dcras ftirmiga att cjverleva
i magens tempererade klimat: resultaten
talade starkt ftir att dessa amfibier sakna-
de fcirmlga att civerleva n5"gon tid inom
minniskokroppen."

Efter detta anstdlldes forhor med fru
Pfennig, som erkende att hon hade tagit
grodor i sin kjortelficka och litsats krika
upp dem. Dr. Sanders uppsats om Hen-
riette Pfennig kom starkt att bidratillatt
tringa undan tron pi. bukgrodor.

Ftklde kaniner
Ett nlrbeslaktat fenomen ir "kvinnan

som ftidde kaniner", €n medicinsk sen-
sation frin 172}-ralets England. Hon
<iverfiirde kaninkroppar, som hennes
make f<irst sryckade, frin kjolfickan till
vagina, varifri.n de togs ut under kraftiga
simulerade fr;dslovindor. Det medicin-
ska etablissemanget lat sig duperas, men
hon blev avslojad av en vaktmdstare som
hon hade ftirsokt mutatill att smuggla in
kaniner.

Si sent som ir 1921 skrevs det i
norska tidningar att Rikshospitalet hade
misslyckats med att avlegsna en hrgg-
ormsfamilj som levde i en ung kvinnas
mage. Enligt pressrapporterna hade en
orm krdlat nedftir strupen pi henne di
hon sov, och sedan ynglat av sig nere i
magen. Sjukhuset dementerade histori-
en. lJrsprunget till skronan var ftirmod-
ligen en ovanlig storspolmasksom hade
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hittats vid en bukoperation pi Dram-
mens sjukhus.

Forr brukade kyrkorna ofta, utijver
helgonreliker, fcirvara ben som sades hdr-
r<ira frin forntida jettar (som ska ha levat
ftire syndafloden). Pi 1600-talet forevi-
sades i Frankrike skelettet av en 7,5
meter ling jdtte, som hade hittats i en
iker. (Skelettet finns bevarat, och dr -

korrekt arrangerat - ett mastodontske-
lett.) Vid borjan av 1700-talet ftjrevisa-
des vid Uppsala Universitet err skelett,
som man ans5"g herrcira frin en jitte frin
tiden fcire syndafloden. Emanuel Swe-
denborg (!) avslc;jade dock att det var ett
felarrangerat skelett av en vai. De skelett-
delar av "jattar" 

som fcirevisades i kyt-
korna forefaller oclai" att oftast ha har-
r<irt frin antingen valar eller elefanter.

En mdrklig "jette" 
grlvdes upp ur

jorden ir 1 869 i Cardiff, New York. Den
var en forfalskning tillverkad av en ro-
bakshandlare som hade ri.kat i gr:il med
en vickelsepredikant vid namn Turk.
Den sistnlmnde fcirsvarade entriget Bi-
belns berdttelser om jdttar fcire syndaflo-
dens tid.

I syfte att spela predikanten ert spratt
grdvde tobakshandlaren ned en noga pre-
parerad stary av en jatte i en 5.ker, och
arrangerade si att den strax efter5.t 5.ter-
fanns vid en brunnsgrdvning. Upptiget
fungerade bd.ttre dn vd.ntat, bl a betalade
Turk fcir att fr visa upp "jdtten" vid sina
vdckelsemciten. Den gode tobalahand-
laren tjanade en god slant pi sitt sprart
innan en tidningsreporter lyckades av-
slcija hela historien.

Skenddid
Pe 1800-talet fanns en utbredd skrack
ftir att begravas levande p5. grund av
lekares misstag. Pi flera heil i Tyskland
inrittades serskildalikhus dar liken skul-
le ligga en tid innan de begravdes. Varje
lik ftirsigs med ett sncire vid handen,

som kopplades till en ringklocka, och
inrdttningen var bemannad med lakare
som hade tillging tili all den utrustning
som kunde behcivas ftir att hjdlpa en
skendod som ringde pi hj:ilp.

Detta var inte fullt si tokigt som det
liter idag; under det tidiga 1800-talet
hade man ndmligen c.nnu inga klara kri-
terier fordodsftrklaringar. Men ir 1846
vann fransmannen Bouchut en stor pris-
summa med sitt ftirslag tilldiagnoskrite-
rium. Hans lorslag var atr man skuile
lyssna pi hjlrtat med det di nyuppfunna
stetoskopet. Bouchut ftirdcimde likhu-
sen, och menade - helt riktigt - atr en
hjanauskultation var tillrdckiig for att
med sdkerhet faststalla doden.

MissbildningBr
Liksom andra medicinska kuriosakabi-
nett ger Bondesons kabinett storr ut-

rymme it missbildningar. Manniskor
med svans ir inte enbart en Dlrt, berlttar
han, utan det finns ett 160-td doku-
menterade fall av denna missbildning.

