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Hjalptillattgdra
Folkvett!
Folkvett gors nu av en redaktion i Stockholm, men det gir utmdrkt att delta i
redaktionsarbetetvar man dn bor i landet. Redaktionsarbetetbesti.rbl a i att:
- skriva artiklar och notiser
- gora inskrifter (av artikeLnanussom vi inte fir pi diskett)
- rita teckningar,leta bilder
- "gora ut" tidningen (desk-toppublishing)med utg.ingspunkti f:irdigatexter pi
diskett.
For att vi skakunna goraen si bra tidning som mojligt 1r det viktigt att si mi.ngasom
mojligt hjalpertill. Om du kan tdnka dig att gora en insats,si hor av dig! Du kan
skrivatill foreningensadresseller hora av dig till Sven Ove Hansson (08/878778,
eller Lennart Iohansson(0817420666,
elektroniskadressfilsoh@strix.udac.uu.se)
dagtid 0817063760).

Nyamedlemmar

K ennetLej nel l
LucasLindahl

SvenArnqvist

C hri sti anLi nde

Johan Bjorstad
StefanBlomkvist

R obi n Magnusson.
Antonio Marincevrc

Mikael Eriksson

Robert Nyberg

SverkerFridqvist

MagnusP ersson

Bjorn Gustafsson

Tommy Persson

Martin Holmberg

Ak. slohol-

Rune Bertil Johnson

Kurt Sorensen

Lars F Larsson

Olof O.t.nsso.t

F o re n i n genV etenskapoch Fol kbi l dni ngbi l dades 1982 av mdnni skorsom
oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskapsA ofta fAtt stA oemotsagda, och att vetenskapens metoder Ar sA dAligt kdnda. SA heirformuleras vAr mAlsittning i stadgarna:
F o re ni ngenV etenskapoch Fol kbi l dni nghar ti l l uppgi ft att frdmja
fo l k b i l dni ngom vetenskapensmetoder och resul tat.S i rski l t tar
bekdmp ade
fo re n i ngensom si n uppgi ftatt i en fri opi ni onsbi l dni ng
fe l a kti gaf6restdl l ni ngarsom forekommeri frA gor som kan avgor as
v e tenskapl i gt.E n vi kti g del av den vetenskapl i gafol kbi l dni ngendr at t
k l a rg oravi l ka frA gor som kan respekti vei nte kan avg6ras me d
v e t e n s k a p l i g am e d e l .
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Missriktadauktoritetstro
Expressenslorstasida den 24 oktober
1994 upptogsav foljandetext:
"Svenska
lakare iker till Polen for att
bo ta si n c anc er .

underhillning". Tidningen ger ocksi
adressen
till det polskasjukhemmet,som
intressantnog har en boxadressi Falkopirg.

Artikeln ger intrycket att det polska
institutethar en metod som hjllper mot
L d ka r enO le B r aendfo rd ...h a d ec a n tumorer som den vanligasjukvirden inte
cer och rvi mi.nader kvar att leva. Han
kan behandla.Men bevisningend,ranekoch cellgifterhjalpkunde inte opereras,
dotisk. NIr Braend$ord intervjuashar
te inte. Di soktehan sig till ett hdlsoinhan lnnu inte undersoktsefterden alterstitut i Polen,som anvlnder alternativa
nativa behandlingen, och utsagan att
me to d e r.
han dr flriskgrundasendastpn hur han
- I dagkennerjag mig klrnfrisk, sdger
m8l. Det ir naturligwis mycket glddjanOl e Bra end! or d. "
de att han mir bra trots den svi.rasiukdomen, men for att fn veta om sjukdomen
har botats krlvs en grundlig
verkligen
I en artikel inne i tidningen framgick
"lever- medicinskundersokning.
att Braendford var drabbadav en
reklamartikellor det polsExpressens
cancermed spridning i hela bukhilan",
rnot vilken han fick cellgifter.
ka sjukhemmet ir ett grovt exempelpi
missriktad auktoritetstro. Att en sv5.rt
forserocksi ldsarnamed en
Expressen
prislista.3 veckorsvird kostar 38 000
Prisetinnefatkronor for en cancers.iuk.
"behandlingar,
ldkarbesok,medicitar
ner, rurn med helpension,utflykter och

sjuk person soker sig till alternatiwird,
och gdrna vill tro sig frisk, dr litt att
forsti. Det gdllerdvenom den drabbade
1r hkare. Men ett si.dant omdome har
ingen beviskraft som dr giltig for behandlingen av andra patienter - oavsett
den sjukes yrke eller examina. For att
bedomabehandlingsmetoderkrd,vskontrollerade statistiskaundersokningar av
patientgrupper.
Sjilvfallet kan man inte begdra att
den som dr svi.rtsjuk skaha en vdlawdgd
vetenskapligbedomning om den egna
sjukdomen. Onsketdnkandebehover i
detta fall inte vara nS.gontingnegativt.
Ddremot kan man begdraav en journalist att hon ska Forsti detta och darfor
tillfriga medicinskt sakkunnigasom har
battrelorutsdttningaratt goraen allsidig
bedomning.

Folkaritt€n
Hur hittar man en borttappad slagruta?

/

.

Sl AcRurEDtrre{cR
Enkelt, man bara gir omkring med ett glas
vatten i handen.
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Bristerochbluffi kritiskstudieav
evolutionen av DanLarhammar
De mestkritislzatill euoltttionsliiranfnnsbland
r{e kristrtrt .fitndamentalister sorn bal/as
kreationisrer.Fo/huert lnr i flera tidigare
ttunttnerbeshriuitkrentionismen.
Dan Larltarrnnnr, som rir professori rnedicinskgenetilei Uppsala,ltar grrtnskatkreatiortisternasltrgumentocb debatteratmed dem
ffintligt. Han harftnnit ett endttuetensbapdatasfratt de
ligt arbetesomtollzarmolekylAra
Han har
skullekunna motsligaeuolutionen.
lir r/nnergranskatdettaarbercochresultatet
ligenarcliijande.

han citeradeinte gick att spi.ra,kontaktade jag den ansvarigeutgivarenlor tidskriften.Denne erbjod sig att publicera
min kritik, vilket nu skett(1994,vo\.77,
s i d 1 9 9 -20t). Jag sammanfattarh1r
Kuznetsovsarbeteoch beskrivernigra av
bristernai hansstudie.

Kuznetsovsartikelpublicerades
under
"In
uitro studies
den kompliceradetiteln
of interactionsberween frequent and
unique mRNAs cytoplasmicfactorsfronr
brain tissueof severalspeciesof wild
timber voles of Northern Eurasia,
Clethriortomys gl,treolus, C/ethriottorrtys
hritih har nyligenpubliceran jiater
En uerenskaplig
and Clethrionomysgapperi: A new
i den ildshrif somfor ndgratir sedantryckte
criticismto a modern molecular-genetic
".
r{eng'anskadeartikeln. Dng Larhamrnarger
concept of biological evolutiot't
tts
lris
are.
hli r en sarnmanfattningJbr FoIkue
Kuznetsovstuderadede budbdrarmolekyler(mRNA) somomvaandlargenetisk
i n fo rm a ti on (D N A ) ti l l Funkti onel l a
Evolution dr den processsom lett till de
proteiner.
livsformersom finns pi jorden i dag och
Han renademRNA fr5.ntre arter av
er.olutionendr grundenfor vir lorstielse
av all biologi. De senasteirens framsteg sorkaroch anvdndedettaftir att tillverka
inom molekyhrgenetikenhar givit over- protein i provror. Han lann att vlrje
som blockerade
sorkarthadeen substans
vildigandestodForevolutionensom princip och hjalpertill att belysaevolutiond- proteintillverkningenfrin de bida andra arternasmRNA (men inte sitt eget
ra mekanismer.Inga genetiskadatamotkrefi
kristna
nRNA). Mirkligt nog kunde denna
sdgerevolutionen.N5.gra
ationistiska bocker har forsokt tolka substansi n teblockerap ro teintiIlverkl i n g
molekylara data annorlunda men har frin wi mer avldgsetbeslektadearters
baraavslojatsinaegnamisslorstnnd,t ex mRNA, ndmligenkanin och m:inniska.
i Michael Dentons Euolution:A Theorv
Kuznetsovkalladedennakompor-rent
"anti-evolutionir
in Crisis.
substans",va.rs
for en
syfteskullevaraatt upprdtthillaartgril'rI vetenskapligatidskrifter har iag i
"en
n',,,
nrodern tid funnit en enda artiket som ser.Han tolkadesinaresultatsom
kritik av det modernamolekylargenetisp i sti r s ig ha m oleky l a ra d a ta n ro t
i The ka konceptetom biologisk evolution",
evolutionen.Artikeln publicerades
Interrtational Journal of Neuroscience som skullekunna anvdndasfor att sryrka
"det
kreationistiskakonceptetom pro( 1989, vol.49, sid 43-59)av Dr. Dmitrii
blemenmed uppkomstenav den grrinsA. Kuznetsov(di verksami Moskva, nu
losa mingfalden av olika och harmovid The Institurc for Creation Researchr
varit
niskt fungerandeIivsformer".
USA). Artikeln tycks lange ha
o u p p m d r k s a m m a d ,e f t e r s o m d e n n a
strategivar
Kuznetsovsexperimentella
tidskrift huvudsakligenpublicerar
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
a rb e te ninom om r idet n e u ro b i o l o g iJ.a g
tekniska detaljer hinvisas till min
d i a rti k e l na v e n
b l e v u p pm dr k s ar nm a p
publiceradekritik).lnte ett endaav hans
sve n skk r eat ionis tE. f t e rs o mj a go me d e l kvalitativt;
experiment dokumenterades
bart uppt:icktestorabristeri Kuznetsovs
artikeln innehiller endasttabellerrned
n-retodologi
samt att flera av de artildar
1

siFfroroch dessasiffervlrden ryder pi en
precision som normalt 1r on-rojligatt
uppn:l vid denna ryp av experiment.
Detta skullekunna rydapi att resultaten
:ir prihittade.Kuznetso\rignoreradeatt
mR N A -rnol eky' l ersski l l nader m ellan
arter uppvi sar ett rner el l e r r nindr e
kontinuerligt spektrum;vissamolekyler
:ir rnvcketlika rnellanarterrnedanandra
uppvisarstora artskillnader.E,nenskild
nrRNA-rnolekyl kan till och med vara
v:ilbevaradi en del av rnolekylennlen
ski l i akrafti st i en annancl el .
Vid:rrel-rarKuznetsovblundat ftir det
faktum att en egenskapclelasav n:istan
samtl i ga mR N A -mol ekyl er, n: im ligen
den s k pol y(A )-svansen.
D e konr plexa
nrRNA-provernafrin sorkar(minga olika n-rRNA-molekyler) jdrnlrordesrned
enskilda rnRNA-nrolekyler Fr:lncle avl egsetbesl ri ktade
arternakani n och nr lnni ska.D et ri r sri l edes
ytterst o sannolikt
"lrnti-evoIutior-riir
substans"skulle
att en
kunnr kri nnai genoch bl ocker ar nRNAnrolekr.lerfrln en n;irbesl:iktad
art (men
inte fnin avl:issetbeslaktadearter).
E,navde rnetoderKuznetsovanvrinde
referer:rcl es
rv hononr ri l l et t ar bet e
put'rliceratlv andra forskare i Upsa/a
RescarcbRcports,1974. Tidskriften 1r
enrellerticlok:ind vicl detta universitet
l-rarinte gitt
och de pirstidda{rorlattarna
att spi ra. A ndra vi kti ea as pekt erpi.
K uznetsovsrnetodol ogirefer er ades
r ill
fi'raandravetensk:rpliga
tidskrifter.I ngen
av dessaI'rargitt att finna, inte ens i de
i gab ibI iot eksi nternati onel Ia
vetenskapI
databasern:r Medliue och CASSI
(C l -rerni calA bstracts S ervice Sour ce
Index).
Tvi ervrnetodreferenserna
pistis ha,
publiceratsav Kuznetsovsjilv, men inte
hellerdessatidskrifterhar stitt att finna.
Mlrkligt nog saknasdessawi. referenser
i Kuznetsovsegenpublikationslista,som
distribueradesav en svenskkreationist
i nfor K uznetsovs
besoki S ve r ige1993.
D essutom1r en arti kel ti l l skr ivenHolger Hyddn (rnedlemav redaktionskomF o l k v et r n r 3 - 4 i 9 9 4

T o r N o r r e t r a n d e r s - i e n Personlighetsmdtare
annanvdrld
Den som inte vet vem han dr rekom-

rnittdn for The International Journol of
IVettroscience).
ProfessorHyddn 1r verksam i Goteborgoch uppgersjdlvatt han
inte skrivit den ndmnda artikeln eller Dagens Nyheters Tysta Mari (16/10)
krinner till den skandinaviskatidskrift skvallrar om den danske kultfilosofen
Tor Norred:ir Kuznetsovhlvdar att den publice- och vetenskapsjournalisten
rats.Dentra pistidda artikel,liksom fle- tranders.Svenskansldag-sidahade i en
ra andra i referenslistan,har ologiska serie helsidesartiklarom honom gjort
titlar med grammatiskafel. Sammanlagt reklam for Norretrandersframtrddande
"Medvetande
och
T'der detta pi att mi.nga referenserd.r pi en konferens om
vimlar
dessartikel
av
SvensKuznetsovs
arrangerad
i
sinne"
Stockholm,
pihittade.
och foreningenNpdnkarutom av grammatiskafel och tryckfel.
:iDagbladet
har Kuznetsovs
Samnranfattningsvis
"Norretranders
framtrldande blev
studieoklar strategi,den saknarkvalitativ
mycket kort, nigra fi minuter bara,men
dokurnentation av experimenten och
som intresserar
dndi hrorikt lor s5.dana
utv:irderingen av resultaten 1r ofulls
l
u
t
s
a
t
s
e
r
h
a
n
s
mot
andravdrldar
sig for vilken effekt ett
stindig. Detta gor
v
d
s
e
n
t
l
i
g
a
vidgat sinne har pl medvetandet.Idago g r u n d , r d e .I n g e n a v d e
rna rycksexistera.Siledes sidansutlovadereferati SvD uteblevoch
rneto.lreferense
har Kuznetsovskritik av evolutiotten en del av Nytinkarna sdgsha tinkt om.
inq e n so nl hels t v et en s k a p l i gg ru n d .
Den mer ln hundrahovdadepubliMojligheten att hans evolutionskritiska
ken i Ostra real fick pengarnatillbaka."
artikelendastskullevaraett diligt skemt
osannolik,eftersornden stir
rir clessvrirre
n r e c l i h a n s v e t e n s k a p l i g ap u b l i k a t i o n sl i st a.
Datt LarltdmnTarrir uerksamuid
I ttstittrti onenJbr rnedicinsh
genetilt
(Ipp sala (Jrt iu ersi tet
Box 589
S-75I 23 UppsaLt
Te l :0 l B - 17 43 13
Fax:0lB-52 68 49
E-mrtil:
DAN@LBIO. EMBIVET.SE

EnklafrAgor
- Till och med i bergetgir tunnlar avgrus
och sten,tror Villadgarensom i nr 4194
har en flera sidor ling artikel om slagrutemdn. Vattnets hjaltar som med sina
klykor pekar ut var sommarstugedgarna
ska grlva sinabrunnar.
Slagrutanbojer sig mot jorden fem
ginger och stannarupp vid den sjltte.
Det beryder fem meter och en extra
meter Foratt slippabottenslammet.Sen
frlgar gdngarenRolf Norman om vattenmdngden.TvL utslag efter varandra
beryderwi tusen liter vatten per timme.

menderasatt lasatidskriften Ratten,som
gir ut till allavolvoigare(nr 3194).Din
favoritfdrgkan nimligen berd.ttavem du
dr! Gillar du rott 1r du viljekraFtig;gult dr
du spontan;gront 1r du bra pi att undervisa osv.Allt enligt Annika Langl6sbok
Ljus och fdrgsom helandekraft (Energica forlag AB 1990). Men, jag som inte
har ni.gon sdrskild favoritfdrg, vem dr
j ag?E n nol l a?

TrorintepAhealing
Cancerhkaren Jerzy E inhorn kommenterar en artikel om healing i Expressen
(26 september,i serienDen nya andligheten).Han tror inte att aurahealingdr
medicinskt verksamoch han pipekar att
de alternativametodernahar underscikts
noga.
- J^g kan sdga att idag dr chansen
mycket liten att hitta en verksammetod.
Men dndi tror han att metodernakan
hjalpa mdnniskor i ett svirt skede av
livet. Han berittar ForExpressenom en
kvinna som hade cancer i underlivet.
Ndr det stodklart att ingaandrametoder
hjalpte ville hon ha behandling rned
medlet THX. vilket framst.dllsur kalvbrdss.Tester har visat att det inte har
ni.gon medicinsk effekt.
- Vi ht henneffi preparatet.Hon blev
giadare och havdade att smdrtan hade
lorsvunnit. Men tumoren vdxteoch v:ixte.

