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Goren insats!
De fyra mittersta sidorna i detta numrner dr cn presentationav Vetenskap och
Folkbildning. fuv ur och ge dem rill nlgon som du tror er intresseradav
fiireningen.

o

AretsFolkbildare
A.ets Folkbildare 1993 blev Hans-Uno Bengtsson,urriversitcrslcktori lysik i
Lund. Han f5.rutmirkelsen ftir sin f<irmlgaatt kombiner" y,rd rrntlerhf,Jlningmed
pedagogikpl hiigsta nivl om hur naturen och universuir-idr beskafi':ide.
FOr allmanheten ir Bengtsson kend som fiirelisait.n .som flyttar sig frin
katederntill spikmattannirhan skallftirklaraprinciperirrom rnekanikenocirsom
stoPParner handen i gllidande metallsmilta nc.rhan ftircleserom vdrmeleran.
Till Arets F<irvillare1993 har ursettsSassaAlervall for sin ftirmi.ga,i ,:n .serie
Programi TV3, att kombinera di.lig underhi.llning med vilsclcdandepistienden
om naturen och universum.
F<irdetta tlutnmer svararHikan Marklund oclr Lennart Johansson.
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detta nummer startarpl prov en nyspalt - Frin Sektfronten
- dar vi skall ftirscikasamla material om olika sekteristiska
rtirelsersom vi med vira utgingspunkter finncr anledning att
granskaoch kommenrera.

Antaletbetalande
medlemmar
i
foreningen
Vetenskap
ochFolkbildning
dr nu 359.
Foreningen
Vetenskap
och Folkbildning
bildades
1982av mdnniskor
som
oroadesOverattockultism
ochpseudovetenskap
sAoftafAttstAoemotsagda,ochattvetenskapens
metoderf,r sAdAligtk6nda.SAhiirformuleras vAr mAlsdttning
i stadgarna:
Foreningenvetenskap och Folkbildninghar till uppgift att frimja
fo l k b i l dni ngom vetenskapensmetoder och resul tat. S i rski l t tar
foreningensom sin uppgift att i en fri opinionsbildningbekdmpa de
fe l a kti ga l oresti l l ni ngar som forekommer i frA gor som kan avgor as
vetenskapligt.En viktig del av den vetenskapligafolkbildningendr att
klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras med
v e te n skapl i gamedel .
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lntebaraen personlig
frttga
en omfattande arbetsliisheten
I
I drabbar Sverigehln och det
I-J
finns risk att den blir bestlende. Aven om sl inte blir fallet, tdar
rnycket ftir att erfarenheternafrln girdagens och dagens arbetsmarknad gor
morgondagens arbetsgivareftirsiktigare
nd.r man nyanstdller.Sidana tendenser
har ocks5.redan visat sig. Intresset fcir
allehandapersonlighetstesthar cikat.
Folkvett granskadei nr x l99y nigra
av de test som anvd.ndsfiir att gallra ut
srikande till lediga arbeten. Det finns
alltsi nu anledning att p& nytt ta upp
frigan. Det borde ligga iallas intresseatt
ftirst och fremst fl bort pseudovetenskapliga test frin marknaden - men
oclcsi. vetenskapligt baserade test som
saknarprediktio nsvirde.
Artikeln i Folkvett refererade nigra
undersokandesvenskaartiklar i imner.
Vetenskapligt baserademetoder fanns
med men framftir allt pseudovetenskapI igametoder som grafologioch astrologi.
Man kan forvinas civer att den senare
T\,

sortens personlighetstestalls finner anvindare. Men w5.omstindigheter ryck
g<iradem svLra att utrora. Det d.r <iver
huvud taget besviirligtoch mingaglnger
omcijligt att ualidaa ert personlighets"triffsantest - att objektivt mlta dess
nolikhet". Genren lockar darfor till sig
"lycks<ikare'som
Ir ute efterlattftinjanta Pengar.
Ett ftirsiik att mita validiteten hos
nigra personlighetstestgjordes dock ftir
nigra ir sedan av wl engelsmin, Sreve
Blinkhorn och Charles Johnson. De
publicerade sina r<in i Nature, 20127
december1990. De valde ur tre allmint
spridda test baseradepl explicit formulerade psykologiska modeller.
De kom till slutsarsenatr det finns
mycket lite som ryder pl att resultaten i
personlighetstest har ni.gor som helst
samband med framging i arbetet. Inte
ensde bista personlighe$restenbefanns
"trdffa
vara bra pl. att
ri.tt" vad galler att
fcirutsearbetsprestation.

"lika
patins
hever lika, men i utspidd
"
form flr demaastronomiskaml.tt, efterl l ablir lur ade,is y n n e rh e td e s o m som utspidningarna morsvarar
A
ett sandrrorarr baraandrablirlurade.Sl
/{
korn i solsystemet.Efter utspidning iterI
I* inl.dde lames Randi sitt ftire- sti.r endastmagin. Med irisdiagnostiken
drag pi Medborgarhusetden 13 novem- ftirsvinnerall magi, ochdet
handlar mesr
ber. Randi verkar ftir vir sysrerorganisa- om bortftirklaringar
och efterkonstruktion CSICOP i USA och er enligt egen tioner.
utsago trollkarl, skeptiker och handelsMed ett korttrick visar James att vi
"berlttasakervi
resandei att
redanborde alla glr att lura. I sann sekptikeranda
veta". Till detta kan laggas att James hoppar en
deltagareupp pt podiet ftir att
Randi oclai dr mycket underhillande.
kontrollera att inget gcims bakom borUnderhillningen bcirjar med tvi ak- det. Derefter gcir Randi ett
skedtrick i la
tuella tekniskalurendrejerier.Det fiirsta Uri Geller. Tricket ftiljs
av en presentaexemplet handlar om riktade hogtation av olika vetenskapliga teorier om
larkablar, dvs sldana vilka Ir ftirsedda hur tricket kunde ha utftirts. Alla
ir fel,
med en pil som anger i vilken riktning
hevdar Randi, utan art ftir den skull
str<immen biir gi ftir att ge bastljuditeravslcijahur det egentligengir till.
givning. Det andra handlar om en elekSedanftirra Sverigebesciket
har Jarnes
trisk klocka, med vilken man sdgskunna
besokt Rysslandoch dar studerat mediuppni en 20o/o ftirbattring av sin TV,
cinensfttrfall. Envideofilm frln fd ryska
"healers"
video och stereo- t o m elektronerna "Statshelsan"
visar olika
kommer att gi fortare.
del Ninja-lika i sin framtoning, andra
NarJamessedanberittar om homeomer klassisktmedicinska. De senarefci-

Allablirlurade
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Om detta er ftirhillandet betriffande
de mest ansedda resten i handerna pi
skolade psykologer, kan man med fog
frlgrsig hur bilden ser ur fcir restenav de
tjinster som bjuds ut till privata och
offentl i ga arbetsgivare.
En kritisk unders<ikningavden delvis
mycket vildvuxna floran av personlighetstester ftirefaller mer angeldgen in
nlgonsin. Folkvett har tagit upp nlgra
metoder till granskning - men detra
har endast kunnat bli skrapningar pi
ytan. En stcirreoch djupare genomging
av branschenborde ligga i bide arbetstagarnasoch arbetsgivarnasin11s55s- e6h
samhdllets.

redrar att mdta blodtryck med slagruta,
samma slagrutasom ftir civrigt anvdnds
till att ftirsiika pivisa att ert glas med
vatten blivit "magiskr".
I en videosnutr stir James sjilv fiir
underhi.llningen di han utftir en operation med barahanderna.I en annanvisas
hur en sl kallad helbrigdagcirareflr sina
talanger avslcijade,f<tr det visar sig att
hans fru sitter bakom scenenoch sufflerar via korwigssd.ndare.
Som avslutandeknorr gcirJamesett
klocktrick, der han lovar att visa hur det
gtr till genom att upprepa numrer i slow
motion. Han visar di hur tricket utfcirs
samtidigt som han gor det en tredje
ging. Si trots att vi trodde att vi ftirstod
blev vi lurade.
Tvl timmars underhillning far t57
personerinneber att fiireningeng<irekonomisk fiirlust pi detta evenemang.James, som definitivt ir vird fler ihcjrare,
behciverbettre reklam ndstaging.
H,fikan Marklund

- diktning
Platons
Atlantis
som

tagits pA allvar
en grekiske filosofen Platon
T\
I
I levdemellaniren427 och347
"*J
fiire Kristus. Hans skrifter har
haft stor betydelsefor alla efterftiljande
fi losofer.Der mdrkliga ir dock att Platon
inte sjilv for ordet i sina skrifter. I stallet
liter han sin li.rare Sokratcs framfora
budskapen"Skrifternair u tformade.som
dialoger.Sokratesdryft ar tvistefrlgor med
vdnneroch motstl.ndareoch baggesidor
lagger fram sina uppfattningar. Tyvdrr
har Sokratesinte sjdlv cfierlernnat nigra
skrifter. Det ir siledes omojligt arr avgcirahur mycket av dialogcrnasinnchiJl
som S.tergir pt Sokrates undervisning
och hur mycketsomkommcr frin Platon.
Si mycket dr dock klart, atr irskilligt ar
rr:'ndiktning. Nar Sokratesavrittadesir
t,::?var Platonendast28 h gamrnaloch
cl5lradehan ett halvt irhundradc kvar att
icva. l)5. Platon skrev sina dialoger var
Srikratessiledesdod. Dc oiika filosofernas
yr,,-andc,n
miste Plaron sjdlvszittaihop.