Detta dr ftir barnlakaren "en 
sellsynt

och lattbehandlad S.komma; de ampute-
ras si. snan som miijligt, sivida inre
barnets ftird.ldrar, som i ett fall frin In-
dien, yrkar pi att barnet ska fl behi.llasin
svans s5. att de ska kunna tjana pengar pi
att stc.lla ur der".

Mycken elende passerar revy i denna
bok, men ftir den som dr intressad av det
kuricisa ir det endi god underhi.llning.
Det sorgliga ir dock att vi.radagars kvack-
salveri och "alternativmedicin" 

utgiir un-
derlag ftir ett kuriosakabinett med lika
absurda inslag som de som presenteras i
denna bok.

r)

bukoperation pi Dram-

Suen Oue Hansson



Vardagsvisdom
ifri€asatt
Alfie Kohn
Pojkar lir brittre i mane rin flickor
Prisma 1992.

I\ en amerikanske journalisten Al-

I I fi. Kohn borjade ftir nagra ir
U sedan int..rr.r" sig ftir motsd-
gande ordspri.k. Minga av vi.ra vanligas-
te ordspri.k och talesltt utgcir rena mor-
satsPar:

"Lika 
barn leka best" - "Motsarser

dras till varandra."
"Man 

lever si lange man ler." - "Det

gir inte att ldra gamla hundar arr sirra."
Si smi.ningom <ivergick hans intresse

till sanningshalten hos vardagliga tale-
sd.tt civerhuvudtaget, alltsi inte bara de
som liter sig inordnas i motsatspar. Re-
sultatet har blivit en mycket underhil-
lande bok, dar han ifrigasitter ett srorr
antal allmant omfattade talesdtt. Err ax-
plock:

'lUlan ska inte bada dirckt efter
att ha iitit.'
Denna "folkliga visdom" verkar herstam-
ma frin en broschyr som R<tda Korset
publicerade ftir ett femtiotal ir sedan.
Dar hette det att den som badade efter
maten riskerade magkramp som kunde
ft dc;dlig utging. Vid sina efterforsk-
ningar bland experter fann Kohn ingen
som ans5.g att nigon sidan magkramp
<iver huvud taget ftirekommer. Badare
kan drabbas av kramp i vader, fiitter och
hender, men risken ftir detta piverkas
inte heller av miltider.

'tlan fir finnat aY Ghoklad.'
Hudlakaren James Fulton utftirde ett
experiment ddr acne-patienter fi ck vreka
i sig stora mdngder choklad. Nigra effek-
ter pi huden gick inte att upptlcka. (Det
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finns md.nniskor som flr utslag av chok-
iad, men det d.r inte friga om acne.)

'Starkt kryddad mat ir diligl ftir
maGten.'
Det har gjorts experiment bide pi friska
forscikspersoner och pi. magsi.rspatien-
ter, men ingen effekt pi magslemhinnan
har kunnat uppttckas. Bl a har indiska
lekare gjon experiment dar magsi.rspa-
tienter fick ett tillskott av tre gram chili-
pulver pi maten varje d"g. M"gslemhin-
rlornavar opiverkade, och magsiren likte
lika bra som hos kontrollgruppen.

't|an f6rct6r sina 6gon 6enom
att lisa i m6rlrer,'
Nigot experiment har Kohn inte att
h:invisa till (annars iir det en otrolig
mingd mdrkliga experiment han lyckats
scika fram). Ddremot citerar han det
amerikanska cigonl:ikarsallskapet, som
karnfullt uttalat: "Att 

ldsa i svagt ljus kan
lika litet skada tigonen som efi foto taget
i svagt ljus kan skada kameran."

'tlan kan paver*as av
subliminal reklam.'
De flesta har vil hcin talas om det mark-
nadsftiringsexperiment i.r 1957 di en
biopublik ska ha ftirmitts att kcipa mer
coca-cola och popcorn till foljd av korra,
ftir dem sjdlva omc.rkbara, exponeringar
pi duken av orden'Drick Coca-Cola"
och "Atpopcorn". 

Men, som Kohn fram-
hi.ller, detta experiment har enban rap-
porterats i massmedia, och siledes aldrig
i form av en sericis vetenskaplig rapport.
Dessutom har itskilliga ftirsiik aft upp-
repa experimentet misslyckats. Subl imi-
nal reklam verkar inte att fungera (men
det finns ju minga andra sd.tt att lura
konsumenter...)

'Honsyrsor iter upp hannen
strax fiirc (!) kopulationen.'
Modern forskning visar att s5. inte dr
fallet. De tidigare ftirestdllningarna om
detta ftirefaller att bero pi undersok-
ningar der forskarna hade stcirt syrsho-
norna si till den milda grad att de blev
"ggressiva och bcirjade ita hannarna, vil-
ket de annars inte skulle ha gjort.

