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Gor en insats!
De fyra mittersta sidorna i detta numrner dr cn presentation av Vetenskap och
Folkbildning. fuv ur och ge dem rill nlgon som du tror er intresserad av
fiireningen.

o

Arets Folkbildare
A.ets Folkbildare 1993 blev Hans-Uno Bengtsson, urriversitcrslcktor i lysik i
Lund. Han f5.r utmirkelsen ftir sin f<irmlga att kombiner" y,rd rrntlerhf,Jlning med
pedagogik pl hiigsta nivl om hur naturen och universuir-i dr beskafi':ide.

FOr allmanheten ir Bengtsson kend som fiirelisait.n .som flyttar sig frin
katedern ti l l  spikmattan nirhan skall ft irklaraprinciper irrom rnekaniken ocir som
stoPPar ner handen i gllidande metallsmilta nc.r han ftircleser om vdrmeleran.

Till Arets F<irvillare 1993 har ursetts Sassa Alervall for sin ftirmi.ga, i ,:n .serie
Program i TV3, att kombinera di.lig underhi.llning med vilsclcdande pistienden
om naturen och universum.

F<ir detta tlutnmer svarar Hikan Marklund oclr Lennart Johansson.

detta nummer startar pl prov en nyspalt - Frin Sektfronten
- dar vi skall ftirscika samla material om olika sekteristiska
rtirelser som vi med vira utgingspunkter finncr anledning att

granska och kommenrera.

Antalet betalande medlemmar i
foreningen Vetenskap och Folkbildning
dr nu 359.

Foreningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av mdnniskor som
oroades Over att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA oemot-
sagda, och att vetenskapens metoder f,r sA dAligt k6nda. SA hiir formule-
ras vAr mAlsdttning i stadgarna:

Foreningen vetenskap och Folkbildning har ti l l  uppgift att fr imja
folkbi ldning om vetenskapens metoder och resul tat .  Sirski l t  tar
foreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekdmpa de
felakt iga lorest i l ln ingar som forekommer i  f rAgor som kan avgoras
vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen dr att
klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras med
vetenskapl iga medel.
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lnte bara en personlig frttga
T\, en omfattande arbetsliisheten

I I drabbar Sverige hln och det
I-J finns risk att den blir bestlen-
de. Aven om sl inte blir fallet, tdar
rnycket ftir att erfarenheterna frln girda-
gens och dagens arbetsmarknad gor
morgondagens arbetsgivare ftirsiktigare
nd.r man nyanstdller. Sidana tendenser
har ocks5. redan visat sig. Intresset fcir
allehanda personlighetstest har cikat.

Folkvett granskade i nr x l99y nigra
av de test som anvd.nds fiir att gallra ut
srikande till lediga arbeten. Det finns
alltsi nu anledning att p& nytt ta upp
frigan. Det borde ligga iallas intresse att
ftirst och fremst fl bort pseudoveten-
skapliga test frin marknaden - men
oclcsi. vetenskapligt baserade test som
saknar prediktio nsvirde.

Artikeln i Folkvett refererade nigra
undersokande svenska artiklar i imner.
Vetenskapligt baserade metoder fanns
med men framftir allt pseudovetenskap-
I iga metod er som grafologi och astrologi.
Man kan forvinas civer att den senare

sortens personlighetstest alls finner an-
vindare. Men w5. omstindigheter ryck
g<ira dem svLra att utrora. Det d.r <iver
huvud taget besviirligt och mingaglnger
omcijligt att ualidaa ert personlighets-
test - att objektivt mlta dess 

"triffsan-

nolikhet". Genren lockar darfor till sig
"lycks<ikare'som 

Ir ute efter lattftinjan-
ta Pengar.

Ett ftirsiik att mita validiteten hos
nigra personlighetstest gjordes dock ftir
nigra ir sedan av wl engelsmin, Sreve
Blinkhorn och Charles Johnson. De
publicerade sina r<in i Nature, 20127
december 1990. De valde ur tre allmint
spridda test baserade pl explicit formu-
lerade psykologiska modeller.

De kom till slutsarsen atr det finns
mycket lite som ryder pl att resultaten i
personlighetstest har ni.gor som helst
samband med framging i arbetet. Inte
ens de bista personlighe$resten befanns
vara bra pl. att "trdffa 

ri.tt" vad galler att
fcirutse arbetsp restation.

Om detta er ftirhillandet betriffande
de mest ansedda resten i handerna pi
skolade psykologer, kan man med fog
frlgrsig hur bilden ser ur fcir resten av de
tjinster som bjuds ut till privata och
offentl i ga arb etsgivare.

En kritisk unders<ikning av den delvis
mycket vildvuxna floran av personlig-
hetstester ftirefaller mer angeldgen in
nlgonsin. Folkvett har tagit upp nlgra
metoder till granskning - men detra
har endast kunnat bli skrapningar pi
ytan. En stcirre och djupare genomging
av branschen borde ligga i bide arbetsta-
garnas och arbetsgivarnas in11s55s- e6h
samhdllets.

Alla bl i r  lurade
A l labl i r lurade, isynnerhetdesom

/{ rrorarr baraandrablirlurade. Sl
I I* inl.dde lames Randi sitt ftire-
drag pi Medborgarhuset den 1 3 novem-
ber. Randi verkar ftir vir sysrerorganisa-
tion CSICOP i USA och er enligt egen
utsago trollkarl, skeptiker och handels-
resande i att "berlttasakervi 

redan borde
veta". Till detta kan laggas att James
Randi oclai dr mycket underhillande.

Underhillningen bcirjar med tvi ak-
tuella tekniska lurendrejerier. Det fiirsta
exemplet handlar om riktade hogta-
larkablar, dvs sldana vilka Ir ftirsedda
med en pil som anger i vilken riktning
str<immen biir gi ftir att ge bast ljuditer-
givning. Det andra handlar om en elek-
trisk klocka, med vilken man sdgs kunna
uppni en 20o/o ftirbattring av sin TV,
video och stereo - t o m elektronerna
kommer att gi fortare.

NarJames sedan berittar om homeo-
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patins "lika 
hever lika, men i utspidd

form " flr dema astronomiska ml.tt, eft er-
som utspidningarna morsvarar ett sand-
korn i solsystemet. Efter utspidning iter-
sti.r endast magin. Med irisdiagnostiken
ftirsvinner all magi, ochdet handlar mesr
om bortftirklaringar och efterkonstruk-
tioner.

Med ett korttrick visar James att vi
alla glr att lura. I sann sekptikeranda
hoppar en deltagare upp pt podiet ftir att
kontrollera att inget gcims bakom bor-
det. Derefter gcir Randi ett skedtrick i la
Uri Geller. Tricket ftiljs av en presenta-
tion av olika vetenskapliga teorier om
hur tricket kunde ha utftirts. Alla ir fel,
hevdar Randi, utan art ftir den skull
avslcija hur det egentligen gir till.

Sedan ftirra Sverigebesciket har Jarnes
besokt Ryssland och dar studerat medi-
cinens fttrfall. Envideofilm frln fd ryska"Statshelsan" 

visar olika "healers"

del Ninja-lika i sin framtoning, andra
mer klassiskt medicinska. De senare fci-

redrar att mdta blodtryck med slagruta,
samma slagruta som 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 opera-
tion med barahanderna. I en annan visas
hur en sl kallad helbrigdagcirare flr sina
talanger avslcijade, f<tr det visar sig att
hans fru sitter bakom scenen och suffle-
rar via korwigssd.ndare.

Som avslutande knorr gcir James ett
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
personer inneber att fiireningen g<ir eko-
nomisk fiirlust pi detta evenemang.Ja-
mes, som definitivt ir vird fler ihcjrare,
behciver bettre reklam ndsta ging.

H,fikan Marklund



Platons Atlantis - diktning som
tagits pA allvar aurarsGabm
T\ en grekiske filosofen Platon

I I levdemellan iren427 och347
"*J fiire Kristus. Hans skrifter har
haft stor betydelse for 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" Skrifterna ir u tformade.som
dialoger. Sokrates dryft ar tvistefrlgor med
vdnner och motstl.ndare och bagge sidor
lagger fram sina uppfattningar. Tyvdrr
har Sokrates inte sjdlv cfierlern nat nigra
skrifter. Det ir siledes omojligt arr av-
gcira hur mycket av dialogcrnas innchiJl
som S.tergir pt Sokrates undervisning
och hur mycketsom kommcr frin Platon.
Si mycket dr dock klart, atr irskil l igt ar
rr: 'n diktning. Nar Sokrates avrittades ir
t,::? var Platon endast 28 h gamrnal och
cl5 lrade han ett halvt irhundradc kvar att
icva. l)5. Platon skrev sina dialoger var
Srikrates siledes dod. Dc oiika filosofernas
yr,,-andc,n miste Plaron sjdlv szitta ihop.

Hur mycket av innehtllet som itergirpi
Sokrates undervisning Ir darft;r o.sd.kert.
Man har alltsl all anledning att vinta sig
ren diktning i dialogerna.

Om Platons filosofi har man skrivit
mycket men under senare irhundraden
har andra filosofer tilldragit sig strirrc
uppmirlaamhet. I gengeld har man skri-
vit si mycket mer om Platons skildring
av det sjunkna Atlantis.

Platon berd.ttar om det sjunkna Ai-
lantis i tvi av sina filosofiska skrifrr:r,
ndmligen dialogerna Timaios och F,riti-
as. Sagan skulle harstamma frin arena^
ren Solon, som levde yrteriigarc err par
irhundraden ti l lbaka it idcn. FIan skulle
ha h<in talas om Atlantis av cii egyptisk
prdst. Solon hade idnkt skriva ctt dikt-
verk om Atlantis rnen dct f ick han inrc
tid ti l l . Solon var dock vdn rncd cn nian
vid namn Dropide.s och fi ir.dennes sori
Krit ias berittade han om Arlanris. Vid
nira nog nitt io irs i lCcr berd.tracic Krii i ;r;

i  sin tur denna redogo-
relse fiir sin ungeFJr tio-
Srige sonson med sam-
ma namn. Vid mogen
ilder skulle denne se-
nare Kritias ha berd.ttat
alltsammans fiir Sokra-
tqs och Platon skulle i
dialogerna Kritias och
-l-imaios 

ha ncdtecknat
den mycket utforliga re-
dogorelsen.