- Man miste kon'rmaihng att smdrta
1r en psykologiskupplevelse,och dArFor
kan behandlingsmetoderha effekt iverr
Vilken tur att Rolfs klyka dr anpassad om de inte har ni.gon klinisk verkan.
till metersystemet!

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

"Partiet
for naturens
lag"

PEACE IN MIND
FBsrrvAL

Tvn veckor f,orevalet presenteradesfor
pressendet forsta politiska parti vars
"vetenskapligt
partiprogrampistis vara
bevisat".Den upptdckt som fullstdndigt
skautraderavirldens elandeheter yogafl1,gning.Partietslorsta stegIr att skapa
erl grupp av 7000 yoga-flygare som
genom en "mental process"lyfter fri.n
marken, leviterar.Med hjalp av yogaflr'gareoch expertersom skasryrapartiet
ko mm er alla pr oble m a tt l o s a s ,o c h
k om m er att fo rb j u d a si e n n y
sra tss k uld
l.g. Bakom partiet ligger den multinationellasektenTranscendentalMedita ti o n ( T M ) , oc h i et t p re s s m e d d e l a n d e
pistir de att partiet 1r aktivt i 40 hnder.
lllusrardr: Richud Triigdrdh

med
Fleranyhetsmedierrapporterade
n
y
b
i
l
d
ade
d
e
t
hum
or
o
m
oc
h
i ro n i
av
forstasida
pryddes
partiet.Svenskans
en bild av de pi studsmattaskuttande
yoga-flygarna.Men ler gor man nog inte
i Mo cam bique, dlr p re s i d e n te n h a r
planer pi att silja en !ardedel av landet
ti l l TM .

Vemvann?
Storsta New Ag.-manifesta:ionen
ni.gonsin i Sverige kan man nog kalla
mdssan Peace in mind pi Medborgarhuseti Stockholm i oktober. Med anledning av jippor bjod Aschbergsprogram Diskutabelt i TV3 in till debatt.
Mi.nterapeuter, utomjordingsexperter,
rnedieroch diverseenergiterapeuter
Presenteradesoch en efter en foll si att
sdgapi eget grepp. FrS.gornafrin Aschbergoch Hans Isaksson(styrelsemedlem
i vir Forening)var inte nidiga, och det
hela blev faktiskt en riktigt rolig florestdllning.Men anhdngarnaliter sig nog
dessv;irreinte pi.verkassi mycket. E,n
reikihealerjag talademed pi konferensen dagen efter ryckte sjdlvklart att det
var New age-arnasotn vann.
Jagiterkommer i ett senarenummer
('r

MEDBORGARHUSET
28-30 OKTOBER -94
STOCKHOLM

av Folkvett och berdttarom de astrolondsskolj
ager,helare,magnetterapeuter,
osvjag ln1spl,juade
re, flodesbalanserare
rikpi. mdssan(fiorVetenskapsradions
n i n g ).
Anna Sclrytt

Se & h6r- ellerDetvar
bdttrefdrr
Roster i radio/TV gick i graven for ett
halvir sedanoch efterloljdesavSe& hor,
som gesut avAllersforlag.I nummer 36
(september,1994) visar tidningen hur
sv5.rtdet kan vara att balanseramellan
skepticismoch vad de tror att ldsarnavill
ha. I en artikel med rubriken Ar Carola
besatt av satan? dgnas sex spalter it

vill habarn
foljandespekLrlation:
Artister-r
men har rinnu inte Fitt det. Orn l'ron
Forblirl'rarnlosmrisredet varasl att hon
:ir besattA\rsat:1n.
spalternalgnas dock
De resteranc-le
meclvissForsiktiehetit fhkta. F{iir finns
en avhopparesegen berlttelse och lite
statistikoversj:iivmordslorsokmeclmera.
Detta kan jdmforas med en notis i
R o s t e ri r a d i o h o s t e n1 9 3 1 :
Frenologi - vetenskap eller humbug?
(Frenologirir ldranatt man kan utlisa en
mdnni skas karakt:i r uti fri. n skallens
form.) ProfessorIvar Brornan kan dar i
$'ra kernfulla sqyckenforklara termen
vilka vetenskapliga
frenologi,presentera
ron som ikullkastatteorin och berdtta
varfor verksammayrkesfrenologertrots
"de
harvid 1r rov for en stor villfarelatt

F o l k v e t tn r 3 - 4 1 9 9 4

Historiekunskaperviktiga
Folrvnrr har tidigare berdttatom spimannenKurt Svensson
i Billesholm.I en
intervju i Kristianstadsbkdet den 14l3
1994 berdttar han att han behandlar
"titta
fobier genom att
in i" patientens
tidigareliv. Arbetet krdvergoda histori.:"Sedan
kunskaper:
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 avgoravar jagdr och i vilken tid
mdnniskornajagskahjalpa har levt i sina
tidigareliv."

frenologi.
Ur Suenska
Familj -Journalen ( 18M ) :
"bild,
ett menftrestiillande
nishohufuud indeladt i flere
afde I ning ar, mot s uarande
Iciget ou de organer eller
hjerndelar, huars yttringar
betechnas af de smd figurerzas sysse/sri/tningar och be",4a
ty de I ser.
de I ning en
Itingst ned i nachen uisar
centrum ftr hdnsdriften.

Reportern som fick dessainformationer
fick ocksi veta att han sjllv hade levt pi
1500-taletoch formodligen var son till
Erik XIV och Karin Minsdotter.

/4/k-4

1 oo
\rG\r
se" endock pistir att de kan bedoma en
mdnniskasviktigaste karaktdrsdrag.
Varlor tror inte redaktorernaftir Se&
aven
hor att lesarnakan varaintresserade
kri ti sk ar t ik el om L i v e ts o rd . u ta n
sma kl os a s pek ulat io n e r o m C a ro l a s
eventuelltofrivilliga barnloshet?Kan hsarnasintresseidag baravdckasmed kendisskriverier?
Ildkan Marhlund

i fara
Legitimation
Hoganlstandhkaren Christer Malmstrcim anvinder egenpifunna testmetoder med bl a avforingsprovfor att avgcira
om patienter ir kvicksilverforgiftade av
amalgam. Han riskerar att lorlora sin
legitimation, eftersom sjukvirdens ansvarsnlmnd anseratt han som tandhkare saknarkompetensatt bedcimaen eventuell kvicksilverforgiftning.Symptomen
finns p5.annat heil i kroppen dn i tlnderna, varftir detta dr en uppgift for ldkare.
Malmstrom sdgersig dock komma att
"Pafortsdtta d.ven utan legitimation.
tienterna1r mycket viktigaredn ansvarsni.mnden", siger han.

(NST2r/6 r994)
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UFOnfarligafdr fdretagen?
Den s k pollenkungen Gosta Carlsson
har nvligenframtrdtt och berittat om ett
" ut om jor di n g a r"
d e n 1 8 ma j
mo te m ed
om saken
inte
berlttat
han
Att
1946.
vara
han
miste
att
tidigare berodde pi
jag
kunde
rnvcket forsiktig, eftersom
"
forstort rnina fliretag.

(iDAG27/Br 994)

Gurgeldiagnos
|DAG den I 1/B 194 rapporterarom ett
gurgelvattensom ska ge ossbeskedom
"vilka
sjukdomar vi blr pi, nedervdai
generna.Skurnma runt litet med munvatten och du fi.r svarpi om du har anlag
for cancer,astmaelier cystiskfibros."

Ylva Trollsvedenhar i tidigareliv
varit bide egyptier och eskirnikvin"Egyptientiden
var grym och
na.
olycklig, medan jag ddremot var
mycket nojd med tillvaron som eskimi. Minnesfragmenten 1r allt flor
klara Foratt kunna avfdrdassom fantasier.I den har tillvaron har mitt liv
Mycket tack
borjat att stabiliseras.
jag
vare att
rycks ha "funnit en berydelsefulllivsuppgift.
Si hlr lorklararhon sinaspikons te r:
"Enkelt
uttryckt har alla mdnniskor en auraomkring sig,som skickar
klnslovigor. De kan
ut energiladdade
Formedlabeskedtill likval tarotkort
vanliga
som tiil exempelkafFesump,
"
handerna.
eller
spelkort,skriftstilen

"sericisa"
spidomsDetta 1r alltsi den
"osericisA"
Ir beskaFfad
konsten. Hur den
har Foi-xvurl vid denna upplagaspresslaggning d.nnuinte fLtt beskedom.

Cirklari sddesfdlt
U nder sommaren 1994 i aktto gscir klar i
sldesfdlti bl a Harplinge utanfor Halnrstad
samt i trakten av Molle i Skine.
Arne Gjdrdman vid FOA sdgeratt dess:r
"Av
In.lnniskor.Sy'Ftet
cirklari regeldr gjorda
Ni.gra enstaka
mdnniskor."
lura
andra
1r att
ci rkl arkan dock ha ti l l kommi t ut an m dnsklig hjrilp, t ex kan de ha Fororsakatsav
klotblixtar.
(Arbetet 23/7 1994)
Suur Oue Hntssut

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

Foln'Et-t.s korrespondent, som sdnde in klippet tilloss, 1r tandhkareoch ir
som sidan utomordentligt skeptisktill
"det
vid ett sidant test
testet eftersom
slkerligen kommer med fler celler In
mdnskligaom man gor som beskrivs".

\
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il t:ri
meradspAkvinna?
Legiti
Em riksforbund for teckenrydare och
framtidstolkarehar nyligen bildats. Syftet dr att organiseraen legitimering for
siare,jlmte etiska regler lor spidomsverksamheten.
Initiativtagare dr Ylva Trollsveden i
"Vi
mi.ste rensauPP i vira egna
Umei.
led om spidomskonstenskakunna 5.terskapaett allmdntfrrtroende", sigerhon'
"fitt
diligt
Siarkonstenhar, menarhon,
har
skojare
rykte till loljd av att oseriosa
tillitits harja inom spidomsbranschen
och att mdnniskor, som fitt givan att se
bide framit och bakit i tiden, inte tagit
sitt etiskaansvari sammanhanget."
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Destruktiva
sektersom
samhallsfenomen
Rapport frin en konferens
i upps ala13 - 14 oktober

r994
pi Dj1vulen.
"andliga
Den
trdningen"bestodbl.a.
ja
frin
redan
borjan,
Drarnatik var det
i att sllja tavlor och mot wivlet anbefallredanfore konferensen,som anordnades
deskall dusch och fasta.I wi ir holl hon
"Men
av Socialforvaltningen i Uppsala.
dom var ju alldelesnormaln
ut.
Forelasareoch arrangorer hade lange
uanliga miinniskor.Stdmde inte alls med
u t s a t t s f o r t r a k a s s e r i e ro c h n i r v i
den ftirestillning jag hade fitt av hur
k o n F e r e n s d e l t a g a r ei n f a n n o s s f o r
tokiga sektmedlemmar skulle vara."
r e g i s t r e r i n gp i i d y l l i s k a r e s t a u r a n g
Detta betonadealla (avenforedragshilF l u s t r e t , h a d e v i p a s s e r a tr a d e r a v
larna) som kanske den viktigaste kundemonstranter och forsetts
pl akatbarande
skapensom borde formedlasav skolan.
nred en 24-srdrg skrift av sedvanligt
Dd.r var syskonparetsom lotts in i
osrnakligt slag. Som utgivare angavs
"Aktionsgruppen
Forsamlingen.
De berd.ttade
om hur den
mot fortryck av
Vad stridengellde a l l t f o r t y n g a n d e s k u l d b o r d a n o c h
minoritetsreligioner".
straffdomen ("att mamma dog i cancer
stod siledesldart frin borjan.
var ju v5.rtfel") till sistkom att leda in pi
"normallivet".
E,ftersomrepresentanterfur de minoden svira vd"genut till
ritetssamfundsom bildat dennaaktionsGenomgiende betonadeskontahtenmed
grupp ocksi befannsvara med bland de
andra drabbade som den viktigaste
och snara
ca 150 konferer-rsdeltagarna,
hj 2ilpenpi dennavdg.Lika genomgiende
att beg:iraordet,underhollsden her draberdttadesom den bristpd hunshapman
matiken tiden ut.
upplevt nlr man sokt hjelp hos sociala
jag
myndigheter,vilket stdrkte upplevelsen
Den dramatiskahojdpunkten vill
dock lorllgga till det programinslagddr av konferensensberydelse.
se x u n gdom ar , f . d. s e k tm e d l e mma r,
"Hade
min ftirsamling fttt ha en friberdttadeom sinaosannolikaupplevelser
skolahadejag nog aldrig tagit mig loss",
i sekwdrlden.
sa en av ungdomarna.Den vanliga skoDdr var tjejen som efter gymnasiet, lan hade hon upplevt som ett andningsensam,vilsenoch med vagaplaner,landat hel.
i New York, och som plotsligt blev
Med i raden pi podiet satt ocksi en
kontaktad av n5"graosedvanligttrevliga,
21 -irig tjej, psykologistuderande,som
"f.d.
men Forovrigt normala,jlmniriga som
inte tillhorde kategorin
berdttadeatt redan ndsta dag skulle en
sektmedlemmar".Hon hade f3"ngatsin
liten gratiskurs om fred och miljo si
av idrotten. Ndr hon var 12, och lopar"speciellt
lagligt borja. Tre dagar blev veckor och
lampad",27stjlrna, hade en
"verkligheten"
ftirsvann
minader, och
irig manlig trdnare rekommenderats
mer och mer for huvuduppgiften:jakten
henrreavidrottsklubben.Hans personliga
trlningsprogram hade ocksi innehillit
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"mental"
en
del, som kom att uweckla
sig i ett slags psykoanalytisk riktning
("J^gmi.steberdttaallt 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 sexuellt. Via sin systerkom hon si sminingom i behandling hos en av konferensens
foredragshillare, professorn i psykiatri
vid UniversiryofCalifornia, Lo uisJolyon
'W'est.
Foredragenbehandladeett brett spektrum av fri.gor:Hur kdnner man igen en
destruktiv sekt?Vem gir med? Varfor
lemnar man den? Rehabilitering. Mlnniskans rdtt till integritet kontra religionsfrihet.Psykiskasymtom. Missbruket
av hypnosmetoder. Kyrkans roll och
ansvar.Vit-makt-vlrlden, ideologi-mytologi-organisation.Foreldrarollen,skolansroll. Mind control. Vad slger lagen?
Vad kan samhelletgora?
Den sista frigan stdlldesunder 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
riksdagsmanBarbro'Westerholm, som
tidigare motionerat i frigan, lovade att
verkalor att en statligutredning tillsdtts,
for att ntminstonekarthgga problemen.
En karthggning av omfattningen, r
USA, harvisatatt mellan I och 3 procent
av befolkningen ni.gon glng tillhor en
destruktiv sel<t.
Rune Lindkuist

Braom sekter

pengar
Scientologernas

TM i Mogambique

Tre n d T r o oc h T r age d ii r e n l i te n e n k e l
over de vanlioch t'rrasamnranstdllning
gastesekternai Sverige.Boken v:inder
sig till ungdornar i hogstadietfor att
p re sent er as idana s e k te r s o m u ts d tte r
sina medlemmar froren starkt srvrande
nrental pirverkan.Exempel pi sidana
son-rbeskrivsi boken drJehovasvittnen,
Scientologikvrkan,Moonrorelsen ocl-r
L i i 'e tsor d.

i U S A har nyl i gen,i nfbr
S c i e n to logerna
l:imnat ifrir-r
ett beslut om skatteFrihet,
Av dessa
sig dokument till skatter.erket.
tillglnear
framgickattscientolog16relsens
:i r o v e r 4 00 mi l j oner dol l ar och att i nkomsternair nistan 300 milf oner dollar
inte 1r fattig framgir
per ir. Att rcirelsen
av en del av dessutgiftsposter.Man har
t ex betalat7 rnilionerdollar for bornbdrir
sdkradorrartill ett av de tre kassavalv
Hubbardssamladeverk skaftin'aras,och
nred
6 mi l j o n er ti l l en annonskampan.i
a n l e d n i ngav en kri ti sk arti kel i Ti nre
Magazine.

P resi cl enteni Mogarnbi que,Joachir n
rnediterarenligtTranscendenCl'rissano,
(' f l vl ). N 4ensr ilierhan sit t
tal N 4edi rati on
l anclti l l TM? E ,nl i gtuppgi ft eri huvuclher h:rn lovat ut nyttjandestadspressen
r:ittentrll25 procent,rvItrnclets
vta pi 50
" Mahari sl -r i's
heavenon
i r ti l l l v{ahedco,
eartl-rcorporation". Foretagetlrvseratt
dri rbl a cl ri vrrj ordbruk, l i vsrnedelsindustri och sl < ol or.