/
/
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/
/
/
/
/
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Hur mycket av innehtllet som itergirpi
tusenir ftireSolonstid hadeAtlantis lon
Sokratesundervisning Ir darft;r o.sd.kert. krig mot Aten men atenarnahade bcseMan har alltsl all anledningatt vinta sig grat den oerhrirdacivermakten.Slutl igen
ren diktning i dialogerna.
hadeAtlantis sjunkit i havet (1).
Om Platons filosofi har man skrivit
mycket men under senareirhundraden
har andra filosofer tilldragit sig strirrc
Hter detta trovirdigt? Ncj, ingalunda.
uppmirlaamhet. I gengeldhar man skriTio irtusendcn ftire Kristi fiidelsefanns
vit si mycket mer om Platonsskildring
vare sig staden eller statcn Aten. Det
av det sjunkna Atlantis.
fannsciverhuvud tagetinte nigra krigfoPlaton berd.ttarom det sjunkna Airandehogkulturcr.Skriwcckensom kunlantis i tvi av sina filosofiska skrifrr:r,
de bevarahisroriskahdndelscrikrrinikor
ndmligen dialogernaTimaios och F,ritiuppstod ftir.srundcr dct andra inu.senas. Saganskulle harstamma frin arena^
det flirc Kristus, [)cn mycket linga och
ren Solon, som levde yrteriigarc err par
ingicndc redogiireisenfrjr Arlantis och
irhundraden tillbakaitidcn. FIanskulle
desshistoria rir alldcicsfoi ling lrir arr
ha h<in talasom Atlantis av cii egyptisk
den skr-rl l ha
c l ..unn:rti cvasor irnr ir nr iig
prdst. Solon hade idnkt skriva ctt diktarvs"igc'n
itl'i, irlruirdradcn.i mt_rrs.its
trli
verk om Atlantis rnen dct fick han inrc
saganom A rl anri s i rrnchi l l crr r kr igi sagtid till. Solon var dock vdn rncd cn nian
ner aidrig rrrfc;riigagcografiskaocskrivvid namn Dropide.soch fiir.dennessori
ni i rgar. R i kr;ga scgncr l rcrir t ar cir bar t
Kritias berittade han om Arlanris.Vid
onr hilrdelscr.i dctrafallskullcsagr,rifiir"nira nog nittio irs ilCcr berd.tracic
Krii i;r; rncrj l ar' na
ha hi i rt berdrrci scn
pali, ii, indc
i sin tur denna redogoti di gt i si na l i v cl l cr i rcrbcr : it r ardcn
relsefiir sin ungeFJrtiopiFallaCcscnt. Hn ung rnan kan v:il ha
Srigesonsonmed samgitt an, fdrutsatt att han cj var alltft;r
ma namn. Vid mogen
ung, men en ni rti oi ri ng var vicl dcnna
ilder skulle denne setid som rcgclalldclcsf<irgammal fctrart
nare Kritias ha berd.ttat
komma ihig och riktigr itcrgiva vatliran
alltsammansfiir Sokrahon i si n ungdom. Franrftr raili I r cn
tqs och Platon skulle i
tioiring alldclcs f<rr r-rngftir atr legga
dialogerna Kritias och
utfurligaberdttelser
-l-imaios
pi minnct o.ll .t.,l"n
ha ncdtecknat
ri kti gt kunna i tergi vadenr.Slut ligcnir
den mycket utforliga redet ju minsr sagt mdrkligt att cn slgcn
dogorelsen.
som bcrdrraroni Atens d,rorikafc,rntid
Kritias skulle bland
inte blir spridd och omtalad i Aten utan
annat ha pipekat arr
undcr tvi irhundraden levcr sorn slc.ktatenarna inte sjc.lva i
sdgen inom en cnda av Atens slikrcr.
sina historiskakallskrifBerdttelscnom Aten och Atlantis ir hclr
ter och krcinikor kunde
enkelt cn litterd.ravspcglingcller lirtcrdr
ha bevarat ni.gra uppdubblering av kampcn mellan Aten och
gifter om Atlantis, ty
det persiskast,rrvdldet.
Atlantis hadefunnits till
Platondiktar fritr men han ir angclenio tusenir fure Solons
gen att bevaraett sken av trovirdighet.
tid. En stor civersvimHurskall han di ftirklaraatt ingenannan
ning hade derefter gitt
har berdttarom Atlantis?Jo,
<iverjorden och utplil) Platon skjuterAtlantis si lingt tillbanat all historisk kun*
ka i tiden som mcijligt.
skap. (Egypten hade
2) Platon hittar pi att Atlantis har sjundock klarar sig)" Nicr
kit i havet. Ingen har siledes sett dess

Miirkliga fdrklari
ngar
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stitliga ruiner.
3) En virldsomfattande riversvd.mning
(som dock skonade Egypten) har utplinat all historiskkunskap iAten.
4) SkriFternai imnet finns idet $arran
Egypten.
5) Sagamannen plstis vara Solon, vars
levnadlig wi hundra ir tillbaka i tiden,
varfcir det var mycket svi.rr att veta vad
han kunde ha kant till.
(>) Sc,lon td.nkte visserligen skriva ett
stort diktverk om Atlantis men han fick
aldrig tid till det. Pi detta sdtt fcirsriker
Platon forklara varftir inte till exempel
Hesiodos,Homeros ellerHerodotos(historieskrivningensfader) kenner till Atlantis. (Herodotos besokte fbr ovrigt
Egyptenstempel).
7) Solonsberdttelselevdekvar som slaktsdgeninom en enda arenskslakt.

som naturligt var, di de blivit
"ftid.da
och fbdstrade av gudar".
Atlantis l.r Platonsskapelseoch vi bcirkomma ihag att
han inte skrev en historisk
krcinika. Platon skrev filosofisk skrinlitteratur och hans
syfte ir att ftira fram ett moraliskt budskap: De dygdiga
besegrarde omoraliska och
slutligen straffar gudarna de
senare med underging. Pe
sammasitt ir boken "Gullivers resor"avJonathanSwift
skriven fitr att framfura moraliska budskap. Aven i den
skriften finns ingienclc geografiskaskildringar som inte
dr nigot annar d.nren diktning. Somliga trodde dock
"Gullivers
att
resor" var en
ren
verklighetsskildring
(2).
Alla Plarons ftirscikatt skapatrovlrdigPi.
samma
sett trodde fl eraav
het dr dock fiirgives, ry han ir si alltigenom grek att det samhellehan skildrar dr vdstgritaskolansm1n att Alf
helt grekiskt. Der dyrkas den grekiske H e n r i k s s o n s r o m a n o m
guden Poseidon. Der finns treroddare Pytheasfrin Massilia basera(engrekiskfanygsryp),idrottsplatseroch des pi en nyuppteckt kallskrift (3).
F<iren forskaresom dr van vid bide
tj uroffer. Grekernasgeometriskainriktptlitliga
killor och ren diktning Ir det
ning avspeglarsig i sj:ilva stadensuppinte
svl.rt
atr skilja det ena fri.n det andra.
byggnad. Den bestir av cirklar. Sletten
Sarskilt
inte i falletAtlantis, dar skillnaintill er rektanguldr.Sifferrikedomenir
plfallande och det ir jimna tal. Greker- derna ar si rydliga.ClaesLindskog nimna var som bekant matematiskt intresse- ner ni.gra av de lender som man har
menat skulle vara Atlantis och tillfogar:
rade. Platon ir si mycket grek att han
"Alla
dylika tolkningar falla till marinte ens fcirmir att hitta pi. annat in
ken
av
det
enklaskaletattAtlantis ir och
grekiskanamn itAtlantis invi.nare.Han
ftirblir
en
sagoti, en fantasinsskapelse,
har sjdlv begripit att detta g<irett underoch
intet
annat" (4).
ligt intryck pi ldsekretsenoch skriver
N5.graakademiskaforskaresom syssdarftir:
"Ni
lar med Atlantis finns inte, och har inte
flr ej bli Forvinade,om ni ofta fr
funnits pl lange. Vagen till insikt har
horahellenskanamn pi frimmande peremellenid varit ling och dven om de
so n e r."
akademiskaforskarna har lemnat detta
Solon skulle nimligen ha civersattde
dmne,
sl finns det i gengeld desto fler
atlantiskanamnen till grekiska.(Si vitt
"privatforskare"
som kor vidare igamla
jag vet har inte en enda skaldgjort n5.got
hjulspir.
liknande). Som god atenareskryrer Platon med sin egen stad. Aten skulle ha
besegratdet ma.ktigaArlantis. Atenarna
"alla
<ivenrdffade
mdnniskor i dygd",

Ettgrekisktsamhaille
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Rudbeck lade tillrdtta
Pi 1600-taletsyssladedven en akademiker som UppsalaprofessornOlof Rudbeck den d.ldre med Atlantis. Forsta delen av hans Atlantica kom ut 1679 och
det varAtlantis som hadefltt ge namn i.t
det storaverket.Rudbeck fann nd.mligen
en ling rad i hans rycke mlrkliga civerensstemmelsermellan Platonsskildring
och det forntida Sverige.Han stcittedock
Iven pi vissasvirigheter. Enligt Platon
skulle det nimligen ha funnits vin och
elefanteri Atlantis och dessutomskulle
ju Atlantis ha sjunkit ner i havet.Sverige
hade derernot som bekant inte sjunkit i
havet och dessutomfinns her varkenvin
eller elefanter. Rudbeck ir dock inte
ridlcis. Nar Platon skriver vin uttrycker
han sig pi poetersfria sitt och menar cil
och mj6d. Aven ifriga om elefanrerna
uttrycker sig Platon pi skalders vis. I
sjdlva verket 5syftasvargar. Att Atlantis
sjcink i haver var endast en poetisk gita

med inneb<irden att de svenska folkstarnmarna med sina uttig hade si att
sdgadrinkt eller civersvimmatkringliggandelender. Hans skdl dvertygadedock
inte alla larda och darf'or krnner han
behov av atr i"terkomma till dmnet i
fiiretalettill den andradelcn, som utgavs
1689. Han i.teruppreparhar sina redan
framforda skel och pfrpeka.ratt det finns
en viss namnlikhet mcllan ordcn elefant
och olf (det vill siga ulv). Creve Gustav
de la Gardie hade dcssutom tillskrivit
honom och undrat onr inte clcfanrerna
kunde vara svenskailgar. Aven i detta
fall finns en vissljudlikhet, pipekar Rudbeck, som finner tanken intressant.S5.vdl sarntidabedornaresom Rucibecksjdlv
vrr si.ledesrnedvetnaom att det fanns
i"iqandemotskal(5). Den som inte hyser
lilrlrr'1ablinda ovenygelscsornRudbeck
rnS,steslga att pl detta sd.tt kan man
gcnom bortftirklaringar pisti vad som
hc!st.Det ir ju inte nigon betydclselos
.,*niisak
som Rudbeckbonftirklararutan
dct viktigasteoch mest urmlrkande frir
Ai,lirntis,nimligen att staden och riket
nrc,jtletta namn skulle hasjunkit i havet.
Ir,rirs bortflorklaringard.rav intresseIn i
cl,,g"cftersom de er lskidliga exempel,
sc:rn .ri sarhur Atlantisforskarnakan bortjii.klara det mesta- ner de si vill.
I)ct fanns i aldre tider mlnga akade'lriker som sysslademed Atlantis och
F',rdbeckdgnarstorrurrymme it att ftirsi'l.a vederleggaandras uppfattningar i
ii'",:r*t.Killkritiken var inte uppfunnen
p.r;len tiden och kraven pi bevisforing( n var inte hirda. Nar det galler fornhisr,,"iakundede lardedir{<irfl fram vilken
li i:;tur"iebild
som helst.