Krit ias skulle bland
annat ha pipekat arr
atenarna inte sjc.lva i
s ina historiska kallskrif-
ter och krcinikor kunde
ha bevarat ni.gra upp-
gifter om Atlantis, ty
Atlantis hade funnits till
nio tusen ir fure Solons
tid. En stor civersvim-
ning hade derefter gitt
<iver jorden och utpli-
nat all historisk kun*
skap. (Egypten hade
dock klarar sig)" Nicr

tusen ir ftireSolons tid hadeAtlantis lon
krig mot Aten men atenarna hade bcse-
grat den oerhrirda civermakten. Slutl igen
hade Atlantis sjunkit i havet (1).

Miirkl i ga fdrklari n gar
Hter detta trovirdigt? Ncj, ingalunda.
Tio irtusendcn ftire Kristi fiidelse fanns
vare sig staden eller statcn Aten. Det
fanns civer huvud taget inte nigra krigfo-
r ande hogkulturcr. Skriwccken som kun-
de bevara hisroriska hdndelscr ikrrinikor
uppstod ft ir.sr undcr dct andra inu.sen-
det f l irc Kristus, [)cn mycket l inga och
ingicndc redogiireisen frjr Arlantis och
dess historia rir alldcics foi l ing lrir arr
den skr-r l lc  ha l . .unn:r t  icva sor i r  nr i rnr i ig
arvs"igc'n it l ' i ,  ir lruirdradcn. i mt_rrs.its trl i
sagan om Arlanr is i r rnchi l lcr  r rkr ig i  sag-
ner aidrig rrrfc;ri iga gcografiska ocskriv-
ni i rgar.  Rikr ;ga scgncr l rcr i r tar  c i rbart
onr hilrdelscr. i dctra fall skullc sagr,rif i ir"-
rncr j lar 'na ha hi i r t  berdrrc iscn pal i , i i , indc
t id igt  i  s ina l iv  c l lcr  i rcrbcr: i t rar  dcn
piFallaCc scnt. Hn ung rnan kan v:i l ha
gitt an, fdrutsatt att han cj var alltft;r
ung, men en nir t io i r ing var v ic l  dcnna
tid som rcgcl alldclcs f<ir gammal fctr art
komma ihig och riktigr itcrgiva vatl iran
hon i  s in ungdom. Franrf t r r  a i l i  I r  cn
tioiring alldclcs f<rr r-rng ftir atr legga
utfurl iga berdttelser pi minnct o.l l .t., l"n
r ikt igt  kunna i tergiva denr.  Slut l igcn i r
det ju minsr sagt mdrkligt att cn slgcn
som bcrdrrar oni Atens d,rorika fc,rntid
inte blir spridd och omtalad i Aten utan
undcr tvi irhundraden levcr sorn slc.kt-
sdgen inom en cnda av Atens slikrcr.
Berdttelscn om Aten och Atlantis ir hclr
enkelt cn l itterd.r avspcgling cller l irtcrdr
dubblering av kampcn mellan Aten och
det persiska st,rrvdldet.

Platon diktar fritr men han ir angcle-
gen att bevara ett sken av trovirdighet.
Hurskall han di ftirklara att ingen annan
har berdttar om Atlantis? Jo,
l) Platon skjuter Atlantis si l ingt t i l lba-
ka i t iden som mcij l igt.
2) Platon hittar pi att Atlantis har sjun-
kit i havet. Ingen har siledes sett dess

i '/ /
i i , / n

/ /  /
/  / /
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stitliga ruiner.
3) En virldsomfattande riversvd.mning
(som dock skonade Egypten) har utpli-
nat all historisk kunskap iAten.
4) SkriFterna i imnet finns idet $arran
Egypten.
5) Sagamannen plstis vara Solon, vars
levnad lig wi hundra ir t i l lbaka i t iden,
varfcir det var mycket svi.rr att veta vad
han kunde ha kant t i l l .
(>) 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 eller Herodotos (his-
torieskrivningens fader) kenner till At-
lantis. (Herodotos besokte fbr ovrigt
Egyptens tempel).
7) Solons berdttelse levde kvar som slakt-
sdgen inom en enda arensk slakt.

Ett grekiskt samhaille
Alla Plarons ftirscik att skapa trovlrdig-
het dr dock fiirgives, ry han ir si alltige-
nom grek att det samhelle han skildrar dr
helt grekiskt. Der dyrkas den grekiske
guden Poseidon. Der finns treroddare
(en grekisk fanygsryp), idrottsplatser och
tj uroffer. Grekernas geometriska inrikt-
ning avspeglar sig i sj:ilva stadens upp-
byggnad. Den bestir av cirklar. Sletten
intill er rektanguldr. Sifferrikedomen ir
plfallande och det ir jimna tal. Greker-
na var som bekant matematiskt intresse-
rade. Platon ir si mycket grek att han
inte ens fcirmir att hitta pi. annat in
grekiska namn itAtlantis invi.nare. Han
har sjdlv begripit att detta g<ir ett under-
ligt intryck pi ldsekretsen och skriver
darftir:

"Ni 
flr ej bli Forvinade, om ni ofta fr

horahellenska namn pi frimmande per-
soner."

Solon skulle nimligen ha civersatt de
atlantiska namnen till grekiska. (Si vitt
jag vet har inte en enda skald gjort n5.got
liknande). Som god atenare skryrer Pla-
ton med sin egen stad. Aten skulle ha
besegrat det ma.ktiga Arlantis. Atenarna
<ivenrdffade "alla 

mdnniskor i dygd",
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som naturligt var, di de blivit
"ftid.da 

och fbdstrade av gu-
dar".

Atlantis l.r Platons skapel-
se och vi bcir komma ihag att
han inte skrev en historisk
krcinika. Platon skrev filoso-
fisk skrinlitteratur och hans
syfte ir att ftira fram ett mo-
raliskt budskap: De dygdiga
besegrar de omoraliska och
slutligen straffar gudarna de
senare med underging. Pe
samma sitt ir boken "Gull i-

vers resor" avJonathan Swift
skriven fitr att framfura mo-
raliska budskap. Aven i den
skriften finns ingienclc geo-
grafiska skildringar som inte
dr nigot annar d.n ren dikt-
ning. Somliga trodde dock
att "Gullivers 

resor" var en
ren verklighetsskildring (2).
Pi. samma sett trodde fl era av
vdstgritaskolans m1n att Alf
H e n r i k s s o n s  r o m a n  o m
Pytheas frin Massilia basera-
des pi en nyuppteckt kallskrift (3).

F<ir en forskare som dr van vid bide
ptlitliga killor och ren diktning Ir det
inte svl.rt atr skilja det ena fri.n det andra.
Sarskilt inte i fallet Atlantis, dar skillna-
derna ar si rydliga. Claes Lindskog nim-
ner ni.gra av de lender som man har
menat skulle vara Atlantis och tillfogar:

"Alla 
dylika tolkningar falla till mar-

ken av det enklaskalet attAtlantis ir och
ftirblir en sagoti, en fantasins skapelse,
och intet annat" (4).

N5.gra akademiska forskare som syss-
lar med Atlantis finns inte, och har inte
funnits pl lange. Vagen till insikt har
emellenid varit ling och dven om de
akademiska forskarna har lemnat detta
dmne, sl finns det i gengeld desto fler
"privatforskare" 

som kor vidare igamla
hjulspir.

Rudbeck lade tillrdtta
Pi 1600-talet sysslade dven en akademi-
ker som Uppsalaprofessorn Olof Rud-
beck den d.ldre med Atlantis. Forsta de-
len av hans Atlantica kom ut 1679 och
det varAtlantis som hade fltt ge namn i.t
det stora verket. Rudbeck fann nd.mligen
en ling rad i hans rycke mlrkliga civer-
ensstemmelser mellan Platons skildring
och det forntida Sverige. Han stcittedock
Iven pi vissa svirigheter. Enligt Platon
skulle det nimligen ha funnits vin och
elefanter i Atlantis och dessutom skulle
ju Atlantis ha sjunkit ner i havet. Sverige
hade derernot som bekant inte sjunkit i
havet och dessutom finns her varken vin
eller elefanter. Rudbeck ir dock inte
ridlcis. Nar Platon skriver vin uttrycker
han sig pi poeters fria sitt och menar cil
och mj6d. Aven ifriga om elefanrerna
uttrycker sig Platon pi skalders vis. I
sjdlva verket 5syftas vargar. Att Atlantis
sjcink i haver var endast en poetisk gita



med inneb<irden att de svenska folk-
starnmarna med sina uttig hade si att
sdga drinkt eller civersvimmat kringlig-
gande lender. Hans skdl dvertygade dock
inte alla larda och darf'or krnner han
behov av atr i"terkomma till dmnet i
fiiretalet till den andra delcn, som utgavs
1689. Han i.terupprepar har sina redan
framforda skel och pfrpeka.r att 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 svenska ilgar. Aven i detta
fall finns en viss ljudlikhet, pipekar Rud-
beck, som finner tanken intressant. S5.-
vdl sarntida bedornare som Rucibeck sj dlv
vrr si.ledes rnedvetna om att det fanns
i"iqande motskal (5). Den som inte hyser
li lr lrr '1a blinda ovenygelsc sorn Rudbeck
rnS,ste slga att pl detta sd.tt kan man
gcnom bortftirklaringar pisti vad som
hc!st. Det ir ju inte nigon betydclselos
.,*niisak som Rudbeck bonftirklarar utan
dct viktigaste och mest urmlrkande frir
Ai,l irntis, nimligen att staden och riket
nrc,j tletta namn skulle hasjunkit i havet.
Ir,rirs bortflorklaringar d.r av intresse In i
cl,,g" cftersom de er lskidliga exempel,
sc:r n .r i sar hur Atlantis forskarna kan bort-
j i i .klara det mesta - ner de si vil l .