'tan blir ftirkyld
aY att kylas neJ.'
Ocksi detta ftirefaller art vara fel. " l9i8
gjordes ftirscik i vilka 400 forsoksperso-
ner utsatres ftir ftirkylningsvirus och oclai
ftir temperaturer pi anting en -l2grader
Celsius (m.d <iverrock), +15 grader (i
underkldder) eller +26 grader. Forsciks-
personerna blev sjuka i ungefir samma
omfattning."

Kohn redovisar ocksi ett antal expe-
rimentellastudier av hur ftirkylning smit-
tar. Den huvudsakliga smitwdgen synes
varaA's ndsa -) A's fingrar -) B's fingrar
+ B's nd.sa. Detta bekrlftades i enstudie
diir ftirsciksledaren uppmanade "flera

infekterade fdrscilapersoner att snpa sig
i ndven och sedan stryka tiver fingrarna
pi. femton andra personer som, i sin tur,
miste rcira vid sina ndsor." Elva av de
femton blev smittade.

FOrkylningsvirus sprids ocksi via hosta
och nysningar, men inte lika effektivt
som via handkontakt.

Fcirkylningsforskning kan ta sig miirk-
liga former. "l ert experimenr som Dick
och hans kolleger gjorde l9}4visade de
att till och med an hyssaen sjuk person
troligen var sdkert: av so(ton personer
som pussade en infekterad person under
i.tminstone en minut, blev bara en ftir-
kyld."

Det kan inte finnas mlngaldsare som
kan ldsa denna bok utan att komma pi

FOLKVETT NR 2 rgg3



sig sjlilv med att oreflekterat hysa ogrun-
dade uppfattningar. Minga av dessa ir
mihanda oskvldiga, men endel kan rent-
av kosta mdnniskoliv. Det galler till ex-
empel uppfattningen att dcidsstraff av-
skricker presumtiva vildsbrottslingar.

Den empiriska forskningen ryder
wdrtom pi att dodsstraff iikar forekom-
sten av vildsbrott. Kohns ftirklaring till
detta Ir mycket trovdrdig. Brottslingar
dr mera bendgna att gcira som staten g<ir
dn att gcira som sraren sdger att de ska
gcira.

Osedvanligt mycker sunr ftirnuft pi
192 sidor, och dessutom ett levande
motbevis mot ftirestillningen att skepti-
ker dr tri.kiga. (Fast det dr ju sant, ni.gon
uetenskap lig underscikning som motbe-
visar dettalesd.ttet verkar inte att finnas.)

SOH

FOLKVETT NR 2 rgg)

Biblio$rafi om
mystiska diur

Lars Thomas:
Mystiske Dyr. En guide til infornation
o m sos langer, hatru lryrer, af k7e lige
snemand og andet godt. Del I-3,
Andersen Bogservice, Vanlose 1 989.

tforskarna av sj<iodjur och likar-
tade varelser brukar kalla sin
verksamhet "kryptozoologi".

Grd.nsen till "pseudo-zoologi" 
ar ;fta

flytande.
[.ars Thomas har sammansti.llt en

bibliografi med <iver 3000 referenser till
litteratur om mystiska djur. Den bestir
av tre smi haften. Den d.r danskspri.kig,
men tar oclai upp litteratur pi de stora
internationella spriken.

Det ftirsta h:ift et innehiller, eft er nigra
sidor med allminna referenser, ndstan
50 sidor hinvisningar till litteratur om
sjci- och havsodjur. Listan i.r alltsi myck-
et ling och darmed svir att hitta i. En
uppdelning t ex efter "fyndorr" 

hade
gjort den mera hanterlig.

Det andra haftet inleds med ett tret-
tiotal sidor referenser om sniimannen

H-+R.
r'*f?

J+c t*R
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och andra md.nniskoliknande varelser.
Derefter kommer l4 sidor referenser om"Forskelligt,,, 

dvs diverse varelser. Ty_
vd.rr ir de flesta titlarna ganska intetsd.-
gande, varfiir det ir svi.rt att ff klarhet i
vad aniklarna handlar orn. Att dcima av
de meraspecifika titlarna ir de "krypto-

zoologiska" varelserna ofta ftirstoiade
varianter av sdkerst:illda arrer: jettebev-
rar, jattekarrer, jittefiglar, jdtteormar,
etc. Haftet avslutas med itta sidor om
iakttagelser avdjursom rros vara utdcjda,
t ex mammutar. (Av ni.gon anledning
har dock iakttagelser av dinosaurier inte
ftns till denna avdelning, uran blandats
ut i 

"Forskelligt".)

Det tredje haftet innehiller ftirfattar-
och titelregister.

En bibliografi avdettaslag ir avstcirre
intresse fur folklivsforskningen d.n fcir
zoologin. Den hade varit av berydligt
stcirre virde om d.mnesuppdelningen
hade varit mera noggrann och om de
aniklar vars titel dr intetsdgande hade
ftirsetts med nagon anrydning o- vad de
handlar om.