P.r.'rvatforskare
fortsdtteratr
sl<riva
Alltsedanupplysningstidenhar det skett
en pifallande tillnyktring bland universitetsfclket.Bland lekmlnnen finns der
dock fc'nfarandegottom folksorn lgnar
sig it inrnet. Man fir en gcxl foresrill*
ning om derasorygladefantasi nlr man

6

For tuseni"r sedan
lig har Atlant-is

vdstgotaskolan
har blivit cikend
pi grund av sina
f<irscik att orndikta Sverigtx historia oclr gcira\/ilutergdtl and ri l i Svear iket s
v:lgga -- f<.tratt i:rtr :iga
heiaNorclensvagga.fu{an i''ygger pi ltisaellcr !"i:!rr;rv'fi:iaktiga
antagandrno r,-hbrvr sig ir;tc om
de k;l l rl r son-.vi s nr at t r nir n
har fel. (l"g hin*'isartill en

tidig*reartikcl(7i). l,n
av sk<llans
lcdar,-"ad.
V crrnncc! "' Ii i inr cdl .
Ji u
u nnKktteennV
blom i Gotenc, har i ilisom

Rudhcck fr;rt in
Atlantis i hisrori*sKrlvnrngcll onl
-r
z
S vcri gcsiir r r r r id. I
I t
w
motsatstill Ruc'lbcck
V
anserI.indblom dock
att Atlantis har lcgat nlgonstansi Atlantcn och att dct har
sjunkit i havet.
Han hyser inte nigra tvivel om arr
A tl anti s verkl i gcn skul l e h a f unnir s:
"Mengder
av ol<istagi.toriett brett baltc
runt Atlanten skulle ndmligen kunna
lcisasoch flirklaras, om man ftirutsdttcr
att det for tio till trettiorusenir scdan
funnits en avanceradcivilisationiAtlan.
tomr5.det".
I likhet med en annan atlantisftirhttare sl5.rhan fa^st:"Om inte Atlanris
existeratskulle man ndstanvaratvungen
att uppfinnader." Han gir till hirt anfal!
mot dem som stdllersigawisande:"lnom
den ortodoxavetenskapenhar atlanrologin hittills awisatsmedstor iver. Mcinstret kenns igen. Samma reaktionermcitte
en ging Henrik Schliemannstro piTroja, Gaslileis och Kopernikus leror, utveckl i ngsl eran, konti nenta lf or skjut ningsteorinoch relativitctsreorin,ftir att
-,.8

.,G

lxer foljande rader i Benil Falla forsk"Sverige
ningsiiversikt
och Atlantis":
"Churchward
tog enligt Hans Santesson intryck av den ockulta madame
Blavatsky,som forladeen kontinent Lemurien till Stilla havet. Liksom Churchward vistadesBlavatsky i Indien och
tog ledning av en vis guru." (6)
Falk tror sj?ilvpi Atlantis och denna
redog<irelseir siledes varken ironisk eller parodisk. En ockult sierskaoch en
indisk guru - denna sammanst:illning
ir belysandefrir den brokiga blandning
av ovetenskapligabestindsdelar som ir
till finnandesi litteraturen om Atlantis.
Bcickerskrivs i amnet, lasesoch bortgl<imstill ftirmtn fiir nyare hugskott i
sammeimne. Nlgra inlagghardock fltt
stcjrrebetydelsein andra.f)en si kallade

aJ
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fdfi'-.t,}$'tIrfr
ffitrf',,fi.i;li

;:ii;ilijtfffi

Iiffi ffiill

inte tala om ESP och UFO."
Gemensamt ftir de kulturer som har
"rycks
plverkats av Atlantis
ha varit en
ndra ofattbar fcirmlga atr hantera srora
tyngder. Denna suverd.naftirmiga har
avsatt spi.r i.ven i det avlagsnaNorden.
Det frimsta exemplet Ir vil den gigantiska stensittn ingen i Ranstenai Vdstergotland." Den vdsteuropeiskamegalitkul"g5.
turens rcitter rycl<s
vd.sterut.Den var
nirmaste granne till - Platons Atlanti s." (8 )
Detta skrevs 1980 och frra i.r senare
vidareuwecklade tvl andra av vdstgota-
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skolansftiretrddare,nlmligen Ulla och
John Hamilton, dessatankar. De havdade, att nirAtlantis sjcinki havetskulleen
del av dessinvlnare ha seglattill Vastergcitland. I Falbygden lgnade de sig i.t att
bygg" glnggrifter och hellkistor, som
tjinade sfuom skyddsrum. I dessakrcip
de in nir fara hotade. (Det kan nimnas
att h:illkistor och glnggrifrer isji.lva verket 1r gravar och alls inte skyddsrum).
Bilderna till detta kapitel Ir av egenartat
slag.De iir nimligcn hemtadefrin gusrave Dor& bibelillustrationer.Tre av dem
visarsyndaflodenoch pi en av dem syns

rentav Noas ark. En visar hur Jerikos
murar faller och en annan hur domaren
Simson raserarDagons tempel i Gasa.

(e)

TV-producenten Dag Stilsj ij var vdstgcitaskolansihardige talesman.Han ftjrde fram dess uppfattningar i program
efter program. (Tvi av programserierna
fallda ftir ovrigt av Radionimnden).
Aren l99l-1992 visadespostumt hans
sista TV-serie. Den hette "Driimmen
om Atlantis". Sjdlvaserien visademycket
rydligt klyftan mellan de akademiska
forskarna i. ena sidan samt Sti.lsjcioch
andra privatforskarei den andra sidan.
Denna ging lat Stilsjo nimligen nigra
akademiskaforskarekomma till tals.De
ftirklarade fiir honom att Atlantis aldrig
har funnits i sinnevlrlden. (Over huvud
taget finns det inte nigra universitetsforskaresom sysslarmed Atlantis). Stilsjo hade dock inte varit St5"lsj6om han
hade b.Fr, sig om s5.danainvdndningar.
Dagens historiska forskning prdglas
av kellkritik. Tanken att anvdndafilosofisk skonlitteratur som kallor er dlrlor
fremmande ftir de akademiskaforskarna. Vastgcitaskolanhar dock inte nigra
sidana betlnkligheter. Man arbetarmed
sagor,sentidabygdesegneroch ren sktjnlitteratur. Sedanfyller man pi med egna
antaganden. Man slapper fantasin l<is.
Man arbetar som gamle Rudbeck pi
1600-talet. Kallkritiken var inte uppfunnen pi den tiden och kraven pi. var
inte hirda.
Inte helt ovdnrat kom Vasterg<itland
med ocksl denna glng. Fr5.nVrlstergcitland och <ivrigaNordeuropa skulle den
atlantiska kulturen ha spritts ur civer
Europa och andra virldsdelar. UngeFlr
samma uppfattning hade gamle Rudbeck pi sin tid fon till torgs. Dag Stilsjo
hyllade derfor i denna TV-serie Olof
Rudbeck som en klok och klarsynt forskare. Som bekant har man tidigareomtalat honom i hatska ordalag,derfur att
han har framhavt Uppsala.Alldelessom
gamle Platon styrsvdstgcjtarna
si.ledesav
karleken till hembygden. Om man styrs