Varie sekt beskrivsi korthet och derefter foljer en personligerfarenhet.Det
kan vara en intervju nted en medletn
eller avhoppare,eller ibland en person
"avprogramrnerats".
Varje sektavsonr
snitt foljs av nigra diskussionsfrigoronr
hur det kan gi till att anslutasig till en
sekt, fastnai en sekt och hur man kan
gora for att hjilpa ni.gon att ta sig ut.
Boken kom ut 1993 frin Umei universitetoch borde finnas pi varjeskolaoch gdrnaldsasav minga!

Hdkan Marklund

Orden
Soltemplets
Den 6 oktober 1994 och n5.gradagar
framit var sekten Soltemplets Orden
i de flestatidningar' 48
forstasidesstoff
sektmedlemmarhade pitrdffats doda i
nedbrunnasektlokaleri tvi schweiziska
byar. De bida sektledarnaJoseph di
Mambro och LucJouretiterfannsbland
de doda. Polisen trodde forst att det
rorde sig orn ett kollektivt sjdlvmord,
men noggrannareundersokningarvisade att n5.graav sektmedlemmarnahade

(Fribrevetnr I, I994)

Dagb/adet
Tvrl reportrar Fnin St,ertshn
e bl
har nyl i genbesi j ktN 4oqrnrbiqt roch
Detrne Fornekar
a intervjuat Chiss:r.no.
, en beatt kontraktetri r undertecknatm
fors onr :ttt striil:r
kriiftar att diskussiotrer
l:rndonrriidetiIITN4sforett omltattancle
fogande.

(SvD23/10 1994)

Tidmedbarnen?
D e n 6 n o vember1989gavsci entol ogernaslednins ut ett direktiv till alla rnedel i tl e m m a ri S eaOrg (sci entol ogernas
har
D
i
rekti
vet
barn.
som
o rg a n i s ati on)
inom
som
utbildats
denpraxis
kritiserade
organisationenatt medlen-rmarnatillb ri n g a ren ti mme om dagenti l l sammans
med sina barn. (Annarsuppfostrasbarkollektivt.)E nligt direknenvdsentligen
tivet 1r detta avbrdckskadligt lor verksamheten,och praxiseni friga kan dlrfor inte fcirsvaras.
Amning 1r formodligenovanligtinorn
SeaOrg, eftersomRon L Hubbard var
motstindaretill amning.
(CZNNews, decemberI 992)

motKristenveDomslut
tenskap
K rist en Vet enI augusti1993 cl onrcl es
skap (C hri sti anS ci ence)ti ll et t skadesti nd om 1 I,3 nri l i orrercl ollarf or at t ha
poj k esdod. Pojorsakaten di abetessj uk
ken, som bodde i Mi nnesot a i USA,
drabbades1989 av di abetes.Hans m or
och hennesman v:rldeatt forlita sig pi
inorn Kristen Vetenhelbr:igdagorelse
skap i strilletlor medicinskvird. Strinrl-radeLirnnatsin av poiningsansoka.n
kens frinskilcle lar. f)etra iir lingtifrin
forsta gingen sorn Kristen Vetenskap
men det 1r itminsroskordatdodsofFer.
ne i USA Forst,rgingen sotn samFundet
har drabbatsav juridiska piFoljderefter
ett sldant dodsfall.
Pojkensmor blevdaremotinte stdmd
for sin medverkantill hans dod. E,nligt
"fcirdomstolen skyddar delstatslagen

rnordats.

1C
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lldrar som forlitar sig pi bon froratt hela
si n ab a r n" .
I England 1r lagen annorlunda. Ett
par som av religiosaskal (Rastafari-religion) undanholl sin diaberssjukadotter
insulin har nyligen domts fioratt havillat
hennesdod.

Provtermin
i Waldorfskola Tvindsektens
barnEn av de mest kenda waldorfskolorna, arbetare

Ellen Key-skolani Stockholm, har skickat
tillbaka flera elevermed skolsvirigheter
till den kommunala grundskolan.Sko"provterminer"
lan tillimpar
froren del
av sinaelever.Ylva Franck,en av ldrarna
vid skolan, forklarade i en intervju ftirfaN.* Zealand Skeptic,
randet si hlr:
septemberI993 ocb mars 1994)
"Vi
f5.rinte alltid veta orsaken till att
eleven vill byta skola. Men ndr vi inte
kanner till elevernasbakgrund liter vi
dem gi en provtermin. Upptlcker vi di
att de d.r extra resurskrdvandebeglr vi
mer pengar av hemkommunen och fir
Kajsa \Testerman i Gdvle ska, som be- det ocksi ibland. Men det hander allt
for SvenskaKyrkan, stu- oftare att vi inte fir det vi beglr och di
redskapsarbete
blir vi wungna att skickaivd.gelevenefter
dera nyandliga rcirelseroch utarbeta en
faktasamling.I en tidningsintervju hdv- provterminen."
dar hon att dessarcirelserhar fltt alltfor
"specialundervisning
Enligt Francker
"Det
1r viktigt att ha
negativ publicitet.
n5.gratimmar i matematik, engelskaoch
i sinnet att katolska munk- och nunnesvenska"den enda extrainsatssom skokloster kan ha lika strlnga levnadsregler
lan gcir ftir en elev utan sirskild betalsom vissanyandliga rcirelser",slger hon.
ning.
Dlrmed ir forstis bevisatatt det inte
Stockholms grundskoledirektcirLars
d.rnigot Felpi de nyandliga levnadsregHallberg d.rstarkt kritisk mor ftirfaranlerna.Eller?
"Tank
om vi skulle skicka ivdg vira
det.
'knoliga'elever
frin grundskolan.Si kan
(Arbetarbladet I2/9 1994)
man inte behandla barn." Han pitalar
ocksi att de bidrag som friskolorna flr
(85o/o)avsesticka allt stcid sorn behcivs
fior elever med sdrskilda behov, utom
st<idtill svi.rt handikappade barn.
Delsbowaldorfskolautanftir il udiksvall
Statssekreteraren
Odd Eiken (m) havhar forlorat sitt godkennande som fridadederemot att provterminernainte ir
skola. Detta 1r den ftirsta friskola som
friskolornas fel utan beror pi att komfitt tillstindet indraget sedanskolverket
"vd.ltrar
<iver sina problememunerna
borjadesin tillsyn av friskolornair 1992.
lever pi. friskolor".
Skolverket grundar beslutet pi att
oN 16181994.)
utbildningstiden totalt 1r 10 procent
kortare ln i en vanlig grundskola, att
utbildningen i nratematik och naturorienterande lmnen dr undermilig och
att elevernainte frr den trdning i kritiskt
tdnkande som ftireskrivs for grundskolan.

Nyandlighet
somberedskapsarbete

Waldorfskola
stdngd

(DN r/7 1994)
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Norska Humanisthar iett temanummer
(nr 3-4, 1994) behandlat Tvindsekten,
som bl a ligger bakom UFF (u-landshj:ilp frin folk till folk, de gula insamlingslidorna).
Bl a iterfinns her en artikel av den
danskejournalistenKurt Simonsen,som
bescikte tyra av Tvinds fem plantager i
den mellanamerikanskastaten Belize.
Han konstateradeatt Tvind inte bedriver nigon u-hj?ilpi Belize, utan snarare
dr ett slagsnya kolonialherrar.Pi Tvinds
plantagerutftir barnarbetarevuxenarbete, ibland upp till 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 organiserasig fackligt. Eftersom de inte kan rora sig utanftir plantagen dr de i praktiken wungna att kopa
allt de behover i Tvinds egna butiker
inom plantagen.
UFFs gula insamlingslidor har nyligen avhgsnatsfrin Oslos gator. Dags att
bli kvitt dem i Sverige?

Denmestosannolika
sekten?
I Sheptic (vol 2, nr 2, 1993) skriver
Michael Shermerom den s k obfektivismen, som grundladespi 1950- och 1960talen av fiorfattarinnan Ayn Rand. Objektivismensldror innefattaren starkfornuftstro, etisk egoism och (mycket) Fri
fciretagsamhet.
Kan en kult eller sekt byggas upp
kring idder om ftirnuft och individualism?Det verkar osannolikt,men Shermer pivisar att kretsenkring Rand visade 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
l1

I

annanllskarinnablev han och hanshustru utkastadefrin de objektivistiskaorganisationernamed formuleringen att
"vi
o ite rkalleligenlordo mer och fo rskjuter dessawi personer,och har upphort
med varje kontakt med dem".
Efter Rands dod ir l9B2 lever den
bokstavstrognaobjektivismenvidarege"The
Center for the Advancement
nom
of Objectivism" under ledning av Leonard Peikoff.

SOH

FotbollsgAta
I Holland dr personerlodda i lejonets
tecknet (c:a 2317 -2218) overrepresenteradebland de goda fotbollsspelarna. Dlremot dr krlftor (ca 2ll62217) jlmforelsevis slllsynta bland
toppspelarna.
I Englandddremotir lejonenallsinte
framtrddandebland fo tbollsspelarna.
Ddr 1r det jungfrur (ca 2318-2219)
som d.r (genomsnittligt) mest framgingsrika.Varfor?
Forklaringenfinner du pi sid 32.

Medlemsmdte
om kreationism

med eller utan kreationisteri klassen).

Den 27 oktober taladeSverkerJohansson frin Hogskolan i Jonkoping pi ett
foreningsmotei Vetenskapoch folkbildning om kreationism.

2. Antikreationistiskansats:Att gi direkt till angreppmot de kreationistiska
pistiendena.Det har helleringeneffekt,
utan lederoFtastbara till polarisering.

varit framI USA har kreationisterna
gingsrika med att driva ut evolutionen
frin hrobockerna. Stora amerikanska
i
bokforlaghar formitts till sjdlvcensur,
kreav
bocker
godtagna
syfte att fr sina
ationistersom fhtt inflytande i de lokala
(direktvalda)skolstyrelsern
a.

ansats:Att forklara
3. Kunskapsteoretisk
vad vetenskapdr och hur man skiljerden
frin pseudovetenskap.Det 1r ni,'ttigt,
jobb, men omvdnoch en del a..,I:irarens
der i ngen kreati oni st.

haFtsviDlremot harkreationisterna
rarelor att fi in sinaegnaliror i undervisningen.Fleradelstaterhar visserligen
"equal
time", dvslika tid
stiftatlagarom
Forevolutionochkreationism,men dessa
av Hogsta Domstolen.
lagarhar ar.visats

4. Teologiskansats:Att diskuterakreafor gudssynoch
tionisrnenskonsekvenser
rent teologisredovisa
den
och
bibelsyn,
ka kritiken mot kreationismen.Detta
verkarvara det som fungerarbest pi de
redanfrdlsta.Mojligen sis ett och annat
fro av wivel. Nigon storresuccdhar det
dock inte varit. Det verkarinte att finnas
ni.gonriktigt bra losning pi problemet.

I Sverigehar vi dnnu inte sett si
mycket av kreationismen p5. skolorna,
men den har stdllt till med problem i
hrarutbildningen. Mellan l0 och 20
Den som undervisarom t ex big bang
procent av dem som i Jonkoping utbilevolutionen miste enligt Sverker
eller
das till lng- och mellanstadiehrare1r
"skapelsetroende".
kanna till de kreationistiska
Johansson
Forhillandet
oppet
argumenten
och kunna besvaradem.
1r likartat pi andra hell i landet, bl a i
Uppsaladdr man Fitt minga studenter
Det dr fatalt att bli angripenoch inte
frin Livets Ord.
kunna ftirsvarasig,och det kan varasvirt
bildade
lven Forden naturvetenskapligt
Det dr inte lett att bibringa dessa
som man
kreationistargument
att
bemota
elever ett vetenskapligtsynsdtt. Forei nte har hort Forr.
dragshillaren redovisade$tra ansatser
som han sjdlvprovat i sin undervisning:
Foredragetvar vdlbesokt(ett 40-tal
ihorare), och foljdesav en livlig diskus1. Naturvetenskapligansats:Att berdtta sion som i huvudsakhandladeiust om
om belaggenfor den naturvetenskapliga svirigheternaatt kommuniceramed civervdrldsbilden.Det har ingen storreeffekt
rygadeanhlngareavpseudovetenskaper.
pi kreationister(men ska givewis gtiras,

SOH
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- en Ijusskygg av Hans lsaksson
Blolight
pseudomedici
nskinnovation
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!

(SmdlAndshuandringssiigenmed sannoliht
uerhlighetsundcrkg)

"Anwenvara ett civersdttningsfel (ty
"tillampning").
dung", t ex beryderju
Fcir att ta ett annat exempelar ju Jrirnspettetocksien tillimpning av en fysikalisk lag, och har haft en mycket stor
berydelsefor vi.r civilisation.I dettasammanhang bedoms dock rydligen rymdteknologi och datorer som bettre sdljargument.

Att bl a den samladekunskapen om
de $rsikaliska lagarna anvd.ndsinom
Detta som en bakgrund till en helsidesmedicinen Ir inte si.nytt, som annonsijannons i Svenska Dagbladet den
ren scikerpiskina genom det lilla ordet
" B ioligh t" s o m p re s e n - "nu".
1 0 .8 .1 994om
Det torde ha varit en sjdlvklarhet
terassom en nybehandlingsmetod.Denredan for Hippokrates. Ddremot har
na metod uppges forbettra sirllkning,
kunskapsmd.ngdeniihat sedanen ld.ngre
hudutslag,infl ammationer,muskel/ledtid. Om annonscirennojt sig med att
besvlr och $rsisk prestationsformiga.
sdgaatt okade kunskaperom $'sik och
Biolightmetoden sdgsbygga pi:
kemi kommer medicinen tillgodo si hade
"...tuserlririga
varit korrekt, men truismen hade
det
erfarenheterfdn binesisk
varit uppenbar.I stdlletbollar man med
aleupunhturtillsammansmed den senaste
termer som man inte $tller med nigot
forskningen inom biofisih och biohemi".
innehill, och sokerge sken av att sti vid
Dvs man lyckasi sammamening till
Frontlinjenfor ett vetenskapligtgenomsin lordel anvdndasig snvil av dessilderbrott. Lisaren erbjudsnu att stdllasig pi
domlighetsom dessnyhet,varvid egent- sammafrontlinje:
ligen ingetdera utsdger nigot om det
"Biolight
vdsentliga- dessffihtiuita. Man utgir
metoden byggerpd fi,sihalisha
pedagogisktriktigt frin vad som fbrutlagar. Samma lagar sompduerhar allt pd
sdtts vara ganska vllkdnt for kciparen, och omhring udr jord. Under det senaste
ndmligen att:
drtiondet har manfasistlillt att mtinnishocellenlibsomjordhlotet har ett magnetfiih
"De
omhring sig. Med Biolightmetodrn kan
fiisihaliska lagar som styr udr utirld
anulindsinom de mestshifiandeomrfrden man inte bara miita dennaspiinningutan
som rymdtehnologi,datorer och telehom- iiuenpduerha statusen(!) hosde magnetismunihation. Den samlade hunshap som ha
Jiilt som zmger cellen.Biolightmetoden
inom dessaomrdden f)rt udr ciuilisation giir det miijligt att behandk indiuiduella
"
ntt mer och mer inom
orgAn.
famdt anulinds
"
medicinen.
Det hadesiledesvarit meraftirvinanMan kan ha invd.ndningarmot utde om Biolightmetoden inte byggt pi
"at'ivlnda"
n1r det glller en $tsitrycket
$'sikaliskalagar (men om man med den"anvdnder" ju
inte
kalisk l"g, ry rnan
na formulering onskat avgrlnsa sig fri.n
i
nedit
std.llet
man
faller
di
metoder som healing och handpilaggryngdlagen
lor uppit frin ett dppeltrld, utan man dr ning mi frasenpassera).
Att det florsiggi.r
"underkastad"
den (dven denna formuelektrisk aktivitet i mdnsklig vdvnad dr
lering kan naturligwis diskuteras),och i
vdl bekant sedan 200 ir. Att elektrisk
dennamening har man ju i alladagaroch
aktivitet ir forknippad med ett magnet"anpi alla omrlden av nodvd.ndighet
f;.lt 1r kent sedan Ohrstedts forsok pi
vl.nt" vira frsikaliskalagar.Men det kan
I8 3 0 -ta l et.
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Ndr magnetismen och elektromagnetiskafenomen blev loremil Forstudium vid sekelskiftet17-1800 uppstod,
inte bara romaner som Mary Shelleys
"Frankensteins
monster" utan d"venett
stort utbud av terapimetoder,vilka likt
hdr annonscirernamed stor bridska och
utan mellankommande forskning sokte
overfora $rsikens senastercjn i medicinsk-kommersielltillimp ning.
Av och till servi alltjimt efterdyningar avdennapseudomedicinblomma upp,
och det finns fortfarande magnetbelten
och kungliga armband att kopa pi postorder. Magnetterapiernablev inte mera
vetenskapligafor att de utgich frin moderna vetenskapligaron - lika litet som
New Ages hror blir mera vetenskapliga
om de anvlnder kvantmekaniska termer.
Det 1r metodenvid tillimpningen av,
och ftirhillningssittet till rcinensom avgcir vetenskapligheten.A,ren om Bio"piverka
lightmetodens ansprik pi att
de elektriskaF;lt som omger cellen" vore
korrekt skulle detta inte sdganigonting
om metodensterapeutiskaeffekt.
Man gor nu ett Forsokatt ytterligare
belagga Biolightmetodens karaktir av
frontlinjeteknologi och anvinder sig av
respekteradevetenskapsmdnsom man
ger sken av att ha anknytning till den
produkt man soker silja:
"Wtenskapsomrddena
biofisik och biokemi har nrirmat sig uarandra de senltste
drtiond.enaochdhatfirstdelsen ochsamArbetet melkn oliha forshare. Detta har lett
till ahadforshning och d^rirmediihad hunskap om dzn medicinsha biofiisiken.
Drirf)r uar det gLidjande att de bida nobelprisen i fiisiologi och medicin gemensamt tilldelndes tud tyskacellf,siologerI 99 I
Ji)r deras tehnih att miita och beuisabe4tdelsenau den elehtriskaaktiuiteten i udra
celler.Det positiua med detta erkrinnanr/e
uar ur uir synpunht att intressetfor Biolightmetoden iihade marhant. (Detta) be-