Suen Oue Hansson
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Jung och nazismen
Jrng och nazismen, temanummer av
Res Publica (nr 27, novemb er 1992)

ilken berydelse kan det ha att en
forskare har varit medlem i na-
zistpartiet? Finns det ni.gclt sarn-

band mellan t ex Martin Heideggers
filosofi och hans aktiva engagemang i
nazistpartiet (dar han en tid verkar att ha
f<irsokt bli nigot slags chefsideolog)?
Finns det nigot samband mellan Kon-
rad Lorenz etologi och hans stcid for
nazismens syn pn den minskliga biolo-
gin? (Aven han var medlem i nazistpar-
tiet.)

En tredje intellektuell "storhet" 
har

blivit utsatt fcir en alltmer intrdngande
debatt av detta slag: psykoanalytikern
Carl Gustav Jung. Tidskriften Res Pu-
blica har gjon dennadiskussion tillgeng-
lig pisvenska i sitt senaste temanummer,
som innehiller ett flertal bidrag i emnet.

Strax efter nazisternas maktcivena-
gande 1933 blevJung ordfcirande ftir ett
internationellt psykoterepeutiskt sall-
skap, som i praktiken dominerades av sin
pronazistiska ryska sektion. Han sag miij -

ligheterna fiir sin terapiriktning i ett
samarbete med den ryrk" regimen. I
november 1933 skrev han i ett brev att
"Giiring Ir en mycket elskvdrd och fiir-
nuftig man, si jag har de bdsta ftirhopp-
ningar om att vi ska kunna samarbeta."

Prcnazistisld
J,tng gjorde vid denna tid en rad tydligt
pronazistiska uttalanden. I en intervju i
Radio Berlin den26juni 1933 fick han
fragan hur han sigpiden nazistiska iddn
om ledarskap, tillskillnad fi5.n demokra-
tiskt valda representanter. Svaret inne-
bar ett tydligt stcid till nazismens synsitt:

"Som Hitler sa nyligen mlste Fiihrern
kunna var ensam och ha modet aft ge
sin egen vig. Men om han inte kinner
sig sjilv, hur skall han dl kunna leda

t5

iser med f6rvining lin dem
bittre? Var fanns denna ojim-
forllga spinning och energi nir
innu ingen nationalsocialism
existerade? Djupt nere i den
germanska sjilen, pl den djupa
botten som iir allt annat iin en
k6kkenm6dding av orealiser-

bara infantila 6nskningar och ol6sta
f6rtrytel ser inom fam ilj en."

I samma uppsars sa han att "Der 
ariska

omedvetna har en hcigre potential in det
judiska." Vidare:

"Juden, som ir nlgot av en nomad, har
hittills aldrig skapat en egen kultur-
form och kommer sAvitt vi kan bed6-
ma aldrig att g6ra det eftersom alla
hans instinkter och talanger f6rutsit-
ter ett mer eller mindre civil iserat
virdfolk for att uwecklas."

andra? Dirf6r ir den sanne ledaren I ett brev Lr lg34skrev han att "specifikt

alltid en man som har modet aft vara judiska synpunkter predikas offentligt i

sig sjilv, och som inte bara kan se och med Freud och Adler, och cii, som
andra ivit6gat uan ocksA sig sjilv. likaledes kan bevisas, synpunkter som
Varie r6relse kulminerar organiskt i en till sin karaktiir vdsentligen dr nedbry-
ledare som i hela sitt vdsen forkropps- tande. Om regimen skulle finna det ac-
ligar den folkliga r6relsens mening och ceptabelt att detta judiska evangelium
s)rfte. Han dr en inkarnation av natio- pr.dik.r, si mi si. vara. Annars fi--nns j,,
nens psyke och dess spjutsPets"' mcijligheten an regimen inte finner d.et

J,tng var antisemit, vilket han vid denna acceptabelt."
tid giirna visade offentligt. I december
1933 skrev han: Gemenskap med nazismen

(9,-
\
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"Verkligt oberoende och insiktsfulla
minniskor har sedan linge insett att
den faktisk bestlende skillnaden
mellan germansk och judisk psykologi
inte liingre b6r doljas, ett forhelhnde
som vetenskapen endast kan ha gagn
aY.tt

Den gJennansl€ siilen
I en uppsats publicerad ir l934gickhan
till direkt angrepp mot Freud med anti-
semitiska argument:

"Lika litet som sina germanska anhing-
are f6rstod han sig pA den germanska
sjilen. Har inte nationalsocialismens
miktiga uppenbarelse, som virlden

Flera av fiirfattarna i Res Publica ser err
samband mellan i. ena sidan Jungs pro-
nazistiska hillning, i, andra sidan hans
psykologiska teorier. Anders Ramsay
framhiller t ex att det mellan Jung och
nazisterna fanns en "djupgiende 

filoscl-
fisk gemenskap". Vad nazisrerna frimst
uppskattade i Jungs lera var dess antiin-
tellektuella karaktlr, dess bejakande av
irrationaliteren och myten.