av kerlek till hembygden och inte i.r
nigra b<ickerfast boken Pytheasresatill
sdgner om det vulkanutbrott i Egeiska
kallkritisk, cr det svl.rt att Sstadkomma Thule, som i.r en roman, en skr<inahelt
havet under bronsildern, vid vilket cn
"fhera
nigot som har vetenskapligtvlrde. TVenkelt, blev av en del hembygdforskande stad pi cin
(Santorin) ftirst<irdes."
"Driimmen
serien
om Atlantis" har
mdn-n iskor nlgot m issftirstldd. De tr<xiAuen andra uppfattningar Lterges.
"Vcl
askedliggjort klyftan mellan vdstg<ita- de att allt i boken var santoch det var lite
si.tr.rligt "{ratt det rcirsig om en heb
skolan och den akademiskafcrrskni ngen. beklammande att fcirklaraftir dem, utan fktiu berittclse med syfte att forharliga
Dari ligger dessvirde.
att de skullekennasigenfaldiga,arrsaker
urathcnarna^rrn,rral" (min kursivering).
Givewis har var och en ritt att framoch ting i boken var pihittade." (AnnaMan ir s.ileciesklar <iveratt det r<irsig
fiira sina uppfattningar men TV har en karin Bussqvist:
AlfHenriksson --- 85lr
om en myt, sagaellerfikriv beritrelseoch
skyldighet att se till att kvaliteten dr
ung och mycket produktiv. Anikel i
plpekar blott att Platon kanhafrtt nigra
godtagbar och rudbeckianismer tillhor
G<iteborgs-posten,817 1990).
uppslagfri"n sdgneroch geografiskauppn u meraenban lardomshistoreienssicrattSjalvhar jag trlffat tre mdn som trudlysuingarsom ,.;ii i ornlopp pl lianstid.
kammare, iven om de upptrlder i mode att detta var en tillft;rlirlig kr6nika.
(5) Olaus liudhr-'r:i.s
Atlantica.Svenska
dernarekladnad.
Alla tre var anhengaretill vdstgotaskolan originaltexten I )tgiven pii uplxlrag av
och wi av dem hade hcig utbildning.
l^erdornshistorisi:;rSamf'undetav Axel
(4)
Platon.
Skrifter
IV,
Claes
Lindskogs
Nelson.
I, Uppsala"
oc-ilSrc'ckholm1937,
Forspilldmoda
inledning
tilldialogen
(1
Kritia^s,
s
I
en
s
183-189
679
s
200-300)"I I , Uppsla
97.
I efterhandbeklagadeAlf Henrikssonatt
foljande
essi
avh5.nar
Lindskog med foro c h S t o c k h o l r nl 9 : 1 9 ,s 1 1 - 1 3 ( 1 6 t 1 9s
i:en hacieutgett sin roman om Pytheas
trytelse ftirs<ikenatt iterfinna Atlantis i
r4-r5).
ir an Massiliaftir att vara en iterupptdckt
verkligheten.
(6)
Han
att
Plaron
pipekar
Bertil Falk: Atlantis nch svenskarna,
handskrift frin antikens dagar. Minga
ibland
diktar
fritt
och
endl
bedyrar
atr
Finland
1974, s 46-47.
harje nimligen litit lura sig (10). Pe
"Saken
allt
ir
(7)
sant.
Ir
den
att
Platon
Lars
Gahrn:
Vastgotaskolan_- rrossammasi.tt har man anledning att beklaverkligen
ftirutsdtter
stiirre
forstind
visshet
hos
som
trotsar
allt. Artikel i Folkvett
ga atr"Platon fdregavatt saganom Atlansina
vad
ld.sare
in
som
i,tminstone
i
mo1
1
9
1
s
,
4
1
0
.
ris byggde pi gamla arvsdgner.Alltfc;r
rringa glcimmeratt stc.lladen grundlng- dern "tid har visatsig motsvaraverklighe- (8) Verner Lindblom: Spillror frin Atgande frlgan: Finns det nigot som talar ten. (Platon. Skrifter VI. Stockholm lantis. Artikelserie i Skaraborg.sbygden
7926, s 220-22/,).
1 5 1 2 , 2 9 1 2 1, 4 1 3 , 2 8 1 3o c h 1 8 1 4 1 9 8 0 .
firr att detta skulle vara sant?
"LJrE Erdman skriver helt kon:
Artiklarna har spritts som sirtryck samSom jag inledningsvis pipekade Ir
lade i ett hafte.
svaret pi denna ft\a ett enkelt nej. sprungligen var historien om Atlantis
endast
(9) Ulla och John Hamilton: Venerns
ett
fantasifoster
inom
den
grekisBerittelsen ber alla spi av att vara upp(E
ka
filosofien
och
Poesin."
Erdman:
Sk<;vde1984, s 20-27.
gorer-saga.
diktad och inga splr av att vara sann.
(10)
Atlantis.
futikel
i
Nordiask
Familjebok,
Se
not
3 ovan.
Man har scikt l,terfinna nigot som aldrig
Stockholm
1904,spalt
334).
har funnits. Det viktiga for filosofen
Elov Tengblad kallar Atlantis flir saPlaton var berittelsen moraliska bud"De
goti och avslutar:
geologiskateorierskapmen just detta har man ignat minst
na
ha
intet
annat
In
namnet
gemensamt
uppmirksamhet.
med Platons Atlantis och de geografiska
tolkningsftirs<iken,ntgra fyndiga, de flesNoter
(1) Platon.Skrifteri svensktolkning av ta narraktiga,kunna tryggtlemnas it sitt
"
ClaesLindskog, fV. Stockholm 1923. virde. (Elov Tengblad: Atlantis. fu tikel
DialogernaTimaios och Kritias, s 5- i SvenskUppslagsbokII, Malmci 1954,
spalt 683-654).
11 6 .
Sture Linnir och Jan-Ojvind Swahn
(2) Carl Grimberg:Varldshistoria.
Folkensliv och kultur, elftedelenredigerad skriveri National encyklopedin(band II,
av RagnarSvanstrtim.Stockholm1945, 1990) om Atlantis. Aven de ir pi det
"sagorike'.
klara med att Atlantis ir ett
s77-78.
(3) I en intervju 1990fickAlf Henriks- Nytt i ftirhillande till ftire-gingarna tr
son frlgan om det inte fannsnigon av endastatt de S.tergeren del lcisaantaganhansbcickersomhan var missniijdmed. den om vad som kan ha plverkat Platon
"Nj", j^gx
intespecielltmissncijd
med i hansdiktning. Bakom myten kan ligga

Giir en insats!
De *r^mittersta
sidorna i det har
numret dr en
presentationav
Vetenskap och

Folkbildning.Ge dem
till nigon som du tror
ir intresserad
av
foreningen!
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Vetenskap och Folkbildning
En presentation
E

-

Hur det biiriade
En Brening mot xttologi, scientologioch flygandeteht?Ja, men framfdr allt en ftireningfrir folkbildning om
vetenskaplig
metod och fiir att vi skallanvlndavetenskapen
i frlgor dir den kan varaosstill hj?ilp.
Under vlren 1982 skickadetio personerut ett upprop fdr att bilda en fiirening ftir vetenskapoch folkbildning. I
uppropetvarnadesfiir tendensertill okadvetenskapsfiendighet
i samh let. "Pseudovetenskapliga
och
mysticistiskariktningarverkarpi en del hlll att mijtasmed dkad respekt."
Pseudovetenskapen
ir llngtifrin alltid ofarlig,menadeundenecknarna.
Den iir farlig nir den lockarmlnniskor
till kvacksalveri
i st?illetftir sakkunnigvfud, och den ir farlig n?irden drar in mlnniskor i ett auktoritetsbundet
beroendefdrhillande,
som falletiir i minga sekter.Vidarehene det:
"Det
fnns dc somiindl anserdzt ldnli;x an behdmpaitationalismen, eftersom
Jiirnuftsargumentina f)refalter
ha ndgonaetkan. Vi dzlar inte funna beddmning Vi tror att mitnnishorsmoxtlndskrafi mot irtationalism kan
iikasgenomhunskap0m uetenskapens
metoderochresultat."
I december1982 bildadesftireningenVetenskapoch Folkbildning.Fiireningenhar f n mer dn 350 medlemmar
dverhelalandet.Allt arbeteinom ftireningennr ideellt.

Milsittning
I stadgarna
beskrivsfforeningens
syftesi.hir:
"Ftireningen
WtenshapochFolkbildninghar till uppgfi afi framja folkbildning om aetenskapens
ntetodzroch
resultat.Stirskilttarfi)reningensomsin uPPgtfiatt i enfi opinionsbildningbekampa
fekktiga fbrestcillningar
somf;rekommeri fdgor somkan augiirasuetenskapligt.
En uihtigful au dtn uetenskaptiga
folkbildningenrir
att klargtira uilkafdgor slm kan respehtiue
inte kan augiirasmeduetenshapliga
medzl.
Fiireningenanslutersigtill fun politiskafumokratinsprinciper.Fiireningenrir partipolitisht neutral och
neatrali religitisatrosfdgor."
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Vad har fiireningen istadkommit?
Minga av Vetenskapoch Folkbildningsmedlemmararbetarpl olika siin med folkbildning och opinionsbildning
liir att skapaft)rstlelseftir vetenskapligmetod.Kanskeden viktigasteeffekrenav vlr ftireninghar varit an enskilda
medlemmarhar stimuleratsatt gtira insatseri form av tidningsaniklar,trocker,fdredragoch - inte minst
personligasamtal.
Fdreningenger ut eIr tidskrift, For-rcwrr.Vi utsersedannlgra lr varje,ir Arets Folkbildareor.hAretsFijrvillarc.
Vira insatserhar i ltskilliga lall mirkts i massmedia.
Sjdlvaexistensen
av en orgenisera<l
motkraft mr,'t
pseudovetenskapen
har sdkenocksi.i mlnga fall verkatlterhillande pl vad som annarskundc ha blivrt oh;o'rmad
propagandaftir pseudovetenskap.
Men vi skullekunna giira itskilligt mer.Allt hlnger pl medlemmarsom ?irbereddaatr gdra insatser.

Fouvrrr
Ar 1984 fick ftireningensmedlemsbladnamnetFoLrrvT
r't. Den kommer ut med fira nummcr per ir och her
alltmer kommit aa spridastill prenumerantersom inte ir medlemmar.Mangafolkbibliotekprenumererartill
exempelpi Folkvett.(Men inte a.lla.Om ditt bibliotek inte grir det, sl foresll dem gernaatt bijrja gdradet.)Vi
har ocksl gradvisftirblttrat den tekniskautformningerr,men sjilvfalletir det innehlllet som dr huvudsaken.
Hlr ftiljer nlgra exempelpi lmnen som har behandlatsi aniklar i Folrwr-r under de senaste
iren:
. Scientologi
. Uri Gellerscomebach
" Siarehjalpn polisen?
. Antroposoftkmedicin
. Homeopati

. Antroposof.ns
raslAra

. TrAnsccndentaI M edi ta ti on

. Slagrutori Norge
. Kaosforshning

. AmAzonmlten

. Vadrir New Age?
. Denflygandt holkndzren

. Astrologi

. Kreationism

. UFO

Folrvnrr har en presspaltsom rapporterarfrf,.novrigamediaoch en internationell spalt som bland affiat berdttar
i utlandethiller pi med.Dessutominnehiller varje nummer en ledareoch
onnvadvi.rasysterorganisationer
flenaletnummerinnehi.llerbokrecensioner
och notiser.Ndstanvarjenummer innehiller material om auktoritd,ra
sekteroch om kvaclaalveri.
Folxr,'srTssttinta satsninghittills var en temaserie
om antroposofisom gick underiren 1988-1992.Serienblev
sammantaget,
slvitt vi vet, den hittills grundligaste
granskningenav antroposofinfrin vetenskapliga
utglngspunkter.Den ir nu utgiveni form av ett hiifte pl 52 sidorsom kan kopasfrln ftireningen.
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AretsFolkbitdare- AretsFtirvitlare
Vetenskapoch folkbildning delarsedan1987irligen ut wi utmarkelser,
Aretsfolkbildareoch Aretsfdrvillare.De
blda utmirkelsernahar fl'tt god upprnirksamheti pressen.

Medlemsmtiten
Fdreningenhar en regelbundenmijtesverksamhet
i Stockholm,med ett till ffe mdten per halvfu.Mtjtena inleds
med fd'redragav en inbjuden ftiredragshillare,
och avslutasi regelmed en eftersirsmei enkelftinering.