I)ct fanns i aldre tider mlnga akade-
'lr iker som sysslade med Atlantis och
F',rdbeck dgnarstorr urrymme it att ft ir-
si'l.a vederlegga andras uppfattningar i
i i '",:r*t. Kil lkrit iken var inte uppfunnen
p.r;len tiden och kraven pi bevisforing-
( n var inte hirda. Nar det galler fornhis-
r,,"ia kundede lardedir{<ir f l fram vilken
li i :;tur"iebild som helst.

P.r.'rvatforskare fortsdtter atr
sl<riva
Alltsedan upplysningstiden har det skett
en pifallande tillnyktring bland univer-
sitetsfclket. Bland lekmlnnen finns der
dock fc'nfarandegott om folksorn lgnar
sig it inrnet. Man fir en gcxl foresrill*
ning om deras oryglade fantasi nlr man

6

lxer foljande rader i Benil Falla forsk-
ningsiiversikt "Sverige 

och Atlantis":
"Churchward 

tog enligt Hans San-
tesson intryck av den ockulta madame
Blavatsky, som forlade en kontinent Le-
murien till Stilla havet. Liksom Chur-
chward vistades Blavatsky i Indien och
tog ledning av en vis guru." (6)

Falk tror sj?ilv pi Atlantis och denna
redog<irelse ir siledes varken ironisk el-
ler parodisk. En ockult sierska och en
indisk guru - denna sammanst:illning
ir belysande frir den brokiga blandning
av ovetenskapliga bestindsdelar som ir
till finnandes i litteraturen om Atlantis.

Bcicker skrivs i amnet, lases och bort-
gl<ims till ftirmtn fiir nyare hugskott i
samme imne. Nlgra inlagg hardock fltt
stcjrre betydelse in andra. f)en si kallade

vdstgotaskolan
har blivit cikend
pi grund av sina
f<irscik att orn-

dikta Sverigtx his-
toria oclr gcira \/iluter-

gdt land r i l i  Svear ikets
v:lgga -- f<.tr att i:rtr :iga

heia Norclens vagga. fu{ a n i''yg-
ger pi lt isa ellcr !"i:!rr ;rv' f i : iaktiga

antagandrn o�r,-h brvr sig ir;tc om
de k; l l r l r  son-.  v isnr at t  rn i rn

har fel. (l"g hin*' isar t i l l  en
tidig*re artikcl (7i). l,n
av sk<llans lcdar,-" ad.

iunk ten  Vcrnc '  i  i nd .JunK ten  Vc rnc ! "  I  i i r c l .

b lom i  Gotenc,  har  i  i l i som

Rudhcck fr;rt in
-,.8 Atlantis i hisrori*-

.,G aJ

- r  z  s K r l v n r n g c l l  o n l
I  t  Svcr igcs i i r r r r r id.  I
w
V motsats ti l l  Ruc'lbcck

anser I. indblom dock
att Atlantis har lcgat nl-

gonstans i Atlantcn och att dct har
sjunkit i havet.

Han hyser inte nigra tvivel om arr
At lant is verkl igcn skul le ha funnirs:
"Mengder 

av ol<ista gi.tor iett brett baltc
runt Atlanten skulle ndmligen kunna
lcisas och flirklaras, om man ftirutsdttcr
att det for t io t i l l  trettiorusen ir scdan
funnits en avancerad civil isation iAtlan.
tomr5.det".

I likhet med en annan atlantisftirht-
tare sl5.r han fa^st: "Om 

inte Atlanris
existerat skulle man ndstan vara tvungen
att uppfinna der." Han gir t i l l  hirt anfal!
mot dem som stdller sig awisande: "lnom

den ortodoxa vetenskapen har atlan rolo-
gin hittills awisats medstor iver. Mcinst-
ret kenns igen. Samma reaktioner mcitte
en ging Henrik Schliemanns tro piTro-
ja, Gaslileis och Kopernikus leror, ut-
veckl ingsleran, kont inental forskjut-
ningsteorin och relativitctsreorin, ftir att

For tusen i"r sedan
lig har Atlant-is
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inte tala om ESP och UFO."
Gemensamt ftir de kulturer som har

plverkats av Atlantis "rycks 
ha varit en

ndra ofattbar fcirmlga atr hantera srora
tyngder. Denna suverd.na ftirmiga har
avsatt spi.r i.ven i det avlagsna Norden.
Det frimsta exemplet Ir vil den gigantis-
ka stensittn ingen i Ranstena i Vdstergot-
land." Den vdsteuropeiska megalitkul-
turens rcitter rycl<s 

"g5. 
vd.sterut. Den var

nirmaste granne till - Platons Atlan-
t is."  (8)

Detta skrevs 1980 och frra i.r senare
vidareuwecklade tvl andra av vdstgota-

FoLKVETT NR 4  rgg )

skolans ftiretrddare, nlmligen Ulla och

John Hamilton, dessa tankar. De havda-
de, att nirAtlantis sjcink i havet skulle en
del av dess invlnare ha seglat till Vaster-
gcitland. I Falbygden lgnade de sig i.t att
bygg" glnggrifter och hellkistor, som
tjinade sfuom skyddsrum. I dessa krcip
de in nir fara hotade. (Det kan nimnas
att h:illkistor och glnggrifrer isji.lva ver-
ket 1r gravar och alls inte skyddsrum).
Bilderna till detta kapitel Ir av egenartat
slag. De iir nimligcn hemtade frin gusra-
ve Dor& bibelillustrationer. Tre av dem
visar syndafloden och pi en av dem syns

rentav Noas ark. En visar hur Jerikos
murar faller och en annan hur domaren
Simson raserar Dagons tempel i Gasa.
(e)

TV-producenten Dag Stilsj ij var vdst-
gcitaskolans ihardige talesman. Han ftjr-
de fram dess uppfattningar i program
efter program. (Tvi av programserierna
fallda ftir ovrigt av Radionimnden).
Aren l99l-1992 visades postumt hans
sista TV-serie. Den hette "Driimmen

om Atlantis". Sj dlva seri en visade mycket
rydligt klyftan mellan de akademiska
forskarna i. ena sidan samt Sti.lsjci och
andra privatforskare i den andra sidan.
Denna ging lat Stilsjo nimligen nigra
akademiska forskare komma till tals. De
ftirklarade fiir honom att Atlantis aldrig
har funnits i sinnevlrlden. (Over huvud
taget finns det inte nigra universitets-
forskare som sysslar med Atlantis). Stil-
sjo hade dock inte varit St5"lsj6 om han
hade b.Fr, sig om s5.dana invdndningar.

Dagens historiska forskning prdglas
av kellkritik. Tanken att anvdnda filoso-
fisk skonlitteratur som kallor er dlrlor
fremmande ftir de akademiska forskar-
na. Vastgcitaskolan har dock inte nigra
sidana betlnkligheter. Man arbetar med
sagor, sentida bygdesegner och ren sktjn-
litteratur. Sedan fyller man pi med egna
antaganden. Man slapper fantasin l<is.
Man arbetar som gamle Rudbeck pi
1600-talet. Kallkritiken var inte upp-
funnen pi den tiden och kraven pi. var
inte hirda.

Inte helt ovdnrat kom Vasterg<itland
med ocksl denna glng. Fr5.n Vrlstergcit-
land och <ivriga Nordeuropa skulle den
atlantiska kulturen ha spritts ur civer
Europa och andra virldsdelar. UngeFlr
samma uppfattning hade gamle Rud-
beck pi sin tid fon till torgs. Dag Stilsjo
hyllade derfor i denna TV-serie Olof
Rudbeck som en klok och klarsynt fors-
kare. Som bekant har man tidigare om-
talat honom i hatska ordalag, derfur att
han har framhavt Uppsala. Alldeles som
gamle Platon styrs vdstgcjtarna si.ledes av
karleken till hembygden. Om man styrs

;:ii;ilijtfffiffiillfdfi'�-.t,}$'tIrfr ffitrf',,f� i.i;li
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av kerlek till hembygden och inte i.r
kallkritisk, cr det svl.rt att Sstadkomma
nigot som har vetenskapligt vlrde. TV-
serien 

"Driimmen 
om Atlantis" har

askedliggjort klyftan mellan vdstg<ita-
skolan och den akademiska fcrrskn i ngen.
Dari ligger dess virde.

Givewis har var och en ritt att fram-
fiira sina uppfattningar men TV har en
skyldighet att se till att kvaliteten dr
godtagbar och rudbeckianismer tillhor
n u mera en ban lardomshistoreiens sicratt-
kammare, iven om de upptrlder i mo-
dernare kladnad.

Forspilld moda
I efterhand beklagade Alf Henriksson att
i:en hacie utgett sin roman om Pytheas
ir an Massilia ftir att vara en iterupptdckt
handskrift frin antikens dagar. Minga
harje nimligen lit i t lura sig (10). Pe
samma si.tt har man anledning att bekla-
ga atr" Platon fdregav att sagan om Atlan-
ris byggde pi gamla arvsdgner. Alltfc;r
rringa glcimmer att stc.lla den grundlng-
gande frlgan: Finns det nigot som talar
firr att detta skulle vara sant?

Som jag inledningsvis pipekade Ir
svaret pi denna ft\a ett enkelt nej.
Berittelsen ber alla spi av att vara upp-
diktad och inga splr av att vara sann.
Man har scikt l,terfinna nigot som aldrig
har funnits. Det viktiga for filosofen
Platon var berittelsen moraliska bud-
skap men just detta har man ignat minst
uppmirksamhet.

Noter
(1) Platon. Skrifter i svensk tolkning av
Claes Lindskog, fV. Stockholm 1923.
Dialogerna Timaios och Kritias, s 5-
1  1 6 .
(2) Carl Grimberg: Varldshistoria. Fol-
kens liv och kultur, elfte delen redigerad
av Ragnar Svanstrtim. Stockholm 1945,
s77-78.
(3) I en intervju 1990 fickAlf Henriks-
son frlgan om det inte fanns nigon av
hans bcicker som han var missniijd med.
"Nj", j^gx inte speciellt missncijd med

8

nigra b<icker fast boken Pytheas resa till
Thule, som i.r en roman, en skr<ina helt
enkelt, blev av en del hembygdforskande
mdn-n iskor nlgot m issftirstldd. De tr<xi -

de att allt i boken var sant och det var lite
beklammande att fcirklara ftir dem, utan
att de skulle kenna sig enfaldiga, arr sake r
och ting i boken var pihittade." (Anna-
karin Bussqvist: AlfHenriksson --- 85lr
ung och mycket produktiv. Anikel i
G<iteborgs-posten, 817 1990).