J,trg havdade att det finns inte bara
ett kollektivt undermedvetet gemens amt
ftir alla minniskor, uran oclai ett "koi-

lektivt psyke begrd.nsat till ras, stam och
slc.kt ovanftir det 'universella 

kollektiva

JAG HfR
ALDRId
t'+#?T tu
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psyket"'. Han legitimerade darmed ftire-
stallningar om medfttdda psykologiska
skillnader mellan folk och raser.

Jungs handlingar och umalanden un-
der nazitiden kan inte fcirsvaras med att
han stod under tving. Tvd.rtom var han,
som Svend Aage Madsen skriver i Res
Publica, en hcigutbildad person "boende

i ett neutralt, demokratiskt samhdlle och
med kontakter med rni.nga minniskor
vdrlden ijver. En man som ging pi ging
varnades av md.nniskor han respektera-
de... En man som visste vad nazismen
stod ftir och vad den ipraktiken gjorde."

lngen avbtin
Lika litet som Heidegger gjorde J,rng
nigon egentlig avbcin efter kriget. Ni-
gon demokrat blev han heller aldrig.

Ar 1957, fyraFn ftire sin ddd, redovi-
sade han ett synsi.tt pi socialister som i
sin intolerans hade klara likheter med
det synsi.tt pi judarsom han gett uttryck
ftir tjugo ir tidigare. Socialisrer var "la-

tent sinnessjuka" och "skadedjur". 
De

var en "fulig 
smittokdlla" mor vilken

massorna inte hade nigot ftirsvar. Fiir-
svaret kunde darfor inte ta demokratiska
former, utan "[d]en 

uppgift som har
stdllts pivir tid riktarsig i ftrsta rummer
till de ledande och inflyrelserika, som har
tillrecklig intelligens ftir att ftirstl situa-
tionen i vi.r tid."

Res Publica har gjon en viktig kultur-
girning genom att gcira dokumentatio-
nen om J,trg tillgenglig pl svenska. Det
ir angehget att visa pt de starka historis-
ka sambanden mellan i ena sidan ftir-
nuftsfcirnekelse och irrationalism, I an-
dra sidan en antidemokratisk och ftir-
tryckande politilc

Suen Oue Hansson
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Lysenko i Sverige
Hans Lindquist:
Men dzt regnar ju i Moshaa!
Natur och Kultur 1992.

alukurirens redaktcir har skrivit
en bok om det svenska kommu-
nistpartiets beroende av Sovjet-

unionen. Av slrskilt intresse fttr Folk-
vetts ldsare d.r avsnitret om Lysenko, den
sovjetiske genetiker vars pseudoveten-
skapliga laror blev orrodoxi under Stalin.

N1 Dag och andra svenska kommu-
nistorgan publicerade propagandaartik-
lar till flirmin ftir Lysenkos idder. Ar
1949 dristade sig lakaren och panimed-
lemmen Jan Ek till ett debattinlagg i
paniorgan et Ny Tiddx han i hovsamma
ordalag, utan direkt angrepp pi Lysen-
ko, efterlyste ert nyanserar synsc.tt. Han
bemiittes i hi.rda ordalag av Knut Back-
striim, Idamot i centrdkommittin.

Enligt Backstrcim miste biologin'gi-
vewis liksom andra vetenskaper lc.mna
sitt mystiska stadium, di den anses be-

h:irskad av slump och tillfalligheter".
Eks inlagg stiimplades som "ftirsvar 

av
den imperialistiska hungerpoliriken", och
Lysenko hyllades ftir ett arbete som "tje-

nar freclen och friheten". Eftersom den
klassiskagenetiken stred mot den dialek-
tiska materialismen misre den, enligt
Beckstrcim, vara felaktig.

En grupp lakare vdnde sig till Ny Tids
redaktion med en frrg" om den materi-
al istis ka dialektikens fti rhill ande t ill verk-
ligheten. Svaret de fick visar en intres-
sant inst:illning till vetenskaplig metod:

"Den 
dialektiska materialismen mis-

te bekrdftas avvarje nyvetenskaplig upp-
tickt, di den i motsats till alla tidigare
filosofiska system inte framtrd.der som
en vetenskap <iver alla vetenskaper, utan
intrd.nger i dla narur- och socialveten-
skaper och berikar sig sjilv med alla dessa
vetenskapers bidrag under deras uweck-
ling."

Tydligare kan det inte sigas att ideo-
login stod <iver vetenskapen

SOH



Livets mening
il,obcrt Syk:
lvl,iste lit,et ha en mening?
Brevskolan 1992

etta ir en studie(cirkels)bok om
livsiskidningar och om de 

"evi-

ga livsfragorna". Har stalls de
klassiska frigorna'Varftir finns jag till?
Vad ar livets mening? Tar allting slut ndr
jag dor?"