Internationellakontakter
Vetenskapoch Folkbildning ingir i ett internationelltkontaktnit av skeptikerorganisationer,
med vilka vi utbJter
erfarenheter
och information.Den sttirstaav dessaorganisationer
ir CSICOP (Committeefor the Scientific
Investigationof ClaimsoFtheParanormal)med slte i USA. CSICOP ger ut tidskriften SkepticalInquirer, som
m!.ngaav ftireningensmedlemmarhar som husorganjtmte FoLnrrr.
En av CSICOPsgrundare,trollkonstndrenJamesRandi,har den senaste
tiden bestiktossvarieir och hillit
fiiredragpl nlgra olika oner i Sverrge.
Vi har oclsl systerorganisationer
i bl a Argentina,Australien,Belgien,Estland,Finland, Frankrike,Indien,
Irland, Italien,Japan,Kanada,Malta, Mexiko, Nederlinderna,Norge,Nya Zeeland,Ryssland,Schweiz,Spanien,
Storbritannien,Sydafrika,Taiwan,Tyskland,Ukrainaoch Ungern.
Rapponerom vlra systerorganisationers
aktiviteterkommer i varjenummer av FoLrvEtT.

Hur blir man medlem?
Alla som st6djerftireningenssyftekan bli medlemmari Vetenskapoch Folkbildning.Medlemsavgiften
ir fiir
nirvarande150 kr per &r.I medlemsavgiften
ingir prenumerationpe Folrcvtrr. Medlemsavgiften
sitts in pl
postgiro63 591-2.Fyll i en postgirotalongsl hiir:
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Det gi.rocksebra att enbartprenumerera
pe For-rvarr.Det kostar100kr per i.r, och postgironumrer
ir
"prenumeration"
detsamma.
Skriv
pi. talongen.
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Kontakt med ftireningen
er:
adress
Foreningens
och Folkbildning
Vetenskap
B o x1 8 5
10123 Stockholm

Kontakt med styrelsen
Per-OlofHulth, ordf
kassor
PerttiPoutiainen,
v ordf
HannoEssdn,

08-718
53 14
08-65869 92
08-7231827

Kontakt med redaktionen
SvenOve Hansson,ansvutg
NielsHovmoller
LennartJohansson
Hikan Marklund
HelenRundgren
Anna Schyn
JonasSoderstrom

08-878778
08-76079 77
08-74206 56
08-77| 29 96
08-64530 99
08-321332
08-74424 9r
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Magii stalletforpatent

agins roll i naturfolkenssam
hdllen Ir sedanlangeett kert
Imne fiir antropologcr.For
nigra ir sedanpubliceradeMark C Suchman, doktorand i sociologivid Stanforduniversitetet, en anikel som gav err
delvis nytt perspektiv pi denna gamla
fraga. (Mark C Suchman, "lnvcntion
and Ritual: Notes on the Interrelationof
Magic and Intellectual Property in Preliterate Societies", Columbia Law Review 89: 1264-1294, 1989.)
Suchmansutglngspunkt Ir att nragi
hos narurfolken till mycker sror del ar
enskildegendom.Vem som helstffr inre
anvdndaen trollformel, uran endastden
rittmltige igaren. Hos minga naturfolk
har ri.tten att anvinda en trollformel
eller en ritual gitt att kopa och sllja
ungefir som man kunde kopa och silja
FoLKVETT NR 4

rgg)

smycken eller husgerid
Ett exempel:Hos flera eskimifolk var trollformler privategendom,och andra dn igarna
fick inte anvd.ndadem. Trollformlerna anvdndesfrimst for
att skaffa sig jakt- och fiskelycka. Om en trollf<rrmel sildes,miste sdljarenlova att sjdlv
sluta anvinda dcn.
Forhillandena var I ikartade
hos m5.ngaandra naturfolk.
Dcnna dganderltt till magiska
ritualer var i sjllva verket den
ndrmastem otsvarigheteni dessa
samhellentill den s k intellektuella egendomeni v5.rasamhallen (patenr och upphovsrltt).
Suchman menar ocksi. att
magin till stor del spclaren roll
i dessasamhd.llen
som piminner och patcntensoch upphovsrltternas roll i nrodernaindustrisamhi.llen.Som bekant dr
det tlmligen latt att plagierat
ex uppfinningar,texrer,bilder
ochdataprogram.Dct var minst
lika latt att plagicrajaktstdllen,
odl i ngsmetoder,medicinalvdxter och andra framstegi samhallcnmed
enklare teknologi. Den som ville dra
personlig nytta av en idi eller upptickt
miste darfor finna etr serratt skyddasig
mot imitatcirer.Det ir hd.rmagin komme r i n .
Som exempelftireslir Suchman att vi
tlnker oss att en odlare blir varse att
majsskcirdenflirbettrasom hon "planterar" en liten fisk brcdvid varje majskorn.
(Denna teknik har verkligen ftirekommit bland Nordamerikasindianer,men
man vet inte hur den uppkon-r.)Det
skulleinte varani.gonkonst for de andra
odlarna att gtira likadant. Vill den som
gjorde upptdckten ha ersitrning ftir sin
idd kan hon ta hj:ilp av magin. Hon
dcklareraratt fiskenflrsin kraft t ex aven
talismansom hon ensamiger. De andra
miste di. ersitta henne for att de anvin-

der talismanen.
Magin blir pi detta sitt ett maktinstrument, dels frir enskilda individer,
delsftir shaman-sillskapoch andragrupper som kollektivt dgertrollformler och
ceremonier.Magin omgdrdasofta med
stringa ftirCIkrifter orn dc olyckor som
kan drabba dem som frirscikeranvdnda
den utan art vara bchorig. Folkloren
innehiller allehanda"sedelerande"historier om de olyckor sorn drabbat dem
som fcirsciktanvdndarnagiskarnedelsom
de saknat behorighet f,or.
Tron pi magi upprltthills ocksi. pi
andra s1tt, av vilka Suchman sdrskilt
nd"mner hallucinogena droger. i)rogframkallade hallucinationer uppfattas
ofta som <ivernarurliga
upplevelser.Genom att lita befolkningcn fli dcl av sidana upplevelscrstlrker shaman-sallskapen dcrastro pi maginsmakt, och darmed ocksi derasrespektfur clc monopol
som rnagin 1r lorknippad med.
I likhct med parent beltjnar magin
dem som gor uppfinningaroch upptickter. Magin har dock en avsevirdnackdel
ijamlorelsemed parenr:Den lorhindrar
insikter om de verkliga sambanden i
naturen. Darigenom lorsvi.rarden ocksi
nya upptickter och uppfinningar.
Suchman jemfior i detta avseendedet
magiskasystemermed det moderna systemet med fciretagshemligheter.Bida
dessasystemuppmunrrar upp fi n narearr
undanhilla vdsentlig teknisk information, och rentav att sprida fclaktig information. Som medelatt uppmunrrauppfinnande ir de darft;r underlagsnapatentsystemet.
Till detta kan laggasytterligare en
nackdclhosdet magiskasysremer:Det ir
ett oerh<irteffektivt medelatt byggaupp
hierarkier.Pi detta finns minga exempel, tyvirr inte bara hos naturfolken.

SOH

Kollaaldrigen brahistoria!
och annan
Q piikerier, slagrutegubbar
Imnen att
vidskepelse
1r
tacksamma
u)
"folklig"
ta upp nrr man vill anliiggaen
touch pi en tidning eller ett TV-program. Sunt bondftirnuft er ute. f)et dr
alldelesftir prdktigt i en tid som pr:iglas
av allt heftigare,leckrare,mer provocerande och hogljudda tongingar. Eftertanke, kritik och skepsisflirstiir tempot.
Folk kan ju trottna.
TV3s satsning pi. det iivernaturliga
har uppvisatalla symptom pi en genre
soln mer och mer limnar journalistikens
idealoch blir till underhillning, dar allt
cr tillitet. Forstcirinte en bra historia
mcd att kolla upp om den rr sann.Och
lit inte de torra och trikiga vetenskapsmdnncn ftirstiiranojet Forden som vill
tro. Fcir vad hade hant om redaktionen
hade haft med sig en geologeller geofrsiker ut till Boscin,nlr jordstrilnings[enomenet skulle bevisas?Hade fcirscikspersonernadi gitt efter spikrakaCurrylinjer, ellerhadetolkningen av resultatet
mojligen varit en annan?
I'lV2s Svar Direkt tas olika tokerier
ibland upp till diskussion. Har finns
deremot ofta representanterfrin bide
troende och skeptiskt hill med, och ibland blir diskussionerna
ganskabra,trots
det ndstan orimligt uppskruvade tempot. Ett exempelpi inslagsom fungerade var debatten om hi.ravfalloch floran
av mirakelmedel mot dito, tidigare i
hostas.

ochspokeJordstrAlning
ner
Tl n Folkvettlasarei Nerke har skickat
H
L
osstvi pressklipp,dar forsoken att
"folklig"
vara
i sjiilva verket vittnar om
en underskattning av ldsarnasftirnuft.
"
Sme-Bertil varnar:Sangkladerinnehiller kraftfc.lt" dr rubriken pi den ena
artikeln ur NerikesAllehanda.Sme-Bertil Karlssonkan ndmligen avsldjafarlig
jordstri.lningmed en stoppnil som hang-
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Sme-Bnti I i Lerbach uarru r f; r far lrgasti ngklndn (N eri hesA llehanda).
er i en trid. Det har han demonstrerar
bide i TV3 hos Aschberg, i radiopro"otaliga"
intervjuer i olika
gram och i
tidningar. Sen kan han avsklrma striJningen med hjalp av koppanrid. Hans
senasreupptdckt dr att minga moderna
"l
singklider Ir renastrilningsfalten. nte
undra pi sedanatt c.ktenskapetspricker", siger Bertil.
I anikeln ndmnsatt Sme-Bertilocksl
protesterat mot Askersundskommuns
planer att bebyggaett omride i Asbro
som ligger under en stor kraftledning.
Jag tycker att en fara med den her rypen
av artiklar blir tydlig. F6r hur ska den
som inte ir kunnig pi omridet skilja
mellan vad som 1r folktro ("jordstrllning") och vad som ir etableradkunskap
(riskernamed elektromagnetiskafalt)?
Det finns sakersom baranigra fl kan
se,och de blir ofta misstrodda.Detta slis
fmt i Nerikes Allehanda i maj 1993. I
anikeln portrltteras mediet Christina
Rydholm, som ser vilnader av dcida
mlnniskor pi vinden pi Orebro slott.
F<irhenne i.r andar och mdnniskor frin
andrasidan lika verkligasom du och jag.
Och varfor skulle Christina ljuga?frigar
sig anikel ftirfattaren.
Men det finns naturligtvis ett tredje
alternativ,vilket sillan kommmer fram i
sidana har artiklar. Christina upplever

att hon ser saker, nred det c.rinre upplevelser hon erfar. I en intervju med
religionspsykologen Antoon Geels,sorn
jag sjelv gjorde i somrasfor radionsVetandetsvdrld, tolkas just uppenbarelser
pi dctta s:i.tt.Inre upplevelserav mciten,
mcd t cx JesuscllerJungfru Maria, som
ofta kan ha en ocrhcird intensitet och
betydelseftrr den som upplevervisionen.
Ibland till och med livsavgorande.
Att
pisti att dessanrlnniskor ljuger, nir de
berittar om sina mriten blir darfOrinte
relevant.Dc talarsanning,men de berlttar om sina inre upplevelser(som de
"verkliga").
oftastsjdlvatolkar som yttre,