Sjalv har jag trlffat tre mdn som trud-
de att detta var en tillft;rlirlig kr6nika.
Alla tre var anhengare till vdstgotaskolan
och wi av dem hade hcig utbildning.
(4) Platon. Skrifter IV, Claes Lindskogs
inledning ti l ldialogen Krit ia^s, s 97. I en
foljande essi avh5.nar Lindskog med for-
trytelse ftirs<iken att iterfinna Atlantis i
verkligheten. Han pipekar att Plaron
ibland diktar fritt och endl bedyrar atr
allt ir sant. 

"Saken 
Ir den att Platon

verkligen ftirutsdtter stiirre forstind hos
sina ld.sare in vad som i,tminstone i mo-
dern tid har visat sig motsvara verklighe-
ten. " (Platon. Skrifter VI. Stockholm
7926, s 220-22/,).

E Erdman skriver helt kon: "LJr-

sprungligen var historien om Atlantis
endast ett fantasifoster inom den grekis-
ka filosofien och Poesin." (E Erdman:
Atlantis. futikel i Nordiask Familjebok,
Stockholm 1904,spalt 334).

Elov Tengblad kallar Atlantis flir sa-
goti och avslutar: 

"De 
geologiska teorier-

na ha intet annat In namnet gemensamt
med Platons Atlantis och de geografiska
tolkningsftirs<iken, ntgra fyndiga, de fles-
ta narraktiga, kunna tryggtlemnas it sitt
virde. " (Elov Tengblad: Atlantis. fu tikel
i Svensk Uppslagsbok II, Malmci 1954,
spalt 683-654).

Sture Linnir och Jan-Ojvind Swahn
skriver i National encyklopedin (band II,
1990) om Atlantis. Aven de ir pi det
klara med att Atlantis ir ett "sagorike'.

Nytt i ftirhillande till ftire-gingarna tr
endast att de S.terger en del lcisa antagan-
den om vad som kan ha plverkat Platon
i hans diktning. Bakom myten kan ligga

sdgner om det vulkanutbrott i Egeiska
havet under bronsildern, vid vilket cn
stad pi cin 

"fhera 
(Santorin) ftirst<irdes."

Auen andra uppfattningar Lterges.
"Vcl 

si. tr.rligt "{r att det rcir sig om en heb

fktiu berittclse med syfte att forharliga
urathcnarna^r rn,r ral" (min kursivering).

Man ir s.ilecies klar <iver att det r<ir sig
om en myt, saga eller fikriv beritrelse och
plpekar blott att Platon kanhafrtt nigra
uppslag fri"n sdgner och geografiska upp-
lysuingar som ,.; i i  i  ornlopp pl l ians tid.
(5) Olaus l iudhr-'r: i.s Atlantica. Svenska
originaltexten I )tgiven pii uplxlrag av
l^erdornshistorisi:;r Samf'undet av Axel
Nelson. I, Uppsala" oc-il Src'ckholm 1937 ,
s 183-189 (1 679 s 200-300)" I I ,  Uppsla
och Stockho l rn  l9 :19 ,  s  11-13  (16 t19  s
r4-r5).
(6) Berti l  Falk: Atlantis nch svenskarna,
Finland 1974, s 46-47.
(7) Lars Gahrn: Vastgotaskolan _- rros-
visshet som trotsar allt. Artikel i Folkvett
1 1 9 1 ,  s  4 - 1 0 .
(8) Verner Lindblom: Spillror frin At-
lantis. Artikelserie i Skaraborg.sbygden
1512,2912,  1413,2813 och 1  814 1980.
Artiklarna har spritts som sirtryck sam-
lade i ett hafte.
(9) Ulla och John Hamilton: Venerns
gorer-saga. Sk<;vde 1984, s 20-27.
(10) Se not 3 ovan.

Giir en insats!
De *r^mittersta
sidorna i det har
numret dr en
presentation av
Vetenskap och
Folkbildning. Ge dem
till nigon som du tror
ir intresserad av
foreningen!
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En presentation

Hur det biiriade
En Brening mot xttologi, scientologi och flygande teht? Ja, men framfdr allt en ftirening frir folkbildning om
vetenskaplig metod och fiir att vi skall anvlnda vetenskapen i frlgor dir den kan vara oss till hj?ilp.
Under vlren 1982 skickade tio personer ut ett upprop fdr att bilda en fiirening ftir vetenskap och folkbildning. I
uppropet varnades fiir tendenser till okad vetenskapsfiendighet i samh let. "Pseudovetenskapliga 

och
mysticistiska riktningar verkar pi en del hlll att mijtas med dkad respekt."

Pseudovetenskapen ir llngtifrin alltid ofarlig, menade undenecknarna. Den iir farlig nir den lockar mlnniskor
till kvacksalveri i st?illet ftir sakkunnig vfud, och den ir farlig n?ir den drar in mlnniskor i ett auktoritetsbundet
beroendefdrhillande, som fallet iir i minga sekter. Vidare hene det:

"Det 
fnns dc som iindl anser dzt ldnli;x an behdmpa itationalismen, eftersom Jiirnuftsargument ina f)refalter

ha ndgon aetkan. Vi dzlar inte funna beddmning Vi tror att mitnnishors moxtlndskrafi mot irtationalism kan
iikas genom hunskap 0m uetenskapens metoder och resultat."

I december 1982 bildades ftireningen Vetenskap och Folkbildning. Fiireningen har f n mer dn 350 medlemmar
dver hela landet. Allt arbete inom ftireningen nr ideellt.

Milsittning
I stadgarna beskrivs fforeningens syfte si. hir:

"Ftireningen Wtenshap och Folkbildning har till uppgfi afi framja folkbildning om aetenskapens ntetodzr och
resultat. Stirskilt tar fi)reningen som sin uPPgtfi att i en fi opinionsbildning bekampa fekktiga fbrestcillningar
somf;rekommer i fdgor som kan augiiras uetenskapligt. En uihtig ful au dtn uetenskaptiga folkbildningen rir
att klargtira uilka fdgor slm kan respehtiue inte kan augiiras med uetenshapliga medzl.
Fiireningen ansluter sig till fun politiska fumokratins principer. Fiireningen rir partipolitisht neutral och
neatral i religitisa trosfdgor."
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Vad har fiireningen istadkommit?
Minga av Vetenskap och Folkbildnings medlemmar arbetar pl olika siin med folkbildning och opinionsbildning
liir att skapa ft)rstlelse ftir vetenskaplig metod. Kanske den viktigaste effekren av vlr ftirening har varit an enskilda
medlemmar har stimulerats att gtira insatser i form av tidningsaniklar, trocker, fdredrag och - inte minst
personliga samtal.

Fdreningen ger ut eIr tidskrift, For-rcwrr. Vi utser sedan nlgra lr varje ,ir Arets Folkbildare or.h Arets Fijrvillarc.
Vira insatser har i ltskilliga lall mirkts i massmedia. Sjdlva existensen av en orgenisera<l motkraft mr,'t
pseudovetenskapen har sdken ocksi. i mlnga fall verkat lterhillande pl vad som annars kundc ha blivrt oh;o'rmad
propaganda ftir pseudovetenskap.

Men vi skulle kunna giira itskilligt mer. Allt hlnge r pl medlemmar som ?ir beredda atr gdra insatser.

Fouvrrr
Ar 1984 fick ftireningens medlemsblad namnet FoLrrvT r't. Den kommer ut med fira nummcr per ir och her
alltmer kommit aa spridas till prenumeranter som inte ir medlemmar. Manga folkbibliotek prenumererar till
exempel pi Folkvett. (Men inte a.lla. Om ditt bibliotek inte grir det, sl foresll dem gerna att bijrja gdra det.) Vi
har ocksl gradvis ftirblttrat den tekniska utformningerr, men sjilvfallet ir det innehlllet som dr huvudsaken.

Hlr ftiljer nlgra exempel pi lmnen som har behandlats i aniklar i Folrwr-r under de senaste iren:

. Scientologi

. Uri Gellers comebach
" Siare hjalpn polisen?
. Antroposoftk medicin
. Homeopati

. Antroposof.ns ras lAra

. Slagrutor i Norge

. Kaosforshning

. Vad rir New Age?

. TrAns ccndenta I M e di ta ti on

. AmAzonmlten

. Kreationism

. Astrologi

. UFO

Folrvnrr har en presspalt som rapporterar frf,.n ovriga media och en
onn vad vi.ra systerorganisationer i utlandet hiller pi med. Dessutom
flenalet nummer innehi.ller bokrecensioner och notiser. Ndstan varje
sekter och om kvaclaalveri.

internationell spalt som bland affiat berdttar
innehiller varje nummer en ledare och

Folxr,'srTs sttinta satsning hittills var en temaserie om antroposofi som gick under iren 1988-1992. Serien blev
sammantaget, slvitt vi vet, den hittills grundligaste granskningen av antroposofin frin vetenskapliga
utglngspunkter. Den ir nu utgiven i form av ett hiifte pl 52 sidor som kan kopas frln ftireningen.

nummer innehiller material om auktoritd,ra

. Den flygandt holkndzren
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Arets Folkbitdare - Arets Ftirvitlare
Vetenskap och folkbildning delar sedan 1987 irligen ut wi utmarkelser, Arets folkbildare och Arets fdrvillare. De
blda utmirkelserna har fl'tt god upprnirksamhet i pressen.

Medlemsmtiten
Fdreningen har en regelbunden mijtesverksamhet i Stockholm, med ett till ffe mdten per halvfu. Mtjtena inleds
med fd'redrag av en inbjuden ftiredragshillare, och avslutas i regel med en eftersirs mei enkel ftinering.

