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Ledare

Brister och bluff i vetenskaplig
studie som kritiserar
evolutionen

Pressnotiser

Frin sektfronten

Medlemsmcite om
kreationism

sid 3

sid 4
sid 5
sid 9

s id  12

Hjalp t i l l  att gdra
Folkvett!
Folkvett gors nu av en redaktion i Stockholm, men det gir utmdrkt att delta i
redaktionsarbetet var man dn bor i landet. Redaktionsarbetet besti.r bl a i att:

- skriva artiklar och notiser

- gora inskrifter (av artikeLnanus som vi inte fir pi diskett)

- rita teckningar, leta bilder

- "gora 
ut" t idningen (desk-top publishing) med utg.ingspunkt i f: irdiga texter pi

diskett.

For att vi ska kunna gora en si bra tidning som mojligt 1r det viktigt att si mi.nga som
mojligt hjalper ti l l . Om du kan tdnka dig att gora en insats, si hor av dig! Du kan

skriva ti l l  foreningens adress eller hora av dig ti l l  Sven Ove Hansson (08/878778,

elektronisk adress fi lsoh@strix.udac.uu.se) eller Lennart Iohansson (0817420666,

dagtid 0817063760).

Biolight - en ljusskygg
pse udomedicinsk innovation sid 13

Bocker sid 17

Inte rnationellt sid 29

Brev sid 31

Debatt std 32

Nya medlemmar

Sven Arnqvist
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Stefan Blomkvist

Mikael Eriksson

Sverker Fridqvist

Bjorn Gustafsson

Martin Holmberg

Rune Berti l Johnson

Lars F Larsson

Kennet Lejnel l

Lucas Lindahl

Chr ist ian Linde

Robin Magnusson.

Antonio Marincevrc

Robert Nyberg

Magnus Persson

Tommy Persson

Ak. slohol-
Kurt Sorensen

Olof O.t.nsso.t

Foreningen Vetenskap och Folkbi ldning bi ldades 1982 av mdnniskor som

oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA oemot-

sagda, och att vetenskapens metoder Ar sA dAligt kdnda. SA heir formule-

ras  vAr  mAls i t tn ing  i  s tadgarna:

Foreningen Vetenskap och Folkbi ldning har t i l l  uppgi f t  at t  f rdmja
folkbi ldning om vetenskapens metoder och resul tat .  Sirski l t  tar
foreningen som sin uppgi f t  at t  i  en f r i  opinionsbi ldning bekdmpa de
felakt iga f6restdl ln ingar som forekommer i  f rAgor som kan avgoras
vetenskapl igt .  En vikt ig del  av den vetenskapl iga fo lkbi ldningen dr at t
k largora v i lka f rAgor som kan respekt ive inte kan avg6ras med
vetenskap l iga  mede l .
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M issri ktad au ktoritetstro
Expressens lorstasida den 24 oktober
1994 upptogs av foljande text:

"Svenska 
lakare iker t i l l  Polen for att

bota s in cancer.

Ldkaren Ole Braendf ord. . .  hade can-
cer och rvi mi.nader kvar att leva. Han
kunde inte opereras, och cellgifter hjalp-

te inte. Di sokte han sig ti l l  ett hdlsoin-

stitut i Polen, som anvlnder alternativa
metoder.

- I dag kenner jag mig klrnfrisk, sdge r

Ole Braend!ord."

I en artikel inne i t idningen framgick

att Braendf ord var drabbad av en 
"lever-

cancer med spridning i hela bukhilan",
rnot vilken han fick cellgifter.

Expressen forser ocksi ldsarna med en

prislista. 3 veckors vird kostar 38 000

kronor for en cancers.iuk. Priset innefat-

tar 
"behandlingar, ldkarbesok, medici-

ner, rurn med helpension, utflykter och

underhil lning". Tidningen ger ocksi
adressen till det polskasjukhemmet, som
intressant nog har en boxadress i Falko-
pirg.

Artikeln ger intrycket att det polska
institutet har en metod som hjl lper mot
tumorer som den vanliga sj ukvirden inte
kan behandla. Men bevisningen d,r anek-
dotisk. NIr Braend$ord intervjuas har
han lnnu inte undersokts efter den alter-
nativa behandlingen, och utsagan att
han dr flrisk grundas endast pn hur han
m8l. Det ir naturligwis mycket glddjan-
de att han mir bra trots den svi.ra siukdo-
men, men for att fn veta om sjukdomen

verkligen har botats krlvs en grundlig
medicinsk undersokning.

Expressens reklamartikel lor det pols-
ka sjukhemmet ir ett grovt exempel pi
missriktad auktoritetstro. Att en sv5.rt

sjuk person soker sig till alternatiwird,
och gdrna vill tro sig frisk, dr litt att
forsti. Det gdller dven om den drabbade
1r hkare. Men ett si.dant omdome har
ingen beviskraft som dr giltig for be-
handlingen av andra patienter - oavsett
den sjukes yrke eller examina. For att
bedoma behandlingsmetoder krd,vs kon-
trollerade statistiska undersokningar av
patientgrupper.

Sjilvfallet kan man inte begdra att
den som dr svi.rt sjuk ska ha en vdlawdgd
vetenskaplig bedomning om den egna
sjukdomen. Onsketdnkande behover i
detta fall inte vara nS.gonting negativt.

Ddremot kan man begdra av en journa-

list att hon ska Forsti detta och darfor
tillfriga medicinskt sakkunniga som har
battre lorutsdttningar att gora en allsidig
bedomning.

Folkaritt€n
Hur hittar man en borttappad slagruta?

Enkelt, man bara gir omkring med ett glas
vatten i handen.

/ .

Sl AcRurEDtrre{cR
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Brister och bluff i kritisk studie av
evolutionen av Dan Larhammar
De mest kritislza till euoltttionsliiranf nns bland
r{e kristrtrt .fitndamentalister sorn bal/as
kreationisrer. Fo/huert lnr i flera tidigare
ttu nt tner beshriuit krentionismen.

Dan Larltarrnnnr, som rir professor i rnedi-
cinsk genetile i Uppsala, ltar grrtnskat kreatio-
rtisternas ltrgument ocb debatterat med dem

ffintligt. Han harftnnit ett endtt uetensbap-
ligt arbete som tollzar molekylAra data sfr att de
skulle kunna motsliga euolutionen. Han har

granskat detta arberc och resultatet lir r/nner-
ligen arcliijande.

En uerenskaplig hritih har nyligen publiceran
i den ildshrif som for ndgra tir sedan tryckte

r{en g'anskade artikeln. Dng Larhamrnar ger
h li r e n s arn manfattn ing Jb r Fo I k u e tts lris are.

Evolution dr den process som lett t i l l  de

livsformer som finns pi jorden i dag och

er.olutionen dr grunden for vir lorstielse

av all biologi. De senaste irens framsteg

inom molekyhrgenetiken har givit over-
vildigande stod For evolutionen som prin-
cip och hjalper ti l l  att belysa evolutiond-
ra mekanismer. Inga genetiska data mot-

sdger evolutionen. N5.gra fi kristna kre-

ationistiska bocker har forsokt tolka

molekylara data annorlunda men har

bara avslojat sina egna misslorstnnd, t ex
i Michael Dentons Euolution: A Theorv

in Crisis.

I vetenskapliga tidskrifter har iag i

nrodern tid funnit en enda artiket som

pist i r  s ig ha molekylara data nrot

evolutionen. Artikeln publicerades i The

Interrtational Journal of Neuroscience
( 1 989, vol. 49, sid 43-59) av Dr. Dmitri i
A. Kuznetsov (di verksam i Moskva, nu

vid The Institurc for Creation Research r

USA). Artikeln tycks lange ha varit

ouppmdrksammad,  e f te rsom denna
t i d s k r i f t  h u v u d s a k l i g e n  p u b l i c e r a r
arbeten inom omridet neurobiologi .  Jag
blev uppmdrksarnmad pi  ar t ikeln av en

svensk kreat ionist .  Ef tersom jag omedel-
bart uppt:ickte stora brister i Kuznetsovs
n-retodologi samt att f lera av de arti ldar

1

han citerade inte gick att spi.ra, kontak-
tade jag den ansvarige utgivaren lor tid-
skriften. Denne erbjod sig att publicera
min krit ik, vilket nu skett (1994,vo\.77 ,
s id 199-20t) .  Jag sammanfat tar h1r
Kuznetsovs arbete och beskriver nigra av
bristerna i hans studie.

Kuznetsovs artikel publicerades under
den komplicerade titeln 

"In 
uitro studies

of interactions berween frequent and
unique mRNAs cytoplasmic factors fronr
brain tissue of several species of wild
t i m b e r  v o l e s  o f  N o r t h e r n  E u r a s i a ,
Clethriortomys gl,treolus, C/ethriottorrtys

jiater and Clethrionomys gapperi: A new
crit icism to a modern molecular-genetic
c o n c e p t  o f  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o t ' t  

" .

Kuznetsov studerade de budbdrarmole-
kyler (mRNA) som omvaandlar genetisk
informat ion (DNA) t i l l  Funkt ionel la
proteiner.

Han renade mRNA fr5.n tre arter av
sorkar och anvdnde detta ft ir att t i l lverka
protein i provror. Han lann att vlrje

sorkart hade en substans som blockerade
proteinti l lverkningen frin de bida an-
dra arternas mRNA (men inte sitt eget
nRNA). Mirkligt nog kunde denna
substans i n teblockera p ro tei ntiIlve rkl i n g
frin wi mer avldgset beslektade arters
mRNA, ndmligen kanin och m:inniska.

Kuzne tsov kallade denna kompor-rent
for en 

"anti-evolutionir 
substans", va.rs

syfte skulle vara att upprdtthil la artgri l 'r-
ser. Han tolkade sina resultat som 

"en 
n',,,

krit ik av det moderna molekylargenetis-
ka konceptet om biologisk evolution",
som skulle kunna anvdndas for att sryrka
"det 

kreationistiska konceptet om pro-
blemen med uppkomsten av den grrins-
losa mingfalden av olika och harmo-
niskt fungerande Iivsformer".

Kuznetsovs experimentella strategi var
o k l a r  o c h  d i l i g t  p r e s e n t e r a d .  ( F o r

tekn iska  de ta l je r  h inv isas  t i l l  m in
publicerade krit ik).lnte ett enda av hans
experi ment dokumenterades kval itativt;
artikeln innehil ler endast tabeller rned

siFfror och dessa siffervlrden ryder pi en
precision som normalt 1r on-rojl ig att
uppn:l vid denna ryp av experiment.
Detta skulle kunna ryda pi att resultaten
:ir prihittade. Kuznetso\r ignorerade att
mRNA-rnoleky' lers ski l lnader mel lan
arter uppvisar et t  rner el ler  rn indre
kontinuerl igt spektrum; vissa molekyler
:ir rnvcket l ika rnellan arter rnedan andra
uppvisar stora artskil lnader. E,n enskild
nrRNA-rnolekyl kan ti l l  och med vara
v:i lbevarad i en del av rnolekylen nlen
ski l ia kraf t is t  i  en annan clel .

Vid:rre l-rar Kuznetsov blundat ft ir det
faktum att en egenskap clelas av n:istan
samtl iga mRNA-molekyler,  n: iml igen
den s k poly(A)-svansen. De konrplexa
nrRNA-proverna frin sorkar (minga oli-
ka n-rRNA-molekyler) jdrnlrordes rned
enskilda rnRNA-nrolekyler Fr:ln cle av-
legset beslr iktade arte rna kanin och nr ln-
niska. Det r i r  sr i ledes yt terst  osannol ikt
att en 

"lrnti-evoIutior-ri ir 
substans" skulle

kunnr kr inna igen och blockera rnRNA-
nrolekr.ler frln en n;irbesl:iktad art (men

inte fnin avl:isset beslaktade arter).

E,n av de rnetoder Kuznetsov anvrinde
referer:rc les rv hononr r i l l  et t  arbete
put'rl icerat lv andra forskare i Upsa/a
Rescarcb Rcports, 1974. Tidskriften 1r
enrellerticl ok:ind vicl detta universitet
och de pirstidda {rorlattarna l-rar inte gitt
at t  spira.  Andra v ikt iea aspekter pi .
Kuznetsovs rnetodologi  refererades r i l l
f i 'ra andra vetensk:rpliga tidskrifter. I ngen
av dessa I 'rar gitt att f inna, inte ens i de
internat ionel Ia vetenskapI iga bibI ioteks-
da tabasern : r  Med l iue  och  CASSI
(Cl-rernical  Abstracts Service Source
Index) .

Tvi erv rnetodreferenserna pistis ha,
publicerats av Kuznetsov sji lv, men inte
heller dessa tidskrifter har stitt att f inna.
Mlrkligt nog saknas dessa wi. referenser
i Kuznetsovs egen publikationslista, som
distribuerades av en svensk kreationist
infor Kuznetsovs besok i  Sver ige 1993.
Dessutom 1r en art ikel  t i l lskr iven Hol-
ger Hyddn (rnedlem av redaktionskom-

F o l k v e  t r  n r  3 - 4  i 9 9 4



rnittdn for The International Journol of
IVettroscience). Professor Hyddn 1r verk-

sam i Goteborg och uppger sjdlv att han

inte skrivit den ndmnda artikeln eller

krinner ti l l  den skandinaviska tidskrift

d:ir Kuznetsov hlvdar att den publice-

rats. Dentra pistidda artikel, l iksom fle-

ra andra i referenslistan, har ologiska

tit lar med grammatiska fel. Sammanlagt

T'der detta pi att mi.nga referenser d.r

pihittade. Kuznetsovs artikel vimlar dess-

utom av grammatiska fel och tryckfel.

Samnranfattningsvis har Kuznetsovs

studie oklar strategi, den saknar kvalitativ

dokurnentation av experimenten och

utv:irderingen av resultaten 1r ofull-

s t i n d i g .  D e t t a  g o r  h a n s  s l u t s a t s e r

ogrund, rde .  Ingen av  de  vdsent l iga

rneto.l referense rna rycks existera. Siledes

har Kuznetsovs krit ik av evolutiotten

inqen sonl  helst  vetenskapl ig grund.

Mojligheten att hans evolutionskrit iska

artikel endast skulle vara ett dil igt skemt

rir clessvrirre osannolik, eftersorn den stir

n rec l  i  hans  ve tenskap l iga  pub l ika-

t ionsl ista.

Datt LarltdmnTar rir uerksam uid

I t t stittr ti o n en Jb r rnedi cins h

genetilt
(Ip p s a la (J r t iu e rs i tet
Box 589
S-75I 23 UppsaLt
Tel :0 lB-17 43 13
Fax:0lB-52 68 49
E-mrtil:
DAN@LBIO. EMBIVET.SE

TorNor re t randers- ien
annan vdrld
Dagens Nyheters Tysta Mari (16/10)

skvallrar om den danske kultfilosofen
och vetenskapsjournalisten Tor Norre-
tranders. Svenskans ldag-sida hade i en
serie helsidesartiklar om honom gjort
reklam for Norretranders framtrddande

pi en konferens om 
"Medvetande 

och
sinne" i Stockholm, arrangerad av Svens-

:iDagbladet 
och foreningen Npdnkar-

"Norretranders framtrldande blev
mycket kort, nigra fi minuter bara, men

dndi hrorikt lor s5.dana som intresserar

sig for vilken effekt ett mot andra vdrldar

vidgat sinne har pl medvetandet. Idag-

sidans utlovade referat i SvD uteblevoch
en del av Nytinkarna sdgs ha tinkt om.

Den mer ln hundrahovdade publi-
ken i Ostra real fick pengarna tillbaka."

Enkla frAgor
- Til l  och med i berget gir tunnlar av grus
och sten, tror Vil ladgaren som i nr 4194

har en flera sidor ling artikel om slagru-

temdn. Vattnets hjaltar som med sina
klykor pekar ut var sommarstugedgarna
ska grlva sina brunnar.

Slagrutan bojer sig mot jorden fem

ginger och stannar upp vid den sjltte.

Det beryder fem meter och en extra

meter For att sl ippa bottenslammet. Sen
frlgar gdngaren Rolf Norman om vat-

tenmdngden. TvL utslag efter varandra

beryder wi tusen liter vatten per timme.

- Jag stlller enkla frigor till slagrutan
och f8'r enkla svar, ftirklarar han.

Vilken tur att Rolfs klyka dr anpassad
til l  metersystemet!

Personlighetsmdtare
Den som inte vet vem han dr rekom-
menderas att lasa tidskriften Ratten, som
gir ut t i l l  alla volvoigare (nr 3194).Din
favoritfdrg kan nimligen berd.tta vem du
dr! Gillar du rott 1r du viljekraFtig; gult dr
du spontan; gront 1r du bra pi att under-
visa osv. Allt enligt Annika Langl6s bok
Ljus och fdrg som helande kraft (Energi-

ca forlag AB 1990). Men, jag som inte
har ni.gon sdrskild favoritfdrg, vem dr
jag? En nol la?

Tror inte pA healing
Cancerhk ar en J erzy E inhorn kommen-

terar en artikel om healing i Expressen
(26 september, i serien Den nya andlig-
heten). Han tror inte att aurahealing dr

medicinskt verksam och han pipekar att

de alternativa metoderna har underscikts
noga.

- J^g kan sdga att idag dr chansen
mycket l i ten att hitta en verksam metod.

Men dndi tror han att metoderna kan

hjalpa mdnniskor i ett svirt skede av
livet. Han berittar For Expressen om en
kvinna som hade cancer i underlivet.
Ndr det stod klart att inga andra metoder
hjalpte vil le hon ha behandling rned
medlet THX. vilket framst.dlls ur kalv-

brdss. Tester har visat att det inte har
ni.gon medicinsk effekt.