Boken tar sin utgingspunkt i biolo-
gin. Efter ett avsnitt om mdnniskans
cvolutiondra ursprung och betydelsen av
detta for morai och samhd^llsliv kommer
flirfattaren in pi olika iivsiskidningar:
kristen, osterlandskt religicis och icke-
religios. Om det dr n5.gon av dessa som
favoriseras i framstdllningen, si Ir det
den icke-religi<isa.

De "nyandliga" riktningarna flr ge-
nomgiende en kritisk behandling. Fcir-
fattaren framhi.ller t ex att sjllva begrep-
pet 

"New 
Ag." bygger pi en astrologisk

vidskepelse.
"Genom sin svirmisk-optirnistiska

grunCton och tjusningen som alltid lig-
ger i nya alternativ har New .Age fltt
ganska ston inflytande inom olika sam-
hallsomriden - pi amerikanskt mandr
di girnat kombinerat med businqss."
Aven antroposofin och scientologin be-
handlas pi detta kritiska sdtt.

Boken avviker fran de flesta livsi-
skidningsbcicker genom en legre tole-
rans fcir vidskeplighet och ett stijrre in-
tresse fctr vetenskap. Den ftjrefaller vara
val lampad f<ir dem som vill diskutera
existentiella frigor utifrin ett sekulen
perspektiv.

SOH
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Ellegird om Jesus
Alvar Ellegird:
Myten om Jesus. Den tidigaste
kistendornen i nyn lius
Bonniers 1992.

I ran histo rievetenskaplig synpunkt
I Ir mycket litet kint om kristen-
I domens tidigaste historia. Kell-
materialet bestir till allt visentligt av
Nya Testamentem bticker, som emeller-
tid ar partsinlagor och darfor starkt har
ifrigasata som killmaterial.

Bristen p5. slkerstalld kunskap ger
utrymme ftir olika tolkningar. I sin nya
bok l:igger sprikvetaren Alvar Ellegird
fram en tolkning som sikert kan bli
uppfattad som i hOg grad provocerande:
Den Jesus vi ldser om i evangelierna har
aldrig funnits!

Ellegirds hypotes - han kallar den
sjdlv si- c.r att kristendomen i huvudsak
gir tillbaka till Paulus, och art de ftirsta
kristna tillhorde den essenska grenen av
judendomen. Ner Paulus och hans sam-
tida talade om Jo*, syftade de pi den
essenska riktningens sedan lange bon-
gingne grundare. Frirst senare skapades
forestallningen att Jesus var en person
som levat samtidigt med Paulus. Evang-
el ierna :ir till stdrsta delen fikt io nsl ittera-
tur.

Detta d.r en spdnnande och mycket
vdlskriven bok. Darmed er inte sagt att
fcirfattaren har presenterat n5"gon vat-
tentit bevisning for sin hypotes. Det c.r
ocksi en fordel att han inte civerdriver
sryrkan i sin bevisning. Tvdrtom fram-
hi.ller han noga kallmaterialets brister,
och ger pi vdgen lisaren en god lektion
i killlaitik.

Nya biicker
Erich von Ddniken har gerr ur en ny
bok, StmarnAs mystik (B Vahlstroms).
Det d.r den ftirsta av hans bcicker som
<iversitts till svenska sedan 1982. Ateri-
gen handlar det om art olika fornfynd
utgcir 

"bevis" 
for forntida besok frin

fremmande planetsysrem.
En svensk bok om forntida astronau-

ter har ocksi nyligen kommit ut, Hi)gtek-
no logi h os forn tideru fo lk S al,enti n) av B o
Lindlvist. Boken gir helt i von Dani-
kens stil.

Det verkar att finnas en god marknad
flir historieftirfalskning just nu. (llla och

John Hamilton har gett ur Oera-Linda.
En fornfrisish hriiniha (Cradle publis-
hing), som de uppger vara en bevarad
4000-irig krOnika om ert fornfrisiskt
folla ode. (Fornfrisernavar en germansk
follatam.) Boken Bygget kring mysteriet
(Monitor) av den nyligen avlidne f d
lansbibliotekarien F ridrich Ochsner pre-
senterar idder om talmystik i byggnads-
mitten hos ski.nska kyrkor.

Ett annat tema som verkar att fortsit-
ta attrahera ldsare dr mystiska tolkningar
av kvantfysiken. Kuantjager av Danah
7-ohar har nyligen kommit ut i en ny
upplaga (MinPocket, Forum). Samma
ftirlag ger ocksi ur en bok av Kjell Enha-
ger med den mdrkliga titein Kuantgolf
Boken behandlar psykologiska aspekter
pi golfspei, och referar till en mysticis-
t isk fcirestdll ni ngsvarld.