l

l

I

riirde ntimligen de tuorier som Biolights
innouatiir Rolf Thiberg utarbetat under
I0 ir."
Man kan lesadetta si, att det egentligen var Rolf Thiberg som borde ha fitt
Nobelpriset, eftersom han enligt citatet
ovan rydligcn konstruerat en enkel apparat som icke-inuasiutpi md.nniskor i klinish praktik sedan tio ir gcir det som
nobelpristagarnamed dyr instrumentering och mikroelektroder i laboratoriemiljii nu gcir pi vdvnadsbitar eller experimentdjur, nlmligen mlter den indiaiduelk cellenselektriskasplnning.
Nd.r man vidare siger att" intressetfir
Biolightmetoden iihade marhanf' si 1r
detta en anmirkningsvirt allmin formulering, med tanke pi <ivrigdetaljrikedom i framstdllningen. Wm blev mera
Vetenskapsminnen?Nobelintresserad?
kommittin? Aktielgarna? Annonscirerna sjdlva?Formuleringen avsersannolikt
att ge intryck av att Biolight befinner sig
i spetsenav en dynamisk uweckling pi
den $'sikaliska terapins omri.de.
Man tivergir derefter till att relatera
vissa sakftirhillanden, som er vdlklnda
ftir naturvetenskapligtallminbildade hur cellernaser ut, att det finns en spdnning civercellvdggen,och att det finns
"jonkanaler"
i denna cellmembran som
kan regleraspdnningsskillnadengenom
att slnda ut och in laddade partiklar.
Framstlllningen 1r till ncidsacceptabel,
med ett,sannolikt berydelsefullt,undantag:
"
D essAhanalerfungerar somsinnri kapumpar somfirser cellen med uad den behiiuer
samtidigt somcellensaufall srindsut denna
,iig."

ver gcirasig av med , kommer in och ut
pi helt andra (och skilda) vdgaroch med
hj:ilp av andra mekanismer,som pi sin
htijd indirekt och pi ett htrgt oftrursebart sitt 1r beroendeav membranporentialen.
Men genom denna vinkling anryder
annonsciren att Biolightmetoden kan
"rensa"
"slagg"
organismenpi
eller bota
"brister"
i cellen,dvs gciradet som enligt
folkron minga huskurer gcir.Man spelar her medvetet pi urgamla trosftirestillningar om kroppensfunktioner och
sjukdomarsuppkomst. Man gerher ocksi
en vink om hur koparen kan presenrera
metoden fcir den alltid lika okunnige
patienten.
"naturliga"
Det infrartida
ljus som
Biolight emitterar slgs verka genom arr
regleraflodet i dessakanalergenom:
"
I . Att sluta nya kretsarsomtidigare bliuit
blocherade
2. Att frterahtiueratransportenaujonerna
genomatt
pduerhadeelehtrishasfftimmarna ochnormalisera
"
membranpotentialen.
Biolight infrarcidaljus betecknassom
"naturligt",
vilket rimligen inte kan inneblra nigot annat In att det 1r av samma
viglingd som det som alltid finns omkring oss.(man undviker att sdgaatt det
dr sammaslagsinfrarcidalj ussom vlrmer
oss pi ryggen med hj:ilp av en apparat
som kostar 100 kr pi OK-mackarna, ty
"naturligt").
det ljuset ir ju inte

Men den association man ftirsoker
"narurligt"
ftirmedla med uttrycket
1r
Detra 1r i bista fall ett gravt missftir"hi.lsosamt",
att det Ir
ett slags Grtin
stind, men mera sannolikt en meduetet
svan-beteckning. Uttrycket tillhor de
uilseledandeframstdllning av natriummest missbrukadeinom den alternativa
kaliumpumpens funktion. Denna
medicinen. Det ir indi intressant,och
"pr-p"
transporterarjoner, veterligen
ftir pseudomedicin, att man i
ingenting annat. Andra Imnen som cel- rypiskt
sammaannonstill sin fordel siikervlnda
len behciverftir sin funktion, eller beho-

t4

metodensilder - och frontlinjekaraktlr,
dess naturenlighet - och beroende av
hcigteknologi - alla associationerutan
berydelsefor metodens medicinska vd.rde, men lgnade att cikadessattraktivitet
som produkt.
"borrrranBiolights lormiga att oka
sportenav slaggprodukter"i.terkommer
senare,di rnan scikeroverftira dessfciregivnacelluhra verkningsmekanismertill
organnivi:
"Du

uetatt ufrrt sambrillerir beh beroende
au elehtricitet. Si rir det riuen i udr leropp.
Blodbanorna fungertr sotn elehtrisht ledande habLtr, ladd^ademed positiua oclt
n eglt t i ultj on er. Nri r .. .kapi I /z rsystemet bIi r
blocherat au slagtrodukter, blocleerasde
mihrostriimmar somfnns i blodomloppet.
I hroppenfnns alltsi ett systemau biologisht slutna elehtriska hretsar. Dessaleretsariir en mycketuihtig transportmekanism
uid lrihning au shador. De shiiter borrJi;rseln aufirbru hat materia1.....medBio light
man in ljus i hroppen som inte bara
fir"lngar"
de blockeradehretsarna utan liuen
parallellkopplar nya hretsar oclt gi)r khningen mycketeffektiuare.Frislet uliunadsmateriaI ti lfo rsfrnn flera hill och Likn ing
en piskyndas markant.
Ljuset fdn Biolighx behandlingsapparahrr kan haja den eleleniskapotentialen.
Med rritt ljus, urighingd,pulsfehuens oclt
styrka kan man stimttlera hroppensmikrocir ku la ti on,f igtira slagpro du hter, sti mulera blod och lymftarlscirhulationen samt
"
ui talisera cellsystemet.
ProfessorSven Ohman har i en serie
(av kulturjournalister mindre ftirstidda
dn kritiserade)tidningsartiklar varnat j ust
fcir hur populirvetenskapligaframstdllningar av samvetsl<isa
krafter kan anvindasfur manipulationavopinioner.Ovanstiende alsterIr en utmd.rkt illustration
av hans tes,att metaforisk framstillning
av vetenskapligaron bir pi stora risker.
Om man som har dartill inte ens utgd,
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jldn erfarenhetoch beprovadvetenskap,
utan bara ger sken av det, kan man
hamna var som helst.
Att kroppen har ett" systemau biologisl<t(htrr annars???) slutna e/ehtriska
hretsai'dnrblodkdrlenfungerarsom elektriska kablar 1r en fantastisktanke,v1rdig Mary Shelley,men pi ett metaforiskt
naturligwislikasannsom akupunkprlern
torernas$'sikaliskateori om kanalerfor
livsenerginsflode.
Vad som ernellertid :ir intressanti
detta poetiska avsnitt 1r emellertid att
annonsorenher, tillsynesutan att rodna,
pistir att Biolight pi organ- och kanske
till och nred organismnivi. utfor exabt
sAtnTrtlt
sak som den gjorde pi molekylar
(atom;ir)nivi, nimligen piverkar flodet
i kanaleroch lorbattrar avflodetav slaggprodukter samt okar tilllorseln av ndring. Men om en si. passgrovt tillyxad
me to d g or jus t det t a,in g e n ti n ga n n a t,t
ex det motsatta,fir det snarasttillskrivas
en lycklig slump.
Som synes 1r den tankefigur man
anvd,nder
sigav stdndigtdensamma,dartill densammasom huskurens:att rensa
bort skit ur kroppen.
Nivll, allainvdndningarvoreav intet
kunde lamnagodvdrde,om annonscjren
tagbarabelagglor att metoden fungerar
i prahtiken, dvsqenom vilken mekanism
som helstgor det den pistlr siggora,dvs
att:

"Behandla
tjukdom ochshadtt..."
"
"
Fi)rebyga tj ukdom...
"M

t)jliggiira maximaI prestation.

"

Med tanke p& att man anvdndernistan en hel morgontidningsida till att
presenteraden pseudoteoretiskagrundualen lor Biolightmetoden 1r det fiorbluffande hur litet utrymme dohumentationen au desseffehterdgnas.Vad glller
dessformS.gaatt bota sjukdom finns t ex
inte en stavelse.Ej heller beldggsett enda
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fall dar metoden kunnatprebygasjuk"
dom. Vad gdller att mi)jligdramaximal
prestation" (obs! - inte artfahtishr oka
prestationen!)havdasarr:
"Studier

utf;rda au idrottsLihare (hurrtrir-uem?)har pduisat att ljusetfdn Bioligh t p duerhar syreupptagningsfi;rmdgan
(uar?) och dirigenom (obs!)kroppenspre"
stationsf)rmdga.
Dvs man ldmnasi okunskap huruvida man verkligeni kontrolleradestudier
visat att Biolight okar kroppensprestationer (man pistir det inte ens, strdngt
taget);vidare:
"Vid

presenterafahtisha resultatfrin detta "givandesamarbete"p5.svenskbotten, t ex
lyckadeterpier med namns nlmnande,
men si. sker av n5.gonanledning inte,
utan vdljer man att namnge en spansk
tdvlingsryklist i st:illet.
Detta dr allt vad som bjuds av dokumentation over denna mirakelmetod.I
en undertext havdar man dock, att ldiniskastudierpiborjats i fleralandersamt
"muskeatt man inlett en kliniskstudiei
literhdmtning" vid Karolinska Institutet. Man kan tycka att det 1r att kastain
jdstenefter degen,eftersomendastsidana studier kunnat besvara frigan om
metoden hiller vad annonsenlovar.

hontroll au spanshaprofficyblister,
sorn under ldng tid behandlatsmed Biolightmetoden,fann man att derassmlirtgrlins dkadeproportionelh med att mjtiil?"
syraproduhtionenminshade.

Andi borde Biolightmetoden, som
"smlrtfri
enligt annonstjrendr bide
och
anvdndarvlnlig" larnpa sig ovanligt bra
for kontrollerade,ja till och med dubbelblinda studier. Inget skulle ha hindrat
Muskelsmlrta vid $'sisk anstrd.ng- innovatorernabakom Biolight, att bening orsakastill stor del av mjolksyra- handla t ex 20 patientermed vdrk med
p roduktionen, och om mjolksyraprodukBiolight och samtidigt med hjalp av en
tionen minskar kan nog smirttroskeln pi ytan likadan apparat ge vanligt ljus
forvantas oka. Men. observeraatr an- och/eller vdrme till 20 andra patienter
nonsciren forsiktigtvis inte pistlr att
med samma krdmpa och att ddrefterse
miolksyraproduktionenminskademera efter,vilken grupp som blev mesthjalpt.
hos dem sombehandkdesmed Biolightan
Denna mojlighet st5.rannarsganskasdlhos andra!
lan till buds vid uwlrderingen av $'sikaliska terapier- det 1r t ex erkent svirt att
Man sdger i stlllet ^tt om vdrdet y
minskar sd okar z. vilket kan vara sant utlora placebo-sjukgymnastikdubbelblint.
oberoendeav om x overhuvudtagetinverkar piy, ja oavsettdet overhuvudtaAnnonsensforfattarehar genom sin
get finns ett x eller inte. HIr kan vi
formiga att presenteraen hogst trolig
lugnt tro annonsorenspi hans pseudometodutan att komma med pisS.ledes
ord, som dock inte dger n5.gonanknytstienden, som skulle kunna falla under
ning till frigan om Biolights effekter.
bedrdgerii.tal,visat att han vet en del om
Man berlttar vidare att elitryklisten
Miguel Indurain har anvdntsig av Biolight sedan 1989, och att man haft ett
mycket givandesamarbetemed rekrFteringsgruppenoch rehabiliteringscentret
"
pi Boson under ndgradi' (man skriver
inte" sedann5.grair" och detta skulle av
en illvillig bedomarekunna tolkass&,att
samarbetetinte lengre pigir).
Det hade legat nirmare till hands att

nredicinskpublicistik. Man kan derfor
utgi ifrin att han ocksi kdnner till att det
endastdr kontrolleradekliniska studier
som sistoch slutgiltigtavgorvlrdet av en
terapi.
Hade sidana studiergenomfortsoch
givit positivt resultat kan vi lugnt utgi
frin att annonsorenomnd"mntdetta fttrhillande. Omvint kan vi med stor slkerhet f,orutsdttaatt fiorhillandet att ingen-

l5

l-

ting ndmns om kontrollerade studier
antingen innebdr att studier aldrig utflirts,elleratt de visserligenutflorts,men
den effekt man i aninte kunnat pS.visa
nonsenhevdaratt Biolightmetodenhar.
I petit-petitstil har man underst i
texten lagt in brasklappen,att:
"samtliga

uppgtfier om Biolights behandlingsmetodi denna Annzns rir de uetenskapligateoriersominnouatiirenRolfThiberg utnrbetat. Dessarir au naturliga shiil
ej al/mrint uet/ertagnainom medicinen."
Vad vi i annonsenfitt ta delav 1r inga
"vetenskapliga
teorier" utan en parafras
pi naturvetenskap.
Det 1r dock sannolikt inte detta forhillande annonsorensyftar pi, di han
"naturliga
skal"
anseratt medicinenhaft
att inte ta Biolight till sitt brost.
Fr am t ill den 31. 1 2 .1 9 9 4ri d e r s k fri
etableringsrd.ttfor lakare och sjukgymnasteri Sverige.Det inneblr att den som
lger legitimation och oppnat eget foretag i branschenhar rdtt att fri.n Forsdkerhilla ersdttningfor de tjdnsringskassan
ter man presterar.Det senastei.ret,och i
synnerhet infor det forvlntade regeringsskiftet,har foljaktligen etableringen
av privatldkare,i synnerheti storstadsomridena okat kraftigt. E,tableringenav
sjukgymnasteri privat regi har okat In
kraftigare.
Det ir frarnfor allt behandlingen av
ortopediskasmdrtttillstind som tilldrar
sig intressefrin patienternassida, en
dessvdrreouttomlig marknad, der som
alltid mingfalden av terapierstir i omvind proportion till effektensslkerhet
och graden av dokumentation. Vid sidan av legitimeradesjukgymnasterfinns
ett berydandeantal chiropraktorer ( med
eller utan osteopatexamen)och, sjilvfal"naturlakare",
precissom inom ovrilet,
Det 1r till dessa
medicinen.
ga grenarav
kategorierman vlnder sig , dvs till :
"...prahtiserande

r6

lahare, sjuhgtmnast,

mdssiir,sjukshi;terslea,
tattdLikare, idrotts"
log
e
ller
lihnande.
fi,sio
E,n okad privatiseringav sjukvirden
skullemed visssannolikhetoka marknaDerfor var det
den for pseudoterapier.
med tilllorsikt som annonscirenocksi
inbjod oss att bli aktiedgarei Biolight
InternationalAB (med adressi Danderyd) som inrdttats for att marknadsFora
och uwecklaBiolightmetoden.

Men vdrme Cr skont. dven infravdrme. Effekten av Biolight kan mycket v:il
nrotsvara den nran kan uppni

nred ett

par yllekalsonger eller en vrirmedyna.
l)et enda sorn skiljer 1r priset - fcir kunden och for det allmlnna - och vinsten
for den terapeut som :ir okunnig eller
samvetslos nog att kopa skrdpet.