Internationella kontakter
Vetenskap och Folkbildning ingir i ett internationellt kontaktnit av skeptikerorganisationer, med vilka vi utbJter
erfarenheter och information. Den sttirsta av dessa organisationer ir CSICOP (Committee for the Scientific
Investigation of Claims oFthe Paranormal) med slte i USA. CSICOP ger ut tidskriften Skeptical Inquirer, som
m!.nga av ftireningens medlemmar har som husorgan jtmte FoLnrrr.
En av CSICOPs grundare, trollkonstndren James Randi, har den senaste tiden bestikt oss varie ir och hillit
fiiredrag pl 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, Ukraina och Ungern.
Rapponer om vlra systerorganisationers aktiviteter kommer i varje nummer av FoLrvEtT.

Hur blir man medlem?
Alla som st6djer ftireningens syfte kan bli medlemmar i Vetenskap och Folkbildning. Medlemsavgiften ir fiir
nirvarande 150 kr per &r. I medlemsavgiften ingir prenumeration pe Folrcvtrr. Medlemsavgiften sitts in pl
postgiro 63 591-2. Fyll i en postgirotalong sl hiir:
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Det gi.r ockse bra att enbart prenumerera pe For-rvarr. Det kostar 100 kr per i.r, och postgironumrer ir
detsamma. Skriv "prenumeration" pi. talongen.
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Vetenskap och Folkblldning

\ t-"

t / ' f
c":

Kontakt med ftireningen
Foreningens adress er:

Vetenskap och Folkbildning
Box 185
101 23 Stockholm

Kontakt med styrelsen
Per-Olof Hulth, ordf
Pertti Poutiainen, kassor
Hanno Essdn, v ordf

08-718 53 14
08-658 69 92
08-723 18 27

Kontakt med redaktionen

Sven Ove Hansson, ansv utg
Niels Hovmoller
Lennart Johansson
Hikan Marklund
Helen Rundgren
Anna Schyn

Jonas Soderstrom

08-87 87 78
08-760 79 77
08-742 06 56
08-77 | 29 96
08-645 30 99
08-32 13 32
08-744 24 9r
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Magi i stallet for patent
smycken eller husgerid

Ett exempel: Hos flera eski-
mifolk var trollformler privat-
egendom, och andra dn igarna
fick inte anvd.nda dem. Troll-
formlerna anvdndes frimst for
att skaffa sig jakt- och fiske-
lycka. Om en trollf<rrmel sil-
des, miste sdljaren lova att sjdlv
sluta anvinda dcn.

Forhillandena var I ikartade
hos m5.nga andra naturfolk.
Dcnna dganderltt till magiska
ritualer var i sjllva verket den
ndrmaste m otsvarigheten i dessa
samhellen ti l l  den s k intellek-
tuella egendomen i v5.ra sam-
hallen (patenr och upphovs-
rltt).

Suchman menar ocksi. att
magin ti l l  stor del spclar en roll
i  dessa samhd.llen som pimin-
ner och patcntens och upphovs-
rltternas roll i  nroderna indu-
strisamhi.l len. Som bekant dr
det tlmligen latt att plagiera t
ex uppfinningar, texrer, bilder
och dataprogram. Dct var minst
l ika latt att plagicra jaktstdllen,
odl i ngsmetoder, medicin alvdx-

ter och andra framsteg i samhallcn med
enklare teknologi. Den som vil le dra
personlig nytta av en idi eller upptickt
miste darfor finna etr serr att skydda sig
mot imitatcirer. Det ir hd.r magin kom-
mer in.

Som exempel ftireslir Suchman att vi
tlnker oss att en odlare blir varse att
majsskcirden flirbettras om hon "plante-

rar" en liten fisk brcdvid varje majskorn.
(Denna teknik har verkligen ftirekom-
mit bland Nordamerikas indianer, men
man vet inte hur den uppkon-r.) Det
skulle inte vara ni.gon konst 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
dcklarerar att fisken flrsin kraft t ex av en
talisman som hon ensam iger. De andra
miste di. ersitta henne for att de anvin-

der talismanen.
Magin blir pi detta sitt ett maktin-

strument, dels frir enskilda individer,
dels ftir shaman-sillskap och andra grup-
per som kollektivt dger trollformler och
ceremonier. Magin omgdrdas ofta med
stringa ftirCIkrifter orn dc olyckor som
kan drabba dem som frirsciker anvdnda
den utan art vara bchorig. Folkloren
innehil ler allehanda "sedelerande" 

his-
torier om de olyckor sorn drabbat dem
som fcirscikt anvdnda rnagiska rnedelsom
de saknat behorighet f,or.

Tron pi magi upprltthills ocksi. pi
andra s1tt, av vilka Suchman sdrskilt
nd"mner hallucinogena droger. i)rog-
framkallade hallucinationer uppfattas
ofta som <ivernarurliga upplevelser. Ge-
nom att lita befolkningcn fli dcl av sida-
na upplevelscr stlrker shaman-sallska-
pen dcras tro pi magins makt, och dar-
med ocksi deras respekt fur clc monopol
som rnagin 1r lorknippad med.

I l ikhct med parent beltjnar magin
dem som gor uppfinningar och upptick-
ter. Magin har dock en avsevird nackdel
i jamlorelse med parenr: Den lorhindrar
insikter om de verkliga sambanden i
naturen. Darigenom lorsvi.rar den ocksi
nya upptickter och uppfinningar.

Suchman jemfior i detta avseende det
magiska systemer med det moderna sys-
temet med fciretagshemligheter. Bida
dessa system uppmunrrar upp fi n nare arr
undanhil la vdsentlig teknisk informa-
tion, och rentav att sprida fclaktig infor-
mation. Som medel att uppmunrra upp-
finnande ir de darft;r underlagsna pa-
tentsystemet.

Till detta kan laggas ytterligare en
nackdcl hos det magiska sysremer: Det ir
ett oerh<irt effektivt medelatt bygga upp
hierarkier. Pi detta finns minga exem-
pel, tyvirr inte bara hos naturfolken.

agins roll i  naturfolkens sam
hdllen Ir sedan lange ett kert
Imne fi ir antropologcr. For

nigra ir sedan publicerade Mark C S uch-
man, doktorand i sociologi vid Stanfor-
duniversitetet, en anikel som gav err
delvis nytt perspektiv pi denna gamla
fraga. (Mark C Suchman, "lnvcntion

and Ritual: Notes on the Interrelation of
Magic and Intellectual Property in Pre-
literate Societies", Columbia Law Re-
view 89: 1264-1294, 1989.)

Suchmans utglngspunkt Ir att nragi
hos narurfolken till mycker sror del ar
enskild egendom. Vem som helst ffr inre
anvdnda en trollformel, uran endast den
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
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Kolla aldrig en bra historia!
Q piikerier, slagrutegubbar och annan

u) vidskepelse 1r tacksamma Imnen att
ta upp nrr man vill anliigga en 

"folklig"

touch pi en tidning eller ett TV-pro-

gram. Sunt bondftirnuft er ute. f)et dr
alldeles ftir prdktigt i en tid som pr:iglas
av allt heftigare, leckrare, mer provoce-
rande och hogljudda tongingar. Efter-
tanke, kritik och skepsis flirstiir tempot.
Folk kan ju trottna.

TV3s satsning pi. det iivernaturliga
har uppvisat alla symptom pi en genre
soln mer och mer l imnar journalistikens

ideal och blir t i l l  underhil lning, dar allt

cr t i l l i tet. Forstcir inte en bra historia
mcd att kolla upp om den rr sann. Och
lit inte de torra och trikiga vetenskaps-
mdnncn ft irsti ira nojet For den som vil l
tro. Fcir vad hade hant om redaktionen
hade haft med sig en geolog eller geofr-
siker ut t i l l  Boscin, nlr jordstri lnings[e-

nomenet skulle bevisas? Hade fcirsciks-
personerna di gitt efter spikraka Curry-
l injer, eller hade tolkningen av resultatet
mojl igen varit en annan?

I'lV2s Svar Direkt tas olika tokerier
ibland upp ti l l  diskussion. Har finns
deremot ofta representanter frin bide
troende och skeptiskt hill med, och ib-
land blir diskussionerna ganska bra, trots
det ndstan orimligt uppskruvade tem-
pot. Ett exempel pi inslag som fungera-
de var debatten om hi.ravfall och floran
av mirakelmedel mot dito, tidigare i
hostas.

JordstrAlning och spoke-
ner
Tl n Folkvettlasare i Nerke har skickat
H

L oss tvi pressklipp, dar forsoken att
vara "folklig" 

i sjiilva verket vittnar om
en underskattning av ldsarnas ftirnuft.
" 
Sme-B ertil varnar: Sangklader innehil-

ler kraftfc.lt" dr rubriken pi den ena
artikel n ur Nerikes Allehanda. Sme-B er-
ti l  Karlsson kan ndmligen avsldja farl ig
jordstri.lning med en stoppnil som hang-

r 4

Sm e- B nti I i Le rb a c h u arru r f; r far lrga s ti ngk ln d n (N er i h es A lle h an da) .

r *+v 'qs :eS

1  
t ' i

att hon ser saker, nred det c.r inre upp-
levelser hon erfar. I en intervju med
rel igionspsykol ogen Antoon Geels, sorn
jag sjelv gjorde i somras for radions Ve-
tandets vdrld, tolkas just uppenbarelser
pi dctta s:i.tt. Inre upplevelser av mciten,
mcd t cx Jesus cller Jungfru Maria, som
ofta kan ha en ocrhcird intensitet och
betydelse ftrr den som upplever visionen.
Ibland ti l l  och med livsavgorande. Att
pisti att dessa nrlnniskor l juger, nir de
berittar om sina mriten blir darfOr inte
relevant. Dc talar sanning, men de berlt-
tar om sina inre upplevelser (som de
oftast sjdlva tolkar som yttre, "verkliga").