- Vi ht henne ffi preparatet. Hon blev

giadare och havdade att smdrtan hade
lorsvunnit. Men tumoren vdxte och v:ix-

te.

- Man miste kon'rma ihng att smdrta
1r en psykologisk upplevelse, och dArFor
kan behandlingsmetoder ha effekt iverr
om de inte har ni.gon klinisk verkan.

tr r i l-.-" r'" r ' : , r : 1  - 1 +  1 t q 9 4



"Partiet for naturens lag"
Tvn veckor f,ore valet presenterades for
pressen det forsta polit iska parti vars

partiprogram pistis vara 
"vetenskapligt

bevisat". Den upptdckt som fullstdndigt
ska utradera virldens elande heter yoga-
fl1,gning. Partiets lorsta steg Ir att skapa
erl grupp av 7000 yoga-flygare som
genom en 

"mental 
process" lyfter fri.n

marken, leviterar. Med hjalp av yoga-
flr 'gare och experter som ska sryra partiet
kommer al la problem att  losas, och

sratsskuld kommer at t  forbjudas ien ny

l.g. Bakom partiet l igger den multi-
nationella sekten Transcendental Medi-

tat ion (TM),  och i  et t  pressmeddelande
pistir de att partiet 1r aktivt i 40 hnder.

Flera nyhetsmedier rapporterade med

ironi  och humor om det nybi ldade

partiet. Svenskans forstasida pryddes av

en bild av de pi studsmatta skuttande

yoga-flygarna. Men ler gor man nog inte

i  Mocambique, dlr  presidenten har

planer pi att si l ja en !ardedel av landet

t i l l  TM.

Vem vann?
S t o r s t a  N e w  A g . - m a n i f e s t a : i o n e n
ni.gonsin i Sverige kan man nog kalla

mdssan Peace in mind pi Medborg-

arhuset i Stockholm i oktober. Med an-

ledning av j ippor bjod Aschbergs pro-

gram Diskutabelt i TV3 in ti l l  debatt.

Mi.nterapeuter, utomjordingsexperter,
rnedier och diverse energiterapeuter Pre-
senterades och en efter en foll si att

sdga pi eget grepp. FrS.gorna frin Asch-

berg och Hans Isaksson (styrelsemedlem

i vir Forening) var inte nidiga, och det

hela blev faktiskt en riktigt rolig flore-

stdllning. Men anhdngarna liter sig nog

dessv;irre inte pi.verkas si mycket. E,n

reikihealer jag talade med pi konferen-

sen dagen efter ryckte sjdlvklart att det

var New age-arna sotn vann.

Jag iterkommer i ett senare nummer

('r

fNTBnNATToNAL

PEACE IN MIND
FBsrrvAL

MEDBORGARHUSET
28-30 OKTOBER -94

STOCKHOLM

av Folkvett och berdttar om de astrolo-

ger, helare, magnetterapeuter, ndsskolj a-
re, f lodesbalanserare osv jag ln1spl,juade
pi. mdssan (fior Vetenskapsradions rik-
ning).

Anna Sclrytt

Se & h6r -  el ler Det var
bdttre fdrr
Roster i radio/TV gick i graven for ett
halvir sedan och efterloljdes av Se & hor,

som ges ut avAllers forlag. I nummer 36
(september, 1994) visar t idningen hur
sv5.rt det kan vara att balansera mellan
skepticism och vad de tror att ldsarna vil l

ha. I en artikel med rubriken Ar Carola

besatt av satan? dgnas sex spalter it

foljande spekLrlation: Artister-r vil l  ha barn
men har rinnu inte Fitt det. Orn l 'ron
Forblir l 'rarnlos mrisre det vara sl att hon
:ir besatt A\r sat:1n.

De resteranc-le spalterna lgnas dock
mecl viss Forsiktiehet it fhkta. F{iir f inns
en avhoppares egen berlttelse och l ite
statistik over sj :iivmo rdslorsok mecl mera.

Detta kan jdmforas med en notis i
Ros ter  i rad io  hos ten  1931:

Frenologi - vetenskap eller humbug?
(Frenologi rir ldran att man kan utl isa en
mdnniskas karakt : i r  ut i f r i .n skal lens
form.) Professor Ivar Brornan kan dar i

$'ra kernfulla sqycken forklara termen

frenologi, presentera vilka vetenskapliga
ron som ikullkastat teorin och berdtta
varfor verksamma yrkesfrenologer trots

att 
"de 

harvid 1r rov for en stor villfarel-

l l lusrardr: Richud Triigdrdh

Folkve t t  n r  3 -4  1994



H isto rieku nskaper vi kti ga
Folrvnrr har tidigare berdttat om spi-
mannen Kurt Svensson i Bil lesholm. I en
intervju i Kristianstadsbkdet den 14l3
1994 berdttar han att han behandlar
fobier genom att 

"t itta 
in i" patientens

tidigare liv. Arbetet krdver goda histori.:-
kunskaper: 

"Sedan 
miste man forstSs

ocksi kunna historia och geografi. Det
stir ju inga irtal nar jag gir in i nS.gons
liv, utan jag fir genom att se pi klader
och hus avgora var jagdr och i vilken tid
mdnnisko rnajagska hjalpa har levt i sina
tidigare l iv."

Reportern som fick dessa informationer
fick ocksi veta att han sjllv hade levt pi
1500-talet och formodligen var son ti l l
Erik XIV och Karin Minsdotter.

frenologi. Ur Suenska
Familj -Journalen ( 18M ) :
"bild, 

ftrestiillande ett men-
nishohufuud indeladt i flere
afde I ning ar, mot s u arande
Iciget ou de organer eller
hjerndelar, huars yttringar

betechnas af de smd figurer-
zas sysse/sri/tningar och be-
ty de I s e r. 

",4a 
de I ning e n

Itingst ned i nachen uisar
centrum ftr hdnsdriften.

Legitimation i fara
Hoganlstandhkaren Christer Malm-
strcim anvinder egenpifunna testmeto-
der med bl a avforingsprov for att avgcira
om patienter ir kvicksilverforgiftade av
amalgam. Han riskerar att lorlora sin
legitimation, eftersom sjukvirdens an-
svarsnlmnd anser att han som tandhka-
re saknar kompetens att bedcima en even-
tuell kvicksilverforgiftning. Symptomen
finns p5. annat heil i kroppen dn i tlnder-
na, varftir detta dr en uppgift for ldkare.
Malmstrom sdger sig dock komma att
fortsdtta d.ven utan legitimation. 

"Pa-

tienterna 1r mycket viktigare dn ansvars-
ni.mnden", siger han.

/4/k-4
1 oo 7't '

\ rG \ r

se" endock pistir att de kan bedoma en
mdnniskas viktigaste karaktdrsdrag.

Varlor tror inte redaktorerna ftir Se &
hor att lesarna kan vara intresserade av en
kr i t isk art ikel  om Livets ord.  utan
smaklosa spekulat ioner om Carolas

eventuellt ofrivilliga barnloshet? Kan h-
sarnas intresse idag baravdckas med ken-

disskriverier?

Ildkan Marhlund

M
/ E+<< FilN:l , l'filil,

I-  0 f , . '  I  ETr nDl6. tRE
L IV  VAR J  kG B  & t  o . r {
M u M C H + U s E N . /
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UFOn farliga fdr fdreta-
gen ?
Den s k pollenkungen Gosta Carlsson

har nvligen framtrdtt och berittat om ett

mote med 
"utomjordingar" den 18 maj

1946. Att han inte berlttat om saken

tidigare berodde pi att han miste vara

rnvcket forsiktig, eftersom jag kunde

forstort rnina fliretag. 
"

(iDAG 27/B r 994)

Gurgeldiagnos
|DAG den I 1/B 194 rapporterar om ett

gurgelvatten som ska ge oss besked om
"vilka sjukdomar vi blr pi, nedervda i

generna. Skurnma runt l i tet med mun-

vatten och du fi.r svar pi om du har anlag

for cancer, astma elier cystisk fibros."

Foln'Et-t.s korrespondent, som sdn-

de in klippet t i l loss, 1r tandhkare och ir

som sidan utomordentligt skeptisk ti l l

testet eftersom 
"det vid ett sidant test

slkerligen kommer med fler celler In

mdnskliga om man gor som beskrivs".

Legit i  merad spAkvinna?
Em riksforbund for teckenrydare och

framtidstolkare har nyligen bildats. Syf-

tet dr att organisera en legitimering for

siare, j lmte etiska regler lor spidoms-

verksamheten.

Initiativtagare dr Ylva Trollsveden i

Umei. 
"Vi 

mi.ste rensa uPP i vira egna

led om spidomskonsten ska kunna 5.ter-

skapa ett allmdnt frrtroende", siger hon'

Siarkonsten har, menar hon, 
"fitt 

dil igt

rykte till loljd av att oseriosa skojare har

ti l l i t i ts harja inom spidomsbranschen

och att mdnniskor, som fitt givan att se

bide framit och bakit i tiden, inte tagit

sitt etiska ansvar i sammanhanget."

Ylva Trollsveden har i tidigare liv
varit bide egyptier och eskirnikvin-
na. 

"Egyptientiden 
var grym och

olycklig, medan jag ddremot var

mycket nojd med tillvaron som eski-
mi. Minnesfragmenten 1r allt flor
klara For att kunna avfdrdas som fan-
tasier. I den har ti l lvaron har mitt l iv

borjat att stabil iseras. Mycket tack
vare att jag rycks ha funnit en bery-

delsefull l ivsuppgift. 
"

Si hlr lorklarar hon sina spikon-

ster:
"Enkelt 

uttryckt har alla mdnnis-
kor en aura omkring sig, som skickar

ut energiladdade klnslovigor. De kan

Formedla besked ti l l  l ikval tarotkort
som ti i l  exempel kafFesump, vanliga

spelkort, skriftsti len eller handerna. 
"

(1.,1 o rrlandsk tidskrift
Nr 2, 1994)

f /r, a f  g  .

Detta 1r alltsi den 
"sericisa" 

spidoms-
konsten. Hur den 

"osericisA" 
Ir beskaFfad

har Foi-xvurl vid de nna upplagas presslagg-
ning d.nnu inte fLtt besked om.

Cirklar i  sddesfdlt
Under sommaren 1994 iakt togs c i rk lar  i

sldesfdlt i bl a Harplinge utanfor Halnrstad

samt i trakten av Molle i Skine.

Arne Gjdrdman vid FOA sdger att dess:r

cirklar i regel dr gjorda 
"Av 

In.lnniskor. Sy'Ftet
1r att lura andra mdnniskor." Ni.gra enstaka

cirk lar  kan dock ha t i l lkommit  utan mdnsk-

lig hjri lp, t ex kan de ha Fororsakats av

klotblixtar.

(Arbetet 23/7 1994)
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Destruktiva sekter som
samhallsfenomen
Rapport frin en konferens
i upps ala 13 - 14 oktober
r994

Drarnatik var det redan frin borjan, ja

redan fore konferensen, som anordnades
av  Soc ia l fo rva l tn ingen i  Uppsa la .
Forelasare och arrangorer hade lange

utsa t ts  fo r  t rakasser ie r  och  n i r  v i

konFerensde l tagare  in fann oss  fo r

reg is t re r ing  p i  idy l l i ska  res taurang
F lus t re t ,  hade v i  passera t  rader  av

pl akatbarande demonstrante r och forsetts

nred en 24-srdrg skrift av sedvanligt
osrnakligt slag. Som utgivare angavs
"Akt ionsgruppen mot  fo r t ryck  av

minoritetsreligioner". Vad striden gellde
stod siledes ldart frin borjan.

E,ftersom representanter fur de mino-
ritetssamfund som bildat denna aktions-
grupp ocksi befanns vara med bland de
ca 150 konferer-rsdeltagarna, och snara
att beg:ira ordet, underholls den her dra-
matiken tiden ut.

Den dramatiska hojdpunkten vil l  jag

dock lorl lgga ti l l  det programinslag ddr

sex ungdomar,  f .d.  sektmedlemmar,
berdttade om sina osannolika upplevelser
i sekwdrlden.

Ddr var tjejen som efter gymnasiet,
ensam, vilsen och med vaga planer, landat
i New York, och som plotsligt blev

kontaktad av n5"gra osedvanligt trevliga,

men For ovrigt normala, j lmniriga som

berdttade att redan ndsta dag skulle en
liten gratiskurs om fred och miljo si

lagligt borja. Tre dagar blev veckor och
minader, och 

"verkligheten" ftirsvann
mer och mer for huvuduppgiften: jakten

pi Dj1vulen.

Den 
"andliga 

trdningen" bestod bl.a.
i att sllja tavlor och mot wivlet anbefall-
des kall dusch och fasta. I wi ir holl hon
ut. 

"Men 
dom var ju alldeles normaln

uanliga miinniskor. Stdmde inte alls med

den ftirestillning jag hade fitt av hur
tokiga sektmedlemmar skulle vara."
Detta betonade alla (aven foredragshil-
larna) som kanske den viktigaste kun-
skapen som borde formedlas av skolan.

Dd.r var syskonparet som lotts in i
Forsamlingen. De berd.ttade om hur den
a l l t fo r  tyngande sku ldbordan och
straffdomen ("att mamma dog i cancer
var ju v5.rt fel") till sist kom att leda in pi
den svira vd"gen ut till 

"normallivet".

Genomgiende betonades kontahten med
andra drabbade som den viktigaste
hj 2ilpen pi denna vdg. Lika genomgiende
berdttades om den brist pd hunshap man
upplevt nlr man sokt hjelp hos sociala
myndigheter, vilket stdrkte upplevelsen
av konferensens berydelse.

"Hade min ftirsamling fttt ha en fri-
skola hade jag nog aldrig tagit mig loss",
sa en av ungdomarna. Den vanliga sko-
lan hade hon upplevt som ett andnings-
hel.

Med i raden pi podiet satt ocksi en
21 -irig tjej, psykologistuderande,som
i n t e  t i l l h o r d e  k a t e g o r i n  

" f . d .

sektmedlemmar". Hon hade f3"ngats in
av idrotten. Ndr hon var 12, och lopar-
stjlrna, hade en 

"speciellt 
lampad",27-

irig manlig trdnare rekommenderats
henr re av idrottsklubben. Hans personliga
trlningsprogram hade ocksi innehillit

en 
"mental" 

del, som kom att uweckla
sig i ett slags psykoanalytisk riktning
("J^gmi.ste berdtta allt jag tdnkte pi och
ocksi beritta mina drommar").

Efter ett ir var hon helt dominerad,
brot med familjen och skolan, flyttade
hem till mannen och utnyttjades sexu-
ellt. Via sin syster kom hon si smining-
om i behandling hos en av konferensens
foredragshillare, professorn i psykiatri
vid Universiry ofCalifornia, Lo uis Jolyon'W'est.

Foredragen behandlade ett brett spek-
trum av fri.gor: Hur kdnner man igen en
destruktiv sekt? Vem gir med? Varfor
lemnar man den? Rehabilitering. Mln-
niskans rdtt till integritet kontra religi-
onsfrihet. Psykiska symtom. Missbruket
av hypnosmetoder. Kyrkans roll och
ansvar. Vit-makt-vlrlden, ideologi-my-
tologi-organisation. Foreldrarollen, sko-
lans roll. Mind control. Vad slger lagen?
Vad kan samhellet gora?

Den sista frigan stdlldes under den
a v s l u t a n d e  e s t r a d d i s k u s s i o n e n ,  d e
riksdagsman Barbro'Westerholm, som
tidigare motionerat i frigan, lovade att
verka lor att en statlig utredning tillsdtts,
for att ntminstone karthgga problemen.

En karthggning av omfattningen, r
USA, harvisat att mellan I och 3 procent
av befolkningen ni.gon glng tillhor en
destruktiv sel<t.

Rune Lindkuist
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Bra om sekter
Trend Tro och Tragedi  i r  en l i ten enkel

och t 'rra samnranstdllning over de vanli-
gaste sekterna i Sverige. Boken v:inder

sig ti l l  ungdornar i hogstadiet for att

presentera s idana sekter som utsdtter

sina medlemmar fror en starkt srvrande

nrental pirverkan. Exempel pi sidana

son-r beskrivs i boken drJehovas vittnen,

Scientologikvrkan, Moonrorelsen ocl-r

Li i 'ets ord.

Varie sekt beskrivs i korthet och der-

efter foljer en personlig erfarenhet. Det

kan vara en intervju nted en medletn

eller avhoppare, eller ibland en person

sonr 
"avprogramrnerats". Varje sektav-

snitt foljs av nigra diskussionsfrigor onr

hur det kan gi t i l l  att ansluta sig ti l l  en

sekt, fastna i en sekt och hur man kan

gora for att hji lpa ni.gon att ta sig ut.

Boken kom ut 1993 frin Umei uni-

versitet och borde finnas pi varje skola -

och gdrna ldsas av minga!

Hdkan Marklund

Soltemplets Orden
Den 6 oktober 1994 och n5.gra dagar

framit var sekten Soltemplets Orden

forstasidesstoff i de flesta tidningar' 48

sektmedlemmar hade pitrdffats doda i

nedbrunna sektlokaler i tvi schweiziska

byar. De bida sektledarna Joseph di

Mambro och LucJouret iterfanns bland

de doda. Polisen trodde forst att det

rorde sig orn ett kollektivt sjdlvmord,

men noggrannare undersokningar visa-

de att n5.gra av sektmedlemmarna hade

rnordats.