Cirklari Sverige
" N er

den enorma kraft som f inns
jordpulsenergin
i
ftirstirks av en'urladdning' frln fornldmningarna kan en si,dan her ring bildas i ett srdesfd.lt."
Si kommenterar amatcirforskaren
BorjeEkbladhi Borls den 16 meterstora
cirkeln som dcik upp ien riglker utanftir
Halmstad i somras.Anikeln publiceradesi Goteborgsposten
den 30 juli. Slagrutan gav kraftigt utslag, och Bc;rjeEkbladh hoppadcspi fler urladdningarvid
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nlsta fullmine. Atr det ena fornminnet
som styrt in energicrnai sjalvaverketlig
7 kilometer bort kom aldrig fram. Detta
rrors arr Borje F.kbladhblev rikskdndis
ndr han deltog, och tillats ta civcr,Nattkafe (den 29 juli) frin Gctreborg <iver
vilket programledarcnB ritt-Marie Mattson helt tappade grepper,skriver Clas
Svahn i en ledare i tidningen UFO"Ekbladh
Aktuellt.
hittadc rasktctt mon.ste r i studion oc h dr c v s e d a nh c l a ri d e n
tcsenatt det var narurensosynligakrafter
som hadeskapatalla cirklarna.Matrson
tappadehakan", skrivcr Clas Svahn.
Dagen cftcr arrikeln i GP circras i
sa mrnat idn ing E , r ik ' W i ta l i sfo, rs k a rev i d
FOA, som s dgc rat t dct tro l i g c nh a n d l a r
om sp5.reneftcr cn klorblixt:
"Ja g
t r or at t de ur s p ru n g l i g a
k r> n c e n triska cirklarna har varit Il<ta", s:igcr
" r nen
Wi ta l i st ill CP ,
atrd c t fi n n sv ri l c l i g t
rn 1 'cket
bluf f oc h bc dr l g c rii b ra n s c h c n" .
Wi ta lis t c or i om k l o rl ;l i x ta r(r,i rv l a r
av joniscradluft) sorr cn rinkbar or.sak
ti l l d e enk las t ec ir k lar n ai ra rti d i g a rcb c skri vi tsi F olk v c t t ( 3- 4 t9 9 l ).
UFO - A k t uc llt har g j o rr c n a rn b i ri < j s
g cn o mgi. ngav alla c lv a c i rk c l fo rn ra ti o ner sonrbildatsi svcnskasddcsfllti sonrmar. Cirklarna visa-.pi bilcl och i flcra
fall avslojasblu ffhrakare.
F . n1 B - i r i n g s o mt i l l s a m m a nrsn e dc n
ka mra tpi m indr c dn t vi n a rrl i g ati n rn l a r
skapadeert 40 mcrer storr sk pikrogram
dr sjdlv hlpcn over reaktioncrna."l)er
ve rka des om om f olk v i l l e b l i l u ra d c " .
srigerhan.
UFO-Aktuellts Clas Svahn skriver:
l )e t fi n nsall anlc dninga tt h i l l a h u i ' u d e r
ka l l t n l r det gc llerc ir kc l frl rm a ri o n c rn a .
I)en troligasteforklaringenIr atr nd"stan
a l l ad r gjor daav m dnni s k o r- fi i r a tt l u ra
andra mdnniskor. Kanske dr ctr lital
orsakadeav nigon form av narurfcnomen, men eftcr sommarensskcircldr jag
inte llngre beredd att sli vad om ens
detta.
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lngetfel pA UFO-skacJare!

" l )c t

Ir i n gcrfcl i huvucl crpi rnri nni sl tor
sonrscr flygandctcfar cllcr varclscrfiin
y ttrc ry n rd cn(cl l crrni stc i ntc varacl ct).
D e n s l u ts arscnci rar ctt l i rrskarl agvi d
C a rl to n -uni vcrsi tctct
cfi cr atr ha gj ort
jirrrforandercsrpir49 pcrsonersom skid a t s i k a l l a d cU F O : s o c h 1 2 7 s o r ni n t e
g j o rt d e r." I{ esul tetcnpubl i ccrasi Journ a l o fAb r:c' rmalP sy65tr1,l o1'nov)
(I och
rcfcrc'rasr Svcnskal)aebladcr tlcn 27
n < l v c m b e r.
F o rs k a rnahar nrdtri nrcl l i gcns,menta l s ta b i l i tct,bcnri gcnher
for fanrasioch
flirutscrtningar
an bli hl,pnotiscracle
. Vaci
g l l l c r fa n tasi ful l hctcnhade U FO-vi ttnena till och rncd l:igrcvd.rclcn
dn kontro l l g ru p p cn.
"F.nligt
psykologenlrlizabcth[.oFtus,
som arbctarvid Wa^shi
ngton-univcrsirctc t, i ra n d l ardet om fcnomenerarr mi nnen kan ftirvrdngasav <inskningaroch
ta n k a r.U FO-uppl cvel serna
Ir i dct avsc,
endet baralite nlcra extrema",(Science
l 2 n o v , c i tcradi S vD ).

Dcn i och frir sig intressantanotisen
al<tualiserartcrm i nologiproblemctUF O
- f'lygandctefat. Dcn som scrr err UFO
lrar setr nagor han inte kan identifera
(UFO=oidentifierat flygande objekt).
Det behover nlan val knappast bli betraktad som tok eller fantasifull ftir atr
gora?Den som deremot hevdaratt han
har sett ett fly'gadetcfat fir nog vara
beredd pi en viss misstro. Kanske har
han med fantasinshj:ilp konsrrueraren
farkostav err stjlrnfall, eller kanskehar
han haft en inre upplevelsc,som verkat
lika sann sonr om dcn haclevarit pi
riktigt.
Anna .Schytt

ri

Bantningskur

Skeptikernalade fram sina argument
i en mycket vil genomarbetadpresentaQ keptikernai Texashar detaljgranskat tion f<ir Board of Nursing. Trots detta
u) .n ny stji.rna pi bantningshimlen,
beslutadekommittdn att fonsdtta med
SusanPowter,som tjenar cirka 70 miljositt stod till handpileggningen.I ett brev
ner dollar om iret pi bantningsproduktill skeptikernaskrev kommittdn:
ter. Hon uppgersigtidigare havdgt cirka
"Sryrelsen
erkenner och uppskattar
120 kilo och ha varit oftirmcigenatt gi i
synpunkt att styrelsenska
skeptikernas
trappor- dndatills hon kom pi sin egen 'fcirlita
sig pt vetenskapoch cnban pe
fantastiskabantningsmetod.
vetenskapoch den vetenskapiigametoEfterforskningar tyder dock pi att
den som kriteritrm ftir att bedoma fiorehon vid den tidpunkt di hon uppgavsig
slagna terapier och tekniker'. Tlwlrr
ha varit otympligt fet i sjilva verket sig
kommer nya behandlingaroch metoder
alldelesnormal ut (och forsorjdesig som
inte med i f'cirvlgutarbetadevetenskapnakcndanscjsoch aerobics-instruktor).
I igamotiveringaroch forskning.BehandAv stiirre intresse1r innehillet i hennes
lingen miste utfriras fcir att desseffekt
kostrid. Dcssadr betydligt mindre galna
ska kunna mdtas.F<iratt behandlingen
Hon
dn rni.ngaandrabantningsprofeters.
skakunna utfdrasmiste mlnniskor lera
forordar regelbunden motion och en
sig att utfora den. Derfor godkenner
dict med minskat fettintag men utan
'fouch
som ett
styrelsen Therapeutic
extremt minskat kaloriintag.
kursinnehill for fongiende
acceptabelt
Hennes rekommendationer om
undervisning."
fettintaget 1r dock alltfor extrema. Bl a
Principen 1r alltsi: Fijrst ler man ut
inneberhennesprogramatt man inte alls
en ny metd och pistir att den fungerar,
(alltsi inte ens i mittliga mdngder) ska
sedan ntr den blivit spridd ska man i
dta fodoimnen der mer in 20o/oav enerefterhand undersoka om den fungerar
giinnehi.llet kommer frin fett. Det uteeller inte.
sluter t ex lettost. Enligt dietisten Neva
(Rocfu Mountain Skeptic, marsH Cochran finns det risk att den som
april ochjuli-augusti 1993.)
ett
tillreckligt
inte
fhr
loljer Powtersdiet

ett viktigt bevismaterial.
Geologer har sedan lange vetat att
dinosauriespireni Glen Rosei.r ikta och
mlnniskospiren falska. En del av de
senareir vdderskadadefotspir av andra
varelserdn mlnniskor, rnedanandrahelt
enkelt ir dithugg;naav fcirfalskare.
bcirjat
Pisenareir har kreationisterna
ta intryck av den geologiskabevisningen. Det miktiga Institute for Creation
Research(lCR) tog for nigra 5.rsedan
avstind fiin Paluxy River-splren (men
naturligtvisinte frln uppfattningenatt
mdnniskoroch dinosaurierhar levt sida
vid sida). Enskilda kreationisterdriver
dock sakenvidare.
E,nkreationistvid namn Carl Baugh
har kopt land invid Glen Roseoch startat
ett museum der bcsiikarnakan fl se 57
"mdnskliga"
fotavtryck frin samma laTro det den
ger som dinclsauriespiren.
som vi l l .
(National Capital Area Skeptical
Eye 7(2), 1993)
SOH