Cirklar i Sverige
"Ner 

den enorma kraf t  som f inns
i jordpulsenergin ftirstirks av en'urladd-
ning' frln fornldmningarna kan en si,-
dan her ring bildas i ett srdesfd.lt."

Si kommenterar amatcirforskaren
Borje Ekbladh i Borls den 16 meterstora
cirkeln som dcik upp ien riglker utanftir
Halmstad i somras. Anikeln publicera-
des i Goteborgsposten den 30 juli. Slag-
rutan gav kraftigt utslag, och Bc;rje Ek-
bladh hoppadcs pi fler urladdningar vid

r'-$

er i en trid. Det har han demonstrerar
bide i TV3 hos Aschberg, i radiopro-
gram och i "otaliga" intervjuer i olika
tidningar. Sen kan han avsklrma striJ-
ningen med hjalp av koppanrid. Hans
senasre upptdckt dr att minga moderna
singklider Ir rena stri lningsfalten. 

"l 
nte

undra pi sedan att c.ktenskapet sprick-
er", siger Berti l .

I anikeln ndmns att Sme-Berti locksl
protesterat mot Askersunds kommuns
planer att bebygga ett 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 ("jordstrll-

ning") och vad som ir etablerad kunskap
(riskerna med elektromagnetiska falt) ?

Det finns saker som bara nigra 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<ir henne i.r andar och mdnniskor frin
andra sidan lika verkliga som 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
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nlsta fullmine. Atr det ena fornminnet
som styrt in energicrna i sjalva verket l ig
7 kilometer bort kom aldrig fram. Detta
rrors arr Borje F.kbladh blev rikskdndis
ndr han deltog, och ti l lats ta civcr, Natt-
kafe (den 29 juli) frin Gctreborg <iver
vilket programledarcn B ritt-Marie Matt-
son helt tappade grepper, skriver Clas
Svahn i en ledare i t idningen UFO-
Aktuellt. "Ekbladh 

hittadc raskt ctt mon.s-
ter i  studion och drcv sedan hcla r iden
tcsen att det var narurens osynliga krafter
som hade skapat alla cirklarna. Matrson
tappade hakan", skrivcr Clas Svahn.

Dagen cftcr arrikeln i GP circras i
samrna t idn ing E,r ik 'Wital is,  forskare v id
FOA, som sdgcr at t  dct  t ro l igcn handlar
om sp5.ren eftcr cn klorblixt:

"Jag 
tror at t  de ursprungl iga kr>ncen-

triska cirklarna har varit I l<ta", s:igcr
Wital is t i l l  CP, "rnen 

atr  dct  f inns vr i lc l igt
rn1'cket bluf foch bcdr lgcr i  i  branschcn. "

Wital is tcor i  om klor l ; l ix tar  ( r , i rv lar
av joniscrad luft) sorr cn rinkbar or.sak
t i l l  de enklaste c i rk larna i rar  t id igarc bc-
skr iv i ts i  Folkvct t  (3-4 t99l) .

UFO-Aktucl l t  har gjorr  cn arnbir i< js
gcnomgi.ng av al la c lva c i rkcl fornrat io-
ner sonr bildats i svcnska sddcsfl lt i  sonr-
mar. Cirklarna visa-. pi bilcl och i f lcra
fall avslojas blu ffhrakare.

F .n  1B- i r ingsom t i l l sammans rned cn
kamrat pi  mindrc dn tv i  narr l iga t inrnlar
skapade ert 40 mcrer storr sk pikrogram
dr sjdlv hlpcn over reaktioncrna. "l)er

verkade som om folk v i l le bl i  luradc".
sriger han.

UFO-Aktuellts Clas Svahn skriver:
l )et  f inns al l  anlcdning at t  h i l la hui 'uder
kal l t  n l r  det  gcl ler  c i rkcl f r l rmarioncrna.
I)en troligaste forklaringen Ir atr nd"stan
al la dr gjorda av mdnniskor -  f i i r  at t  lura
andra mdnniskor. Kanske dr ctr l i tal
orsakade av nigon form av narurfcno-
men, men eftcr sommarens skcircl dr jag
inte l lngre beredd att sli vad om ens
detta.

[ 1 1, \ t
lnget fel pA UFO-skacJare! 

i
" l )ct  

I r  ingcr fc l  i  huvuclcr  p i  rnr innis l tor
sonr scr f lygandc tcfar cllcr varclscr f i in
yt t rc rynrdcn (c l lcr  rn istc intc vara c lct) .
Den slutsarscn cirar ct t  l i r rskar lag v id
Carl ton-univcrsi tctct  cf icr  atr  ha gjort
j irrrforande rcsr pir 49 pcrsoner som ski-
da t  s i  ka l ladc  UFO:s  och  127 sorn  in te
gjort  der."  I {esul tetcn publ iccras iJour-
nal  ofAbr:c ' rmal Psy65tr1, lo1'( I  nov) och
rcfcrc'ras r Svcnska l)aebladcr tlcn 27
n<lvcmber.

Forskarna har nrdtr  inrc l l igcns, men-
tal  stabi l i tc t ,  bcnr igcnher for  fanrasi  och
fl irutscrtningar an bli hl,pnotiscracle . Vaci
gl l lcr  fantasi fu l lhctcn hade UFO-vi t t -
nena ti l l  och rncd l: igrc vd.rclcn dn kon-
trol lgruppcn.

"F.nligt 
psykologen lrl izabcth [.oFtus,

som arbctar vid Wa^shi ngton-u nivcrsirc-
tct ,  i randlar det om fcnomener arr  min-
nen kan ft irvrdngas av <inskningar och
tankar.  UFO-upplcvelserna Ir  idct  avsc,
endet bara l ite nlcra extrema", (Science
l2 nov, c i tcrad i  SvD).

Dcn i och frir sig intressanta notisen
al<tu al iserar tcrm i nol ogiproblemct UF O
- f ' lygandc tefat. Dcn som scrr err UFO
lrar setr nagor han inte kan identifera
(UFO=oidentif ierat f lygande objekt).
Det behover nlan val knappast bli be-
traktad som tok eller fantasifull ftir atr
gora? Den som deremot hevdar att han
har sett ett fly'gade tcfat fir nog vara
beredd pi en viss misstro. Kanske har
han med fantasins hj: i lp konsrruerar en
farkost av err stj lrnfall, eller kanske har
han haft en inre upplevelsc, som verkat
l ika sann sonr om dcn hacle varit pi
riktigt.

Anna .Schytt
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Bantningskur
Q keptikerna i Texas har detaljgranskat

u) .n ny stj i.rna pi bantningshimlen,

Susan Powter, som tjenar cirka 70 miljo-

ner dollar om iret pi bantningsproduk-
ter. Hon uppger sig tidigare havdgt cirka

120 kilo och ha varit oftirmcigen att gi i

trappor- dnda ti l ls hon kom pi sin egen

fantastiska bantn ings metod.
Efterforskningar tyder dock pi att

hon vid den tidpunkt di hon uppgav sig

ha varit otympligt fet i sjilva verket sig

alldeles normal ut (och forsorjde sig som

nakcndanscjs och aerobics-instruktor).
Av stiirre intresse 1r innehillet i hennes

kostrid. Dcssa dr betydligt mindre galna

d n rni.nga andra bantni ngsprofeters. Hon

forordar regelbunden motion och en

dict med minskat fettintag men utan

extremt minskat kaloriintag.
H e n n e s  r e k o m m e n d a t i o n e r  o m

fettintaget 1r dock alltfor extrema. Bl a

inneber hennes program att man inte alls
(alltsi inte ens i mittliga mdngder) ska

dta fodoimnen der mer in 20o/o av ener-

giinnehi.llet kommer frin fett. Det ute-

sluter t ex lettost. Enligt dietisten Neva

H Cochran finns det risk att den som

loljer Powters diet inte fhr ett tillreckligt

allsidigt intag av proteiner, vitaminer

och mineraler.

(North'I'exas Sheptic, nouember
r993)

Terapeutisk berdring
Q keptikerna i Colorado, USA, har en

r.) gagerat sig hirt i fragan om den
vetenskapliga kvaliteten i sjukskoterske-

u tb i ldn ingen.  De ls ta tens  Board  o f

Nursing, som bl a svarar lor denna ut-

bildning, har godtagit kurser i 
"Thera-

peutic Touch", dvs handpi.laggning, som

led i sjukskiiterskors vidareutbildning.
En av skeptikerna anmdlde sig ti l l  kursen

och fick lara sig hur man skulle mobil i-

sera och koncentrera 
"energier" med al-

lehanda handrcirelser.

t 5

Skeptikerna lade fram sina argument

i en mycket vil genomarbetad presenta-

tion f<ir Board of Nursing. Trots detta

beslutade kommittdn att fonsdtta med

sitt stod till handpileggningen. I ett brev

till skeptikerna skrev kommittdn:
"Sryrelsen erkenner och uppskattar

skeptikernas synpunkt att styrelsen ska
'fcirlita sig pt vetenskap och cnban pe
vetenskap och den vetenskapiiga meto-

den som kriteritrm ftir att bedoma fiore-
slagna terapier och tekniker'. Tlwlrr

kommer nya behandlingar och metoder

inte med i f'cirvlg utarbetade vetenskap-

I iga motiveri ngar och forskning. Behand-

lingen miste utfriras fcir att dess effekt

ska kunna mdtas. F<ir att behandlingen

ska kunna utfdras miste mlnniskor lera

sig att utfora den. Derfor godkenner
styrelsen Therapeutic 

'fouch 
som ett

acceptabelt kursinnehill for fongiende
undervisning."

Principen 1r alltsi: Fijrst ler man ut

en ny metd och pistir att den fungerar,

sedan ntr den blivit spridd ska man i

efterhand undersoka om den fungerar

eller inte.

(Rocfu Mountain Skeptic, mars-
april och juli-augusti 1993.)

FotspAr i klippan
f len Rose iTexas ir en beromd plats

\f inom kreationismen. Det rr der

som man, i avlagringar efter floden P"l"ty

fuver, anser sig ha funnit fotspir av

minniskor och dinosaurier sidavid sida.