1 C

Scientologernas pengar

Scientologerna i  USA har nyl igen, infbr
ett beslut om skatteFrihet, l: imnat ifr ir-r
sig dokument ti l l  skatter.erket. Av dessa
framgick att scientolog16relsens ti l lglnear
: i r  over 400 mi l joner dol lar  och at t  in-
komsterna ir nistan 300 milf oner dollar

per ir. Att rcirelsen inte 1r fattig framgir

av en del av dess utgiftsposter. Man har

t ex betalat 7 rnil ioner dollar for bornb-

sdkra dorrar t i l l  ett av de tre kassavalv drir

Hubbards samlade verk ska ft in'aras, och

6 mi l joner t i l l  en annonskampan. i  nred

anledning av en kr i t isk art ikel  i  T inre

Magazine.

(Fribrevet nr I, I994)

Tid med barnen?
Den 6 november 1989 gav scientologer-
nas lednins ut ett direktiv t i l l  alla rned-

lemmar i  Sea Org (scientologernas el i t -

organisat ion) som har barn.  Direkt ivet
krit iserade den praxis som utbildats inom

organisationen att medlen-rmarna ti l l-

br ingar en t imme om dagen t i l lsammans

med sina barn. (Annars uppfostras bar-

nen vdsentligen kollektivt.) E nligt direk-

tivet 1r detta avbrdck skadligt lor verk-

samheten, och praxisen i fr iga kan dlr-

for inte fcirsvaras.

Amning 1r formodligen ovanligt inorn

Sea Org, eftersom Ron L Hubbard var

motstindare ti l l  amning.

(CZNNews, december I 992)

TM i  Mogambique
Presic lenten i  Mogarnbique, Joachirn
Cl'rissano, rnediterar e nligtTransce nden-
tal  N4edirat ion ( ' f  lv l ) .  N4en sr i l ier  han si t t
lancl  t i l l  TM? E,nl igt  uppgi f ter  i  huvucl-
stadspressen her h:rn lovat ut nyttjande-
r:itten trl l25 procent ,rv Itrnclets vta pi 50
ir  t i l l  lv{ahedco, 

"Maharis l - r i 's  heaven on

eartl-r corporation". Foretaget lrvser att
dr i r  b l  a c l r ivrr  jordbruk,  l ivsrnedels indu-
str i  och sl<olor.

Tvrl reportrar Fnin St,ertshn Dagb/adet
har nyl igen besi jkt  N4oqrnrbiqtre och bl
a intervjuat Chiss:r.no. Detrne Fornekar

at t  kontraktet  r i r  undertecknat,  men be-
kri iftar att diskussiotrer fors onr :ttt stri i l :r

ett omltattancle l:rndonrri ide tiIITN4s for-

fogande.

(SvD 23/ 10 1994)

Domslut mot Kristen ve-
tenskap
I  august i  1993 clonrcles Kr isten Vete n-

skap (Chr ist ian Science) t i l l  et t  skade-

st ind om 1 I ,3 nr i l iorrer c lo l lar  for  at t  ha

orsakat en diabetessjuk pojkes dod. Poj-

ken, som bodde i  Minnesota i  USA,

drabbades 1989 av diabetes.  Hans mor

och hennes man v:rlde att forl ita sig pi

helbr:igdagorelse inorn Kristen Veten-

skap i stri l let lor medicinsk vird. Strinr-

ningsansoka.n l-rade Lirnnats in av poi-
kens frinskilcle lar. f)etra i ir l ingtifr in
forsta gingen sorn Kristen Vetenskap

skordat dodsofFer. men det 1r itminsro-
ne i USA Forst,r gingen sotn samFundet

har drabbats av juridiska piFoljder efter

ett sldant dodsfall.

Pojkens mor blev daremot inte stdmd
for sin medverkan ti l l  hans dod. E,nligt

domstolen skyddar delstatslagen 
"fcir-
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lldrar som forlitar sig pi bon fror att hela
sina barn".

I England 1r lagen annorlunda. Ett

par som av religiosa skal (Rastafari-reli-

gion) undanholl sin diaberssjuka dotter
insulin har nyligen domts fior att havillat
hennes dod.

N.* Zealand Skeptic,
september I993 ocb mars 1994)

Nyandlighet som bered-
skapsarbete
Kajsa \Testerman i Gdvle ska, som be-
redskapsarbete for Svenska Kyrkan, stu-
dera nyandliga rcirelser och utarbeta en
faktasamling. I en tidningsintervju hdv-
dar hon att dessa rcirelser har fltt alltfor
negativ publicitet. 

"Det 
1r viktigt att ha

i sinnet att katolska munk- och nunne-
kloster kan ha lika strlnga levnadsregler
som vissa nyandliga rcirelser", slger hon.

Dlrmed ir forstis bevisat att det inte
d.r nigot Fel pi de nyandliga levnadsreg-
lerna. Eller?

(Arbetarbladet I2/9 1994)

Waldorfskola stdngd
Delsbo waldorfskola utanftir il udiksvall
har forlorat sitt godkennande som fri-
skola. Detta 1r den ftirsta friskola som
fitt tillstindet indraget sedan skolverket
borjade sin tillsyn av friskolorna ir 1992.

Skolverket grundar beslutet pi att

utbildningstiden totalt 1r 10 procent
kortare ln i en vanlig grundskola, att
utbildningen i nratematik och naturo-
rienterande lmnen dr undermilig och
att eleverna inte frr den trdning i kritiskt
tdnkande som ftireskrivs for grundsko-
lan.

(DN r/7 1994)

Folkve t t  n r  3 -4  1994

Provtermin i Waldorfskola
En av de mest kenda waldorfskolorna,
Ellen Key-skolan i Stockholm, har skickat
tillbaka flera elever med skolsvirigheter
till den kommunala grundskolan. Sko-
lan tillimpar 

"provterminer" 
fror en del

av sina elever. Ylva Franck, en av ldrarna
vid skolan, forklarade i en intervju ftirfa-
randet si hlr:

"Vi 
f5.r inte alltid veta orsaken till att

eleven vill byta skola. Men ndr vi inte
kanner till elevernas bakgrund liter vi
dem gi en provtermin. Upptlcker vi di
att de d.r extra resurskrdvande beglr vi
mer pengar av hemkommunen och fir
det ocksi ibland. Men det hander allt
oftare att vi inte fir det vi beglr och di
blir vi wungna att skicka ivd.g eleven efter
provterminen."

Enligt Franck er 
"specialundervisning

n5.gra timmar i matematik, engelska och
svenska" den enda extrainsats som sko-
lan gcir ftir en elev utan sirskild betal-
ning.

Stockholms grundskoledirektcir Lars
Hallberg d.r starkt kritisk mor ftirfaran-
det. 

"Tank 
om vi skulle skicka ivdg vira

'knoliga'elever 
frin grundskolan. Si kan

man inte behandla barn." Han pitalar
ocksi att de bidrag som friskolorna flr
(85o/o) avses ticka allt stcid sorn behcivs
fior elever med sdrskilda behov, utom
st<id till svi.rt handikappade barn.

Statssekreteraren Odd Eiken (m) hav-
dade deremot att provterminerna inte ir
friskolornas fel utan beror pi att kom-
munerna 

"vd.ltrar 
<iver sina probleme-

lever pi. friskolor".

oN 1618 1994.)

Tvindsektens barn-
arbetare
Norska Humanisthar iett temanummer
(nr 3-4, 1994) behandlat Tvindsekten,
som bl a l igger bakom UFF (u-lands-
hj:ilp frin folk till folk, de gula insam-
lingslidorna).

Bl a iterfinns her en artikel av den
danske journalisten Kurt Simonsen, som
bescikte tyra av Tvinds fem plantager i
den mellanamerikanska staten Belize.
Han konstaterade att Tvind inte bedri-
ver nigon u-hj?ilp i Belize, utan snarare
dr ett slags nya kolonialherrar. Pi Tvinds
plantager utftir barnarbetare vuxenarbe-
te, ibland upp ti l l  15 timmar om dagen.
De anstdllda dr mycket diligt betalda,
och flr ofta bara ungefer halften av den
i Belize lagligt bindande minimilonen.
De fhr inte organisera sig fackligt. Efter-
som de inte kan rora sig utanftir planta-
gen dr de i praktiken wungna att kopa
allt de behover i Tvinds egna butiker
inom plantagen.

UFFs gula insamlingslidor har nyli-
gen avhgsnats frin Oslos gator. Dags att
bli kvitt dem i Sverige?

Den mest osannolika sek-
ten?
I Sheptic (vol 2, nr 2, 1993) skriver
Michael Shermer om den s k obf ektivis-
men, som grundlades pi 1 950- och 1 960-
talen av fiorfattarinnan Ayn Rand. Ob-
jektivismens ldror innefattar en stark for-
nuftstro, etisk egoism och (mycket) Fri
fciretagsamhet.

Kan en kult eller sekt byggas upp
kring idder om ftirnuft och individua-
lism? Det verkar osannolikt, men Sher-
mer pivisar att kretsen kring Rand visa-
de alla tecken pi just detta. Inte minst
gellde detta attiryden till grundarinnan,
som betraktades som ofelbar. Nir en
ftire detta dlskare till Rand skaffade en

l 1
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annan llskarinna blev han och hans hus-
tru utkastade frin de objektivistiska or-

ganisationerna med formuleringen att
"vi 

o ite rkalleligen lordo mer och fo rskj u-

ter dessa wi personer, och har upphort
med varje kontakt med dem".

Efter Rands dod ir l9B2 lever den

bokstavstrogna objektivismen vidare ge-
nom 

"The 
Center for the Advancement

of Objectivism" under ledning av Leo-

nard Peikoff.

SOH

Medlemsmdte om kreatio-
n ism
Den 27 oktober talade Sverker Johans-
son frin Hogskolan i Jonkoping pi ett
foreningsmote i Vetenskap och folkbild-
ning om kreationism.

I USA har kreationisterna varit fram-

gingsrika med att driva ut evolutionen
frin hrobockerna. Stora amerikanska
bokforlag har formitts t i l l  sjdlvcensur, i

syfte att fr sina bocker godtagna av kre-

ationister som fhtt inflytande i de lokala
(direktvalda) skolstyrelsern a.

Dlremot har kreationisterna haFt svi-
rare lor att f i  in sina egna liror i under-
visningen. Flera delstater har visserligen

stiftat lagar om 
"equal 

t ime", dvs l ika tid
For evolution och kreationism, men dessa
lagar har ar.visats av Hogsta Domstolen.

I Sverige har vi dnnu inte sett si
mycket av kreationismen p5. skolorna,
men den har stdllt t i l l  med problem i

hrarutbildningen. Mellan l0 och 20

procent av dem som i Jonkoping utbil-

das till lng- och mellanstadiehrare 1r

oppet 
"skapelsetroende". Forhil landet

1r l ikartat pi andra hell i  landet, bl a i

Uppsala ddr man Fitt minga studenter
frin Livets Ord.

Det dr inte lett att bibringa dessa
elever ett vetenskapligt synsdtt. Fore-

dragshillaren redovisade $tra ansatser

som han sjdlv provat i sin undervisning:

1. Naturvetenskaplig ansats: Att berdtta

om belaggen for den naturvetenskapliga
vdrldsbilden. Det har ingen storre effekt

pi kreationister (men ska givewis gtiras,

med eller utan kreationister i klassen).

2. Antikreationistisk ansats: Att gi di-
rekt t i l l  angrepp mot de kreationistiska
pistiendena. Det har heller ingen effekt,
utan leder oFtast bara ti l l  polarisering.

3. Kunskapsteoretisk ansats: Att forklara
vad vete nskap dr och hur man skil jer den
frin pseudovetenskap. Det 1r ni,'ttigt,
och en del a..,I: irarens jobb, men omvdn-
der ingen kreat ionist .

4. Teologisk ansats: Att diskutera krea-
tionisrnens konsekvenser for gudssyn och
bibelsyn, och redovisa den rent teologis-
ka krit iken mot kreationismen. Detta
verkar vara det som fungerar best pi de
redan frdlsta. Mojl igen sis ett och annat
fro av wivel. Nigon storre succd har det
dock inte varit. Det verkar inte att f innas

ni.gon riktigt bra losning pi problemet.

Den som undervisar om t ex big bang
eller evolutionen miste enligt Sverker

Johansson kanna ti l l  de kreationistiska
argumenten och kunna besvara dem.

Det dr fatalt att bli angripen och inte
kunna ftirsvara sig, och det kan vara svirt
lven For den naturvetenskapligt bildade
att bemota kreationistargument som man
inte har hort  Forr .

Foredraget var vdlbesokt (ett 40-tal

ihorare), och foljdes av en l ivl ig diskus-

sion som i huvudsak handlade iust om

svirigheterna att kommunicera med civer-

rygade anhlngare av pseudovetenskaper.

SOH

12

FotbollsgAta

I Holland dr personer lodda i lejonets

tecknet (c:a 2317 -2218) overrepre-

senterade bland de goda fotbollsspe-

larna. Dlremot dr krlftor (ca 2ll6-

2217) jlmforelsevis slllsynta bland

toppspelarna.

I England ddremot ir lejonen alls inte

framtrddande bland fo tbollsspelarna.

Ddr 1r det jungfrur (ca 2318-2219)

som d.r (genomsnittligt) mest fram-

gingsrika.Varfor?

Forklaringen finner du pi sid 32.
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Blolight - en Ij usskygg

Lanthandlare Jonasson i Wtlanda till Big

Bengt:
- Den inlagda sillen Du silde till migfina

uechan g'dr ju inte att iita - den tir jlist!
- Ata? Vemfan bar ben Dig ala den? Du

slza siilia den!-
(SmdlAndsh uandringssiigen med sannoliht
uerhlighetsundcrkg)

Detta som en bakgrund till en helsides-

a n n o n s  i  S v e n s k a  D a g b l a d e t  d e n

10.8.1994 om 
"Biol ight"  -  som presen-

teras som en nybehandlingsmetod. Den-
na metod uppges forbettra sirllkning,
hudutslag, infl ammationer, muskel/led-

besvlr och $rsisk prestationsformiga.
Biolightmetoden sdgs bygga pi:

"...tuserlririga erfarenheter fdn binesisk

aleupunhtur tillsammans med den senaste

forskningen inom biofisih och biohemi".

Dvs man lyckas i samma mening ti l l

sin lordel anvdnda sig snvil av dess ilder-

domlighet som dess nyhet, varvid egent-

l igen ingetdera utsdger nigot om det
vdsentliga - dess ff ihtiuita. Man utgir

pedagogiskt riktigt frin vad som fbrut-

sdtts vara ganska vllkdnt for kciparen,

ndmligen att:

"De 
fiisihaliska lagar som styr udr utirld

anulinds inom de mest shifiande omrfrden

som rymdtehnologi, datorer och telehom-
munihation. Den samlade hunshap som

inom dessa omrdden f)rt udr ciuilisation

famdt anulinds ntt mer och mer inom

medicinen. 
"

Man kan ha invd.ndningar mot ut-

trycket 
"at'ivlnda" n1r det glller en $tsi-

kalisk l"g, ry rnan 
"anvdnder" ju inte

ryngdlagen di man faller nedit i std.llet
lor uppit frin ett dppeltrld, utan man dr
"underkastad" 

den (dven denna formu-

lering kan naturligwis diskuteras), och i

denna mening har man ju i alla dagar och

pi alla omrlden av nodvd.ndighet 
"an-

vl.nt" vira frsikaliska lagar. Men det kan
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av Hans lsaksson

pseudomedici nsk i n novation
vara ett civersdttningsfel (ty "Anwen-

dung", t ex beryder ju "ti l lampning").

Fcir att ta ett annat exempel ar ju Jrirn-
spettetocksi en tillimpning av en fysika-
lisk lag, och har haft en mycket stor
berydelse for vi.r civilisation. I detta sam-
manhang bedoms dock rydligen rymd-
teknologi och datorer som bettre sdljar-
gument.

Att bl a den samlade kunskapen om
de $rsikaliska lagarna anvd.nds inom
medicinen Ir inte si. nytt, som annonsij-
ren sciker piskina genom det lilla ordet
"nu". 

Det torde ha varit en sjdlvklarhet
redan for Hippokrates. Ddremot har
kunskapsmd.ngden iihat sedan en ld.ngre
tid. Om annonsciren nojt sig med att

sdga att okade kunskaper om $'sik och
kemi kommer medicinen tillgodo si hade

det varit korrekt, men truismen hade
varit uppenbar. I stdllet bollar man med
termer som man inte $tller med nigot
innehill, och soker ge sken av att sti vid

Frontlinjen for ett vetenskapligt genom-
brott. Lisaren erbjuds nu att stdlla sig pi
samma frontl inje:

"Biolight 
metoden bygger pd fi,sihalisha

lagar. Samma lagar som pduerhar allt pd
och omhring udr jord. Under det senaste
drtiondet har manfasistlillt att mtinnisho-

cellen libsom jordhlotet har ett magnetfiih
omhring sig. Med Biolightmetodrn kan
man inte bara miita denna spiinningutan
iiuen pduerha statusen (!) hos de magnetis-
ha Jiilt som zmger cellen. Biolightmetoden
giir det miijligt att behandk indiuiduella
orgAn. 

"

Det hade siledes varit mera ftirvinan-
de om Biolightmetoden inte byggt pi

$'sikaliska lagar (men om man med den-
na formulering onskat avgrlnsa sig fri.n
metoder som healing och handpilagg-
ning mi frasen passera). Att det florsiggi.r
elektrisk aktivitet i mdnsklig vdvnad dr
vdl bekant sedan 200 ir. Att elektrisk
aktivitet ir forknippad med ett magnet-
f;.lt 1r kent sedan Ohrstedts forsok pi
I830-talet .

