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In ledning t i l l  en dialog
Fdr att en debatt ska bli meningsfull
krdvs det att deltagarna har itmins-
tone sfl mycket gemensam grund att
de tar varandras pistienden pi all-
var. Diirfor blir debatter mellan ve-
tenskapens och pseudovetenskapens
fdresprikare ofta inte slirskilt gi-
vande. Mojligen kan det vara ett
slags underhflllning att hora t ex en
kreationist och en vetenskaplig bio-
log "prata forbi" varandra, men en-
dast srillan blir sidana samtal verk-
ligt upplysande.

Det biista sdttet att bekrimpa pseu-
dovetenskapen [r i allmzlnhet inte
att delta i "pajkastning" med dess
anhiingare utan att fora ett lugnt och
balanserat samtal med m;inniskor
som dr intresserade av att hora de
vetenskapliga argumenten. Detta 6r
forklaringen till att Vetenskap och
folkbildning endast srillan iignar sig
At regelrzitta debatter med pseudo-
veten skapen s foretreidare.

Att For-rvErr inte brukar bjuda
in scientologer, kreationister eller
astrologer som skribenter har en
hogst naturlig fcirklaring. Foretrri-
darna for pseudovetenskapen har
mycket storre resurser iin vi for att
sprida sina budskap. Vflr sj[lvklara
uppgift rir att utgora en motvikt till
dem.

Hur kan det dfl komma sig att
detta nummer av Folkvett inleds
med en artikel av Clas Svahn, ord-
forande i UFO-Sverige? Jo, fcirkla-
ringen 6r att vi tycker oss hos UFO-

Sveriges ledning ha miirkt ett till-
riickligt intresse frir vetenskapliga
arbetsmetoder, och en tillr[cklig for-
stielse for skeptiska synpunkter, for
att en meningsfull dialog ska vara
mojlig.

Vi inbjdd diirfor UFO-Sverige
att i en artikel presentera fcirening-
ens syn pi ufo. Artikeln skulle fdl-
jas av en kommentar frin Fox-
vErrs redaktion, som UFO-Sverige
skulle fi m6jlighet att svara pi. Alla
dessa tre texter flterfinns i detta num-
mer.

Clas Svahns artikel ger intres-
sant information om vad det zir som
miinniskor i Sverige ser - och tror
sig se - pA himlavalvet. Dessutom

hoppas vi att replikviixlingen kan
bidra till att skapa klarhet om skill-
naden mellan skeptikers och "serio-

sa ufologers" syn pi oforklarliga
himlafenomen.

Svahn dr overens med oss om att
ufo-rapporterna inte ger sk[l att tro
pibesok frin yttre rymden. Skillna-
den rir alltsi stor mellan hans stflnd-
punkt och de "tefatstroendes". Hur
mycket (om nflgot) Svahns instiill-
ning skiljer sig frfln en vetenskaplig
instiillning hoppas vi med dessa ar-
tiklar ha gett liisaren goda mojlighe-
ter att sjiilv beddma.

Folkvdtten
Jag ar mycket bekymrad for min vdn
homeopaten. Jag befarar att han iir pi
vzig att bli alkoholist.

I gir drack han en tiondels centiliter
brdnnvin, och i kviill tiinker han dricka
en tiotusendels centiliter.
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Finns det UFo-fenomen?

Varfdr cir mdnga vetenskapsmrin sd
rcidda fdr att diskutera det?
Och gdr det att undersiika UFO'
fenomenet pd fruktbart sritt?
Det iir om dessafrdgor denna arti-
kel ska handla.

l)en grundl[ggande frflgan mflste
vara om UFO-fenomenet tir vdrt att
undersoka eller bara ska viftas bort
som en ovetenskaplig och teimligen
ointressant foreteelse. Lflt oss se
vilken typ av information som finns
att ffl vid ett utforskande av fenome-
net:

1/ Folklore. Trots att UFO-feno-
menet i skepnad av utomjordiska
besokare har piverkat och genom-
syrat det vf,sterltindska samhiillet
sedan slutet pil 1940-talet har det i
det ndrmaste helt ignorerats av folk-
livsforskarna. (Ett undantag [r do-
cent Jan Wall vid folkminnesavdel-
ningen vid Sprflk- och folkminnes-
institutet i Goteborg som under nig-
rahr samlat in bertittalser om "spok-

f lygarna" f r f ln 1930-talet  och
"spokraketerna" frfln I 946.)Tefats-
temat iir i dag sfl vanligt forekom-
mande i medierna
att vi inte alltid
tdnker pfl det. Vad
kommer vi:r fram-
tid att viljaveta om
detta? Hur pi-
verkas vflratankar
och vir tro? Vilka
moderna sf,gner
byggs upp kring
detta tema? Har
har vi ett stYcke
folklore i vard-
ande.