Annonsensinnehill dr intressantsonl
i kommersiett sryckepseudovetenskap
tjdnst.Det :ir i och for sig
ella intressens
pi
ingentingovanligt att i dagspressenannonsplatseller annorstldes - finna
av sk alternativabehandpresentationer
som ir medvetetelleromedlingsFormer
v e te t v il sel edande.A tt en medi ci nsk
metod pn detta sdtt uppgesha positiva
som avslojareav
effekter vid en rad tillstind med helt
lArbetet
p
s
e
u
d
o
v e t e n s k a pk a n
inget
nytt.
Det
ir
heller
ir
skildaorsaker
j.lmforas
med
arbetet som
historia,
vdlbekant i patentmedicinens
A
tt sopbilen
s
o
p
h
d
m
t
a
r
e
.
men det dr numerasdllsynt,for att inte
hemtar sopor idag beqyder
baseslga oklnt inom den vetenskapligt
inte att det inte kommer att
rademedicinen.
finnas nigra sopor i mor" i nnovati on"
som B i ol i ght
D e n enda
gon.Me n om ingasoporalls
h e r i s tadkommi tdr i val et av mS .l grupp,
hemtades,skulle resultatet
der man litsasforutsdttaen vissnaturvebli mvcket vrirre.
tenskapligallmlnbildning (varkenmer
eller mindre) hos lesaren.Och att man i
sin annonserbjuderen pseudovetenskap
for iterfiorsdljning,inte for omedelbar
konsumtion. Det nya med Biolightme- (L Spraguede Camp, The Fringe
o F t h eU n k n o w n , 1 9 8 3 ,s 2 0 1 )
to d e n s l anseri ngdr att den med en
inte
vd.nder
sig,
100000-kronorsannons
till patienterna,utan till en presumtiv
samttill investerare
skarasmi.loretagare,
i v i rd b ranschen.
Sjalvfalletkan jag inte i strikt mening
bevisaatt Biolightmetodensinte hiller
vad annonsorenlovar.Det dr hellerinte
min sak att bevisadessoduglighet, det
tillkommer slljaren att bevisadessvdlgorande 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 motsatsen1r bevisad.
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Koncist
ochbraom UFOn
Philip J Klass, Bringing UFOs Down to
Earth,26 sidor,CSICOP, Buffalo 1994.

Philip J Klass rdknas allmlnt som den
ledande skeptiske ufologen. Hans
sp e ci a lit et d, r at t ge n o m n o g g ra n n a
"kndcka"
ldltstudier
fall som de mera
okritiska ufologerna inte lyckats finna
naturliga Forklaringarflor. For den som
inte vill plojagenomnigra avhanslengre
b o cke r f inns nu et t l i te t h a fte s o m
sammanfattardet viktigaste av vad han
har att siga i dmnet. Hlftet dr enkelt
skrivet, och riktar sig slrskilt till
u n g d o m ar .

porter tills for nigra ir sedansildes av
Edmund ScientificCorporation,som bl
a sdljer experimentell utrustning till
naturvetenskapligt intresseradeungdomar i gymnasieildern.Forsiljningen
upphorde sedanforetagetinsett att deras
"
"
LJFO n kan framkalla flygplansolyckor
och dessutomkan geupphov till brlnder
ndr de landar pi marken."
Det lilla haftet ar fyllt av sm5.kloka
reflektioner.Si t ex pipekar Klassatt om
utomjordingar n5.gonsinkommer att
besoka mi.nen, kommer de att finna
resterefter mlnniskor som har varit dir,
bl a kvarlamnadefordon, en kvarglomd
kamera och vetenskapligainstrument
som har installeratspi minen for att
skickasignalertilljorden. Men ingenhar
hittills funnit ett enda foremil som det
finnsanledningatt tro att utomjordingar
har lemnat kvar pi jorden.

Inte ovd,ntat:irhansviktigastebudskap
att man skaha ett kritiskt forhillningssdtt
Det printar
till ogonvittnesobservationer.
han in rned hjdlp av nigra vll valda
Ovanligt mycket sunt flirnuft pi bara
e xe mpel. J ^g f ds t e mi g s d rs k i l t v i d
26 sidor!
om en iakttagelse
som Gloria
berdttelsen
D. Rall gjordevid borjan av 1970-talet.
SuenOue Hansson
Rall, som har vetenskapligtrlning (och
numera 1r chef for ett planetarium),sig
"ett
antalvita, skivformadeljus som flog
rnycket hogt, rnycketsnabbtoch mycket
lingt borta i ett kornplextmonster."Det
var det rnest mdrkliga och ofurklarliga
"beredd
hon nigonsin sett,och hon var
Jan Bondeson, Lrirda grisar r'ch falsha
att borja tro p5. UFOn". Som tur var
tjiijungfrur, 255 sidor, Kiviksgirdens
hadehon en kikare i ndrheten,och med
forlag, Ystad 1994.
kikarenshjalp kunde hon konstateraatt
det hon s5.gvar en flock fiskmisar som Tamligen obemdrkt i de storremedierna
flogi en ovanlig,cirkelformadformation. har vi fLtt en vetenskapskiscirav rang p5.
De vita kropparna belystesav ljus frin
svenskaspri.ket, nimligen ldkaren Jan
lnarken, och vingarna gick inte att se Bondeson.Tvi 5.refter hans ftirsta bok,
utan kikare. I kikaren kunde hon se att
Medicinhistorisht buriosahabinett, utde flog under ni.gra ndrbeldgna kraftkommer nu den andra,som handlarom
ledningar,vilket alltsi motsadehennes mdrkligadjur - verkligaellerfantasifoster.
synintryck att de var stora Foremil pi
Bondesons skrivsdtt Ir filrran fr5.n
stort avsti.ndsom rorde sig med mycket
den
med dess
gdngsevetenskapshistorien
stor hastigl-ret.
stdndigastrdvanatt finna det vdsentliga,
Bedrdgerierinom ufologin ir ett annat huvudtrenderna.Han soker sig snarare
s.illvklart lmne i denna lilla betraktelse. till det udda, apartaoch ibland absurda.
Klass berdttar bl a att varmlufts- Men ibland fir jagen kdnslaav att hans
infallsvinkelger en bdttre inblick i gamla
ballonger som kan framkalla UFO-rap-

Kuriosasomskdnkonst

F o l k v e t tn r 3 - 4 1 9 9 4

tiders tankevdrldln de mesr seriosaoch
systematiskaundersokningarna. I vart
fall gerhanstexterert viktigt komplement
till den gdngseiddhistorien, och de dr
Forbilt roliga att lasa.
"larda
Titelns
grisar" syftar pi
dresserade
dj ur som framtrldde p5.cirkus,
och som gav intryck av att kunna bide
lesa och rdkna. Det hela byggde
naturl i gtvi s pi subti l a te cken f r in
dressoren.De falska sjojungfrurna var
preparatsom forevisadesmot betalning
runt om i Europa och USA pi 1800talet, och som pistods vara torkade
hmningar av sjojungfrur. I sjilva verket
var de hopfogadeav apor och fiskar. De
falskasjojungfrurna var i regel importeradefrin Japan. Ett flertal vetenskapsmin godtog sjojungfrun som en ny art
och skrev larda artiklar dar de olika exemplarenjdmfordes.
Ett par kapitel ignas it nigra kanda
elefantersomlevt i fhngenskap,daribland
den ovanligt storvuxneJumbo som dog
ir 1885, men vars namn lever kvar i
"jumbojet".
uttryck som

DjuriskardttegAngar
Kan man doma ett djur till strafft For
ni.gra 5.rsedan, ndr en tiger dodade en
besokarei en svenskdjurpark, forekom
det krav om att tigern skulle dodas. Si
skeddedockinte. eftersomden barabetett
sig si som en tiger kan forvlntas betesig.
Ingen skullevdl ha kommit pi tanken att
stdlla tigern infor rdtta. Pi medeltiden
var ddremot rdttegS.ngam
r ot djur
brukliga. Oftast italade var grisar, som
ju sprangomkring pi gatornai stlderna
och som ibland kunde attackerasmibarn.
Grisarsom domdeslor mord ellerandra
svira brott blev i allmdnhet avrdttade.
Agarnaundslappi regelstraff,och nigorr
gitg kunde de fi. ersdttning for sin
avrlttade gris.
Ar 1717 Forbjodkyrkan exkommunikation (dvskyrklig bannlysning)avdj ur,

17

n-renv:irldsligaprocessermot djur fortsarteatt forekornma.Ar 1792dorndesen
papegojai Paris lor kontrarevolution:ir
verksamhet,den hadendmligenpi gatan
" Lev e
ro p at
k onung e n !" .Ar 1 8 0 5 h o l l s
en processmot rittor i Danmark, och 5.r
1826 domdesgrlshoppor for skadegore l sei F r ank r ik e.
Ar 1864domdesen suggai Slovenien
till doden efter att ha bitit av bida oronen pi. en flicka. Ar 1960 stdmdesen
scheFeri USA inlor domstol for att ha
anfallitoch bitit ett flertalmdnniskor.Ar
1 9 9 1 dom c lesen h u n d i A rg e n ti n ati l l
livstids frngelselor att ha bitit ihjal ett
barn, och ir 1992 domdesen get i Tanzania till $'ra dagarsfdngelsefor att ha
betat pi en privat grdsmatta.
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fAglar
TrAdvdxande
Man frapperasofta vid ldsningen av
Bondesonsbok av hur forestdllningar
som lor ossdr uppenbartorimliga kunde
accepterasav gS.ngnatiders naturvetare.
Pi 1600-och t 700-talentogsberdttelser
om md.nniskorsom lagt lgg pi stort
allvar av minga larda mdn.

cg .(!

> o .
r o h

Detsammagdlldeforestdllningarom att
vissadjurarter (bl a vissadnderoch glss)
vdxtepl trid. I den forstanaturllra som
u tg av siS v er ige( 16 1 1 ) fa n n se n u tfo rl i g
beskrivningav hur klackglssenbildades
frin blommor piett skotskttrdd,varifr5.n
de foll ned ivattnet dar de levdetills de
fick vingar att flyga med.

"tidningsanka"
uppde), och uttrycket
i
tilltron
till
de
ha
sitt
ursprung
ges
om trddvixanfantastiskaberdttelserna
de ankor.

J:i mnt 450 i r senA re,lr 1923, iakt rogs i H al rnstad deci rnet er lingar oda
maskarsom si ngl adened genom luFt en
likt konfetti. Flera andra fall av maskregn rapporteradesfrin andra delar av
S v e r i g eu n d e rv i n t e r n 1 9 2 3 - 2 4 .

Fisk-och grodregn

Denna teori varvanligtforekommande i vetenskapligaverk iven pi 1700i grundlitalet,:indatills den vederlades
ga arbetenav franskazoologerpi 1780talet. Anda in pi borjan av 1900-talet
kvarlevdepl sina hill sedvlnjan att under fastand.tagdsssom ansigsha vdxt pi
trdd och darlor i motsatstill andraflelar
vara tilliten floda.

Bokens mest tankevdckandekapitel ar i
mitt ryckedet som handlarom underliga
regn. Det finns gott om berdttelserom
att fiskar, maskar,grodor, sndckoroch
andradjur har regnatfrin himlen. Sidana
har ocksi rapporteratsfrin Sverige.Ar
1473 regnadet ex storamdngdermaskar
ner i Firdalai Vlstergotland.E fter boner
ti l l K a tari na av V adstena forsvann
maskarna,vilket var ett av de mirakel
som rdknadeshenne tillgodo di hon
sedermeraskulle helgonlorklaras.

Den mestuppenbaralorklaringentill
sidana berdttelser:ir att de 1r skrcinor
med ingen eller liten verkiighetsbakgrurrd. ReclanTheofrastus(371-286 f
Kr) sig sakenpi det sdttet.Han pitalade
:rtt m5.ngaav dessaberdttelserhade sitt
ursprungi att djur plotsligtblivit synliga,
utan att ni gon sett dem f alla ned.
Forklaringenvar, menade han, att t ex
grodor ocl-rsndckorofta kommer ut Fr5.n
med
sina hilor di dessaoversvd,mtnas
vatten under ett haftigt regnv:ider.

An idag finns det ett krlftdjur som
"Lepas
anatiferae"(= ankbildanheter

18

Den svenskeI 700-talsgeologen
Johan
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Gottschalk tJflalleriustog ocksi helt avstind frin berdttelserom grodregn och
dylika regn:
"Men
hvad som berdttas om Kottrdgnat Kott; Jern-, Silfuerdet
at
r1gn,
och Guld-rdgn;Sten-och Plnninge-r1gn;
Orm- oc h G r ode- rd g n ; L e m u s -rd g n ;
Kammerduks-och Flors-rdgn;Ull- och
Siden-rdgn;Korn- och Fisk-rdgn;med
mera;det kan och bor hollasForproducter
af en stark Phantasieeller ock en ganska
svagsyn."
Andra forskare har dd'remot menat
att en del av de rnirkliga regnenfaktiskt
kan ha dgt rum. Herved Berlin, konservator vid ZoologiskaMuseet i Lund gav
pn 1920-taletut boken Maskregnsproble'
met ocb dessuetensbapligaldsning' Han
hade fntt studeraexemplarsom tillvaratagits Frln flera av de svenskamaskreg-

tilldragelserformodligendr mycket sannen 1923-24. Det visadesig att det i
samtligafall rorde sig om k o m p o s t m a s - n o l i k a r e ) .
kar.
Hur skulle du reageraom du sig
ramlaned frin himlen?Det dr inte
fiskar
fastDessa djur tillbringar vintern
veta.Si hdr beskriverBondeson
att
gott
klibbadevid lov i komposter.Vid mild
frin en
och regnigvdderlekunderhostenkan de de reaktionersom rapPorterades
1920-talet:
arnerikanskstad pi
forlaggasin vinterdvalaovanligt ytligt i
hogarna. Kommer det under vintern
"Folk
nigra dagarstovdder,foljt av storm, kan
omkring Pi gasprangl-rysteriska
avsetill
ltiven
med
upp
flyg
maskarna
torna med armarnastrlckta mot ovan;
vard hojd. De kan dir skil.iasfrin loverr ropet' l t' s rai tri ngfi sh'hoj de savden ene
och falla ned som maskregn.
eFterden anCre.Taket pi baptistkyrkan
Andra forskarehar velat forklarafiskoch grodregn med att tornadoer eller
andra kraftigavirvelvindardragit vatten
med tillhorandefiskarellergrodor upp i
skyn. Det loreFallerdarfor vara klokast
att hilla fisk- och grodregn for mojliga
(dven orn falska raPPorter om sidana

var fullt med fisk; utanfor lig delar av
forsamlingenpi knd och bekendesina
synderinfor den ytterstadomen. Andra
mdn sprangin i herrrekiperingen
religiosa
och kopte dyra frackaroch kosrymer lor
att varardtt kl:iddainForUppstnndelsen;
nigra kopte en likkista i stdllet'ladesig i
den och slog igen locket. Mitt i denna
oredakunde enstakaindivider, Formodligen rationalisterav det rnesthirdnackade sl ag, ses S ' l l a si tra sum Par och
stekpannormed fiskarna frin skyn lor
att l agaen god mi ddag."
Suen Oue Hrurson
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Sai Babagranskad
Dale Beyerstein,SaiBaba'sMiracles.An
Overview, 128 sidor, Indian Skeptic,
Po d a nur 1994.

Sri SathyaSai Baba, som loddes 1926 i
en liten by i sodraIndien, bestdmdesig
vid 14 5.rs ilder for att han var en
reinkarnation av ett hinduiskt helgon
som dog ir 19 I 8. Sedandesshar han och
hans anhdngarebetraktat honom som
cirka
gudomlig. Han har lor nd,rvarande
6 rniljoner anhlngare med over 2000
religiosa centra over hela vlrlden. (I
termer om aktiva troende dr han alltsi
berydligt stcirred.nt ex SvenskaKyrkan,
si man kanske ska vara lorsiktig med
"sekt"
i sammanhanget.)
ordet
Sai Babadr kanskemest kand fiorsina
"materialisationer".
Han tar fram aska
ur luften it sina fattiga anhlngar.. At
sina rika anhdngare tar han fram
guldringar och klockor av kanda
mdrken(somhan alltsi pistir
schweiziska
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.
Beyersteinslilla volym dr en koncis
och klar sammrrnfattning av Sai Babas
metoder. Den avslojareffektivt pistiendena om materialisationer och andra
mirakel. Det dr inte litet 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.
So m k r onan pl v e rk e t s k a h a n h a
Iteruppvdckt rvi personerfrin det doda.
Be ye rs t ein v is ar me d a l l o n s k v l rd
rydlighet att inget a',' dessamirakel er
dokumenterat pi. ett sd.ttsom ger minsta
anledningatt tro pi dem.
i boken ryckte
Men det intressantaste
jag var redovisningen av de oerhorda
ansprik med vilka Sai Baba framtrdder.
F o l k v e t tn r 3 - 4 1 9 9 4

"Jag

ar allting, civerallt, allvetande
och allsmlktig, slvad jaganvill intrdffar
genast."Detta uttalandedr inte hamtad
ur n5.gonpsykiatriskjournal, utan sl har
Sai Baba faktiskt sjllv sagt, och hans
anhdngaretror p5.det. Beyersteinciterar
uren intervjusom den devoteanhdngaren
John Hislop gjort med Sai Baba. (Bide
Hislop och Sai Baba sjllv omtalade
"Swami".)
honom i tredje personsom
Hislop: Jag skriver minga brev till
Swami om aktiviteter, problem och
framsteg i den amerikanska Saiorganisationen.Men jag rycker ofta att
det 1r dumt att beskriva problem och
hendelser, efrersom jag vet av mina
d i re k ta erfarenheter att S w ami ar
allestddesnlrvarande och vet allr om
hendelserna.