Ndr magnetismen och elektromag-
netiska fenomen blev loremil For studi-
um vid sekelskiftet 17-1800 uppstod,
inte bara romaner som Mary Shelleys
"Frankensteins 

monster" utan d"ven ett
stort utbud av terapimetoder, vilka likt
hdr annonscirerna med stor bridska och
utan mellankommande forskning sokte
overfora $rsikens senaste rcjn i medi-
cinsk-kommersiell tillimp ning.

Av och till ser vi alltjimt efterdyning-
ar av denna pseudomedicin blomma upp,
och det finns fortfarande magnetbelten
och kungliga armband att kopa pi post-
order. Magnetterapierna blev inte mera
vetenskapliga for att de utgich frin mo-
derna vetenskapliga ron - lika litet som
New Ages hror blir mera vetenskapliga
om de anvlnder kvantmekaniska ter-
mer.

Det 1r metoden vid tillimpningen av,
och ftirhillningssittet till rcinen som av-
gcir vetenskapligheten. A,ren om Bio-
lightmetodens ansprik pi att 

"piverka

de elektriska F;lt som omger cellen" vore
korrekt skulle detta inte sdga nigonting
om metodens terapeutiska effekt.

Man gor nu ett Forsok att ytterligare
belagga Biolightmetodens karaktir av
frontlinjeteknologi och anvinder sig av

respekterade vetenskapsmdn som man

ger sken av att ha anknytning till den
produkt man soker silja:

"Wtenskapsomrddena biofisik och bioke-
mi har nrirmat sig uarandra de senltste
drtiond.ena och dhatfirstdelsen och samAr-
betet melkn oliha forshare. Detta har lett
till ahadforshning och d^rirmed iihad hun-
skap om dzn medicinsha biofiisiken.

Drirf)r uar det gLidjande att de bida no-

belprisen i fiisiologi och medicin gemen-
samt tilldelndes tud tyska cellf,siologer I 99 I

Ji)r deras tehnih att miita och beuisa be4t-
delsen au den elehtriska aktiuiteten i udra
celler. Det positiua med detta erkrinnanr/e
uar ur uir synpunht att intresset for Bio-
lightmetoden iihade marhant. (Detta) be-
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riirde ntimligen de tuorier som Biolights
innouatiir Rolf Thiberg utarbetat under
I 0  i r . "

Man kan lesa detta si, att det egentli-
gen var Rolf Thiberg som borde ha fitt
Nobelpriset, eftersom han enligt citatet
ovan rydligcn konstruerat en enkel appa-
rat som icke-inuasiut pi md.nnisko r i kli-
nish praktik sedan tio ir gcir det som
nobelpristagarna med dyr instrumente-
ring och mikroelektroder i laboratorie-
miljii nu gcir pi vdvnadsbitar eller expe-
rimentdjur, nlmligen mlter den indiai-
duelk cellens elektriska splnning.

Nd.r man vidare siger att" intressetfir
Biolightmetoden iihade marhanf' si 1r
detta en anmirkningsvirt allmin for-
mulering, med tanke pi <ivrig detaljrike-
dom i framstdllningen. Wm blev mera
intresserad? Vetenskapsminnen ? Nobel-
kommittin? Aktielgarna? Annonscirer-
na sjdlva? Formuleringen avser sannolikt
att ge intryck av att Biolight befinner sig
i spetsen av en dynamisk uweckling pi
den $'sikaliska terapins omri.de.

Man tivergir derefter till att relatera
vissa sakftirhillanden, som er vdlklnda
ftir naturvetenskapligt allminbildade -

hur cellerna ser ut, att det finns en spdn-
ning civer cellvdggen, och att det finns
"jonkanaler" 

i denna cellmembran som
kan reglera spdnningsskillnaden genom
att slnda ut och in laddade partiklar.
Framstlllningen 1r till ncids acceptabel,
med e tt,sannolikt berydelsefullt, undan-
tag:

" 
D e ssA h ana lerfungerar som sinnri ka pum-

par som firser cellen med uad den behiiuer
samtidigt som cellens aufall srinds ut denna
,iig."

Detra 1r i bista fall ett gravt missftir-
stind, men mera sannolikt en meduetet
uilseledande framstdllning av natrium-
k a l i u m p u m p e n s  f u n k t i o n .  D e n n a
"pr-p" 

transporterar joner, veterligen
ingenting annat. Andra Imnen som cel-
len behciver ftir sin funktion, eller beho-
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ver gcira sig av med , kommer in och ut
pi helt andra (och skilda) vdgar och med
hj:ilp av andra mekanismer, som pi sin
htijd indirekt och pi ett htrgt oftrurse-
bart sitt 1r beroende av membranporen-
tialen.

Men genom denna vinkling anryder
annonsciren att Biolightmetoden kan
"rensa" 

organismen pi 
"slagg" 

eller bota
"brister" 

i cellen, dvs gcira det som enligt
folkron minga huskurer gcir. Man spe-
lar her medvetet pi urgamla trosftire-
stillningar om kroppens funktioner och
sjukdomars uppkomst. Man ger her ocksi
en vink om hur koparen kan presenrera
metoden fcir den alltid lika okunnige
patienten.

Det infrartida 
"naturliga" 

ljus som
Biolight emitterar slgs verka genom arr
reglera flodet i dessa kanaler genom:

" 
I . Att sluta nya kretsar som tidigare bliuit

blocherade

2. Att frterahtiuera transporten au jonerna

genom att

pduerha de elehtrisha sfftimmarna och nor-
malisera

membranpotentialen. 
"

Biolight infrarcida ljus betecknas som
"naturligt", vilket rimligen inte kan inne-
blra nigot annat In att det 1r av samma
viglingd som det som alltid finns om-
kring oss. (man undviker att sdga att det
dr samma slags infrarcida lj us som vlrmer
oss pi ryggen med hj:ilp av en apparat
som kostar 100 kr pi OK-mackarna, ty
det ljuset ir ju inte 

"naturligt").

Men den association man ftirsoker
ftirmedla med uttrycket 

"narurligt" 
1r

att det Ir 
"hi.lsosamt", 

ett slags Grtin
svan-beteckning. Uttrycket tillhor de
mest missbrukade inom den alternativa
medicinen. Det ir indi intressant, och

rypiskt ftir pseudomedicin, att man i
samma annons till sin fordel siiker vlnda

metodens ilder - och frontlinjekaraktlr,
dess naturenlighet - och beroende av
hcigteknologi - alla associationer utan
berydelse for metodens medicinska vd.r-
de, men lgnade att cika dess attraktivitet
som produkt.

Biolights lormiga att oka 
"borrrran-

sporten av slaggprodukter" i.terkommer
senare, di rnan sciker overftira dess fcire-
givna celluhra verkningsmekanismer till
organnivi:

"Du 
uet att ufrrt sambrille rir beh beroende

au elehtricitet. Si rir det riuen i udr leropp.

Blodbanorna fungertr sotn elehtrisht le-
dande habLtr, ladd^ade med positiua oclt
n e glt t i u lt j o n e r. Nri r . . . k ap i I /z rsy s te m e t b I i r
blocherat au slagtrodukter, blocleeras de
mihrostriimmar som fnns i blodomloppet.
I hroppen fnns alltsi ett system au biolo-
gisht slutna elehtriska hretsar. Dessa leret-
sar iir en mycket uihtig transportmekanism
uid lrihning au shador. De shiiter borrJi;r-
se ln au firbru hat materia 1..... med Bio ligh t

fir man in ljus i hroppen som inte bara
"lngar" 

de blockerade hretsarna utan liuen
parallellkopplar nya hretsar oclt gi)r kh-
ningen mycket effektiuare. Frisle t uliunads-
materia I ti lfo rs frnn flera hill o c h Likn ing
en piskyndas markant.

Ljuset fdn Biolighx behandlingsappara-
hrr kan haja den eleleniska potentialen.
Med rritt ljus, urighingd, pulsfehuens oclt
styrka kan man stimttlera hroppens mikro-
cir ku la ti o n, f igti ra s lagpro du hter, s ti mu-
lera blod och lymftarlscirhulationen samt
u i ta lis e ra ce llsystem e t. 

"

Professor Sven Ohman har i en serie
(av kulturjournalister mindre ftirstidda
dn kritiserade) tidningsartiklar varnat j ust
fcir hur populirvetenskapliga framstdll-
ningar av samvetsl<isa krafter kan anvin-
das fur manipulation av opinioner. Ovan-
stiende alster Ir en utmd.rkt illustration
av hans tes, att metaforisk framstillning
av vetenskapliga ron bir pi stora risker.
Om man som har dartill inte ens utgd,
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jldn erfarenhet och beprovad vetenskap,
utan bara ger sken av det, kan man
hamna var som helst.

Att kroppen har ett" system au biolo-
gisl<t (htrr annars???) slutna e/ehtriska
hretsai'dnr blodkdrlen fungerar som elek-
triska kablar 1r en fantastisk tanke, v1r-

dig Mary Shelley, men pi ett metaforiskt
prlern naturligwis l ikasann som akupunk-
torernas $'sikaliska teori om kanaler for
l ivsenergins flode.

Vad som ernellertid :ir intressant i
detta poetiska avsnitt 1r emellertid att
annonsoren her, t i l lsynes utan att rodna,
pistir att Biolight pi organ- och kanske
till och nred organismnivi. utfor exabt
sAtnTrtlt sak som de n gjorde pi molekylar
(atom;ir) nivi, nimligen piverkar flodet
i kanaler och lorbattrar avflodet av slagg-
produkter samt okar ti l l lorseln av nd-
ring. Men om en si. pass grovt t i l lyxad
metod gor just  det ta,  ingent ing annat,  t
ex det motsatta, f ir det snarast t i l lskrivas
en lycklig slump.

Som synes 1r den tankefigur man
anvd,nder sig av stdndigt densamma, dar-
ti l l  densamma som huskurens: att rensa
bort skit ur kroppen.

Nivll, alla invdndningarvore av intet
vdrde, om annonscjren kunde lamnagod-
tagbara belagg lor att metoden fungerar
i prahtiken, dvs qenom vilken mekanism
som helst gor det den pistlr sig gora, dvs
att :

"Behandla 
tjukdom och shadtt..."

" 
Fi)re byga tj ukdom... 

"

"M 
t)j liggiira maximaI prestation. 

"

Med tanke p& att man anvdnder nis-

tan en hel morgontidningsida ti l l  att
presentera den pseudoteoretiska grund-
ualen lor Biolightmetoden 1r det fior-
bluffande hur litet utrymme dohumenta-
tionen au dess effehter dgnas. Vad glller
dess formS.ga att bota sjukdom finns t ex
inte en stavelse. Ej heller beldggs ett enda
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fall dar metoden kunnatprebygasjuk-
dom. Vad gdller 

" 
att mi)jligdramaximal

prestation" (obs! - inte art fahtishr oka
prestationen!) havdas arr:

"Studier 
utf;rda au idrottsLihare (hur-

rtrir-uem? )har pduisat att ljusetfdn Bio-
ligh t p du erhar syreupp tagningsfi;rmdgan
(uar?) och dirigenom (obs!) kroppens pre-
stationsf)rmdga. "

Dvs man ldmnas i okunskap huruvi-
da man verkligen i kontrollerade studier
visat att Biolight okar kroppens presta-
tioner (man pistir det inte ens, strdngt
taget); vidare:

"Vid hontroll au spansha profficyblister,
sorn under ldng tid behandlats med Bio-
lightmetoden, fann man att deras smlirt-

grlins dkade proportionelh med att mjtiil?-
syraproduhtionen mins hade. 

"

Muskelsmlrta vid $'sisk anstrd.ng-
ning orsakas till stor del av mjolksyra-
p roduktionen, och o m mjolksyrap roduk-
tionen minskar kan nog smirttroskeln
forvantas oka. Men. observera atr an-
nonsciren forsiktigtvis inte pistlr att
miolksyraproduktionen minskade mera
hos dem som behandkdes med Biolightan
hos andra!

Man sdger i stlllet ^tt om vdrdet y
minskar sd okar z. vilket kan vara sant
oberoende av om x overhuvudtaget in-
verkar piy, ja oavsett det overhuvudta-
get finns ett x eller inte. HIr kan vi
sS.ledes lugnt tro annonsorens pi hans
ord, som dock inte dger n5.gon anknyt-
ning till frigan om Biolights effekter.

Man berlttar vidare att elitryklisten
Miguel Indurain har anvdnt sig av Bio-
l ight sedan 1989, och att man haft ett
mycket givande samarbete med rekrFte-
ringsgruppen och rehabiliteringscentret
pi Boson " under ndgra di' (man skriver
inte" sedan n5.gra ir" och detta skulle av
en illvillig bedomare kunna tolkas s&, att
samarbetet inte lengre pigir).

Det hade legat nirmare till hands att

presentera fahtisha resultatfrin detta 
"gi-

vande samarbete" p5. svensk botten, t ex
lyckade terpier med namns nlmnande,
men si. sker av n5.gon anledning inte,
utan vdljer man att namnge en spansk
tdvlingsryklist i st:illet.

Detta dr allt vad som bjuds av doku-
mentation over denna mirakelmetod. I
en undertext havdar man dock, att ldi-
niska studier piborjats i f lera lander samt
att man inlett en kliniskstudie i 

"muske-

literhdmtning" vid Karolinska Institu-
tet. Man kan tycka att det 1r att kasta in
jdsten efter degen, eftersom endast sida-
na studier kunnat besvara frigan om
metoden hil ler vad annonsen lovar.

Andi borde Biolightmetoden, som
enligt annonstjren dr bide 

"smlrtfri 
och

anvdndarvlnlig" larnpa sig ovanligt bra
for kontrollerade, ja ti l l  och med dubbel-
blinda studier. Inget skulle ha hindrat
innovatorerna bakom Biolight, att be-
handla t ex 20 patienter med vdrk med
Biolight och samtidigt med hjalp av en
pi ytan likadan apparat ge vanligt ljus
och/eller vdrme ti l l  20 andra patienter
med samma krdmpa och att ddrefter se
efter, vilken grupp som blev mest hjalpt.
Denna mojlighet st5.r annars ganska sdl-
lan till buds vid uwlrderingen av $'sika-
liska terapier - det 1r t ex erkent svirt att
utlora placebo-sjukgymnastik dubbel-
blint.

Annonsens forfattare har genom sin
formiga att presentera en hogst trolig
pseudometod utan att komma med pi-
stienden, som skulle kunna falla under
bedrdgerii.tal, visat att han vet en del om
nredicinsk publicistik. Man kan derfor
utgi ifrin att han ocksi kdnner till att det
endast dr kontrollerade kliniska studier
som sist och slutgilt igt avgor vlrdet av en
terapi.

Hade sidana studier genomforts och
givit positivt resultat kan vi lugnt utgi
frin att annonsoren omnd"mnt detta fttr-
hillande. Omvint kan vi med stor slker-
het f,orutsdtta att fiorhillandet att ingen-
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t ing ndmns om kontrollerade studier
antingen innebdr att studier aldrig ut-

fl irts, eller att de visserligen utflorts, men

inte kunnat pS.visa den effekt man i an-

nonsen hevdar att Biolightmetoden har.

I petit-petitsti l  har man underst i

texten lagt in brasklappen, att:

"samtliga 
uppgtfier om Biolights behand-

lingsmetod i denna Annzns rir de ueten-

skapliga teorier som innouatiiren RolfThi-

berg utnrbetat. Dessa rir au naturliga shiil

ej al/mrint uet/ertagna inom medicinen."

Vad vi i annonsen fitt ta delav 1r inga
"vetenskapliga teorier" utan en parafras

pi naturvetenskap.

Det 1r dock sannolikt inte detta for-

hil lande annonsoren syftar pi, di han

anser att medicinen haft 
"naturliga skal"

att inte ta Biolight t i l l  sitt brost.

Fram t i l l  den 31.12.1994 r ider sk f r i

etableringsrd.tt for lakare och sjukgym-

naster i Sverige. Det inneblr att den som

lger legitimation och oppnat eget fore-

tag i branschen har rdtt att fri.n Forsdk-

ringskassan erhilla ersdttning for de tjdns-

ter man presterar. Det senaste i.ret, och i

synnerhet infor det forvlntade reger-

ingsskiftet, har foljaktligen etableringen

av privatldkare, i synnerhet i storstads-

omridena okat kraftigt. E,tableringen av

sjukgymnaster i privat regi har okat In

kraftigare.

Det ir frarnfor allt behandlingen av

ortopediska smdrttt i l lstind som ti l ldrar

sig intresse frin patienternas sida, en

dessvdrre outtomlig marknad, der som

allt id mingfalden av terapier stir i om-

vind proportion ti l l  effektens slkerhet

och graden av dokumentation. Vid si-

dan av legitimerade sjukgymnaster f inns

ett berydande antal chiropraktorer ( med

eller utan osteopatexamen) och, sjilvfal-

let, 
"naturlakare", precis som inom ovri-

ga grenar av medicinen. Det 1r t i l l  dessa

kategorier man vlnder sig , dvs till :

"...prahtiserande lahare, sjuhgtmnast,
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mdssiir, sju kshi;terslea, tattdLikare, idrotts-

fi,sio log e ller lihnande. 
"

E,n okad privatisering av sjukvirden
skulle med viss sannolikhet oka markna-
den for pseudoterapier. Derfor var det
med ti l l lorsikt som annonsciren ocksi
inbjod oss att bli aktiedgare i Biolight

International AB (med adress i Dande-

ryd) som inrdttats for att marknadsFora
och uweckla Biolightmetoden.