Livets Ords ftirlag har gett ut en bok
om New Age av Texe Marrs. Titeln 1r
betecknan de: Sataru plznf)r utir/dsltena-
uiild.e: Neut Age. New Age framstd.lls som
ett led i Satans plan for att skaffa sig
politiskt och religiiist vlrldsherravdlde.
En annan bok i samma genre, En gurus
dad av Rabindranath R Maharaj har
kommit i nyutgiva Q.{orman). Aven har
ftirsvaras fu ndamentalistisk kristendom
mot <isterlandskt inspirerad andlighet.

UFo-b6cker riderdet ingen brist pi.
Den oftinr<ittlige Boris Jungkvist har
kommit ut med en ny bok, UFO. Beuis

SOH

FOLKVETT NR 2 1993



6\

t-

f)r liu i rymdcn, dar han iterigen forsak-
rar att UFO ir utomplanetariska bescika-
re och att Jesus var rymdman. Jtiri Lina
skriver i U FO -gdtan firdj up,ar (Referent)
om UFO-fenomen iRyssla.nd och Balti-
kum. Boken hor ti l l  de mera godtrogna
i genren. I-ikom Linas <ivriga skrifter ger
den dessutom uttryck for en svi.ranad
antisemitism.

Den som vill veta vad som verkligen
kommer in i jordatmosft.ren frin yrtre

rymden kan i stdllet ldsa Peter Nilssons
nya bok Rymdljus (Norstedt), som bl a
behandlar meteoritnedslag och andra ka-
tastrofer.

Ahrnatiuhatalngen (Altera) d.r en ftir-
teckning <iver alternativmedicinska utci-
vare i Sverige, ftirdelade pi olika specia-
liteter som akupunktur och kiropraktik.
F cireteckn ingen omfatrar cirka 5 000 per-
soner, firmor och organisationer, vilket
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sdger en hel del om ftireteelsens urbred-
ning isamhdl let .

Tvi bocker om kristallers helande
verkan har komm ft ut: Knstallhea ling av
Eva Lindell Fors och Tiiu Serenander
(Larson) och Hehnde hrafier av Annika
L^angli (Osiris). Fcir den som vill forhin-
dra ansiktets naturliga ildrande finns
Joseph Corvos bok Naturlig ansikxlyf-
ning med zonterapi (BVD. En mera kri-
tisk syn pi. naturmedicinen framkom-
mer i Frdn iirtauhoh till lakemedcl (Apo-
tekarsocieteten) av Ivan Ostholm, f d
fo rskningschef pi Astra.

Skrock av Christer Topelius (Rabdn
&Sjcigren) ar en exempelsamling pi folk-
tro. Detsamma galler Folklig spddonu-
konst av Carl Herman Tillhagen (Fa-
bel), som har kommit i ny upplaga.

Fjarrskiderskan Saida Andersson har
skrivit sjalbiogra fin Min liutillsam mans
m ed journalisren J eanette M ellvig (Rich-
ter). Ett annar medium, Doris Ankar-
berg, har skrivit sin sjilvbiografi tillsam-
mans med Orjan Bjiirkhem: Kontaht
med andra urirHar? Doris Ankarberg,
M ediet oc h mtinnis k an (Zi ndermans) .

I Forshningens liulina (Folkuniversi-
tetet) ger rre forskare sin syn pi forsk-
ningsinformation. Ett viktigt inslag i
populervetenskapens svenska historia
behandlas av lIlla Poppius i Nar Lunda-
p r ofr s s o re rna ha I I b ondzfi r e Lim i ngar (Skii-
nes Bildningsforbund). Den akademis-
ka frihetens historia i Sverige behandlas
av Griran Blomqvist i Elfenbenstont eller
statsskepp ? (avhanding, Lund Universitl'
Press).

SOH

ff& sv afcar

o

3
\ '

e 0 Socl<e r-
/ t

t t t A L l , e r  Lf;
dev s(raro

KRtsr+uee K^'AJ ,*N vA N D ,ts

I

r 9

I MA NO,A g6pas,AUtraN6,



lnternationellt

Fiirlustfiir Ui Geller
Som FOLKVE fT tidigare har rappor-
terat har Uri Geller stdmt James Randi
och CSICOP, v5l amerikanska systeror-

ganisation, for ftinal. Det s k fonalet
bestir i att James Randi har lemnat kor-
rekta upplysningar om hur Geller har
bluffat. Att CSICOP blivit indraget be-
ror pi att Geller anser att Randi uttalat
sis som representant fcir CSICOP

Den 25 mars 1993 beslutade en He-
rai domstol att Geller ska betala CSI-
COPs rc.tteg5.ngskostnader, i ftirsta hand
d.yg 106 000 dollar. CSICOP tolkar
beslutet som en varning for dem som vil l

anvdnda std.mningar som ett medel att

forfolla och tysta sina kritiker.
Domstolen har d.nnu inte kommit till

beslut ihuvudmilet, Geller mot Randi.