Hislop: For att tillfredsstlllamig 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.gotbekymmer, di fir
du skuldkdnslor.Men berdttaForSwami,
si frorsvinnerskuldkenslorna. Gor din
plikt fullstlndigt i det arbetesom Swami
har gett dig.
Vid ett annat tillfalle blev Babatillfrigad hur det kunde komma sig att han
kunde utantill nigra sillan speladekompositioner av den indiske komposi toren Thyagaraj a. H an svar ade:
"Thyagaraja
fick dessasinger frin mig."
Som sagt,sexmiljoner anhengare.

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

Suen Oue Hansson
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"stora"
ka (d.v.s.
system.

Kvantjaget
Anda senden modernakvantmekaniken
formuleradespi 20- och 30-talen har
$'sikeroch filosoferspekuleratom vilka
konsekvenserdenna radikalt nya syn pi
materien kan f5. Utgingspunkten har
o{rtastvarit den brist pi determinism i
klassiskmening som 1r en essentielldel
av den s.k. Kopenhamnstolkningenav
k v a n t m e k a n i k e n .E n l i g t d e n n a k a n
kvantmekanikenvanligwis inte forutsdga resultatetav ett enskilt experiment,
utan bara medelvlrdet av ett stort antal
identiskamltningar.
En annan,och nigot modernare,inspirationskdlla1r att under speciellafrorhillandenn kan de kvantmekaniskaeffekterna pi grund av vad som kallaskohe"fbrstoras"
"ftirstdrkas"
si att de
och
rens
inte bara i mikroskopiska
kan observeras
"smi")
(d.v.s.
utan ocksi i makroskopis-

har varit
spekulationer
En del avdessa
tankevickande och givande. Som
exempelkan nlmnas att Einsteinsisikt
att kvantmekanikenpi grund avsin brist
pn determinism inte kan betraktassom
en fundamental$'sikaliskteori (jntF.det
"Gud
spelar inte
beromda citatet att
tdrning") gavinspriationtill uwecklandet
av teoriermed s.k. dolda variabler.
For det mestahar dock de filosofiska
spekulationernarunt kvantmekaniken
varit tiil ringany'ttaochgladjeForfilosofin
och $'siken.Specielltgdllerdet de religiost
inspireradefunderingarnaom samband
mellankvantmekanikeni enasidanoch
Gud, sjllen, den fria viljan etc.etc.i den
a n d ra . K l assi kern i denna genre i r
"Fysikens
Tao" av den amerikanskefore
detta $'sikern Fritjof Capra och ett av de
"Kvantjaget",
av den
senasteexemplen,

engelskajournalistenDanah Zohar.
"Fysikens
Tao" 1r ingen bra bok; den
mystifierari srlllet for att fttrklara, men
forfattarenvarnarltminstone sinallsare
fttr att hans pisti.endenom relationen
rnellan kvantfirsikenoch taoismen har
karaktlrenav analogiersnarareIn belagda resultat.Dessutomger han en visserligentorftig och (redanvid utgivningen)
forildrad, men dock inte helt misslyckad,
introduktion till modern fysik.
Det 1r svirareatt finna nigot positivt
"Kvantiaget".
Visst kan jag
om
att s.dga
rycka att forFattarinnani Forstakapitlet
beskriversina ontologiskaoch existentiella bekymmer pi ett ganskasympatiskt s1tt, rnen djupet 1r gymnasieuppsnarare:in den filosofiskaess:ins.
satsens
Restenav boken 1r en Fullstlndigkatastrof.
I kapitel2och3 gerZoharenforvirrad,
och ofta helt felaktig,beskrivningavvad
kvantmekanik air. Som exempel kan
nd.mnasdiskussionenav Schrodingers
"system"
och
katt och relationenmellan
komisk.
som:iri det ndrmaste
observator,
"Pi
E,ttparcitat kan illustreraniv5.n: nigot
underligt vis som ingen :innu begriper
dogden (katten,mi n anm . )just <Forat t >
vi tittade pi den. Det var observationen
som dodadekatten." (sid 40)
"Vi
har redan sett att vi Forvandlar
kvantsl'sten'rtill vanliga objekt genom
att observeradem." (sid 44)
I kapitel 4 och 5 diskuterar Zohar
medvetandetsnatur (blde mdnniskors
for att till sist,i kapitel
och elektroners!)
den tes som hela boken 1r
6, presentera
byggdpn.Hon pistir att makroskopiska
kvantmekansiskaFenomen 1r centrala
for hjlrnans funktion.

t<ThRe
D Esr Pf;n LAR VARA
K V A I- l T Fy s r l < E R ' - .
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Mer specifikt pistir hon att det existerar ett si kallat Frohlich-kondensatav
koherenta elektriska svd.ngningar,och
senare i boken plstir hon vidare att
begrepp som sjil, vilja, relationeroch
t.o.m. Gud kan relaterastill korrelatio-

Folkvett nr 3-4 1994

ner i si.danakondensat.Om detta vore
sant vore det en av de mest revolutonerande upptdckterna nS.gonsininom fysik, kemi, biologi, neuro$'siologi,och
me d i c in.

uppmdrksamhetbide i pressoch radio,
si det 1r pl sin platsatt pterligare granska
" K v a n tj a g et"
och de speci el l t med
avseendepi Zohars argumentationsteknik.

rlddar eller dodar jag den". Tron och
antagandenai de ftirstakapitlen har bl ivit
etableradesanningar.

Det vore sloserimed tid arr ndrmare
gi in pi de Foljandekapitlensresonemang
"kvantidentitet", "kvantrelationer"
F a s t d n b e s k r i v n i n g e n a v k v a n t - om
S n v i l k a 1 r a r g u m e n t e n ?1 9 6 8
p u b l i c er ade den eng e l s k e te o re ti s k e mekaniken i kapitel 2 och 3 dr hopplost etc., men de dr fyllda med pistienden i
"Det
dr n5.gotdjupt kvinnligt i
fusikerri H. Frolich tvi artiklar (Physics forvirrad finns spir av att ftirfattarinnan stil med
Letters,vol.26A,sid.402, ochInt.Journal ettderavet ni.gothon inte vill sdgalesarna att sejagetsomett led i en kvantprocess"
of Quannrtn Chemistryvol. II, sid. 641, eller(troligare)att n5.gonmed kunskaper (sid. 154) och utldggningarav typen:
i kvantrnekanik pipekat att vad hon
"(livets)
der han beskriveren teoretiskmodell lor
kreativitet hdrror frin den
vibrerandeelektriskadipoler kopplade skrivit 1r felaktigt. Exempelvisfinns en
f
o
r
m
i
g
a
s
o
m alla levande system
dels till ett v:irmebad,och dels till en heldelbrasklappar(t.ex.fotnot ** pisid.
(Prigoginesystem
av Frohlichryp) har att
43) vad gdller resonemangetom Schroyttre drivrnekanism.
hamta ostrukturerad, trcig och kaotisk
dingerskatt. Ocksi i den inledandedismateria frin den omgivande miljon och
Han visar att under vissafiorhillan"kvantmedvetandet"
kussionenom
och
engageraden i en dynamisk,omsesidigt
clenkan han i denna modell fi en ryp av
Frohlichkondensatenpipekar hon att
att
koherens,och vidare speleu/eradehan
"antaganden","analogier" skapandedialog som resulterarbide i
det ror sigom
mer komplex struktur och i storreordnad
eftersomcellmembraneroch makrorno"tro" (sid
(sid77) och
86). Frin och med
koherens" (sid. 227).
lekylerhar mi.ngapohra enheter,si kankapitel7 shpperhon dock allahdmningskedennamodell dr av relevansfor verkDet torde framgi att jag anser att
ar efter att pi sid. 99 ha konstateratatt
"Kvantjaget"
liga biologiskasystem.Dessaidder uter en ovanligt motbjudan"...
( v i g - p a r t i k e l - d u a l i t e t e n )b l i r
veckladesav Frohlich och andra isenare
"Kuantstof- de bok, och den som darlor misstdnker
mycket mer dn en metafor.
artiklar,och experimenthar gjortslor att
att citaten ovan 1r icke-representativa
fo rso k a piv is a ex is t e n s e na v d e s .k . ftrt" udg-partiheldualitet blir dd de mest
eller tagna ur sitt sammanhang,i den
primdra fi;rbdlkndet melkn hropp och
"KvantiaFrohlichkondensaren.
mi.n ett sidant finns, kan lina
sjril i utirlden oclthLrnan i alb det somui pd
get" pi ndrmastefolkbibliotekoch doma
Trots att flera grupper gjort experihagreniuder uppfaftar som liuetspsyhiska
sjilv. (Chansen :ir stor att den finns
rnent finns inga klara belaggfor att sidaaspehter"(sid.
oc,bfisisha
99, Zoharskurtillgenglig:si har t.ex. Goteborgsstadsna kondensatverkligen existerari levansivering).
bibliotek kopt ca 25 exemplar.) Zohar
de organismer.Enligt vad jag vet, finns
Nlr hon Sterkommertill Schrodingers framstiller sina fullstdndigt ogrundade
det inte ens nigra experimentsom gor
katt pi sid. 183 konstaterarhon, denna (och i mitt rycke dessutomtrikiga) hyhypotesentrolig.
poteserpi ett bedragligt sitt - om hon
ging utan ni.gon som helst tvekan, att
I en idealvlrld kunde diskussionenav "Genom
att observeraSchrodingerskatt
sjdlv tror pi vad hon skriver eller bara
"Kvantjaget"
sluta hir; i den verkliga
profiterarpi behovetav kvasireligion1r
vdrldenhar boken fi.tt massorav okritisk
harvid helt ointressanr.
ThorsHans Hansson
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1650) utmdrkte sig genom att Forneka
eller bewivla mojligheten till mdnsklig
kunskap over huvud taget. Moderna
skeptiker utm:irker sig ju tvdrtom genonl att mycl<etstarktbetonaatt mdnsklig kunskapkan uppnis - ndrnligengenon-rtilirinrpningavvetenskapligmetod.
" skepti ci sm"
dr int e enbar t en
Men
filosofiskFackterm.Ordet har ocksi.andra berydelser.E,nbra sammanFattning
av dessol i ka i nneborde rf inner vi i det
frln'rstaengelskalexikonet,OxFordE.glish Dictionary. (Det svararungefdrn-rot
SvenskaAkadenriensordbok.) D:ir ang"sceptic"
eller
es$'ra inneborderavordet
" skepti c"(" skepti ker" ).

1. E,nson'ri likhet rned Pyrrhos och
hans l erj ungar i det ant ika G r ekland
bew i vl arrnoj l i ghetenavver kligkunskap
av nigot sonr l'relstslag;en som hevdar
att det saknasadekvataskal fur att vara
s:ikerpi att vill<ensot'nhelstsatslir sann.
2. F,nsorn betvivlarriktigheteni det
som uppgesvrlrAkunskap i nigot speciel l t studi eornri de(t ex met af r sik,t eoloetc.)
gi , naturvetenskap

l l

3. En son'rbetvil'lar,nlen inte absolut
dessaoch liknandefrigor. Kurtz, som rlr fornekar,satrtri ngen
hosden kr ist nar eliprofessoremeritus i filosofi, har varit
gi onenel l ervi kti ga del ardlr av, en son'I
ordlorandei CSICOP (Committee for
i nte tror pi kri stendonren.
the ScientificInvestigationof Claims of
en undersc!kare
n ingssdkare,
4. F,ns:rn
the Paranormal)sedanstarten1976, ocl'r
dr dessutomen ledandeforetrldare fbr som :innu inte nitt fram till slutliea
den internationellahumanetiskarorel- overn'gelser.
sen.

Ar vi
skeptiker?
Inquiry
PaulKurtz, The lt{euSkepticism.
and Reliable Ktowledge, Prometheus
Book s ,B uf f alo,N Y . 1 9 9 2 ,3 7 1 p p .

I internationella sammanhang brukar
den rorelsesom Vetenskapoch folkbild"skeptikerna"("the
ning ingir i kallaslor
skeptics").Ar dettaen bra beskrivningav
vad rorelsensyftartill? Vad dr det egentligen som skeptikerna1r skeptiskatill?
I sin
Hur ska verksamhetenavgrdnsas?
senastebok ger Paul Kurtz sina svar pi
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S a m m a U r ^ i n n e b o r d e ra v o r d e t
"skeptiker"
finns ocks5.pi svenska.Pi
engelskarir de alla belagdaitminstone
sedanborjan av 1600-talet,och siledes
vdl hlvdvunna i spriket.

skepticisDenmAngtydiga
men

Anvdndningenav begreppetskepticisrn
om t ex CSICOP och Vetenskapoch
folkbildning kan vara fttrvirrande for
den som kannertill den skepticismsorn
brukar isyftasi filosofihistorien.De filoDet fbrefallerrnig naturligt att hanfora
sofiska skeptikerna, t ex Pyrrhon (.,
skeptiden modernaskeptikerrorelsens
(1569' cism till den andraoch/ellerfiardekate360-270fKr) ochRendDescartes

"Nyskepticism"
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gorin enligt lexikonetslista. Ni.gon starkare forbindelse med den fbrsta, klassisktfilosofiskainnebctrden,behoverinte
foreligga.Detta 1r emellertidinte Kurtz
stindpunkt. Han nrimner inte ordets
inneborder,utan scikeri
icke-filosofiska
stdlletvisahur CSICOPs arbetepassarin
i en ny form av filosofiskskepticism.
"nya
skepticisnr",som alltsS.
Denna
har gett boken sitt namn, utmdrker sig
"inte
total, utan... begenom att vara
grlnsad till undersokningenskontext.
Vi karr drirfor kalla den en selektiueller
m. Man behoverinte
k ortex tue//skepticis
betvivlaallt pi en ging, utan enbartvissa
frigor i den begrdnsadekontexten kring
en undersokning". Den nya skepticis"
rnen dr ocksi positiu och honstruletiu.
Den innefattar en omvandling av den
negativakritiska analysenav anspr5.kom
kunskap till ett positivt bidrag till den
skeptiska underscikningenstillvdxt och
uweckling."

TvAslagsskepticism

Den skeptiskarorelsentillimpar sinskep"paranormala
ticism pi
fenomen".CSICOP, liksom minga andra skeptiska
organisationer,har t o m namn och
stadgarsom angeratt paranormalafenomen :ir det dmnesomridesom man sysslar med. Kurtz och minga andra skepti"skeptiker
i friga om
ker rdknar sig som
det paranormala".
"paranormal"
syftar i allmdnOrdet
het pi sidana lormodade fenomen som
studerasav parapsykologer,t ex telepati,
perception,prekognition
extrasensorisk
och psykokinesi.Men CSICOP, som ju
enligt stadgarnaskasysslamed paranormala 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,kvacksalverioch mycket annat.Dessaforeteelser har ofta inrymts i nigot slagsuwidDet dr, trots uttalandenav detta slag, gad definition av begreppet "paranorsvirt att riktigt fl grepp om vad den nya m a l " .
skepticismen1r lor slagsfilosofiskstindMinga enskildaskeptiker,och en del
punkt. I mycket stor utstrdckningforefallerden att sammanfallamed den ame- skeptikergrupper(daribland Vetenskap
avgrd.nsa
rikanska pragmatiskatraditionen fr5.n och folkbildning) foredrar att
"pseudoveatt
handla
om
omri.det
till
Peirceoch Dewey. I vart fall passarKurz'
"paranormala
fenotenskap",snarareIn
filosofiskastindpunkt mycket blttre in
"pragmatism"
kan
mellan
en
men".
Man
darft;r
skilja
in p5.termen "anti-pseudovetenskaplig"
pi termen
"anti"ske pt ic is m " .
och en
paranormal"tendens.Skillnadendr inte
Skepticismi filosofiskmening inne- alltid
rydlig, och markerar ingen motbar bl a att man seriost bewivlar t ex sdttning i det praktiskaarbetet,men det
yttervdrldens existens, mojligheten att
dr dndi friga om w5. skilda sd.ttatt avveta att man har en kropp, etc. Den
grdnsaarbetsomridet.
filosofiskaskepticismendr darfloringen
anvdndbariddkellafiir den skepticistiska
rorelsen.E,nligtmin mening bordeKurtz
ha konstateratcletta,snararedn att Forsoka koppla samman CSICOPs skepticisrn med traditionell t'ilosofiskskepticism.
"Fads
and fallacies
Martin Gardnersbok
in the name of science",en av den moderna skeptiskarcirelsensklassiker,1r som framgir redan av titeln - ett av de

GardnerochKurtz

frd.mstauttrycken Fciren anti-pseudove-

Folkvettnr 3-4 1994

"The
tenskapligstindpunkt. Kurtz'
New
Skepticism" g.r uttryck fcir den antiparanormalauppfattningen.
Som jag redan ndmnt ir skillnadeni
praktiken i regel inte si stor. De flesta
anti-paranormalister,deribland Kurtz,
1r motsti.ndaretill pseudovetenskap
dven
ndr den inte handlar om paranormala
fenomen. Eftersom inga paranormala
fenomen har pivisats (enligt den gdngse
vetenskapensbeviskrav)ar det inte sv5.rt
Foranti-paranormalisteroch motstindare till pseudovetenskapatt enas i g.mensamma st5.ndpunkteri frigor som
gdller parapsykologi.