Annonsens innehil l dr intressant sonl

ett srycke pseudovetenskap i kommersi-

ella intressens tjdnst. Det : ir i och for sig

ingenting ovanligt att i dagspressen- pi
annonsplats eller annorstldes - f inna

presentationer av sk alternativa behand-
lingsFormer som ir medvetet eller omed-
vetet  v i lseledande. Att  en medicinsk

metod pn detta sdtt uppges ha positiva
effekter vid en rad tillstind med helt

skilda orsaker ir heller inget nytt. Det ir
vdlbekant i patentmedicinens historia,

men det dr numera sdllsynt, for att inte

slga oklnt inom den vetenskapligt base-

rade medicinen.

Den enda 
" innovat ion" som Biol ight

her istadkommit  dr  ivalet  av mS.lgrupp,

der man litsas forutsdtta en viss naturve-

tenskaplig allmlnbildning (varken mer

eller mindre) hos lesaren. Och att man i

sin annons erbjuder en pseudovetenskap
for iterfiorsdljning, inte for omedelbar
konsumtion. Det nya med Biolightme-

todens lanser ing dr at t  den med en

100000-kronors annons vd.nder sig, inte

ti l l  patienterna, utan ti l l  en presumtiv
skara smi.loretagare, samt ti l l  investerare

i  v i rdbranschen.

Sjalvfallet kan jag inte i strikt mening

bevisa att Biolightmetodens inte hil ler

vad annonsoren lovar. Det dr heller inte

min sak att bevisa dess oduglighet, det

tillkommer slljaren att bevisa dess vdlgo-

rande effekter. Det har han definitivt

inte gjort, trots att han haft allt intresse

derav, och att utrymmet vdl rdckt till. Jag
har di rdtt att anta, att metoden lr en

bluff, tills motsatsen 1r bevisad.

Men vdrme Cr skont. dven infravdr-

me. Effekten av Biolight kan mycket v:il

nrotsvara den nran kan uppni nred ett

par yl lekalsonger el ler en vrirmedyna.

l)et enda sorn ski l jer 1r priset - fcir  kun-

den och for  det  a l lmlnna -  och v insten

for den terapeut som : ir  okunnig el ler

samvetslos nog att kopa skrdpet.

lArbetet som avslojare av
pseudove tenskap  kan

j.lmforas med arbetet som
sophdmtare.  At t  sopbi len
hemtar sopor idag beqyder
inte att det inte kommer att
finnas nigra sopor i mor-
gon. Me n om inga sopor al ls
hemtades, skulle resultatet
bli mvcket vrirre .

(L Sprague de Camp, The Fringe
oFthe Unknown,  1983,  s  201)
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Koncist och bra om UFOn
Philip J Klass, Bringing UFOs Down to
Earth,26 sidor, CSICOP, Buffalo 1994.

Phil ip J Klass rdknas allmlnt som den
ledande skept iske  u fo logen.  Hans
special i tet  d,r  at t  genom noggranna
ldltstudier 

"kndcka" 
fall som de mera

okritiska ufologerna inte lyckats finna
naturliga Forklaringar flor. For den som
inte vil l  ploja genom nigra av hans lengre
bocker f inns nu et t  l i tet  haf te som
sammanfattar det viktigaste av vad han
har att siga i dmnet. Hlftet dr enkelt
sk r ive t ,  och  r i k ta r  s ig  s l rsk i l t  t i l l
ungdomar.

Inte ovd,ntat:ir hans viktigaste budskap
att man ska ha ett kritiskt forhillningssdtt
till ogonvittnesobservationer. Det printar
han in rned hjdlp av nigra vll valda
exempel.  J^g fdste mig sdrski l t  v id
berdttelsen om en iakttagelse som Gloria
D. Rall gjorde vid borjan av 1970-talet.
Rall, som har vetenskaplig trlning (och

numera 1r chef for ett planetarium), sig
"ett 

antalvita, skivformade ljus som flog
rnycket hogt, rnycket snabbt och mycket
lingt borta i ett kornplext monster." Det
var det rnest mdrkliga och ofurklarliga
hon nigonsin sett, och hon var 

"beredd

att borja tro p5. UFOn". Som tur var
hade hon en kikare i ndrheten, och med
kikarens hjalp kunde hon konstatera att
det hon s5.g var en flock fiskmisar som
flogi en ovanlig, cirkelformad formation.
De vita kropparna belystes av ljus frin
lnarken, och vingarna gick inte att se
utan kikare. I kikaren kunde hon se att
de flog under ni.gra ndrbeldgna kraft-
ledningar, vilket alltsi motsade hennes
synintryck att de var stora Foremil pi
stort avsti.nd som rorde sig med mycket
stor hastigl-ret.

Bedrdgerier inom ufologin ir ett annat
s.illvklart lmne i denna lilla betraktelse.

Klass berdttar bl a att varmlufts-
ballonger som kan framkalla UFO-rap-
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porter tills for nigra ir sedan sildes av
Edmund Scientif ic Corporation, som bl
a sdljer experimentell utrustning ti l l
naturvetenskapligt intresserade ung-
domar i gymnasieildern. Forsiljningen
upphorde sedan foretaget insett att deras
" 
LJF O n 

" 
kan framkalla flygplansolycko r

och dessutom kan ge upphov till brlnder
ndr de landar pi marken."

Det lilla haftet ar fyllt av sm5. kloka
reflektioner. Si t ex pipekar Klass att om
utomjordingar n5.gonsin kommer att
besoka mi.nen, kommer de att finna
rester efter mlnniskor som har varit dir,
bl a kvarlamnade fordon, en kvarglomd
kamera och vetenskapliga instrument
som har installerats pi minen for att
skicka signaler t i l l jorden. Men ingen har
hittills funnit ett enda foremil som det
finns anledning att tro att utomjordingar
har lemnat kvar pi jorden.

Ovanligt mycket sunt flirnuft pi bara
26 sidor!

Suen Oue Hansson

Kuriosa som skdn konst
Jan Bondeson, Lrirda grisar r'ch falsha
tjiijungfrur, 255 sidor, Kiviksgirdens
forlag, Ystad 1994.

Tamligen obemdrkt i de storre medierna
har vi fLtt en vetenskapskiscir av rang p5.
svenska spri.ket, nimligen ldkaren Jan
Bondeson. Tvi 5.r efter hans ftirsta bok,
Medicinhistorisht buriosahabinett, ut-
kommer nu den andra, som handlar om
mdrkliga djur - verkliga eller fantasifoster.

Bondesons skrivsdtt Ir filrran fr5.n
den gdngse vetenskapshistorien med dess
stdndiga strdvan att finna det vdsentliga,
huvudtrenderna. Han soker sig snarare
till det udda, aparta och ibland absurda.
Men ibland fir jagen kdnsla av att hans
infallsvinkel ger en bdttre inblick i gamla

tiders tankevdrld ln de mesr seriosa och
systematiska undersokningarna. I vart
fall ger hans texter ert viktigt komplement
till den gdngse iddhistorien, och de dr
Forbilt roliga att lasa.

T i te lns  " la rda  
gr isar "  sy f ta r  p i

dresserade dj ur so m framtrldde p5. cirkus,
och som gav intryck av att kunna bide
lesa  och rdkna.  Det  he la  byggde
natur l igtv is pi  subt i la tecken fr in
dressoren. De falska sjojungfrurna var
preparat som forevisades mot betalning
runt om i Europa och USA pi 1800-
talet, och som pistods vara torkade
hmningar av sjojungfrur. I sjilva verket
var de hopfogade av apor och fiskar. De
falska sjojungfrurna var i regel import-
erade frin Japan. Ett flertal vetenskaps-
min godtog sjojungfrun som en ny art
och skrev larda artiklar dar de olika ex-
emplaren jdmfordes.

Ett par kapitel ignas it nigra kanda
elefantersom levt i fhngenskap, daribland
den ovanligt storvuxne Jumbo som dog
ir 1885, men vars namn lever kvar i
uttryck som 

"jumbojet".

Djuriska rdttegAngar

Kan man doma ett djur till strafft For
ni.gra 5.r sedan, ndr en tiger dodade en
besokare i en svensk djurpark, forekom
det krav om att tigern skulle dodas. Si
skedde dockinte. eftersom den barabetett
sig si som en tiger kan forvlntas bete sig.
Ingen skulle vdl ha kommit pi tanken att
stdlla tigern infor rdtta. Pi medeltiden
var  ddremot  rd t tegS.ngar  mot  d ju r
brukliga. Oftast italade var grisar, som
ju sprang omkring pi gatorna i stlderna
och som ibland kunde attackera smibarn.
Grisar som domdes lor mord eller andra
svira brott blev i allmdnhet avrdttade.
Agarna undslapp i regel straff, och nigorr
gitg kunde de fi. ersdttning for sin
avrlttade gris.

Ar 1717 Forbjod kyrkan exkommun-
ikation (dvs kyrklig bannlysning) av dj ur,
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n-ren v:irldsliga processer mot djur fort-
sarte att forekornma. Ar 1792 dorndes en

papegoja i Paris lor kontrarevolution:ir
verksamhet, den hade ndmligen pi gatan
ropat 

"Leve 
konungen!" .  Ar 1805 hol ls

en process mot rittor i Danmark, och 5.r
1826 domdes grlshoppor for skadegor-
else i  Frankr ike.

Ar 1864 domdes en sugga i Slovenien
ti l l  doden efter att ha bitit av bida oro-

nen pi. en fl icka. Ar 1960 stdmdes en

scheFer i USA inlor domstol for att ha

anfall i t och bitit ett f lertal mdnniskor. Ar

1991 domcles en hund i  Argent ina t i l l

l ivstids frngelse lor att ha bitit ihjal ett

barn, och ir 1992 domdes en get i Tan-

zania till $'ra dagars fdngelse for att ha

betat pi en privat grdsmatta.

TrAdvdxande fAglar

Man frapperas ofta vid ldsningen av

Bondesons bok av hur forestdllningar

som lor oss dr uppenbart orimliga kunde

accepteras av gS.ngna tiders naturvetare.

Pi 1600-och t 700-talen togs berdttelser
om md.nniskor som lagt lgg pi stort

allvar av minga larda mdn.

Detsamma gdllde forestdllningar om att

vissa djurarter (bl a vissa dnder och glss)
vdxte pl trid. I den forsta naturllra som

utgavs iSver ige (1611) fanns en ut for l ig

beskrivning av hur klackglssen bildades
frin blommor piett skotskt trdd, varifr5.n

de foll ned ivattnet dar de levde ti l ls de

fick vingar att flyga med.

Denna teo ri var vanligt forekomman-

de i vetenskapliga verk iven pi 1700-

talet, : inda ti l ls den vederlades i grundli-

ga arbeten av franska zoologer pi 1780-

talet. Anda in pi borjan av 1900-talet

kvarlevde pl sina hil l  sedvlnjan att un-

der fastan d.ta gdss som ansigs ha vdxt pi

trdd och darlor i motsats ti l l  andra flelar

vara ti l l i ten floda.

An idag finns det ett krlftdjur som

heter 
"Lepas 

anatiferae" (= ankbildan-
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de), och uttrycket 
"tidningsanka" 

upp-

ges ha sitt ursprung i t i l l tron ti l l  de
fantastiska berdttelserna om trddvixan-
de ankor.

Fisk- och grodregn

Bokens mest tankevdckande kapitel ar i

mitt rycke det som handlar om underliga
regn. Det f inns gott om berdttelser om
att f iskar, maskar, grodor, sndckor och
andra djur har regnat frin himlen. Sidana
har ocksi rapporterats frin Sverige. Ar
1473 regnade t ex stora mdngder maskar
ner i Firdala i Vlstergotland. E fter boner
t i l l  Katar ina av Vadstena forsvann
maskarna, vilket var ett av de mirakel
som rdknades henne ti l lgodo di hon

sedermera skulle helgonlorklaras.

J: imnt 450 i r  senAre, l r  1923, iakt-
rogs i  Halrnstad decirneter l inga roda
maskar som singlade ned genom luFten
likt konfetti. Flera andra fall av mask-
regn rapporterades frin andra delar av
Sver ige  under  v in te rn  1923-24.

Den mest uppenbara lorklaringen ti l l
sidana berdttelser : ir att de 1r skrcinor
med ingen eller l i ten verkiighetsbak-
grurrd. Reclan Theofrastus (371-286 f

Kr) sig saken pi det sdttet. Han pitalade
:rtt m5.nga av dessa berdttelser hade sitt
ursprung i att djur plotsligt blivit synliga,
utan at t  n igon sett  dem fal la ned.
Forklaringen var, menade han, att t ex

grodor ocl-r sndckor ofta kommer ut Fr5.n
sina hilor di dessa oversvd,mtnas med
vatten under ett haftigt regnv:ider.

Den svenske I 700-talsgeologen Johan
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Gottschalk tJflallerius tog ocksi helt av-

stind frin berdttelser om grodregn och

dylika regn:
"Men hvad som berdttas om Kott-

r1gn, at det rdgnat Kott; Jern-, Silfuer-

och Guld-rdgn; Sten- och Plnninge-r1gn;

Orm- och Grode-rdgn; Lemus-rdgn;

Kammerduks- och Flors-rdgn; Ull- och

Siden-rdgn; Korn- och Fisk-rdgn; med

mera; det kan och bor hollas For producter

af en stark Phantasie eller ock en ganska

svag syn."

Andra forskare har dd'remot menat

att en del av de rnirkliga regnen faktiskt

kan ha dgt rum. Herved Berlin, konser-

vator vid Zoologiska Museet i Lund gav

pn 1920-talet ut boken Maskregnsproble'

met ocb dess uetensbapliga ldsning' Han

hade fntt studera exemplar som tillvara-

tagits Frln flera av de svenska maskreg-

nen 1923-24. Det visade

samtliga fall rorde sig om

kar.

Dessa djur t i l lbringar vintern fast-

klibbade vid lov i komposter. Vid mild

och regnig vdderlek under hosten kan de

forlagga sin vinterdvala ovanligt ytligt i

hogarna. Kommer det under vintern

nigra dagars tovdder, foljt av storm, kan

maskarna flyg upp med ltiven till avse-

vard hojd. De kan dir skil.ias frin loverr

och falla ned som maskregn.

Andra forskare har velat forklara fisk-

och grodregn med att tornadoer eller

andra kraftiga virvelvindar dragit vatten

med ti l lhorande fiskar eller grodor upp i

skyn. Det loreFaller darfor vara klokast

att hilla fisk- och grodregn for mojliga

(dven orn falska raPPorter om sidana

sig att det i t i l ldragelser formodligen dr mycket san-

k o m p o s t m a s -  n o l i k a r e ) .

Hur skulle du reagera om du sig

fiskar ramla ned frin himlen? Det dr inte

gott att veta. Si hdr beskriver Bondeson

de reaktioner som rapPorterades frin en

arnerikansk stad pi 1920-talet:

"Folk 
sprang l-rysteriska omkring Pi ga-

torna med armarna strlckta mot ovan;

ropet ' l t 's  ra i t r ing f ish '  hojdes av den ene

eFter den anCre. Taket pi baptistkyrkan

var fullt med fisk; utanfor l ig delar av

forsamlingen pi knd och bekende sina

synder infor den yttersta domen. Andra

religiosa mdn sprang in i herrrekiperingen

och kopte dyra frackar och kosrymer lor

att vara rdtt kl: idda inFor Uppstnndelsen;

nigra kopte en l ikkista i stdllet' lade sig i

den och slog igen locket. Mitt i denna

oreda kunde enstaka individer, Formod-

ligen rationalister av det rnest hirdnack-

ade slag, ses S' l la s i t ra sumPar och

stekpannor med fiskarna frin skyn lor

at t  laga en god middag."

Suen Oue Hrurson
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Sai Baba granskad
Dale Beyerstein, SaiBaba's Miracles. An
Overview, 128 sidor, Indian Skeptic,
Podanur 1994.

Sri Sathya Sai Baba, som loddes 1926 i
en l iten by i sodra Indien, bestdmde sig
vid 14 5.rs i lder for att han var en
reinkarnation av ett hinduiskt helgon

som dog ir 1 9 I 8. Sedan dess har han och
hans anhdngare betraktat honom som
gudomlig. Han har lor nd,rvarande cirka
6 rnil joner anhlngare med over 2000
religiosa centra over hela vlrlden. (I

termer om aktiva troende dr han alltsi
berydligt stcirre d.n t ex Svenska Kyrkan,

si man kanske ska vara lorsiktig med
ordet 

"sekt" 
i sammanhanget.)

Sai Baba dr kanske mest kand fior sina
"materialisationer". Han tar fram aska
ur luften it sina fattiga anhlngar.. At
s ina  r i ka  anhdngare  ta r  han f ram

g u l d r i n g a r  o c h  k l o c k o r  a v  k a n d a
schweiziska mdrken (som han alltsi pistir
att han har skapat ur intet). De indiska

skeptikerna har dgnat Sai Baba stor
uppmlrksamhet, och bl a avslojat de

trolleritrick med .rilka han genomfor
materialisationerna.

Beyersteins lilla volym dr en koncis

och klar sammrrnfattning av Sai Babas

metoder. Den avslojar effektivt pistien-
dena om materialisationer och andra
mirakel. Det dr inte l itet som Sai Baba

pistir sig ha istadkommit. Han ska ha
omvandlat vatten till bensin ndr en bil
stod utan brdnsle. Vid nigra tillfdllen ska
han ha varit pi tvi platser samtidigt.
Som kronan pl  verket ska han ha

Iteruppvdckt rvi personer frin det doda.
Beyerstein v isar med al l  onskvlrd
rydlighet att inget a',' dessa mirakel er

dokumenterat pi. ett sd.tt som ger minsta

anledning att tro pi dem.