Finskaskeptiker

finlandskaskeptikernager ut en
T\.
lL-, tidskrift, Skeptikhasom Folxvlrl
foljer genom de engelskasammanfattningar som iterfinns ivarje nummer. I
en
beromd
plats
ir
Rose
iTexas
len
(North'I'exas Sheptic,nouember
nr 2193behandlarman bl a en ny finsk
f
inom kreationismen.Det rr der lagstiftningom homeopatiskaoch andra
\f
r993)
som man, i avlagringarefterfloden P"l"ty
s k alternativamediciner.Lagstiftningen
fuver, anser sig ha funnit fotspir av verkar att pirninna starkt om den svensminniskor och dinosauriersidavidsida. ka, och inneber bl a att dessamedel inte
Detta har ftins fram som bevisfor att den
understc.llsde krav om sdkerhetoch pien
Q keptikerna i Colorado, USA, har
moderna geologin har misstagitsig, och visad effekt som galler ftir vanliga ldker.) gagerat sig hirt i fragan om den
att jitteridlorna levde tillsammans med
medel.
vetenskapligakvaliteten i sjukskoterskeftire syndafloden.
mdnniskorna
I nr 3 | 93 refererarSkeptikkoenopiniutbildningen. Delstatens Board of
Historien har sin upprinnelse i en onsundersokningsom visar att ungeFJr
Nursing, som bl a svararlor denna ut"Theraanikel fren t950 i en av sjundedagsad- var tredje finlendare tror pi UFO och
bildning, har godtagit kurser i
tidningar, men den blev ndstan lika minga pi hclbrdgdagcirelse.
ventisternas
peuticTouch", dvshandpi.laggning,som
bercimd forst med boken The Genesis Var
led i sjukskiiterskorsvidareutbildning.
fierde finlendare tror pi reinkarnaoch HM Morris ir
FloodevJC\Titcomb
tion
och var tionde pl spciken.
En avskeptikernaanmdldesigtill kursen
Den bokenvar en avden moderna
1961.
och fick lara sig hur man skulle mobili"energier"
kreationismens utgingspunkter. Dar
med alseraoch koncentrera
framstalldesspiren vid PaluxyRiversom
lehandahandrcirelser.

allsidigt intag av proteiner, vitaminer
och mineraler.

i klippan
FotspAr

berdring
Terapeutisk

t5
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Medlemsmoren
Under sistlidna november minad arrangeradeVetenskapoch Folkbildning
flera intressantam<iten:James Randi i Jcinkoping der l1 november och
Stockholm den 13 november, Per Molander den 4 november pi Fysikum i
Stockholm. Om JamesRandis framtrddandeberittas pi "nn"r plats i detta
nummer.
Per Molander, sekreterarei den si kallade Lindbeck-kommissionen,
talade om "Ekonomi .somvetenskapoch beslutshj:ilpmedel".Ekonomisk
teori er ju inte e.nb_art
deskriptiv utan anvinds i sror urstrickning som
beslutshja.lpmedel.Per Molander hade valt att belysa den ekono-"ttrirk"
"vetenskaplighet"
teorins
utifrin delsnigra beteendemissigakomplikationer,
dels ett antal centralanormativa begrepp.
Betrifhnde de ftirstnd.mndakonstateradesatt en rad av den ekonomiska
tcorib i ldn i ngens beteendea_ntaganden
gcird en pitagl igt virderingsmangd.
Det dr derrill svirt att skafh tillforlitliga "grunddara'iom de ekonomiska
aktijrcrna__ hushill, ftiretagoch organisationer.Man Ir dessutomhdnvisad
till relativtkorta tidssericrmed fl data.F,xperimentdr sdllsyntaoch cletstdller
rig ofia^st svi.rt arr isolera effckterna av var och en av dc mi.nga
fc;rklaringsfaktorerna.
Den ekonomiskatcorins"objekt" rr tinkand" och -inte minst - spelandeaktcirer.
I)cn n ormativa nationalekonom i n i n nehil Icr itm i nstone enoo mtvisrad
del: frihandclsteorin,som visar atr aila rjanar pi frihandelssystem,
uran
skyddstullaroch ancir:rhandclshindcr.ValFerdsteorin
ger inle sammaklara
beskedftir plagadebcslutsFattarc,
bl a darft;r arr det inie ir mojligt att gcira
interpcrsoncllajirnforciserpi ctr godtagbartsatt.
Per Molander gick scclankort igenomdc fcirckonomiskreori si.centrala
begrepperrrationaiitet respektivcj:imvikt och pekadepi flera orsakcrrill
v:ilbekantarnarknadsmissly'ckandcn
__cxrcrna.ff.Lt"r, nlernninfr:rn:;rrion,
awagandcskalfurdclargille r cj pi ilng sikt, oregelbundnakonjunkturcykler.
Sammarrfattningsvis
konstatcraclc
han att den deskriprivateorin fungcrar
bxt vid smi sysremftirdndringar,
der nytto- och vinstmaximering:kan
ftjmtsrttasvaranaturligain-slag.
Den normarivafungerarbdstviclcivergrii:rnde
mitt pi vilftrd. Dc' ir klart minclrcopcrativtanvindbar.
Dikussionenvid cftcrsirsens
obiigaroriskaol och mackavar iivlig.

ning pi atomkernenivi med sin organisms energifalt, och derigenom framkalla transmutation av kemiska grundimnen i olika ftiremil.
Sajrg antog att den energisomavgavs
frtn Jesu Krisri ktopp orsakade"ti d.
atomer av kol, syre och vd.tesom ryger
bestod av transmuteradetill atomer av
andra grundemnen med gulfargadejoner...
J"g u"o frin bc;rjan sd.kerpi att alla
ftirsok att bestdmmarygersi.lder genom
datering med radioaktivt kolvar Jo-d"
att misslyckas.Min <ivcrtygelsc
var baserad pi Remi Chauvins upptlckt att
mdnniskor kan indra clen radioaktiva
kllvningens hastighct med tankekraft,
dvs med psi -encrgi ...
Det var darftr jag gladdesner jag fick
seresultatenav den biofysiskaunderscjkning som visadearr svepningenskulle
vara alltfcirung. Skeptikcrnafrjrstod det
inte, mcn frin mina utgingspunkter
bevisadedetta dessdkthcr..."
Reshctnikovarcfercrarocksi.mcd gilIande en teori av Olga Asaulyakom arr
svepningen.s
uppmltta ilder kommer att
samvaricramed dcn kristna kalenderns
hogtider.
"l)er
antasatt svepningensilder kan
d.ndrasbcr<lendepi mdnniskornas tr<r
eftersomden kristnarronsenergiFJlt
<iverftir energitill tyget och darigenom hi"ller
dct intakr.
/^ \n o d o x a r abbiner i J e ru s a l e mh a r
O.fuaulyak f<rreslir arr verenskaps\-/
gitt tillangrepp mot Israclsplanep nrutirsnrenf?irden s kJcsusvcprduk mdnnen ska bestlrnma svepningens
iJta ri u m.E nligt r abbinern as k a p a d eus n i Lr i'l'urin minskadeavscvdrrfrir nigra
der fcire fastan ,:rchscdan fiire och efter
versurn f6r 5753 ir sedan. Planetarict
ir .scdan,ndr en C-14-dateringvisat att pisken for an
se om den biir yngre nlr
har tv5.slagsvisningar.Pi de allmdnna
tygetkom till minga hunCrair efterf esu mdnniskornas
rro <lkar lor arr ni sin
vi sn i n g ar nas dger m an a tt u n i v e rs u m
dod. Men nu dr svepduksanhlngarna
pi
hojd-punkt pi pisksondagen.. .
kom till for ca 15 miljarderi.r sedan,och
marsch igen.
Om man bortom tuiuel kan beuisadetpi visningarnaftir religiospublik att det
Det fiamgir bl a i det fcirstanumrcr
"ftir
ta
infQtrtnde
au miinniskornaf tro pd Jesu
skedde
lenge sedan".Inte ens dcn
(nr l, 1993) av aura-z,enengclsksprikig suEnings
'dAer,
skulle det uara omdjligt att
sistnd.mnda
formuleringenrd.cktelor rabtidskrift om "ufologiskaoch paranormaiiuershatta berydekenau denna upptti&t
binerna.
Ia fenomen" som gesur i Ryssland.Der
f;r dtn moderna ciuilisationen och fir
framtrider fil dr Tamila Reshetnikova mti nshligh etens
and liga upplysning. "
@ASIS nouember Ig93)
med cn ny teori om svepduken:
E,n intressanrarefriga dr mihenda
"Faktum
ir att jag har en del bevisfor
om det er m<ijligt att civerskarrasannoatt cn pcrsonkan piverka materiansordlikheren att dcnna teori er felaktig.