Zta^
-TAtvt< OM JAc (NrrE le
[?f lC( GT P,qRavoRrvt,4L./

paAr LochNess-odjuret
ranormalt?
Det finns dock itminstone w!. viktiga
skillnadermellan de bida stindpunkterna. Den ena dr att anti-paranormalister
(i sin egenskapav just detta) inte kritiserar sS.dana
som inte
pseudovetenskaper
handlar om paranormalafenomen. Det
gdller t ex pseudovetenskapligkryptozoologi (tro pi Loch Ness-monstretm fl)
och minga former av ufologi och kvacksalveri.Kurtz inkluderar visserligenLoch
Ness-monstreti ett slagsutvidgad definition av det paranormala, men ordets
definition blir pi detta sltt mycket weksam. Om Nessie finns ir hon ett diur
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(kan man formoda), och alls inre nigot
paranormalt fenomen. Den utvidgade
d e fl nit ionen1r r nih l n d a o rg a n i s a ti o n s p o l i tis k tbehandigin o m C SIC O P , m e n
intellektuellt hiller den knappastrni.t-

"En

fr5.gaav sdrskiltintresserir det
faktum att minga av dem sonrrir skepriker i friga om det paranornralahar sagr
att de inte vill behandlarelieiosafrigor,
som grundasi lorsta hand pn tro, utan
tet.
e n b a rtde pi sti endensom har i rmi nstone nigot empirisktinnehill.Jagvill sva.ra
For Vetenskapoch folkbildningsdel
att dennastindpunkt dr ett s.dttatt slingfi n n s inget or ganis a ti o n s p o l i ti sbk et h o v
ra sigundan och att den skeptiskameroav en sidan uwidgad definition, efterden inte bara helt godq'ckligt ska ar,som lo reningensverksamhetsomrS.de
i n te
grdnsastill de frigor som det bedorns
:ir avgrdnsattill paranormalafenomen.
vara bekv;imtatt lgna sig it och inte rit
Stadgarnanimner inte enss5.dana
feno"felaktiga dem som handlarom samhelletsheliga
men, utan talar i stlllet om
kor...Nigra forsiktigaskeptikerkan t:inforestdllningari frigor som kan avgoras
kasvlgra att utova sin skepticisminon-r
vetenskapligt".
trons heligaomride, och vill bevararelia
,
men
g i o n e n sterri tori el l hegemoni
detta Forefallermig att vara en olorsvarlig
sti.ndpunkt."

Skepticism
ochreligion

Den andra stora skillnaden mellan en
anti-paranormaloch en anti-pseudovetenskapliginstdllning 1r att den senare
men inte den Forra dr neutral i (ickeempiriska)religiosatrosfrigor.Det finns
visserligenreligionsanknutnahror som
karaktdr, t ex
har pseudovetenskaplig
kreationismenoch pistiendena om svepd u k e ni T u r i n .

till r,'erksamhetson'rridet,
medan renr
religiosafiSeor undviks.
f)en anti-pseudoverenskapli
gagrrinscl raeni ngen,
sornK urtz i nte allsom ndm 11er' ,51,11J'
11enl i gt
mi n nreningbdt t r em ot
cienskeptiskarorelsenssyfre.Vertenskap
och fol kbi l dni nesstadgare or ingenskiilIr:rd rrellan pseudclvetenskap
rned och
utan paranorrnal api sti enden, och i
rnotsatstill CSICOP behovervi cldrlor
i nte ti l l eri pa tvi vel akti gao r nt olkningar
"paranornral"
av beereppet
Fciratt agna
ossi t en gr:rnskni ng
av de s enar e.
Vi har
ocksi pri nci pi el l askri l (o ch int e bar a
taktiskask:il som CSICOP) for att inte
behandl arel i gi osatrosuppf at t ningar .

Att levautanmyter

Kurtz:ir angel:igen
att framhilllaatr skepti ci snreni nte i nneb:i rbri st andef cir st . lelsel or ki nsl ol i versbehor..Han gir t illoch
Men CSICOPs praktiska verksanrhet
n'redsir lirngt son'rtill att accepteraarr
talarett helt annatsprik. I praktikenhar
vissamvter kan behciv:rs,
b:ldei privatliCSICOP hillit sig undan frin religiosa
vet och i sarnhrillslivet.
frigor, utom just ndr religionenhandlar
" Men
den mdnskl i gacivilisat ionens
om empiriskt provbarating. Detta ftirhistoriat].derstarkt p:l atr de allra flesra
k l a ra rK urrz si hdr:
I dessafrigor engagerarsig sivdl antiinte kan leva utan mlrter, och att dessa
mvter har en funkti onel lro ll i m dnsldigt
paranormalistersom motstS.ndaretill
"Vi
beslutade- och dettavar mih:inMen infor fri.gorsom
beteende.En paradoxalfuljd av derta 1r
pseudovetenskap.
Guds existensoch sjdlensododlighetgcir da ett godtyckligt beslut att inte be- a t t m i n g a n r l n n i s k o rs k u l l eb l i g a l n ao m
de senarehalt. I sin gdngseformulering handla dessafrigor, av tvi skal.For det de forl oradesi nai l l usi one r Det
.
1r m ot kan dessa frigor inte avgoras av ve- forsta ville vi begrlnsaoss till rigorcisa vi l l i gt som j ag srl gerdetta. . .
undesokningar,
och n'ringa
tenskapen,och en religiostro som inte vetenskapIiga
I sjrilvaverket kan somligaillusioner
religiosa
pistienden
kunde
inte
behanclutger sig lor att varavetenskapligtgrunvara
terapeutiskaoch vara nodvdndiga
las pi detta sdtt och grundadespi tro,
dad ar inte pseudovetenskaplig.
inte pi vetenskap.For det andra var for den psy'kiskahelsan.Med andra ord
Fr5.nen anti-paranormalstindpunkt
minga av de mdnniskorsom engagerade dr det inte alltid nodvlndigt att bq^t
1r det daremot foljdenligt att behandla sig i kommittdnsarbetesjilva religiosa." varjeillusionsom en mlnniska har; ry att
tron pi Gud pi i princip sammasdttsom
gora si kan undergrlva hennes civerrytro pi empiriskt provbara pistienden
gelser,engagemangoch motiv fur atr
om t ex E,SPoch astrologi.
CSICOP 1r,enligtsitt namn och sina leva."
"anti-paranormal"
organisaSkeptikersom ocksi Ir aktivai antire- stadgar,en
Som exempelpi sidana myter ndmMen
att
man
i
tion.
trots
teorin
definie- ner han en mans tro att hans hustru dr
intar ofta den antiligiosaorganisationer
rar sig som anti-paranormal,tilhmpar
paranormalastindpunkten, och Kurtz
den vackrastekvinnan i vdrlden och t o
man
i praktiken en anti-pseudoveten- m nigra historiskamyter:
1r inget undantag.Han kritiserarocksi
de skeptikersom inte delarhansateistis- skaplig grlnsdragning.Detta framgir av
att man rdknar UFO, kvacksalverim m
ka hillning:
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Annorlunda
i praktiken
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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,hjlltar och mdn
med den ldlaste karaktdr. Detta kan
bidra till engagemangetfor det demokratiskamedborgarskapets
dygder, riven
om en grundlig historisk studie skulle
kunna avslojaderasminga personligafel
"
och personlighetsdefekter.

Till vetenskapens
forsvari lndien
H Narasimhaiah(red.), Science,
Nonscienceand tlte Paranormal, TheBangalore
S c i e n c eForum, Indi en 1987.

Det dr vid det har laget ganskagort om
samlingsvolymerpi engelskamed kritiska granskningar av olika paranormala
fenomen.Den har indiskavolymen skilJaghar svirt lor att I5 detta resonemang jer sig frin flertalet
genom att utciverett
art gi il-ropmed Kurtz' avsti,ndstagande
urval av de basta amerikanskatexterna
frin all religiosellerparanormaltro. Det
(mestfrin SkepticalInquirer) ocksi inneforeFallerrnig uppenbart att tron pi
hilla ett antal inhemska bidrag av hog
paranormalafenomen,tex inom traditiokvalitet.Indien torde vara,jd.msides
med
nella religionersom kristendom och isUSA, det land som har den mest aktiva
lam, bidrar till att ge minga mlnniskor
skeptikerrcirelsen.
"civerrygelser,
engagemang och motiv
For att leva" och i minga fall ocksi
Vi har mycket att lara av de indiska
"det
understcidjer
demokratiska med- skeptikerna,
inre minst som mi.nga av
borgarskapetsdygder". Kurrz anserupderas studieobjekt si sminingom ni.r
penbarligenarr religiosaoverrygelserhar
vd.sterlandeti starkt kommersialiserad
negativaeffekter som ijvervdgeralla siform.
dana positivaeffekter.Han nd.mneremelOfta tilhmpar de indiskaskeptikerna
lertid inte religion i sitt avsnitt om mymycket
handfasta undersokningsmetoters positiva effekter. Llsaren hmnas
der.
Si
hlr
berdttarr ex bokensredaktcir,
darfor ovetandeom hans argument for
att ha en mera negativ insrdllning till
$'sikprofessornH Narasimhaiah,om en
undersokningsom han sjilv var med om
religiosaIn till andra myrer.
att genomftira.
Det dr angeleget att skepticismens
Det galldeen sjuirig pojke vid namn
grundprinciperblir grundligr diskuteraSai
Krishna som redan skaflat sig stor
de, och Kurrz' bok ger ett vlrdefullt
bercimmelse
ftir sin ftirmiga arr framkalbidrag till den diskussionen.For egen
del anserjag dock att grundprinciperna la helig askaur intet. (Ett mycket vanligt
skahandlaom instlllningen till (bra och fenomen i Indien, utcivat ocksi av den
mera kande Sai Baba.) En kommittd av
defig) vetenskap,snararedn om instlllningen till pistitr paranormala feno- skeptiker hade sdllat sig till den unge
pojkens tillbedjarevid en ceremoni.
me n .
"Tre
medlemmarav kommittdn, Dr.
Sven Ove Hanss,rn
Vinoda N. Murthy, professorB. Kuppa
Swamy och Dr. Anupama Niranjana
ikte till Pandavapura torsdagen den 8
jufi 1976 och ftirvdntade sig att fl se
miraklet, som vanligenintriffar pi torsdagar i samband med Bhajan (bciner).

Religiosa
myter
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Kommittdns medlemmar avsl<i
jade inte
sin identitet och satt bland de andra
tillbedjarna. Den dagen skedde inget
mirakel.
Torsdagenden I 5 juli l976i.kte samma tre medlemmar dit igen incognito.
Bhajan tog slut. Den sovandepolken
vaknade.Det skeddeinget mirakel. Forsamlingen var p5. vdg att skingras. Di
mdrkte Dr. Vinoda N. Murthy att pojken upprepade ginger satte sin hand
mot midjan och verkade besvdrad,och
hon sig ocksi ett snore dingla fram. Av
nyfi kenhetoch misstlnksamhetdrog hon
i snoret och, kan man tdnka sie, den
gomda askanramladeut ur r.r.,d.rflad.rIla.

"

Episoden blev mycket omskriven i
Indien, och sattesropp for Sai Krishnas
karrier som helig man.
Efter denna framging bestdmdesig
kommittdn lor att undersoka den beromde Sai Baba.Narasimhaiah,som var
kommittdns ordforande,skrevbrev efter
brev till Sai Baba och beglrde att fl
undersokahans mirakel med vetenskapliga metoder. Sai Baba bevtrdigade honom inte ensmed ert svar,men de skickligt formulerade breven fick en hel del
uppmdrksamheti den indiska pressen.
Narasimhaiahvar ocks5.ordforande i
en kommittd som fick uppdrag av delstatsregeringen
i Karnatakaatt underscika s k Banamathi, dvs trolldom och
hdxkonster, som stlllt till med mycket
bekymmer pi minga hill i delsratens
norra delar. Vdrst drabbad var byn Pastapur, dlr minga invi.naremidde mycket di.ligt av de besvdrjelser
som de trodde
sig vara utsatta for.
I januari lg8l ikte kommittdn till
Pastapuroch genomlordeen sror intervjuundersokning. Byn ir avlegsetbelagen och kunde barani.spi mycket diliga
vagar. Elektricitet var inte indragen i
byns bostadshus,och de hygieniskaforhillandena var diliga.
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Kommittdn fick in ett stort antal rapporter om fenomen som ansi.gsbero pi
trolldom: Foremil forsvann. Kader boriadebrinn:r.Stenarramladened pi hustak.VissaForenril,bl a citroner,dok upp
pri ov:intadestlllen. Ndr man cippnade
eller st:ingde en av dorrarna i huset,
skakadeandra dorrar i huset. Kor gav
. v a rp l o tsl igtm indr e m jolk i n ti d i g a re S
ta sir upptrldde pi kroppen pi en del av

det borde fn bittre sjukvird, bl a en
utbyggnad av den ndrmast obefintliga
fortpsykiatrin.Vidareborderegeringen
sdttaarbetetmed att avslojapistidd trolldon-r.

och fl regn bara hit? Ska vi berovahela
delstatendessvatten bara for att fr regn
i Thi ppagondanahal l i ?...
Jag m isslyckas
al dri g.Jaghar [orstortmi n hdlsagenom
mi na i ntensi vaanstr:i nqni n gar
at t br inqr r
resn ti l l denna torkdrabb adedelst at .
Tidigt r.arjernorgoneirr iag dlt.yarut tre
l l , rsk iltForThippti mnrarutrn Lrppeh:i s:i
agondanuhal l i B
. ekr.nrraer int e. Det
konrmeratt regnasni rrt."

Slutligen kan jag inte avsti frin att
re fe re raden obetal barahi stori en onr
vogin son-rskulle ska{tfalram regn. Det
h e l ai n trl ffadei r 1985,n:i r torkan hi rt
drabbadestadenBangalore.Stadensvatbt.invinarna.
t oroadesdveratt en avdess
tenmynclighe
r, dammenvid
Inga av dessahendelservar svi.raatt viktigastevattenresen'oare
St,ett Ot,e Hattssott
forklara pi naturligt s1tt. En sari som Thippagondanahalli,hdll pi att tcjn'rm a s .D e n 18 apri l var vattenni vi nbara
borjar brinna hade t ex legat invid en
2
3 fo t (D en ar 74 fot n:i r dammen ri r
iakttagits
hade
Personer
eldstad.
oppen
F
u l l .)
D
e
t
u
t
c
i
tro
n
e
r.
ka stast enaroc h plac e ra
mi
rkn s civerh uvudtargeti n gas:irskilt
[r r"r
di en 1'ogi.
ensagerade
N'lyndigheten
r,:irdigaeller ov.{ntadefenomen.
sorn lovade atr rnecl
Sri Shivabalal'ogi,
kunna fr'lla danrntett.Hatr
sina [-rciner
Till stor del handlade Banamatlti i
ett gott sq'ckemer lttt etr
viintade
dock
invinare
omtolkade
byns
om
att
st:illet
mecl
att
genomforacerentotritr.
n'rinad
handla
orn
till
att
vardagligahdndelser
" T r on
han i l i nrousi nti l l
r
naj
kordes
D
e
n
s
i
30
pi B a n a m a th i d r
tro l l d om .
sig
att nrediterasrttttoch
satte
djupt rotad att t o m vanliga f'siska dammen
utl tordc
sjukdomar som astma, lepra, tuberku- ti d i g t s o rnen saml i ng:rnhl ngrtre
l o s, a nem i oc h v it ami n b ri s ts i u k d o ma r extatiskadanserrunt irononr. Cercntc-r"Man
"
s k ai n t e k a s t au t b a r nin avslntirdesmed att helig ask,roch
ti l l skr iv sB anam at hi .
net rnecl Lr:rdvattnet.Men
necl
naigraandraheligaforenrll kastacles
N{iinniskornahadeblivit si rdddaatt
noga
r-riirbadethar r-rr-rclersokts
i vattnet. f):irefter forklaraclevogin fijr
c-letrodclesig vara drabbadeav trolldonr
d e n l i n ,arandemyndi ehetsrepresel tren- och befirnnits inte innel'rilla
si.snartde inte midde bra. Det hadegitt
nigot [-xrrn,kasrrrLltvettne[1"
att cl antmen
te rn a o c h i ourn:rl i sternrl
si l i n g t at t t o m norn ta l av a ri a ti o n e ri
rnitrad.
vara
inom
en
fi.lld
skulle
m.iolkmlngdenfrin er-rko - ett fenonren
" l vckas" ,
en god chansatt
H a n l -rade
so m annar s1r r , llbek a n tp n d e n i n d i s k a
landsbygden- tolkadessom en eff-ektirv eftersommonsunregnennLlvtr pi I'rig.
M e n l y c kanstodhonom i ntebi . f)en 29
trolldon-r.
j u n i ra p porteradeti cl ni ngarnaatt vA tJarttesR'zndi
Det saknadesinte profitorer son'Iut(I.JationalCapiral Area
tenstindet under den senastetlirnaclen
Flera
lovademotmedelmot trolldon-ren.
SkepticalEye uol 7, nr 4)
h a d es j u nki t fri n 14,5dl l 7,1 l rot.Ir{ en
farniljer hade blivit utblottade efter att
inte svaretsk1'ldig
Sri Shivabalavogiblev
ha betalatstorasunrmorfor sidanatilnsav en tidnir-rgsreirorinterviuades
ter. Trolldomstron hadeocksiipi andra
:.11."
siitt orsakat mycket lidande och lven
"Vern
gavdie intrl'cket att jaghar bett
psvkiskoh:ilsa,menadekommittdn i sin
barafiorThippagondan,rdagar
dessa30
rapport till delstatsregeringen.
halli?Jagbad faktisktlor heladelstaten.
Rappor t enut m y n n a d ei e n s e ri ere Regnardet inte i heladelstatennu? Det
ko mtnendat ionerom v a d s o n r b o rd e
kommer att regnakring Thippagondagoras for att stdvja trolldomsraseriet.
nahalliocksi. Det handlarorn en vecka
Onrrildet borde fh bettre skolor, och i
ellern i. Vore det inte oritwist att stopsko l under v is ningesnk u l l e b a rn e n l d .ra
pa regneti de andradelarnaav delstaten
v i d s k e p e l s eOmri
.
si g a t t s enonr s l< ida
:1