Men det intressantaste i boken ryckte
jag var redovisningen av de oerhorda
ansprik med vilka Sai Baba framtrdder.
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"Jag 
ar allting, civerallt, allvetande

och allsmlktig, slvad jaganvill intrdffar
genast." Detta uttalande dr inte hamtad
ur n5.gon psykiatrisk journal, utan sl har
Sai Baba faktiskt sjllv sagt, och hans
anhdngare tror p5. det. Beyerstein citerar
uren intervjusom den devote anhdngaren

John Hislop gjort med Sai Baba. (Bide
Hislop och Sai Baba sjl lv omtalade
honom i tredje person som 

"Swami".)

Hislop: Jag skriver minga brev till
Swami om aktiviteter, problem och
f ramsteg i  den amer ikanska Sa i -
organisationen. Men jag rycker ofta att
det 1r dumt att beskriva problem och
hendelser, efrersom jag vet av mina
direkta erfarenheter at t  Swami ar
allestddes nlrvarande och vet allr om
hendelserna.

Sai Baba:... Vad giller att skriva, 1r
skrivandet av brev till Swami till for att
tillfredsstllla dig sjilv.

Hislop: For att tillfredsstllla mig sjdlv,
Swami?

Sai Baba: Ja, fur att tillfredsstilla dig
sillv. Du skriver till Swami, och ditt
sinne ir di fritt frin saken. Det dr inte si
att Swami inte skulle veta. Antag att du
hiller tillbaka n5.got bekymmer, di fir
du skuldkdnslor. Men berdtta For Swami,
si frorsvinner skuldkenslorna. Gor din
plikt fullstlndigt i det arbete som Swami
har gett dig.

Vid ett annat tillfalle blev Baba tillfri-
gad hur det kunde komma sig att han
kunde utantill nigra sillan spelade kom-
pos i t ioner  av  den ind iske  kompo-
si toren Thyagaraja.  Han svarade:
"Thyagaraja 

fick dessa singer frin mig."

Som sagt, sex miljoner anhengare.

Suen Oue Hansson
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Kvantjaget
Anda sen den moderna kvantmekaniken
formulerades pi 20- och 30-talen har

$'siker och fi losofer spekulerat om vilka

konsekvenser denna radikalt nya syn pi

materien kan f5. Utgingspunkten har

o{rtast varit den brist pi determinism i

klassisk mening som 1r en essentiell del

av den s.k. Kopenhamnstolkningen av

kvantmekan iken.  En l ig t  denna kan

kvantmekaniken vanligwis inte forutsd-
ga resultatet av ett enskilt experiment,

utan bara medelvlrdet av ett stort antal

identiska mltningar.

En annan, och nigot modernare, inspi-

rationskdlla 1r att under speciella frorhil-

landenn kan de kvantmekaniska effek-

terna pi grund av vad som kallas kohe-

rens 
"ftirstdrkas" och 

"fbrstoras" si att de

kan observeras inte bara i mikroskopiska
(d.v.s. "smi") utan ocksi i makroskopis-

ka (d.v.s. "stora" 
system.

En del av dessa spekulationer har varit
tankev ickande och g ivande.  Som
exempel kan nlmnas att Einsteins isikt
att kvantmekaniken pi grund av sin brist
pn determinism inte kan betraktas som
en fundamental $'sikalisk teori (jntF. det

beromda citatet att 
"Gud 

spelar inte

tdrning") gav inspriation till uwecklandet

av teorier med s.k. dolda variabler.

For det mesta har dock de filosofiska

spekulationerna runt kvantmekaniken
varit tiil ringa ny'ttaoch gladje For filosofin

och $'siken. Speciellt gdller det de religiost

inspirerade funderingarna om samband

mellan kvantmekaniken i ena sidan och

Gud, sjl len, den fria vil jan etc. etc. i den

andra.  Klassikern i  denna genre i r
"Fysikens Tao" av den amerikanske fore

detta $'sikern Fritjof Capra och ett av de

senaste exemplen, 
"Kvantjaget", av den

engelska journalisten Danah Zohar.
"Fysikens 

Tao" 1r ingen bra bok; den
mystifierar i srlllet for att fttrklara, men
forfattaren varnar ltminstone sina l lsare
fttr att hans pisti.enden om relationen
rnellan kvantfirsiken och taoismen har
karaktlren av analogier snarare In belag-
da resultat. Dessutom ger han en visser-
l igen torft ig och (redan vid utgivningen)
forildrad, men dock inte helt misslyckad,

introduktion ti l l  modern fysik.

Det 1r svirare att f inna nigot positivt
att s.dga om 

"Kvantiaget". Visst kan jag

rycka att forFattarinnan i Forsta kapitlet

beskriver sina ontologiska och existen-

tiella bekymmer pi ett ganska sympa-

tiskt s1tt, rnen djupet 1r gymnasieupp-
satsens snarare :in den fi losofiska ess:ins.

Resten av boken 1r en Fullstlndig kata-

strof.

I kapitel 2och3 gerZoharen forvirrad,

och ofta helt felaktig, beskrivning av vad

kvantmekanik air. Som exempel kan

nd.mnas diskussionen av Schrodingers

katt och relationen mellan 
"system" 

och

observator, som :ir i det ndrmaste komisk.

E,tt par citat kan illustrera niv5.n: 
"Pi 

nigot

underligt vis som ingen :innu begriper

dog den (kat ten, min anm.) just  <For at t>

vi t ittade pi den. Det var observationen

som dodade katten." (sid 40)

"Vi 
har redan sett att vi Forvandlar

kvantsl'sten'r till vanliga objekt genom
att observera dem." (sid 44)

I kapitel 4 och 5 diskuterar Zohar

medvetandets natur (blde mdnniskors

och elektroners!) for att t i l l  sist, i kapitel

6, presentera den tes som hela boken 1r

byggd pn. Hon pistir att makroskopiska

kvantmekansiska Fenomen 1r centrala

for hjlrnans funktion.

Mer specifikt pistir hon att det exis-

terar ett si kallat Frohlich-kondensat av

koherenta elektriska svd.ngningar, och

senare i boken plstir hon vidare att

begrepp som sji l , vi l ja, relationer och

t.o.m. Gud kan relateras ti l l  korrelatio-

D Esr Pf;n LAR VARA
t<ThRe
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ner i si.dana kondensat. Om detta vore
sant vore det en av de mest revolutone-
rande upptdckterna nS.gonsin inom fy-
sik, kemi, biologi, neuro$'siologi, och
medicin.

S n  v i l k a  1 r  a r g u m e n t e n ?  1 9 6 8
publ icerade den engelske teoret iske

fusikerri H. Frolich tvi artiklar (Physics

Letters,vol.26A, sid. 402, och Int.Journal
of Quannrtn Chemistry vol. II, sid. 641,
der han beskriver en teoretisk modell lor
vibrerande elektriska dipoler kopplade
dels ti l l  ett v:irmebad, och dels ti l l  en
yttre drivrnekanism.

Han visar att under vissa fiorhil lan-
clen kan han i denna modell fi en ryp av
koherens, och vidar e speleu/eradehan att

eftersom cellmembraner och makrorno-
lekyler har mi.nga pohra enheter, si kan-
ske denna modell dr av relevans for verk-
l iga biologiska system. Dessa idder ut-
vecklades av Frohlich och andra isenare
artiklar, och experiment har gjorts lor att
forsoka piv isa existensen av de s.k.

Frohlichkondensaren.

Trots att f lera grupper gjort experi-
rnent finns inga klara belagg for att sida-
na kondensat verkligen existerar i levan-
de organismer. Enligt vad jag vet, f inns
det inte ens nigra experiment som gor
hypotesen trolig.

I en idealvlrld kunde diskussionen av
"Kvantjaget" 

sluta hir; i den verkliga
vdrlden har boken fi.tt massor av okritisk

uppmdrksamhet bide i press och radio,
si det 1r pl sin plats att pterligare granska
"Kvant jaget"  

och de speciel l t  med
avseende pi Zohars argumentations-
teknik.

Fas tdn  beskr ivn ingen av  kvant -
mekaniken i kapitel 2 och 3 dr hopplost
forvirrad finns spir av att ftirfattarinnan
ettdera vet ni.got hon inte vill sdga lesarna
eller (troligare) att n5.gon med kunskaper
i kvantrnekanik pipekat att vad hon
skrivit 1r felaktigt. Exempelvis finns en
heldelbrasklappar (t.ex. fotnot ** pisid.
43) vad gdller resonemanget om Schro-
dingers katt. Ocksi i den inledande dis-
kussionen om 

"kvantmedvetandet" 
och

Frohlichkondensaten pipekar hon att
det ror sig om 

"antaganden", "analogier"

(sid77) och 
"tro" (sid 86). Frin och med

kapitel 7 shpper hon dock alla hdmning-
ar efter att pi sid. 99 ha konstaterat att

" . . .  (v ig -par t i ke l -dua l i te ten)  b l i r
mycket mer dn en metafor. 

"Kuantstof-

ftrt" udg-partiheldualitet blir dd de mest
primdra fi;rbdlkndet melkn hropp och
sjril i utirlden oclt hLrnan i alb det som ui pd
hagre niuder uppfaftar som liuets psyhiska
oc,bfisisha aspehter"(sid. 99, Zohars kur-
sivering).

Nlr hon Sterkommer till Schrodingers
katt pi sid. 183 konstaterar hon, denna
ging utan ni.gon som helst tvekan, att
"Genom 

att observera Schrodingers katt

rlddar eller dodar jag den". Tron och
antagandena i de ftirsta kap itlen har bl ivit
etablerade sanningar.

Det vore sloseri med tid arr ndrmare
gi in pi de Foljande kapitlens resonemang
om 

"kvantidentitet", "kvantrelationer"

etc., men de dr fyllda med pistienden i
sti l  med 

"Det 
dr n5.got djupt kvinnligt i

att se jagetsom ett led i en kvantprocess"
(sid. 154) och utldggningar av typen:

"(livets) 
kreativitet hdrror frin den

formiga som a l la  levande sys tem
(Prigoginesystem av Frohlichryp) har att
hamta ostrukturerad, trcig och kaotisk
materia frin den omgivande miljon och
engagera den i en dynamisk, omsesidigt
skapande dialog som resulterar bide i
mer komplex struktur och i storre ordnad
koherens" (sid. 227).

Det torde framgi att jag anser att
"Kvantjaget" 

er en ovanligt motbjudan-
de bok, och den som darlor misstdnker
att citaten ovan 1r icke-representativa
eller tagna ur sitt sammanhang, i den
mi.n ett sidant finns, kan lina 

"Kvantia-

get" pi ndrmaste folkbibliotek och doma
sji lv. (Chansen :ir stor att den finns
ti l lgenglig: si har t.ex. Goteborgs stads-
bibliotek kopt ca 25 exemplar.) Zohar
framstiller sina fullstdndigt ogrundade
(och i mitt rycke dessutom trikiga) hy-
poteser pi ett bedragligt sitt - om hon
sjdlv tror pi vad hon skriver eller bara
profiterar pi behovet av kvasireligion 1r
harvid helt ointressanr.

Thors Hans Hansson
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dessa och liknande frigor. Kurtz, som rlr

professor emeritus i f i losofi, har varit

ordlorande i CSICOP (Committee for

the Scientif ic Investigation of Claims of

the Paranormal) sedan starten 197 6, ocl'r
dr dessutom en ledande foretrldare fbr

den internationella humanetiska rorel-

sen.

Den mAngtydiga skepticis-
men
Anvdndningen av begreppet skepticisrn

om t ex CSICOP och Vetenskap och

folkbildning kan vara fttrvirrande for

den som kanner ti l l  den skepticism sorn

brukar isyftas i filosofihistorien. De filo-

sofiska skeptikerna, t ex Pyrrhon (.,

360-270 fKr) och Rend Descartes (1569'

1650) utmdrkte sig genom att Forneka
eller bewivla mojl igheten ti l l  mdnsklig
kunskap over huvud taget. Moderna
skeptiker utm:irker sig ju tvdrtom ge-
nonl att mycl<et starkt betona att mdnsk-
lig kunskap kan uppnis - ndrnligen ge-
non-r t i l ir inrpning av vetenskaplig metod.

Men 
"skept ic ism" dr inte enbart  en

fi losofisk Fackterm. Ordet har ocksi. an-

dra berydelser. E,n bra sammanFattning
av dess ol ika inneborder f inner v i  i  det
frln'rsta engelska lexikonet, OxFord E.g-
lish Dictionary. (Det svarar ungefdr n-rot
Sve nska Akade nriens ordbok.) D:ir ang-
es $'ra inneborder av ordet 

"sceptic" 
eller

"skept ic"  ("skept iker") .

1. E,n son'r i l ikhet rned Pyrrhos och
hans ler jungar i  det  ant ika Grekland

bewivlar rno j l igheten av verkl ig kunskap

av nigot sonr l 'relst slag; en som hevdar

att det saknas adekvata skal fur att vara

s:iker pi att vi l l<en sot'n helst sats l ir sann.

2. F,n sorn betvivlar riktigheten i det

som uppges vrlrA kunskap i nigot speci-
el l t  studieornr ide ( t  ex metafrs ik,  teolo-

gi ,  naturvetenskap etc.)

3. En son'r betvil ' lar, nlen inte absolut
fornekar,  satr t r ingen hos den kr istna rel i -

g ionen el ler  v ikt iga delar dlrav,  en son' I
inte t ror  p i  kr istendonren.

4. F,ns:rn n ingssdkare, en undersc!kare
som :innu inte nitt fram ti l l  slutl iea
overn'gelser.

Samma Ur^  inneborder  av  o rde t
"skeptiker" f inns ocks5. pi svenska. Pi

engelska rir de alla belagda itminstone

sedan borjan av 1600-talet, och siledes
vdl hlvdvunna i spriket.

"Ny skepticism"
Det fbrefaller rnig naturligt att hanfora

den moderna skeptikerrorelsens skepti-

cism ti l l  den andra och/eller f iarde kate-

--t

l l

Ar vi
skeptiker?
PaulKurtz, The lt{eu Skepticism. Inquiry

and Reliable Ktowledge, Prometheus

Books, Buffalo,  NY. 1992,371 pp.

I internationella sammanhang brukar

den rorelse som Vetenskap och folkbild-

ning ingir i kallas lor 
"skeptikerna" ("the

skeptics"). Ar detta en bra beskrivning av

vad rorelsen syftar t i l l? Vad dr det egent-

l igen som skeptikerna 1r skeptiska ti l l?

Hur ska verksamheten avgrdnsas? I sin

senaste bok ger Paul Kurtz sina svar pi
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gorin enligt lexikonets lista. Ni.gon star-
kare forbindelse med den fbrsta, klas-

siskt filosofiska innebctrden, behover inte
foreligga. Detta 1r emellertid inte Kurtz
stindpunkt. Han nrimner inte ordets
icke-fi losofiska inneborder, utan sciker i

stdllet visa hur CSICOPs arbete passar in
i en ny form av fi losofisk skepticism.

Denna 
"nya 

skepticisnr", som alltsS.
har gett boken sitt namn, utmdrker sig

genom att vara 
"inte 

total, utan... be-

grlnsad ti l l  undersokningens kontext.
Vi karr drirfor kalla den en selektiu eller

k o r tex tu e//skepticis m. Man behover inte

betvivla allt pi en ging, utan enbart vissa

frigor i den begrdnsade kontexten kring

en undersokning". Den nya skepticis-
rnen dr ocksi 

" 
positiu och honstruletiu.

Den innefattar en omvandling av den

negativa kritiska analysen av anspr5.k om

kunskap ti l l  ett positivt bidrag ti l l  den

skeptiska underscikningens tillvdxt och

uweckling."

Det dr, trots uttalanden av detta slag,

svirt att riktigt fl grepp om vad den nya

skepticismen 1r lor slags fi losofisk stind-

punkt. I mycket stor utstrdckning fore-

faller den att sammanfalla med den ame-
rikanska pragmatiska traditionen fr5.n

Peirce och Dewey. I vart fall passar Kurz'

filosofiska stindpunkt mycket blttre in

pi termen 
"pragmatism" in p5. termen

"skept ic ism".

Skepticism i f i losofisk mening inne-

bar bl a att man seriost bewivlar t ex

yttervdrldens existens, mojligheten att
veta att man har en kropp, etc. Den
filosofiska skepticismen dr darflor ingen

anvdndbar iddkella fiir den skepticistiska
rorelsen. E,nligt min mening borde Kurtz

ha konstaterat cletta, snarare dn att Forso-
ka koppla samman CSICOPs skepti-

cisrn med traditionell t'ilosofisk skepti-
cism.

TvA slags skepticism
Den skeptiska rorelsen tillimpar sin skep-
ticism pi 

"paranormala 
fenomen". CSI-

COP, l iksom minga andra skeptiska
organisationer, har t o m namn och
stadgar som anger att paranormala feno-
men :ir det dmnesomride som man syss-
lar med. Kurtz och minga andra skepti-
ker rdknar sig som 

"skeptiker 
i friga om

det paranormala".

Ordet 
"paranormal" 

syftar i allmdn-
het pi sidana lormodade fenomen som
studeras av parapsykologer, t ex telepati,
extrasensorisk perception, prekognition
och psykokinesi. Men CSICOP, som ju

enligt stadgarna ska syssla med paranor-
mala fenomen, har i praktiken ocksi
kommit att dgna uppmlrksamhet it en
rad andra fenomen som t ex astrologi,
Tarotkort, biorytmer, UFO, forntida
astronauter, eldgi.ng, scientologi, kvack-
salveri och mycket annat. Dessa foreteel-
ser har ofta inrymts i nigot slags uwid-
gad definition av begreppet 

"paranor-

mal" .