Planetariu
m ifrAEasatt

Nyateorierom Turin-svepduken
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Odestrobesannas
f, nligt kincsisk folktro stir halsan
Il
under astrologisktinflytande, och
ftjdelseiretspelaren stor roll. Hjrrtsjukdomar ansesvarasrrskilt farligafor dem
"eldir" (ir
som i.r lodda under ett
som
av
siffrorna
6
eller
slutar pi nigon
7 i
vdsrerlendsktiderdkning),cancerdrabbar sdrskiltdem som ir fodda under ett
"j o rd i r",
lungs juk dom a rd c m s o m Ir
"metalli.r",
etc.
fodda under ett
Den amerikanskesociologenf)avid
Phillips har jdmfort dodlighetcn i olika
sjukdomar hos personer i Kalifornien
med kinesiskoch europeiskhlrkomst.
Han fann att folktron fungerade som
sjalvuppfyllandepro fctior. Sjuka ki neser
"progvars ftidelseir gav dem en dilig
nos" fcir sjukdomen dog i genomsnitt
"bettre"
tidigare ln landsmdn med
ftidelseir ftir sjukdomen. Skillnaden var
Forvissasjukdomar mycket stor. Traditionsbundnakinesiskakvinnor med luftvtgssjukdomarsom astma,bronkit och
emfysemdog igenomsnitt itta ir tidigare om de var fttddaett metallir [n om dc
var fodda under nigot annat ir.
Sjelvfalletfanns ingen sidan skillnad
inte for kontrollgruppen,som bestodav
mdnniskor av europciskherkomst. Rcsultatentyder alltsi pi att negativaprofetior ftirsdmrarprognosenvid allvarliga
sjukdomar,av allt att doma huvudsakligengenompsykosomatiskamekanismer.

naturmcdel.Sidanamedcl har under en
tid silts bide i hilsokostbutikeroch pi
g y m.
Livsmcdelsverkct
motiveradesitt beslut mcd att efedrindr vanebildandeoch
har allvarliga biverkningar.
Expressenintervjuadeen 13-iring i
G o tc b o rg s om ti l l htj rde ett gdng som
anvd.ndeefcdri np reparatfrln h'ilsokostafFircr nd.rdc intc fick tag i sprit eller
"Det
andra drogcr.
har lika bra effekt
som de andradrogcrvi anvdnder",berittade han. Han och hans kamrater tog
hcla furpackningarpi en glng fcir att fl
tillriicklig effekt. Vid dessadoser finns
ri s k F o rl i v s hotande
kompl i kati oner,bl a
n j u rs v i k t.
(GP och Expressen30/9 1993)

Kallfusion
f)lsken 1989 trldde tvi amerikanska
I
kemister fram inFor vdrldspressen
och pistod att de hade funnit en fantastisk ny energikd.lla:fusion vid vanlig
rumstemperatur.Dettavdckteettenormt
uppsecnde,men fonfarande finns inga
bevis for att kall fusion kan fh att fungcra.
Svenska fusikersamfundetsirsbok
Kosrnoslorir 1993 innehiller en artikel
av Klas Malmqvist som sulnmerarforskningslagetom kall fusion. Malmqvist
rcdovisar de mdrkliga skeendenakring
experimentenmed kall fusion. Han ftirklarar ocksi de vetenskapligaskalen till
att frsiker i allmrinhet dr skeptiska till
fenomenet.

SOH

SOH

(Lancet 6/I I 1993, enligt referat
i SvD I4/tI 1993)

SOH

Efedrinpreparatstoppas
T slutet av september stoppade livs
I medelsverkctalla icke receptbelagda
preparatsom innehi"llerefedrin.Efedrin
har bl a uppiggandeeffekt,och har kommit att anvindas som dopingpreparat.
Eftersomdet finns en kinesiskmcdicinalvdxt (Ma Huang) som innehiller
efedrin har dmnet gitt att kcipa som
r8
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WorldLightCenter
mesr uppmirksammadesekten
T-\.n
L-/ i svenska massmedia de senasre
mi.nadernahar varit'World Light Center, som har slagit sig ned i Konga i
Smiland. Sektens ledare d.r en 65-irig
kvinna som ansersig ha direktkontakt
rnedGud och som pistir sig kunna bota
allehandasvira sjukdomar mcd healing.
Flerabarn som vistashossekrenrillsammans med sina foreldrarhar omhdndertagits av dc sociala myndighcternapi
grund av fysiskoch psykisk misshandel
(b l a h a r bar n t v ingarsa rr 1 ta u p p s i n a
e g n aspy or ) .P olis ut r e d n i n gp i g i r.

Teosofins
skrdckskola

(iDAG I2 oktober 199-))

Satanister
i Norge
['.fter nigra fall av skadcgcirclsc
p i kyrk ans c gendom , d e r s a ta n i s ti s k a
symboler frirekonr, har dcn norskc biskopenPerl.onning (lljorgvinsstift) sagr
ti l l p re s s enat t det k an b l i a k tu c l l t fo r
kyrkan att skaffa sig en cxorcist fiir art
h a n te rapr oblc m et . Rc l i g i o n s fc rrs k a rc n
Eri k C lus t avK ar ls aun ev i d ' I-ro n d h e i m s
u n i ve rsit etgic k t ill mo ra n g rc p p ,o c h
nrenadeatt dettavar err itcrflll rill mcd" de t
e i ti d atd nk andeoc h
d u m n ra s rck y rkan kan giira".
(NfvFo-bulletinen

{s,/-

Lobb,tbrqk,
Jc,tov$'t*n,oI

Qu/sEorrx'u#1 0 to{ec I

\\

I , 199.1)

\ \\
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Scientologernas
imperiu
m
cientologernahevdar ofta att Nar
Q
\) conon, dcras organisarionftjr drogawdnjning, inte har n5.gotmcd scientologikyrkan arr gcira.Darfur cr dct intressantatt noreraatt scientologikyrkans
cgen bok What is scientoktgti(l 993) rar
upp bl a foljande organisationersom
s c i e n t o l o g i s k a :F r e e d o m M a g a z i n e ,
Kommittdn for minskliga rcttigheter,
Cri mi non, Nar c onon.
En annan scientologiorganisation
Ir
"Rila
forbundet flir ctt D rogfritt Sverigc".

UesEkr

Samarbete
mellansekter
har Jchovasvitrncn, scientolo/r.t
Y gcr, (iuds ilarn och Moonies gem c n s a m t? ' l -ydl i gen
ti l l reckl i gtmycket
fttr att samarbeta.I Strasbourghar dessa
och nigra andrasckterbildat en gemensam lobbyorganisationatt piverka Europaparlamenter.

det sena 1800-taletsmot
feosofin,
I
svarighet till New Age, har i allmd.nhetframsti.tr som en mera tolerant
rorelsein de flestaav de modernasekterna. I iDAG (18 augusti 1993) avslojade
emellenid LenaKronberg en skremmande intericirfrln teosofinpi 191O-talet.
Hennes morfar Staffan Kronberg
horde till de barn som av sina fciraldrar
skickadestill teosofernasskolavid Point
l,oma i Kalifornien. Ett dussintalbarn i
ildern frra till tio ir skickadesdit frin
Sverigeav sina fordldrar, som ville ge
dem en uppfostraniteosofiskanda.Med
hjilp avdelsmorfadernsnoggrannadagbticker, dels intcrvjuer med civerlevande
vittnen har Lena Kronberg kunnat dokumcntcra teosofskolansuppfostringsmetoder.
Disciplinenvar jirnhird, och barnen
fick bara kladcr i olika farg som visade
om de varit duktiga eller olydiga. Pe
natten rycktestdckenabon frin slngarna, och de pojkar som hade nattsti.nd
stralfadcsfor dctta och fick baraklader i
awikande fdrg. Misstlnkta onanister
lorsigs rned tvingstroja. Aven sdngvitare straffades,bl a med att inte fl nagon
mat. Sjuka barn undanholls sjukvird,
och fick i stdllet homeopatiskamediciner.
Om allt detta holls frorildrarnaokunniga. Det ingick i skolansprinciper att
barnen under sina tio ir pi skolan inte
skulletriffa sinaloraldrar, och derasbrev
hem blev censurerade.
Likheterna mcd moderna sektrorelser d.rblott alltfor uppenbara.

\
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Healingav kaffebryggare [< i rsci ka?' Jo,
vi sstvi l l e j ag det. Jag l ade
Siikarennr 7-8, 1993,
fidskriftcn
I
p u b l i c e ra d ee n i n s :i n d a rca v Inga
" hcaO ls s o n ,s o m p re s e n tc ra dsci gs o rn
ling -k a n a l " H
. o n a rb c ta rn rc dR c i k i-mc"initicrad"
toden ft;r healing,och dr
f<ir
I t eik i -h e a l i n ga v g ra d II. Gra c lI i n n cbrr
att man mistc varai nlrhetcn av patienten, mcd grad ll kan hcaling rivcngciras
pi avstind.
I s i n i n s i n d a reb c rd tta rh o n o m tvi
cpisodcrdi hon haft nytta av sin hcalingkraft i vardagslivcr.
Den ftirsta cpisodcn intrlffadc nrir
his s e ni h e n n c srra p p u p p g :i n g
h a d csl ut at a tt g i . H i s s re p a ra td relni t v i n ta pl
s ig, o c h i n g a Ol s s o nb l c v o ti .l i g .
" t,ftc r
c n o c h e n h a i v ti n rm c trtirrnac lcja g- g i c k i n i h i s s c no c h l a d ch d ncl cr' S ncl na p i h i s s k n a p p a rnoac hs a d eh c i g t:
la hi s s- k a n d u i n tc s ri ttafa rt i g c n l V i ri r
s i tro tta !' J rg s to d s i i e n m i n ut. S i
'frra
tryckte jrg pi
trappor' och sc ".
h i s s c ng i c k i g i n g s i f i n t . . .
Vid det andra tillf:illet var hor.rpi.
bc s o kh o s c n v l n i n n a s o m s k u l l eb j ucl a
pi kafFc.
"l)ryggarcn
vlgrade gi iging. Min
' V il i du
v : in i n n ati tta d cp i rn i g o c h s a d e :

rnina hender runt bryggarcn och bad
dcn sl tta i gi ng si n energisi vi kunde fr
virt kaflFc.
Och eftern5.gonminut fungeradeden igen."
Reiki-metodendr fantastisk,berd.ttar
Ol sson-somal l tsi1r profcssi onelverklt
sam som l{ciki-tcrapeut:
"Vi
spararlekarkostnader,
kostnader
lor medicincr,lor psykologcrmed mera.
Fi i r att i ntc tal aom att vi kan sD arai n vad
dct l<ostaratt lacldaupp barteiicr.B"rteri crnei fi arrkorrtrol l en
ti l l rni n revehar
j :rgi nte bytt pl ett par i r nu. Och kan vi
slippa krsta vlra bryggarcoch ki;pa nya
mcd nreradr dcr j u ctt stegi rl tt ri krni ng
f b r d c n r i l j c i m c d v e t n a .l .n. t c s a n t ? ! "
Fdr cgcn dcl har j ag hcl l cr i nre bytt
battcri cri tevcnsfj :i rrkontrol lpi err par
1r,ochj aghar cn fi ckrdknarcsorngi tt pi
sammabatteri eri si u cl l cr i tta i r. D etta
kan syna.snrc.rkligt,eftersomjag aldrig
ni gonsi n har ti l l bctt ni g< > nav de bi da
apperatcrna.
Mcn det 1r kl art, Inga Ol sson kan ju uttiva sin Rciki-kraft pi. avstind, si dct 1r vll bara att tackahenne
for hj?ilpen.Men snd.lla,
glom inte battericrna i min free-stylcnd.staging du
fi rrrladdar mina batterier.
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