Detta har ftins fram som bevis for att den

moderna geologin har misstagit sig, och

att jitteridlorna levde tillsammans med

mdnniskorna ftire syndafl oden.
Historien har sin upprinnelse i en

anikel fren t950 i en av sjundedagsad-

ventisternas tidningar, men den blev

bercimd forst med boken The Genesis

FloodevJC\Titcomb och HM Morris ir

1961. Den boken var en avden moderna

kreationismens utgingspunkter. Dar

framstalldes spiren vid Paluxy River som

ett viktigt bevismaterial.
Geologer har sedan lange vetat att

dinosauriespiren i Glen Rose i.r ikta och
mlnniskospiren falska. En del av de

senare ir vdderskadade fotspir av andra
varelser dn mlnniskor, rnedan andra helt
enkelt ir dithugg;na av fcirfalskare.

Pisenare ir har kreationisterna bcirjat
ta intryck av den geologiska bevisning-
en. Det miktiga Institute for Creation
Research (lCR) tog for nigra 5.r sedan
avstind fiin Paluxy River-splren (men

naturligtvis inte frln uppfattningen att

mdnniskor och dinosaurier har levt sida

vid sida). Enskilda kreationister driver

dock saken vidare.
E,n kreationist vid namn Carl Baugh

har kopt land invid Glen Rose och startat

ett museum der bcsiikarna kan fl se 57
"mdnskliga" fotavtryck frin samma la-

ger som dinclsauriespiren. Tro det den
som vi l l .

(National Capital Area Skeptical
Eye 7(2), 1993)

SOH

Finska skeptiker
T\. f inlandska skeptikerna ger ut en

lL-, tidskrift, Skeptikha som Folxvlrl

foljer genom de engelska sammanfatt-

ningar som iterfinns ivarje nummer. I

nr 2193 behandlar man bl a en ny finsk
lagstiftning om homeopatiska och andra

s k alternativa mediciner. Lagstiftningen
verkar att pirninna starkt om den svens-
ka, och inneber bl a att dessa medel inte
understc.lls de krav om sdkerhet och pi-
visad effekt som galler ftir vanliga ldke-

medel.
I nr 3 | 93 refererar Skeptikkoen opini-

onsundersokning som visar att ungeFJr

var tredje finlendare tror pi UFO och

ndstan lika minga pi hclbrdgdagcirelse.

Var fierde finlendare tror pi reinkarna-
tion och var tionde pl spciken.
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Medlemsmoren
Under sistlidna november minad arrangerade Vetenskap och Folkbildning
flera intressanta m<iten: James Randi i Jcinkoping der l1 november och
Stockholm den 13 november, Per Molander den 4 november pi Fysikum i
Stockholm. Om James Randis framtrddande berittas pi "nn"r plats i detta
nummer.

Per Molander, sekreterare i den si kallade Lindbeck-kommissionen,
talade om "Ekonomi 

.som vetenskap och 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"
teorins "vetenskaplighet" 

utifrin dels nigra beteendemissigakomplikationer,
dels ett antal centrala normativa begrepp.

Betrifhnde de ftirstnd.mnda konstaterades att en rad av den ekonomiska
tco rib i ldn i n gens beteendea_ntaganden gcir d en pitagl igt virderings mangd.
Det dr derri l l  svirt att skafh ti l l forl it l iga "grunddara'iom 

de ekonomiska
aktijrcrna __ hushill, ftiretag och organisationer. Man Ir dessutom hdnvisad
til l  relativt korta tidssericr med fl data. F,xperiment dr sdllsynta och clet stdller
rig ofia^st svi.rt arr isolera effckterna av var och en av dc mi.nga
fc;rklaringsfaktorerna. Den ekonomiska tcorins "objekt" 

rr t inkand" och --
inte minst - spelande aktcirer.

I)cn n ormativa nationalekono m i n i n nehil I cr itm i nston e en oo mtvis rad
del: frihandclsteorin, som visar atr aila rjanar pi frihandelssystem, uran
skyddstullar och ancir:r handclshindcr. ValFerdsteorin ger inle samma klara
besked ft ir plagade bcslutsFattarc, bl a darft;r arr det inie ir mojl igt att gcira
interpcrsonclla j irnforciser pi ctr godtagbart satt.

Per Molander gick scclan kort igenom dc fcir ckonomisk reori si. centrala
begrepperr rationaiitet respektivc j: imvikt och pekade pi f lera orsakcr ri l l
v:i lbekanta rnarknadsmissly'ckandcn __cxrcrna.ff.Lt"r, nlernn infr:rn:;rrion,
awagandc skalfurdclar gil le r cj pi i lng sikt, oregelbundna konjunkturcykler.

Sammarrfattningsvis konstatcraclc han att den deskripriva teorin fungcrar
bxt vid smi sysremftirdndringar, der nytto- och vinstmaximering:kan
ftjmtsrttas vara naturliga in-slag. Den normariva fungerar bdstvicl civergrii:rnde
mitt pi vilftrd. Dc' ir klart minclrc opcrativt anvindbar.

Dikussionen vid cftcrsirsens obiigaroriska ol och macka var i ivl ig.

Planetariu m ifrAEasatt
/^ \nodoxa rabbiner iJerusalem har
\-/ gitt t i l langrepp mot Isracls plane-
tar ium. Enl igt  rabbinerna skapades uni-
versurn f6r 5753 ir sedan. Planetarict
har tv5. slags visningar. Pi de allmdnna
visningarna sdger man at t  universum
kom ti l l  for ca 1 5 miljarder i.r sedan, och
pi visningarna ft ir religios publik att det
skedde "ft ir 

lenge sedan". Inte ens dcn
sistnd.mnda formuleringen rd.ckte lor rab-
binerna.

Nya teorier om Turin-svep-
duken
p nrutirsnren f?ir den s kJcsu svcprduk
Lr i'l'urin minskade avscvdrr frir nigra
ir .scdan, ndr en C-14-datering visat att
tyget kom ti l l  minga hunCra ir efter f esu
dod. Men nu dr svepduksanhlngarna pi
marsch igen.

Det fiamgir bl a i det fcirsta numrcr
(nr l, 1993) av aura-z,en engclsksprikig
tidskrift om "ufologiska 

och parano rma-
Ia fenomen" som ges ur i Ryssland. Der
framtrider fil dr Tamila Reshetnikova
med cn ny teori om svepduken:

"Faktum 
ir att jag har en del bevis for

att cn pcrson kan piverka materians ord-

ning pi atomkernenivi med sin orga-
nisms energifalt, och derigenom fram-
kalla transmutation av kemiska grund-
imnen i olika ftiremil.

- Sa jrg antog att den energisom avgavs
frtn Jesu Krisri ktopp orsakade "ti d.
atomer av kol, syre och vd.te som ryger
bestod av transmuterade till atomer av
andra grundemnen med gulfargade jo-
ner. . .

J"g u"o frin bc;rjan sd.ker pi att alla
ftirsok att bestdmma rygers i.lder genom
datering med radioaktivt kolvar Jo-d"
att misslyckas. Min <ivcrtygelsc var base-
rad pi Remi Chauvins upptlckt att
mdnniskor kan indra clen radioaktiva
kllvningens hastighct med tankekraft,
dvs med psi-encrgi . . .

Det var darftr jag gladdes ner jag fick
se resultaten av den biofysiska underscjk-
ning som visade arr svepningen skulle
vara alltfcir ung. Skeptikcrna frjrstod det
inte, mcn frin mina utgingspunkter
bevisade detta dess dkthcr..."

Reshctnikova rcfercrar ocksi. mcd gil-
Iande en teori av Olga Asaulyak om arr
svepningen.s uppmltta i lder kommer att
samvaricra med dcn kristna kalenderns
hogtider.

"l)er 
antas att svepningens i lder kan

d.ndras bcr<lende pi mdnniskornas tr<r
eftersom den kristna rrons energiFJlt <iver-
ftir energi till tyget och darigenom hi"ller
dct intakr.

O.fuaulyak f<rreslir arr verenskaps-
mdnnen ska bestlrnma svepningens iJ-
der fcire fastan ,:rch scdan fiire och efter
pisken for an se om den biir yngre nlr
mdnniskornas rro <lkar lor arr ni sin
hojd-punkt pi pisksondagen. . .

Om man bortom tuiuel kan beuisa det-
ta infQtrtnde au miinniskornaf tro pd Jesu
suEnings 'dAer, skulle det uara omdjligt att
iiuershatta berydeken au denna upptti&t

f;r dtn moderna ciuilisationen och fir
mti ns h ligh etens and liga upp lysning. "

E,n intressanrare friga dr mihenda
om det er m<ijligt att civerskarra sanno-
likheren att dcnna teori er felaktig.

@ASIS nouember Ig93)
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Odestro besannas
f, nligt kincsisk folktro stir halsan
Il under astrologiskt inflytande, och
ftjdelseiret spelar en stor roll. Hjrrtsjuk-
domar anses vara srrskilt farl iga for dem
som i.r lodda under ett 

"eldir" (ir som
slutar pi nigon av siffrorna 6 eller 7 i
vdsrerlendsk tiderdkning), cancer drab-
bar sdrskilt dem som ir fodda under ett
" jordir" ,  

lungsjukdomar dcm som Ir
fodda under ett 

"metall i.r", 
etc.

Den amerikanske sociologen f)avid
Phil l ips har jdmfort dodlighetcn i olika
sjukdomar hos personer i Kalifornien
med kinesisk och europeisk hlrkomst.
Han fann att folktron fungerade som
sj alvuppfyl lande pro fctior. Sj uka ki neser
vars ftidelseir gav dem en dilig "prog-

nos" fcir sjukdomen dog i genomsnitt
t idigare ln landsmdn med 

"bettre" 
ft i-

delseir ft ir sjukdomen. Skil lnaden var
For vissa sjukdomar mycket stor. Tradi-
tionsbundna kinesiska kvinnor med luft-
vtgssjukdomar som astma, bronkit och
emfysem dog igenomsnitt itta ir t idiga-
re om de var fttdda ett metall ir [n om dc
var fodda under nigot annat ir.