Minga enskilda skeptiker, och en del
skeptikergrupper (daribland Vetenskap
och folkbildning) foredrar att avgrd.nsa
omri.det till att handla om 

"pseudove-

tenskap", snarare In 
"paranormala 

feno-
men". Man kan darft;r skilja mellan en
"anti-pseudovetenskaplig" 

och en 
"anti-

paranormal" tendens. Skillnaden dr inte
alltid rydlig, och markerar ingen mot-
sdttning i det praktiska arbetet, men det
dr dndi friga om w5. skilda sd.tt att av-
grdnsa arbetsomridet.

Gardner och Kurtz
Martin Gardners bok 

"Fads 
and fallacies

in the name of science", en av den mo-
derna skeptiska rcirelsens klassiker, 1r -

som framgir redan av titeln - ett av de
frd.msta uttrycken Fcir en anti-pseudove-

tenskaplig stindpunkt. Kurtz' 
"The 

New
Skepticism" g.r uttryck fcir den anti-
paranormala uppfattningen.

Som jag redan ndmnt ir skil lnaden i
praktiken i regel inte si stor. De flesta
anti-paranormalister, deribland Kurtz,
1r motsti.ndare till pseudovetenskap dven
ndr den inte handlar om paranormala
fenomen. Eftersom inga paranormala
fenomen har pivisats (enligt den gdngse
vetenskapens beviskrav) ar det inte sv5.rt
For anti-paranormalister och motstinda-
re till pseudovetenskap att enas i g.-
mensamma st5.ndpunkter i frigor som
gdller parapsykologi.

Zta^
-TAtvt< OM JAc (NrrE le

[?f lC( G T P,qRavoRrvt,4L ./

Ar Loch Ness-odjuret pa-
ranormalt?
Det finns dock itminstone w!. viktiga
skillnader mellan de bida stindpunkter-
na. Den ena dr att anti-paranormalister
(i sin egenskap av just detta) inte kritise-
rar sS.dana pseudovetenskaper som inte
handlar om paranormala fenomen. Det
gdller t ex pseudovetenskaplig krypto-
zoologi (tro pi Loch Ness-monstret m fl)
och minga former av ufologi och kvack-
salveri. Kurtz inkluderar visserligen Loch
Ness-monstret i ett slags utvidgad defi-
nition av det paranormala, men ordets
definition blir pi detta sltt mycket wek-
sam. Om Nessie finns ir hon ett diur
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(kan man formoda), och alls inre nigot
paranormalt fenomen. Den utvidgade
def ln i t ionen 1r rnihlnda organisat ions-
pol i t iskt  behandig inom CSICOP, men
intellektuellt hil ler den knappast rni.t-
t e t .

For Vetenskap och folkbildnings del
f inns inget organisat ionspol i t iskt  behov
av en sidan uwidgad definit ion, efter-
som lo renin gens verksam hetsomrS.de i n te
:ir avgrdnsat t i l l  paranormala fenomen.
Stadgarna nimner inte ens s5.dana feno-
men, utan talar i stl l let om 

"felaktiga

forestdllningar i fr igor som kan avgoras
vetenskapligt".

Skepticism och religion
Den andra stora skil lnaden mellan en
anti-paranormal och en anti-pseudove-
tenskaplig instdllning 1r att den senare
men inte den Forra dr neutral i ( icke-

empiriska) religiosa trosfrigor. Det f inns
visserligen religionsanknutna hror som
har pseudovetenskaplig karaktdr, t ex
kreationismen och pistiendena om svep-
duken iTur in .

I dessa frigor engagerar sig sivdl anti-
paranormalister som motstS.ndare ti l l
pseudovetenskap. Men infor fri.gor som
Guds existens och sjdlens ododlighet gcir
de senare halt. I sin gdngse formulering
kan dessa frigor inte avgoras av ve-
tenskapen, och en religios tro som inte
utger sig lor att vara vetenskapligt grun-
dad ar inte pseudovetenskaplig.

Fr5.n en anti-paranormal stindpunkt
1r det daremot foljdenligt att behandla
tron pi Gud pi i princip samma sdtt som
tro pi empiriskt provbara pistienden
om t ex E,SP och astrologi.

Skeptiker som ocksi Ir aktiva i antire-
l igiosa organisationer intar ofta den anti-
paranormala stindpunkten, och Kurtz
1r inget undantag. Han krit iserar ocksi
de skeptiker som inte delar hans ateistis-
ka hil lning:

26

"En 
fr5.ga av sdrskilt intresse rir det

faktum att minga av dem sonr rir skepri-
ker i fr iga om det paranornrala har sagr
att de inte vil l  behandla relieiosa frigor,
som grundas i lorsta hand pn tro, utan
enbart  de pist ienden som har i rminsto-
ne nigot empiriskt innehil l. Jag vil l  sva.ra
att denna stindpunkt dr ett s.dtt att sl ing-
ra sig undan och att den skeptiska mero-
den inte bara helt godq'ckligt ska ar,-
grdnsas ti l l  de frigor som det bedorns
vara bekv;imt att lgna sig it och inte rit
dem som handlar om samhellets heliga
kor... Nigra forsiktiga skeptiker kan t: in-
kas vlgra att utova sin skepticism inon-r
trons heliga omride, och vil l  bevara reli-
g ionens terr i tor ie l la hegemoni,  men det-
ta Forefaller mig att vara en olorsvarlig
sti.ndpunkt."

Annorlunda i praktiken
Men CSICOPs praktiska verksanrhet
talar ett helt annat sprik. I praktiken har
CSICOP hil l i t sig undan frin religiosa
frigor, utom just ndr religionen handlar
om empiriskt provbara ting. Detta ft ir-
k larar Kurrz s i  hdr:

"Vi 
beslutade - och detta var mih:in-

da ett godtyckligt beslut - att inte be-
handla dessa frigor, av tvi skal. For det
forsta vil le vi begrlnsa oss ti l l  r igorcisa
vetenskapIiga undesokningar, och n'ringa
religiosa pistienden kunde inte behancl-
las pi detta sdtt och grundades pi tro,
inte pi vetenskap. For det andra var
minga av de mdnniskor som engagerade
sig i kommittdns arbete sji lva religiosa."

CSICOP 1r, enligt sitt namn och sina
stadgar, en 

"anti-paranormal" 
organisa-

tion. Men trots att man i teorin definie-
rar sig som anti-paranormal, t i lhmpar
man i praktiken en anti-pseudoveten-
skaplig grlnsdragning. Detta framgir av
att man rdknar UFO, kvacksalveri m m

til l  r, 'erksamhetson'rridet, medan renr
reli giosa fiSeo r undviks.

f)en an ti-pseudoverenskapli ga grrins-
clraeningen, sorn Kurtz inte al ls omndm-
11er ' ,51,11J'11- enl igt  min nrening bdttre mot
cien skeptiska rorelsens syfre. Vertenskap
och folkbi ldnines stadgar eor ingen ski i l -
Ir:rd rrellan pseudclvetenskap rned och
utan paranorrnala pist ienden, och i
rnotsats ti l l  CSICOP behover vi cldrlor
inte t i l ler ipa tv ivelakt iga orntolkningar
av beereppet 

"paranornral" 
Fcir att agna

oss i t  en gr:rnskning av de senare.  Vi  har
ocksi  pr incipiel la skr i l  (och inte bara
taktiska sk:i l som CSICOP) for att inte
behandla rel ig iosa trosuppfat tn ingar.

Att leva utan myter
Kurtz:ir angel:igen att framhill la atr skep-
t ic isnren inte inneb: i r  br istande fc i rst . le l -
se lor  k inslol ivers behor. .  Han gir  t i l loch
n'red sir l irngt son'r t i l l  att acceptera arr
vissa mvter kan behciv:rs, b:lde i privatl i-
vet och i sarnhril lsl ivet.

"Men 
den mdnskl iga c iv i l isat ionens

historia t].der starkt p:l atr de allra flesra
inte kan leva utan mlrter, och att dessa
mvter har en funkt ionel l  ro l l  i  mdnsldigt
beteende. En paradoxal fuljd av derta 1r
a t t  m inga nr lnn iskor  sku l le  b l iga lna  om
de for lorade sina i l lusioner.  Det 1r mot-
v i l l igt  som jag sr lger detta. . .

I sjri lva verket kan somliga i l lusioner
vara terapeutiska och vara nodvdndiga
for den psy'kiska helsan. Med andra ord
dr det inte allt id nodvlndigt att bq^t
varje i l lusion som en mlnniska har; ry att
gora si kan undergrlva hennes civerry-
gelser, engagemang och motiv fur atr
leva."

Som exempel pi sidana myter ndm-
ner han en mans tro att hans hustru dr
den vackraste kvinnan i vdrlden och t o
m nigra historiska myter:
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"Si 
r ex kan det handa att generation

efter generation av amerikaner tror atr
Washington, Jefferson, Madison och
Franklin var giganter, hjl l tar och mdn
med den ldlaste karaktdr. Detta kan
bidra ti l l  engagemanget for det demo-
kratiska medborgarskapets dygder, riven
om en grundlig historisk studie skulle
kunna avsloja deras minga personliga fel
och personlighetsdefekter. "

Religiosa myter
Jag har svirt lor att I5 detta resonemang
art gi il-rop med Kurtz' avsti,ndstagande
frin all religios eller paranormal tro. Det
foreFaller rnig uppenbart att tron pi
paranormala fenomen, tex inom traditio-
nella religioner som kristendom och is-
lam, bidrar t i l l  att ge minga mlnniskor
"civerrygelser, 

engagemang och motiv
For att leva" och i minga fall ocksi
understcidjer "det 

demokratiska med-
borgarskapets dygder". Kurrz anser up-
penbarligen arr religiosa overrygelser har
negativa effekter som ijvervdger alla si-
dan a positiva effekter. Han nd.mner emel-
lertid inte religion i sitt avsnitt om my-
ters positiva effekter. Llsaren hmnas
darfor ovetande om hans argument for
att ha en mera negativ insrdllning till
religiosa In till andra myrer.

Det dr angeleget att skepticismens
grundp rinciper blir grundligr diskutera-
de, och Kurrz' bok ger ett vlrdefullt
bidrag ti l l  den diskussionen. For egen
del anser jag dock att grundprinciperna
ska handla om instl l lningen ti l l  (bra och
defig) vetenskap, snarare dn om instlll-
ningen till pistitr paranormala feno-
men.

Sven Ove Hanss,rn

Till vetenskapens
forsvar i lndien

H Narasimhaiah (red.), Science, Nonsci-
ence and tlte Parano rmal, TheBangalore
Science Forum, Indien 1987.

Det dr vid det har laget ganska gort om
samlingsvolymer pi engelska med kritis-
ka granskningar av olika paranormala
fenomen. Den har indiska volymen skil-
jer sig frin flertalet genom att utciver ett
urval av de basta amerikanska texterna
(mest frin Skeptical Inquirer) ocksi inne-
hilla ett antal inhemska bidrag av hog
kvalitet. Indien torde vara, jd.msides med
USA, det land som har den mest aktiva
skeptikerrcirelsen.

Vi har mycket att lara av de indiska
skeptikerna, inre minst som mi.n ga av
deras studieobjekt si sminingom ni.r
vd.sterlandet i starkt kommersialiserad
form.

Ofta tilhmpar de indiska skeptikerna
mycket handfasta undersokningsmeto-
der. Si hlr berdttar r ex bokens redaktcir,

$'sikprofessorn H Narasimhaiah, om en
undersokning som han sjilv var med om
att genomftira.

Det gallde en sjuirig pojke vid namn
Sai Krishna som redan skaflat sig stor
bercimmelse ftir sin ftirmiga arr framkal-
la helig aska ur intet. (Ett mycket vanligt
fenomen i Indien, utcivat ocksi av den
mera kande Sai Baba.) En kommittd av
skeptiker hade sdllat sig till den unge
pojkens tillbedjare vid en ceremoni.

"Tre 
medlemmar av kommittdn, Dr.

Vinoda N. Murthy, professor B. Kuppa
Swamy och Dr. Anupama Niranjana
ikte till Pandavapura torsdagen den 8
jufi 1976 och ftirvdntade sig att fl se
miraklet, som vanligen intriffar pi tors-
dagar i samband med Bhajan (bciner).

Kommittdns medlemmar avsl<i jade inte
sin identitet och satt bland de andra
tillbedjarna. Den dagen skedde inget
mirakel.

Torsdagen den I 5 juli l976i.kte sam-
ma tre medlemmar dit igen incognito.
Bhajan tog slut. Den sovande polken
vaknade. Det skedde inget mirakel. For-
samlingen var p5. vdg att skingras. Di
mdrkte Dr. Vinoda N. Murthy att poj-
ken upprepade ginger satte sin hand
mot midjan och verkade besvdrad, och
hon sig ocksi ett snore dingla fram. Av
nyfi kenhet och misstlnksamhet drog hon
i snoret och, kan man tdnka sie, den
gomda askan ramlade ut ur r.r.,d.rflad.r-
I la .  

"

Episoden blev mycket omskriven i
Indien, och satte sropp for Sai Krishnas
karrier som helig man.

Efter denna framging bestdmde sig
kommittdn lor att undersoka den be-
romde Sai Baba. Narasimhaiah, som var
kommittdns ordforande, skrev brev efter
brev till Sai Baba och beglrde att fl
undersoka hans mirakel med vetenskap-
liga metoder. Sai Baba bevtrdigade ho-
nom inte ens med ert svar, men de skick-
ligt formulerade breven fick en hel del
uppmdrksamhet i den indiska pressen.

Narasimhaiah var ocks5. ordforande i
en kommittd som fick uppdrag av del-
statsregeringen i Karnataka att undersci-
ka s k Banamathi, dvs trolldom och
hdxkonster, som stlllt till med mycket
bekymmer pi minga hil l  i  delsratens
norra delar. Vdrst drabbad var byn Pas-
tapur, dlr minga invi.nare midde myck-
et di.ligt av de besvdrjelser som de trodde
sig vara utsatta for.

I januari lg8l ikte kommittdn ti l l
Pastapur och genomlorde en sror inter-
vjuundersokning. Byn ir avlegset bela-
gen och kunde bara ni.s pi mycket diliga
vagar. Elektricitet var inte indragen i
byns bostadshus, och de hygieniska for-
hillandena var diliga.
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Kommittdn fick in ett stort antal rap-

porter om fenomen som ansi.gs bero pi

trolldom: Foremil forsvan n. Kader bor-

iade brinn:r. Stenar ramlade ned pi hus-

tak. Vissa Forenril, bl a citroner, dok upp

pri ov:intade stl l len. Ndr man cippnade

eller st:ingde en av dorrarna i huset,

skakade andra dorrar i huset. Kor gav

plots l igt  mindre mjolk in t id igare.  Svar-

ta sir upptrldde pi kroppen pi en del av

bt.invinarna.

Inga av dessa hendelser var svi.ra att

forklara pi naturligt s1tt. En sari som

borjar brinna hade t ex legat invid en

oppen eldstad. Personer hade iakttagits

kasta stenar och placera ut  c i t roner.  Det

[r r"r n s cive rh uvud target i n ga s :irski lt mi rk-

r,: irdiga eller ov.{ntade fenomen.

Til l stor del handlade Bana matlt i i

st: i l let om att byns invinare omtolkade

vardagliga hdndelser ti l l  att handla orn

trol ldom. 
"Tron 

pi  Banamathi  dr  s i

djupt rotad att t o m vanliga f 'siska
sjukdomar som astma, lepra, tuberku-

los,  anemi och vi taminbr ists iukdomar

t i l lskr ivs Banamathi .  
"

N{iinniskorna hade blivit si rddda att

c-le trodcle sig vara drabbade av trolldonr

si. snart de inte midde bra. Det hade gitt

s i  l ingt  at t  t  o m norntala var iat ioner i

m.iolkmlngden frin er-r ko - ett fenonren

som annars 1r r , l lbekant pn den indiska

landsbygden - tolkades som en eff-ekt irv

trolldon-r.

Det saknades inte profitorer son'I ut-

lovade motmedel mot trolldon-ren. Flera

farnil jer hade blivit utblottade efter att

ha betalat stora sunrmor for sidana ti lns-

ter. Trolldomstron hade ocksii pi andra

siitt orsakat mycket l idande och lven

psvkisk oh:i lsa, menade kommittdn i sin

rapport t i l l  delstatsregeringen.

Rapporten utmynnade i  en ser ie re-

komtnendat ioner om vad sonr borde

goras for att stdvja trolldomsraseriet.

Onrri ldet borde fh bettre skolor, och i

skolundervisningen skul le barnen ld.ra

sig at t  senonrsl<ida vidskepelse.  Omri-

det borde fn bittre sjukvird, bl a en
utbyggnad av den ndrmast obefintl iga
psykiatrin. Vidare borde regeringen fort-
sdtta arbetet med att avsloja pistidd troll-
don-r.

Slutl igen kan jag inte avsti fr in att
referera den obetalbara histor ien onr

vogin son-r skulle ska{tfa lram regn. Det
hela intr l f fade i r  1985, n: i r  torkan hir t

drabbade staden Bangalore. Stadens vat-

tenmynclighe t oroades dver att en av dess
viktigaste vattenresen'oare r, dam men vid

Thippagondanahall i, hdll pi att tcjn'r-
mas. Den 18 apr i l  var vat tenniv in bara
23 fot �  (Den ar 74 fot  n: i r  dammen r i r

Ful l . )

N'lyndigheten ensagerade di en 1'ogi.
Sri Shivabalal'ogi, sorn lovade atr rnecl

sina [-rciner kunna fr ' l la danrntett. Hatr
viintade dock ett gott sq'cke mer lttt e tr

n'rinad mecl att genomfora cerentotritr.
Den 30 rnaj  kordes han i  l inrousin t i l l

dammen och satte sig att nreditera srtttt-

t id igt  sorn en samling:rnhlngrtre ut l tordc

extatiska danser runt irononr. Cercntc-r-
nin avslntirdes med att helig ask,r och

naigra andra heliga forenrll kastacles necl

i vattnet. f): irefter forklaracle vogin fi jr

de nl in,arande myndiehetsrepresel t ren-
terna och iourn:r l is ternr l  at t  c lantmen

skulle vara fi. l ld inom en rnitrad.