'(r{}2"

)
{)

I

i Norge?
Underverk
Tidskrifte n Shepsis,en norsk motsvarighet till For-rverr, har utkommit med
nummer. Nr 4,
fi men mycketvd"lgjorda
av
som utkom viren 1994,beledsagades
att foreningen
ett brevd1r det meddelades
"en
dramtisk
och tidskriftengenomgitt
ner-doden-opplevelse".Overarbetade
aktivister orkade inte lingre, och
"si
Fcireningen
ut til a tre inn i
terminalfasen".Men plotsligtskeddeett
rnirakel: Nya arbetsvilligamedlemmar
"restituerte
aktivister" ,og vid, och
och
produceradebl a ett nytt nummer av
Skepsis.
Numret 1r v:ilmatat och innehiller
material bl a om vandringssdgneroch
satanism. Flera svenskar medverkar i
numret. Bl a intervjuas Bengt af
Klintberg,och Hikan Blomquistskriver
on1 nynazismoch ufologi.

K*N tNqEN Asr*f( oLccr
PGK4 P,.&Enr pM Dd
KARN K;<+FT vtrRr<EN
Att 4ELT' sAKRA 7

G a p a g l d d a n d ek o l ?
De n som v ill gi pi g l o d a n d e k o l i
Kalifornienhar itminstone wi. alternativ
attvdlja mellan. TheFirewalhinglnstitute
of Researcband Eciucationerbjuder eldgirg mot det facilapriset 3500 dollar.
Sk epti csSocie tyanordnareldging gratis. Di fi.r rnan dock till pi kopet en
lorellsningav en frsikersom lorklararde
p ri n ci p er inom v lr m e l i ra n s o m g o r
eldg&ngfrsikaliskt mojlig. Kan det vara
r,lrt 3500 dollar att slippa den fioreli sn i n g e n?
$keptic uo/ 2, nr 2, 1993)

reaktorAstrologisk
sdkerhet
Chefen for det litauiskakdrnkrafwerket
Ignalia har sokt rid hos den ryske
astrologenPawelGloba om ndr framtida
olyckstillbud kan komma att intrdffa.
Globa har hevdatatt det finns risk for en
olyckaden B mars 1997.FGafwerkschefen
"vi
inte har rid att ignoreraett
menaratt
sidant tillklnnagivande".
@er Skepdker nr 2, 1994)

(l.Iorth Texas Skeptic, april
I 994)

Polaroid-trick
I Georgia Skeptic (hostnumret 1993)
gorAnsonKennedyen nptig genomging
av trick med Polaroidkameror.De flesta
mdnniskor verkar ha en mycket hogre
tilltro till Polaroidbilder ln till andra
fotografier.Kameran levererarju bilden
automatisktstraxefteratt man exponerat
fi l men, si hur skul l e ni go n kunna
manipulerabilden?Allt frin UFOn till
"bevisats"
med
spoken och auror har
hj alp.
Polaroidkamerans

CIAochpseudovetenskap
CIA har kritiserastshirt Foratt dubbelagenten Aldrich Ames upptdcktesalltFor
sent.Att han klaradesig sn hnge verkar
bl a ha berott pi att han klarade tester
med logndetektorer.Amerikanskaskeptiker menar att CIA fallit offer for den
furestillningen att
pseudovetenskapliga
logner alltid avslojasav logndetektorer,

Folkr.etn
t r 3-4 1994

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

I sjdlvaverket dr det forvinansvart
enkelt att manipulera en Polaroidbild,
men manipulationenm5.steutfbrasinnan man tar bilden. Det viktigastefor att
lyckasir att man oppnar och forsluter
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filmforpackningensi lorsiktigt (httast i
bottnen) att det sedankan se ut om om
nranoppnar en orord lrorpackning.Sjelvateknikenfor dubbelexponering1r inte
svir:rreiin for vanlig film.

Skadliganaturmedel

Va rfo rj ust i r 2000- i en ti derdkni ng Motbersltip,Inc., Star Dust Seruices,Cossom alltsi innehiller ett fel orn fyra ir ntos Ventures,Irtc, n-r fl uppges ha sin
skulleForamed sigjordensunderging :ir hemvistpi diverserynrdskeppfrin friminte lett att forsti.
mande plar-reter.
Den frirrforetagsanrheten
kiinneringa
gni nserl

Utomjordingar?

I Belgienhar ett 7\-al personerinsjukD e t a m e r i k a n s k ab o u l e v a r d b l a d e t
nat med njurskador,i nigra fall mycket
Weekly Vorld Netushar istadkonrnrit
allvarligt,efter att l'raintagit en kinesisk
vissuppmdrksamhetmed sitt pistiende
o rtrn e dic in.M edic ine n g a v si s a mb a n d
a t t t o l v n a m n g i v n a s e n a t o r e ri d e n
nred fasta.
i sjrilvaverketar
kongressen
arnerikanska
u t o r n j o r d i n g a r .E n a v c l e m , N a n c v
@er Skepuker rtr 2, 1994)
Kassenbaum,
svarademed ett pressn'redvad
som uppgavsvarahennes
delandepi
"Texdl
sFaerr
utomjordiskamodersnril.
ad rtaetradf aerv aeravc;lkadjr v"waeralj
l k a e rh ."
Ett j apansktforetag(TakasagoShokuhin)
Formodligentillrdckligtfor att driftihar boriat sllja nudlar som fttt torka i
ga ufologer ska kunna r:ikna ut vilket
lokalerder man oavbrutetspelatVivaldis
solsystemhon kommer frin.
ti dern a. E,nligt foretagetsaknar
D e fy ra dr"s
man vetenskapligforklaring, men anser
ffampa Bay Skeptrcsuo/7, nr
det klarlagt att Vivaldis rnusik furhojer
r, rgg4)
smakenhos nudlarna.

nudlar
Musikaliska

(Scepticuol 2. ttr 2, 1993)

Fdrsdkring
motET-attack
I Kalifornien bedriverN{ichaelSt. Larvrenceett forsiikringsl-rolag
nred nrycket
" The
verksanrhet,
speci al i serad
UFO
A b d u c t i o n I n s u r a n c eC o . " F o r s 1 k ri ngsprenri enri r encl ast9,95 dollar per
i r. Onr fors:i kri ngstagaren
blir kidnapbolapad av en utomj ordi ns, r-rtbet alar
get ett bel opprorn 10 nri l i o ner dollar .
Orn h:rn eller l-ronblir upp:iten av en
utornj ordi ng,utbetal as
ett hogr ebelopp,
2 0 n r i l i o n e rc l o l l a r .

(ikeptic uol 2, ttr 2, 1993)

AJ.* Zealand Skeptic sePt.,

t 993)

Vdrldensslut Ar 2000?
I llietuZealond Skeptic(mars 1994) ger
Ji- Ring en valbehovlighistorisk
infi;r
bakgrundtill dedonredagsprofetior
a
n
h
o
p
a
s.
r
edan
bo
rj
a
r
i r 2 0 0 0 s om
Vir tiderdkning uppfanns &r 525 w
D i o n ys iusE x iguus .Ha n rl k n a d e e me l lertid fel pl fi'ra ir. Om man korrigerar
felet, kommer man Fram till att Jesus
Foddesir 4 fore l(ristus. Det fannsflera
ko n kur r er andet ider . d k n i n g aor,c h d n n u
i r 1 0 00 hade den nu v a ra n d eti d e rd k ninger-rinte slagit igenom. Den vanliga
forestdllningenatt det lorekom sdrskilt
mi n g a dom edags pr o fe ti oi nr F o ri r 1 0 0 0
ir ddrlor av allt att doma felaktie.
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bolag
Utomjordiska

f d rg o l f b o l l a r
Slagruta

DelstatenNevadai USA har en m1'cket
annonkansk' fVfi i rcl i on' rn"ler
liberal bolagslagstiftningsom sor c{et P i anreri
"(loprher",
reclslirr;r
for art
ert
ser
fcjr
mojligt att registrera
bolagsominteskulle
Forenrilet
:ir
fi
nna
lijrsvtrnna
golfl-tollar.
bli registrerade
pl annat hell i USA.
l i kt en vri nl i gsl agnrta,nrcn r ir ut f or t i
Under de senastelren har allt fler rrretal lD
. et kostar135 cl ol l ar .
i Nevada med utombolag registrerats
Ti l l ett ni got l agrepri s,89, 95 dollar ,
jordiska sryrelseledamciter.
Flera regist"Scanrrack
1B Golfball
l<an
man kopa
i
foretag
som
reradesryrelseledamoter
Finder". Een ser ut ungeftirsom en wal-

Folkvett nr 3-4 1994

kie talkie. Tekniken byggerenligt tillver"den
karen pi
unika molekylara vi.glangd som avgesavvarjegolfboll, oavsett
tillverkning". Viglingden avlasesmed
"Read
hjalp av bland annat ett
Only
Memory Card".
Hur ett sidant kort serut Ir inte ldtt
att ff veta. En teknisk undersokning
"Scanrrack
visarnlmligen atr
18 Golball
Finder" ir en i bokstavligmening mycket helgjuten uppfinning. Den besti.rav
ett massivtstycke plast.

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

Utbildning,
konferenser
ochklokagummor
I borjan av 1994 fick jag tillFllle att
under angend.maformer bevista ett
arrangemanglor konferensarrangrireri
Stockholmstrakten avsett att visa en
konferensanhggningsresurser.Inbj udna var representanterfor olika statliga,
kommunala och privata ftiretag som
kunde ha intresseav bl.a. vidareutbildning av personal med anlitande av
dndamilsenliga och vd.lrustadekonferenslokaler.De 40 deltagarnavisade
sig vara 38 damer och 2 herrar.
Den inledande lunchen gav tillfalle
till samvaro runr mitt bord med 7
kvinnliga avdelningscheferfrin olika
storre froretagsom alla hade uppgifter
med anknytning till personalfrigor och
kunskapsuweckling och som i flertalet
fall inte hade trd.ffatstidigare.
Konversationenrunt bordet gled till
min forvining snabbt in pi att byta

synpunkter pi och adressertill olika spi"kompetens".
klrringar och deras
Det visadesig snart att de flestai sin
verksamhet kende behov av och dven
uppsoktesidanapersoner.En spikirring
i sodra fororterna vi sade sig var a
gemensam for fl era och fi ck goda
rekommendationer.
En nigot lorundrad friga frin min
sida om berydelsenav sidana kontakter
besvarades
av min bordsgrannemed att
"sint
her forstir du nog inte - du som d"r
karl".
Hon hadehelt rltt. Min undran dr nu
bara om personaluwecklingi moderna
ft;retag si pitagligt och starkt planliggs
och organiseras av skrock$'llda och
astrologipiverkade kvinnliga avdelningschefermed ansvarftir personalens
utbildning och kontakter med nyheter i
derasbransch?Har nigon forsciktta reda
pi detta?
Undrande uattuman

rir

IBl,qNP
GrR N{lN GoLF{LA6RufA
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redaktionell
En striktare
linjeefterlyses
Ha n n o E , s s dnsar t ik e l o m e v i g h e ts i Folkvett 2-94 reserprincipnraskir-rer
frngorom tidskriftensredaktionellariktlinjer. Folkvett dr ingen vetenskaplig
publikation, men de hngre artiklarna
in nehiller ofta naturvetenskapligafaktaupplysningaroch resonemangsom inte
pi nigot sdttkan kontrollerasav lekmdn.
Detta innebir att redaktionen har ett
specielltansvarfor att innehillet dr korrekt. Detta kan garanteraspi olika sdtr.
Ett 1r att artiklarnaskrivsav journalister
och sedanfackgranskasav experter.E,tt
annat .dratt de skrivsdirekt av experter,
som fbrhoppningsvisocksi konsulterar
sina kolleger.

i motslttning till en fri debatt om r.ex.
kdrnkraften. Tvdrtom borde Folkvert
varaett bra forum ftir en sidan debattder
vetenskapliga
argument dr en vikrigko mponent.Kanskedet vorepi sin platsrned
en debattsida?
ThorsHans Hanssort
Fysikum, Stockholms (Jttiuersitet

Jaglmnar inte g&i debatt med Hani sakfrigorna - andrakan rnyckno E,ssdn
et bettre ln jag beskrivade ekologiska
konsekvensernaav Tj ernobyl.

Forklaringen rir att griinsen nrellan
irsklasser i knatte- och ungdornsfotbollen dras olika iolika liinder.
I Hollancl anr,:incis(fbdelsedagen)

SvarfrAnredaktionen:

Redaktionen har for vana att ge stor
frihet it inbjudna skribenter.Vi gjorde
bedomningenatt hsarnasjdlvai det har
falletskullekunna skilja mellan artikellorfattarensprivataisikteroch hanskunskapersom S'siker.Du fiar naturlign'is
Jaghar intrycket att den senaremetorltt i att Folkvetthar till uppgift att bidra
den dr vanligast ndr det gdller lengre
till att klarlaggaexpertrollensavgr:insartiklar i Folkvett. Den redaktionella
ningar. Ditt inligg har lett till en nyrtig
granskningenav sidana artiklar bor endiskussioni redaktionenorn redaktioligt min rneningftirutom de vanligabelesbar- n e l l ap ri n ci per.
domningarnaav allmdnintresse,
het etc.,ocksi innefattaen kontroll avatt
lorfattarenkan skilja sin roll som fackexpert frln den som allmdn ryckare.Det 1r P S
Folkvettsdebattsidastir alltid opiren
en vanlig sjukabland naturvetareatt tro
Ilorkritiska inl:iggom publicerade
sig vara experterpi allt mellan himmel
och jord, och att presenterasina fordo- artiklar.
mar och ogrundade isikter mcd den
sjdlvklaraauktoritetenhosen akaclernisk
forelasare.
H a n no E s s dns
ut t al a n d e no m e n e rg i sparandeoch radioaktivautshpp 1r praktexempel pi detta. Att han vad glller
"Min
karnkraften adderatbrasklappen
"
personligaisikt ... endraringet i sak- i
en ling artikel krdvsen mycket tydligare
markeringav var saklighetenupphor.

Ldsning
tillfotbollsgat a np As i d1 2 .

1 eugusti sonr gnins nrellan irsk l r r s s e r n a i, S t o r b r i t a n n i e n I s e p t e n r b e r . D e s o n r i ' i ri i l d s t i n o m s i n
irsl<lassfrir, geno nrsnittligt, brittre
c l r , r r t se t t h e v c l . r. s i g .
(Kiilla Der Skeptiker irr

2, r994)

fdreligger
nu i
JamesRandisbokFlim-flam
norskdversdttning
undertitelnJuksog bedrag.
hos
Denkanbestdllas
BrunsLibris
476
Postboks
7001Trondheim.

Slutligen vill jag betona att en mer
strikt redaktionelllinje vad glller de informerandeartiklarnai Folkvettinte stnr
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