(Pressmedde lznde ffrn CSI CO P)

M edicinsh j ournalist tysud
Den mycket ansedd a Joumal of the Arne-
rican Medical '4ssociatioa publicerade i
oktober l99l en uppmlrksammad ani-
kel dar man avslcijade det medicinska
bluf fmaker iet  inom Transcendental
Meditation. TM harstd.mt tidskriften pi
200 miljoner dollar. Andrew Skolnick,
som skrivit anikeln, har fitt ett flenal
utmdrkelser for den, bide frin journalis-

tiska organisationer och frin CSICOP.

Di han tog emot CSICOPs utmirkelse
("Responsibil i ty in Journalism Award")
beklagade han att den pagiende rd.tte-

gingen hindrade honom frin att offent-
ligt tala om sin artikel. Han kravde en
lorlndring av den amerikanska lagstift-

ningen om fonal, si att fual inte kan
anvd.ndas som medel att rysta kritiker.

(Nortb Texas Sheptic, nr I I, 1992)

Hur stor iir abernathtmedicinen?
I N etu E nghnd J o u rna I of M edi cin e, janu-

ari 1 993,5.terfanns en art ikel om alterna-

t ivmedici nens omfattning. Enligt f,orfat-
tarna gjorde USAs befolkning ir 1 990 ca

425 miljoner besok hos ut<ivare av okon-

ventirnell terapi, mot endast 388 miljo-

ner besok hos primdrvirdsldkare.
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I Skeptical Brief (mars 1993) kritise-
ras unders<ikningen av Stephen Barrett,
en av CSICOPs medicinska experter.
Han menar att en alltfor vid definition
av 

"okonventionell 
terapi" har anvlnts.

Hypnos, massage och bantningskliniker
borde inte rdknas dit. Det saknas enligt
Barrett en tillftirlitlig studie av den ame-
rikanska alternativmedicinens omfatt-
ning.

Tillfiirlitliga bor os hop ?
Skeptiker i Kansas Ciry bestlillde horo-
skop hos framtrldande lokda astrologer
fiir en person vars fodelsedata de lemna-
de in. De stdllde sdrskilt frigan om per-
sonen i frigavar lamlig att fortsc.tta som
ungdomsprdst.

Alla tillfrigade astrologer hade myck-
et positivt att si.ga om mannen med
dessa firdelsedata, och alla rekommende-
rade varmt en fortsatt karrier som ung-
domsprdst.

Nigon sidan karrier blir det dock
inte tal o m. F cidelsedata gallde mass m<ir-
daren John'Wayne G^q, som knappast
kommer ut ur fingelset levande.

(LIsing Bryond Belief, CSICOP 1993)

Porten till paradiset
I USA har det under senare tid uppmlrk-
sammats att en del fotografier av solen
inneh5.ller konturen av en dorr i solski-
van. Eftersom dessa fotografier har tagits
med Polaroidkamera verkar de inte att
ha kunnat ftirfalskas. De har ocksi tagits
som utgingspunkt fcir itskilliga religiosa
betraktelser.

Dale Heaterington, me.llem i Geor-
gia Skeptics, har emellenid pivisat att
forklaringen dr en rektang,tl:it struktur
inne i Polaroidkameror, som framtrdder
vid fotografering av mycket ljusstarka
objekt. (National Capital Area Sheptical
Eye nr 4, 1992)

Paradisets port verkar inte att finnas i
solen. Om paradisets pon skulle iterfin-
nas nigon annan stans, iterkommer
FolrvErr genast med en rapport om
saken' 
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Inom kon startar forskningsprojek-
rcr Hi)gskolan uid uetenskapens grrins-
marker, med stod frin Ridet for
forskning om hogskolan.

Vi kommer inom projektet bl a
att Sdra fallstudier av si.dan verk-
samhet vid svenska universitet och
hcigskolor som kan betecknas som
pseudovetenskaplig. Vi er intresse-
rade av alla ftirslag om lampliga fall
fcir dessa fallstudier. Det kan gllla
forskning, undervisning eller folk-
bildningsverksamhet med hogsko-
leanknytning, som du anser ha blivit
pseudovetenskap i stillet ftir veten-
skap. Forskningsrid och annan uni-
versitetsnd.ra verksamhet omfattas
ocksi. av stud.ien.

Projektet bedrivs i samarbete
mellan fi losofiska institutionen vid
Uppsala Universi tet  (Sven Ove
Hansson) och institutionen ft ir ve-
tenskapsteori vid Giiteborgs Uni-
versitet (Hampus Rabow). Kontak-
ta oss under adressen

Sven Ove Hansson
F ilosofiska i nstitutionen
Villavdgen 5
752 36 Uppsala

e l l e r  r i n g  H a m p u s  ( h e m  0 3 1 1
845559, arbete 03117734722, fax
03117734723) eller Sven Ove (08/

878778,018/5 t86t7)

lysning
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