Han l - rade en god chans at t  
" lvckas",

eftersom monsunregnen nLl vtr pi I 'r ig.

Men lyckan stod honom inte bi .  f )en 29
juni  rapporterade t ic ln ingarna at t  vAt-

tenstindet under den senaste tl irnaclen

hade sjunki t  f r in 14,5 dl l7,1 l rot .  I r {en

Sri Shivabalavogiblev inte svaret sk1'ldig

:.11." 
interviuades av en tidnir-rgsreiror-

"Vern 
gav die intrl 'cke t att jag har bett

dessa 30 dagar bara fior Thippagondan,r-

hall i? Jag bad faktiskt lor hela delstaten.

Regnar det inte i hela delstaten nu? Det

kommer att regna kring Thippagonda-
nahall i ocksi. Det handlar orn en vecka

eller n i. Vore det inte oritwist att stop-

pa regnet i de andra delarna av delstaten

och fl regn bara hit? Ska vi berova hela
delstaten dess vatten bara for att fr regn
i  Thippagondanahal l i?. . .  Jag misslyckas
aldr ig.  Jag har [orstort  min hdlsa genom
mina intensiva anstr : inqningar at t  br inqrr
resn t i l l  denna torkdrabbade delstat .
Tidigt r.arje rnorgon eirr iag dlt.yaru t tre
t imnrar utrn Lrppeh: i l l ,  s : i rski l t  For Thipp-
agondanuhal l i .  Bekr.nrra er inte.  Det
konrmer at t  regna snirr t . "

St,ett Ot,e Hattssott

"Man 
ska  in te  kas ta  u t  bar -

net rnecl Lr:rdvattnet. Men
r-riir badet har r-rr-rclersokts noga
och befirnnits inte innel 'r i l la
nigot [-xrrn, kasrrr Llt vettne [1"

Jarttes R'zndi
(I.Jational Capi ral Area

Skeptical Eye uol 7, nr 4)
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IUnderverk i Norge?
Tidskrifte n Shepsis, en norsk motsvar-
ighet till For-rverr, har utkommit med
fi men mycket vd"lgjorda nummer. Nr 4,

som utkom viren 1994, beledsagades av

ett brev d1r det meddelades att foreningen
och tidskriften genomgitt 

"en 
dramtisk

ner-doden-opplevelse". Overarbetade
a k t i v i s t e r  o r k a d e  i n t e  l i n g r e ,  o c h
F c i r e n i n g e n  

" s i  
u t  t i l  a  t r e  i n n  i

terminalfasen". Men plotsligt skedde ett

rnirakel: Nya arbetsvil l iga medlemmar
och 

"restituerte 
aktivister" ,og vid, och

producerade bl a ett nytt nummer av

Skepsis.

Numret 1r v:i lmatat och innehil ler
material bl a om vandringssdgner och

satanism. Flera svenskar medverkar i

n u m r e t .  B l  a  i n t e r v j u a s  B e n g t  a f
Klintberg, och Hikan Blomquist skriver
on1 nynazism och ufologi.

Ga pa glddande kol?
Den som vi l l  g i  p i  g lodande kol  i

Kalifornien har itminstone wi. alternativ

attvdlja mellan. The Firewalhinglnstitute

of Researcb and Eciucation erbjuder eld-

girg mot det facila priset 3500 dollar.

S k ep ti cs S o ci e tyanordnar eldging gra-
tis. Di f i.r rnan dock ti l l  pi kopet en
lorellsning av en frsiker som lorklarar de

pr inciper inom vlrmel i ran som gor

eldg&ng frsikaliskt mojl ig. Kan det vara

r,lrt 3500 dollar att sl ippa den fiore-
l isningen?

$keptic uo/ 2, nr 2, 1993)

K*N tNqEN Asr*f( oLccr
PGK4 P,.& Enr pM Dd

KARN K;<+FT vtrRr<EN

At t  4ELT '  sAKRA 7

Astrologisk reaktor-
sdkerhet
Chefen for det litauiska kdrnkrafwerket
Ignalia har sokt rid hos den ryske
astrologen Pawel Globa om ndr framtida
olyckstillbud kan komma att intrdffa.
Globa har hevdat att det finns risk for en
olycka den B mars 1997 .FGafwerkschefen
menar att 

"vi 
inte har rid att ignorera ett

sidant tillklnnagivande".

@er Skepdker nr 2, 1994)

CIA och pseudovetenskap
CIA har kritiserasts hirt For att dubbela-
genten Aldrich Ames upptdcktes alltFor
sent. Att han klarade sig sn hnge verkar
bl a ha berott pi att han klarade tester
med logndetektorer. Amerikanska skep-
tiker menar att CIA fallit offer for den
pseudovetenskapliga furestillningen att
logner alltid avslojas av logndetektorer,

eftersom det skulle finnas en $'siologisk
reaktion pi att berdtta en logn.

(l.Iorth Texas Skeptic, april
I 994)

Polaroid-tr ick
I Georgia Skeptic (hostnumret 1993)

gorAnson Kennedy en nptig genomging
av trick med Polaroidkameror. De flesta
mdnniskor verkar ha en mycket hogre
ti l l tro ti l l  Polaroidbilder ln ti l l  andra
fotografier. Kameran levererar ju bilden
automatiskt strax efter att man exponerat
f i lmen, s i  hur skul le nigon kunna
manipulera bilden? Allt fr in UFOn ti l l
spoken och auror har 

"bevisats" med
Polaroidkamerans hj alp.

I sjdlva verket dr det forvinansvart
enkelt att manipulera en Polaroidbild,
men manipulationen m5.ste utfbras inn-
an man tar bilden. Det viktigaste for att
lyckas ir att man oppnar och forsluter
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f i lmforpackningen si lorsiktigt (httast i
bottnen) att det sedan kan se ut om om
nran oppnar en orord lrorpackning. Sjel-
va tekniken for dubbelexponering 1r inte
svir:rre i in for vanlig fi lm.

Skadliga naturmedel
I Belgien har ett 7\-al personer insjuk-
nat med njurskador, i nigra fall mycket

allvarligt, efter att l 'ra intagit en kinesisk
ortrnedic in.  Medicinen gavs i  samband
nred fasta.

@er Skepuker rtr 2, 1994)

Musikal iska nudlar
E tt j apanskt foretag (Takasago Shokuhin)
har boriat sll ja nudlar som fttt torka i

lokaler der man oavbrutet spelatVivaldis
D e fy ra dr"s ti de rn a. E,nl igt foretaget sakn ar

man vetenskaplig forklaring, men anser
det klarlagt att Vivaldis rnusik furhojer

smaken hos nudlarna.

AJ.* Zealand Skeptic sePt.,
t 993)

Vdrldens slut Ar 2000?
I llietu Zealond Skeptic (mars 1994) ger

J i -  R i n g  e n  v a l b e h o v l i g  h i s t o r i s k

bakgrund ti l l  de donredagsprofetior infi;r

i r  2000 som redan bor jar  anhopas.

Vir t iderdkning uppfanns &r 525 w

Dionysius Exiguus. Han r lknade emel-
lertid fel pl f i 'ra ir. Om man korrigerar
felet, kommer man Fram ti l l  att Jesus
Foddes ir 4 fore l(ristus. Det fanns flera
konkurrerande t ider.dkningar,  och dnnu
ir  1000 hade den nuvarande t iderdk-
ninger-r inte slagit igenom. Den vanliga

forestdllningen att det lorekom sdrskilt
minga domedagsprofet ior  inFor i r  1000

ir ddrlor av allt att doma felaktie.

3 0

Varfor just  i r  2000 -  ien t iderdkning
som alltsi innehil ler ett fel orn fyra ir -

skulle Fora med sig jordens underging :ir
inte lett att forsti.

Utomjordingar?
D e t  a m e r i k a n s k a  b o u l e v a r d b l a d e t
Weekly Vorld Netus har istadkonrnrit
viss uppmdrksamhet med sitt pistiende
at t  to lv  namngivna senatorer  i  den
arnerikanska kongressen i sjri lva verket ar
u to rn jo rd ingar .  En av  c lem,  Nancv
Kassenbaum, svarade med ett pressn'red-
delande pi vad som uppgavs vara hennes
utomjordiska modersnril. 

"Texdl 
sFaerr

ad rtaetr adf aer v aer avc; lkad jr v"waer alj
lkaerh."

Formodligen ti l lrdckligt for att drift i-
ga ufologer ska kunna r:ikna ut vilket
solsystem hon kommer frin.

ffampa Bay Skeptrcs uo/ 7, nr
r, rgg4)

Utomjordiska bolag
Delstaten Nevada i USA har en m1'cket
l iberal bolagslagstiftning som sor c{et
mojligt att registrera bolag som inte skulle
bli registrerade pl annat hell i  USA.

Under de senaste lren har allt f ler
bolag registrerats i Nevada med utom-
jordiska sryrelseledamciter. Flera regist-
rerade sryrelseledamoter i foretag som

Motbersltip, Inc., Star Dust Seruices, Cos-
ntos Ventures, Irtc, n-r fl uppges ha sin
hemvist pi diverse rynrdskepp frin frim-
mande plar-reter.

Den frirr foretagsanrheten kiinner inga
gninser l

(Sceptic uol 2. ttr 2, 1993)

Fdrsdkring mot ET-attack
I Kalifornien bedriver N{ichael St. Larv-
rence ett forsiikringsl-rolag nred nrycket
special iserad verksanrhet,  

"The 
UFO

A b d u c t i o n  I n s u r a n c e  C o . "  F o r s 1 k -
r ingsprenr ien r i r  enclast  9,95 dol lar  per
i r .  Onr fors: ikr ingstagaren bl i r  k idnap-
pad av en utomjordins,  r - r tbetalar bola-
get et t  beloppr orn 10 nr i l ioner dol lar .
Orn h:rn eller l-ron blir upp:iten av en
utornjording, utbetalas et t  hogre belopp,
20  nr i l ioner  c lo l la r .

(ikeptic uol 2, ttr 2, 1993)

Slagruta fdr  gol fbol lar
Pi anrer ikansk' fV f i i rc l ion'rn" ler  annon-
ser fcjr 

"(loprher", 
ert reclslirr;r for art

f i nna l i jrsvtrnna golfl-tollar. Forenrilet : ir
l ik t  en vr in l ig s lagnrta,  nrcn r i r  ut for t  i
r r retal l .  Det kostar 135 clol lar .

Ti l l  et t  n igot  lagre pr is,  89,95 dol lar ,
l<an man kopa 

"Scanrrack 
1B Golfball

Finder". Een ser ut ungeftir som en wal-
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kie talkie. Tekniken bygger enligt tillver-
karen pi 

"den 
unika molekylara vi.g-

langd som avges avvarje golfboll, oavsett
tillverkning". Viglingden avlases med
hjalp av bland annat ett 

"Read 
Only

Memory Card".

Hur ett sidant kort ser ut Ir inte ldtt
att ff veta. En teknisk undersokning
visar nlmligen atr 

"Scanrrack 
18 Golball

Finder" ir en i bokstavlig mening myck-
et helgjuten uppfinning. Den besti.r av
ett massivt stycke plast.

New ";',L!;;^ri:';;;,

Utbildning, konferenser
och kloka gummor
I borjan av 1994 fick jag tillFllle att
under angend.ma former bevista ett
arrangemang lor konferensarrangrirer i
Stockholmstrakten avsett att visa en
konferensanhggnings resurser. Inbj ud-
na var representanter for olika statliga,
kommunala och privata ftiretag som
kunde ha intresse av bl.a. vidareutbild-
ning av personal med anlitande av
dndamilsenliga och vd.lrustade kon-
ferenslokaler. De 40 deltagarna visade
sig vara 38 damer och 2 herrar.

Den inledande lunchen gav tillfalle
ti l l  samvaro runr mitt bord med 7
kvinnliga avdelningschefer frin olika
storre froretag som alla hade uppgifter
med anknytning till personalfrigor och
kunskapsuweckling och som i flertalet
fall inte hade trd.ffats tidigare.

Konversationen runt bordet gled till
min forvining snabbt in pi att byta

I B l , q N P  G r R

synpunkter pi och adresser till olika spi-
klrringar och deras 

"kompetens".

Det visade sig snart att de flesta i sin
verksamhet kende behov av och dven
uppsokte sidana personer. En spikirring
i  sodra fororterna visade sig vara
gemensam for f lera och f ick goda
rekommendatione r.

En nigot lorundrad friga frin min
sida om berydelsen av sidana kontakter
besvarades av min bordsgranne med att
"sint 

her forstir du nog inte - du som d"r
karl".

Hon hade helt rltt. Min undran dr nu
bara om personaluweckling i moderna
ft;retag si pitagligt och starkt planliggs
och organiseras av skrock$'llda och
astrologipiverkade kvinnliga avdel-
ningschefer med ansvar ftir personalens
utbildning och kontakter med nyheter i
deras bransch? Har nigon forscikt ta reda
pi detta?

rir

Undrande uattuman

N { l N  G o L F { L A 6 R u f A
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En striktare redaktionell
linje efterlyses
Hanno E,ssdns art ikel  om evighets-
nraskir-rer i Folkvett 2-94 reser princip-
frngor om tidskriftens redaktionella rikt-
l injer. Folkvett dr ingen vetenskaplig
publikation, men de hngre artiklarna
in nehiller ofta naturvetenskapliga fakta-
upplysningar och resonemang som inte

pi nigot sdtt kan kontrolleras av lekmdn.
Detta innebir att redaktionen har ett
speciellt ansvar for att innehil let dr kor-
rekt. Detta kan garanteras pi olika sdtr.
Ett 1r att artiklarna skrivs av journalister

och sedan fackgranskas av experter. E,tt
annat .dr att de skrivs direkt av experter,
som fbrhoppningsvis ocksi konsulterar
sina kolleger.

Jag har intrycket att den senare meto-
den dr vanligast ndr det gdller lengre
artiklar i Folkvett. Den redaktionella

granskningen av sidana artiklar bor en-
ligt min rnening ft irutom de vanliga be-
domningarna av allmdnintresse, lesbar-
het etc., ocksi innefatta en kontroll av att
lorfattaren kan skilja sin roll som fackex-

pert frln den som allmdn ryckare. Det 1r
en vanlig sjuka bland naturvetare att tro
sig vara experter pi allt mellan himmel
och jord, och att presentera sina fordo-
mar och ogrundade isikter mcd den
sjdlvklara auktoriteten hos en akaclernisk
forelasare.

Hanno Essdns ut ta landen om energi-
sparande och radioaktiva utshpp 1r prakt-
exempel pi detta. Att han vad gll ler
karnkraften adderat brasklappen 

"Min

personliga isikt ... 
" 

endrar inget i sak - i
en ling artikel krdvs en mycket tydligare
markering av var sakligheten upphor.

Jag lmnar inte g& i debatt med Han-
no E,ssdn i sakfrigorna - andra kan rnyck-
et bettre ln jag beskriva de ekologiska
konsekvenserna av Tj ernobyl.

Slutl igen vil l  jag betona att en mer
strikt redaktionell l inje vad gll ler de in-
formerande artiklarna i Folkvett inte stnr

3 )

i motslttning ti l l  en fri debatt om r.ex.
kdrnkraften. Tvdrtom borde Folkvert
vara ett bra forum ftir en sidan debatt der
vetenskapliga argumen t dr e n vikrigko m-
ponent. Kanske det vore pi sin plats rned
en debattsida?

Thors Hans Hanssort

Fysikum, Stockho lms (Jttiuersitet

Svar frAn redaktionen:
Redaktionen har for vana att ge stor
frihet it inbjudna skribenter. Vi gjorde
bedomningen att hsarna sjdlva i det har
fallet skulle kunna skil ja mellan artikel-
lorfattarens privata isikter och hans kun-
skaper som S'siker. Du fiar naturlign'is
rltt i  att Folkvett har ti l l  uppgift att bidra
ti l l  att klarlagga expertrollens avgr:ins-
ningar. Ditt inligg har lett t i l l  en nyrtig
diskussion i redaktionen orn redaktio-
nel la pr inciper.

PS
Folkvetts debattsida stir allt id opiren
Ilor krit iska inl: igg om publicerade
artiklar.

Ldsning t i l l  fotbol lsga-
tan pA s id 12.

Forklaringen r ir  att  gri insen nrel lan

irsklasser i  knatte- och ungdorns-

fo tbo l len dras o l ika io l ika  l i inder .

I  Hol lancl anr,: incis (fbdelsedagen)

1 eugust i  sonr  gn ins nre l lan i rs -

k l r rsserna,  i  Storbr i tann ien I  sep-

tenrber .  De sonr  i ' i r  i i lds t  inom s in

irsl<lass fr ir ,  geno nrsnit t l igt,  bri t tre

c l r , r r ts  e t t  hevc l . r  .s ig .

(Kiilla Der Skeptiker irr

2, r994)

James Randis bok Flim-flam fdreligger nu i
norsk dversdttning under titeln Juks og bedrag.
Den kan bestdllas hos
Bruns Libr is
Postboks 476
7001 Trondheim.
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