Sjelvfallet fanns ingen sidan skil lnad
inte for kontrollgruppen, som bestod av
mdnniskor av europcisk herkomst. Rc-
sultaten tyder alltsi pi att negativa pro-
fetior ft irsdmrar prognosen vid allvarliga
sjukdomar, av allt att doma huvudsakli-
gen genom psykosomat iska mekan is mer.

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

SOH

Ef ed ri n preparat stoppas
T slutet av september stoppade livs
I medelsverkct alla icke receptbelagda
preparat som innehi"l ler efedrin. Efedrin
har bl a uppiggande effekt, och har kom-
mit att anvindas som dopingpreparat.

Eftersom det f inns en kinesisk mcdi-
cinalvdxt (Ma Huang) som innehil ler
efedrin har dmnet gitt att kcipa som
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naturmcdel. Sidana medcl har under en
tid silts bide i hilsokostbutiker och pi
gym.

Livsmcdelsverkct motiverade sitt be-
slut mcd att efedrin dr vanebildande och
har allvarl iga biverkningar.

Expressen intervjuade en 13-iring i
Gotcborg som t i l lht j rde et t  gdng som
a nvd.nde efcd ri np reparat frln h'ilsokost-
afFircr nd.r dc intc fick tag i sprit eller
andra drogcr. 

"Det 
har l ika bra effekt

som de andra drogcr vi anvdnder", berit-
tade han. Han och hans kamrater tog
hcla furpackningar pi en glng fcir att f l
t i l lr i icklig effekt. Vid dessa doser finns
r isk For l ivshotande kompl ikat ioner,  b l  a
njursvikt .

(GP och Expressen 30/9 1993)

SOH

Kall fusion
f)lsken 1989 trldde tvi amerikanska
I kemister fram inFor vdrldspressen
och pistod att de hade funnit en fantas-
tisk ny energikd.lla: fusion vid vanlig
rumstemperatur. Dettavdckteett enormt
uppsecnde, men fonfarande finns inga
bevis for att kall fusion kan fh att fung-
cra.

Svenska fusikersamfundets irsbok
Kosrnoslor ir 1993 innehiller en artikel
av Klas Malmqvist som sulnmerar forsk-
ningslaget om kall fusion. Malmqvist
rcdovisar de mdrkliga skeendena kring
experimenten med kall fusion. Han ftir-
klarar ocksi de vetenskapliga skalen till
att frsiker i allmrinhet dr skeptiska till
fenomenet.

SOH
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World Light Center
T-\.n mesr uppmirksammade sekten
L-/ i svenska massmedia de senasre
mi.naderna har varit 'World Light Cen-
ter, som har slagit sig ned i Konga i
Smiland. Sektens ledare d.r en 65-irig
kvinna som anser sig ha direktkontakt
rned Gud och som pistir sig kunna bota
allehanda svira sjukdomar mcd healing.
Flera barn som vistas hos sekren ri l lsam-
mans med sina foreldrar har omhdnder-
tagits av dc sociala myndighcterna pi
grund av fysisk och psykisk misshandel
(bl  a har barn tv ingars arr  1ta upp sina
egna spyor) .  Pol  isutredning pigir .

(iDAG I2 oktober 199-))

Satanister i  Norge
[ ' . f te r  n ig ra  fa l l  av  skadcgc i rc lsc
pi  kyrkans cgendom, der satanist iska
symboler frirekonr, har dcn norskc bi-
skopen Per l.onning (l l jorgvins stift) sagr
t i l l  pressen at t  det  kan bl i  aktucl l t  for
kyrkan att skaffa sig en cxorcist fiir art
hantera problcmet.  Rcl ig ionsfcrrskarcn
Erik Clustav Kar lsaune vid ' I - rondheims
universi tet  g ick t i l l  morangrcpp, och
nrenade att detta var err itcrfl l l  r i l l  mcd-
ei t ida tdnkande och "det 

dumnrasrc kyr-
kan kan giira".

(NfvFo-bulletinen I , 199.1)

Scientologernas imperiu m
Q cientologerna hevdar ofta att Nar
\) conon, dcras organisarion ft jr dro-
gawdnjning, inte har n5.got mcd scien-
tologikyrkan arr gcira. Darfur cr dct in-
tressant att norera att scientologikyrkans
cgen bok What is scientoktgti (l 993) rar
upp bl a foljande organisationer som
sc ien to log iska :  Freedom Magaz ine ,
Kommittdn for minskliga rcttigheter,
Cr iminon, Narconon.

En annan scientologiorganisation Ir
"Rila 

forbu ndet flir ctt D rogfritt Sverigc".

Samarbete mellan sekter
\ /r.t har Jchovas vitrncn, scientolo-

Y gcr, (iuds i larn och Moonies ge-
mcnsamt?' l -ydl igen t i l l reckl igt  mycket
fttr att samarbeta. I Strasbourg har dessa
och nigra andra sckter bildat en gemen-
sam lobbyorganisation att piverka Eu-
ropaparlamenter.

Teosofins skrdckskola
feosofin, det sena 1800-talets mot

I svarighet till New Age, har i all-
md.nhet framsti.tr som en mera tolerant
rorelse in de flesta av de moderna sekter-
na. I iDAG (18 augusti 1993) avslojade
emellenid Lena Kronberg en skremman-
de intericir fr ln teosofin pi 191O-talet.

Hennes morfar Staffan Kronberg
horde till de barn som av sina fciraldrar
skickades till teosofernas skola vid Point
l,oma i Kalifornien. Ett dussintal barn i
ildern frra till tio ir skickades dit frin
Sverige av sina fordldrar, som vil le ge
dem en uppfostran iteosofiskanda. Med
hji lp av dels morfaderns noggranna dag-
bticker, dels intcrvjuer med civerlevande
vittnen har Lena Kronberg kunnat do-
kumcntcra teosofskolans uppfostrings-
metoder.

Disciplinen var j irnhird, och barnen
fick bara kladcr i olika farg som visade
om de varit duktiga eller olydiga. Pe
natten rycktes tdckena bon frin slngar-
na, och de pojkar som hade nattsti.nd
stralfadcs for dctta och fick bara klader i
awikande fdrg. Misstlnkta onanister
lorsigs rned tvingstroja. Aven sdngvita-
re straffades, bl a med att inte fl nagon
mat. Sjuka barn undanholls sjukvird,
och fick i stdllet homeopatiska medici-
ner.

Om allt detta holls frorildrarna okun-
niga. Det ingick i skolans principer att
barnen under sina tio ir pi skolan inte
skulle triffa sina loraldrar, och deras brev
hem blev censurerade.

Likheterna mcd moderna sektrorel-
ser d.r blott alltfor uppenbara.

UesEkr
{s,/-
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Healing av kaffebryggare
f idskriftcn Siikaren nr 7-8, 1993,

I  publ icerade en ins: indarc av Inga
Olsson, som presentcradc sig sorn 

"hca-

l ing-kanal" .  Hon arbctar nrcd Rcik i -mc-
toden ft;r healing, och dr 

"init icrad" 
f<ir

I te ik i -heal ing av grad I I .  Gracl  I  inncbrr
att man mistc vara i nlrhetcn av patien-
ten, mcd grad l l kan hcaling rivcn gciras
pi avstind.

I  s in insindare bcrdt tar  hon om tv i
cpisodcr di hon haft nytta av sin hcal-
ingkraft i vardagslivcr.

Den ftirsta cpisodcn intrlffadc nrir
h issen i  henncs rrappuppg: ing hadc slu-
tat  at t  g i .  Hissreparatdren l i t  v inta pl
s ig,  och inga Olsson blcv ot i . l ig.

" t , f tcr  
cn och en haiv t inrmc tr t i r rna-

clc jag -  g ick in i  h isscn och ladc hdnclcr-
na pi  h issknapparna och sade hcigt :  'Sncl-

la hiss -  kan du intc sr i t ta far t  igcnlVi  r i r
s i  t rot ta! '  Jrg stod si  i  en minut.  Si
tryckte jrg pi 

' frra trappor' och sc -

h isscn  g ick  ig ing  s i  f in t . . .  
" .

Vid det andra ti l l f: i l let var hor.r pi.
bcsok hos cn vlninna som skul le bjucla
pi kafFc.

"l)ryggarcn vlgrade gi iging. Min
v: in inna t i t tadc pi  rn ig och sade: 'Vi l idu

[<irscika?'Jo,  v isst  v i l le jag det.  Jag lade
rnina hender runt bryggarcn och bad
dcn sl t ta ig ing s in energi  s i  v i  kunde fr
virt kaflFc. Och efter n5.gon minut fung-
erade den igen."

Reiki-metoden dr fantastisk, berd.ttar
Olsson-som al l ts i  1r  profcssionel l t  verk-
sam som l{ciki-tcrapeut:

"Vi 
sparar lekarkostnader, kostnader

lor medicincr, lor psykologcr med mera.
Fi i r  at t  intc ta la om att  v i  kan sDara in vad
dct l<ostar att laclda upp barteiicr. B"rte-
r icrne i  f iarrkorr t ro l len t i l l  rn in reve har
j : rg inte byt t  p l  et t  par i r  nu.  Och kan vi
slippa krsta vlra bryggarc och ki;pa nya
mcd nrera dr dcr ju ct t  steg i  r l t t  r ikrning
fbr  dc  n r i l j c imcdvetna . . .  ln tc  sant? ! "

Fdr cgcn dcl  har jag hcl lcr  inre byt t
bat tcr icr  i  tevcns f j : i r rkontrol l  p i  err  par
1r,  och jag har cn f ickrdknarc sorn gi t t  p i
samma batter ier  i  s iu c l lcr  i t ta i r .  Detta
kan syna.s nrc.rkligt, eftersom jag aldrig
nigonsin har t i l lbct t  n ig<>n av de bida
apperatcrna. Mcn det 1r k lar t ,  Inga Ols-
son kan ju uttiva sin Rciki-kraft pi. av-
stind, si dct 1r vll bara att tacka henne
for hj?ilpen. Men snd.lla, glom inte batte-
ricrna i min free-stylc nd.sta ging du

fi rrrladdar mina batterier.

/,/,t
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