2l  Psykologi /
psykiatri. Trots att
t i o t u s e n t a l s
svenskar har uPP-
levt fenomen i

4

av Clas Svahn
luften som de inte kan fiirklara vet
v i  v l ld ig t  l i te  om hur  dessa
upplevelser plverkar dem psykiskt.
Att minga piverkas av till synes
enkla observationer iir tydligt. Vi
amatorer har mtirkt att en del
mlinniskor fir en fdriindrad viirlds-
bild och i nfigra fall - slrskilt vid
extrema nlirkontakter, m6ten med
"varelser" - fir en dragning till den
andliga sidan av tillvaron. Vad hlin-
der egentligen inne i en Persons
hj[rna efter en sfldan, ofta omska-
kande, upplevelse? Vad zir det som
gor att vissapersoner, som vi vet har
observerat ett naturligt fenomen,
[ndi vliljer att tolka det som bevis
for utomjordiska besdkare?' Hdr
finns mycket att lzira om oss mtin-
niskor.

3/ Varseblivning. I omkring 90
procent av alla raPPorter som nflr
UFO-Sverige kan vi se att observa-
toren har tolkat ett naturligt feno-
men pfl ett felaktigt siitt. Vad iir det
for mekanismer som gor att vira
sinnen si bristf[lligt uppfattar om-
givningen? Vad innebiir detta vid
en krissituation di korrekt informa-
rion iir helt nodvlndig? Vad liir det-

ta oss om hur vi uppfattar andra
hiindelser i vir vardag?

4l Naturfenomen. Bland de
minga rapporterna om ljusfenomen
doljer sig varje [r flera iakttagelser
somtyderpi att det som observerats
[r till exempel klotblixtar eller' Jord-
ljus" av olika siag. Dessa fenomen
rapporteras vanligen enbart till en
UFO-grupp och inte till nigon fysi-
ker eller flskforskare. Hdr borde fin-
nas ett stort intresse for samarbete.

5/ Militara projekt. Flera rappor-
ter varje flr antyder att det som ob-
serverats i sjlilva verket har sitt ur-
sprung utanfor Sveriges gr[nser. De
rapporter som gflr direkt till for-
svarsstaben hemligstzimplas i regel.
Trots att militziren f,r medveten om
att ett flertal intressanta iakttagelser
enbart rapporteras till UFO-S veri ge
har den inte visat nflgot aktivt in-
tresse for detta material.

6l Ett hittills okeint fenomen.
Bland de tusentals rapporterna i vflrt
arkiv finns mflnga sf,regna rappor-
ter som i biista fall kan ge en okad
forstielse for hur den komplicerade
natur vi alla lever i iir uPPbYggd.
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Kanske finns hiir spir efter hittills
outforskade fenomen. Flera indika-
torer tycks visa pfl att det rir si.

Dessa sex punkter iir alla legiti-
ma projekt d[r en forskare skulle
kunna gfl vidare och utfora egna
undersdkningar. Den fascinerande
tanken att vi skulle ha besok utifrfln
iir i sig ocksi den viil viird att under-
soka. men eftersom faktaunderla-
get zir si briickligt [r det fdrstieligt
att ffl vigar ta upp en sidan under-
sokning.

I sjiilva verket [r UFO-fenome-
net ett veritabelt smorgisbord av
mojligheter och fdr att rdtt kunna
utforska hela fenomenet borde man
vara sflv[l detektiv som psykolog,
fysiker och folklivsforskare. Men i
stiillet har forkortningen UFO lad-
dats rned bilder av grdna miin i
silvriga tefat pA blixtvisit pfljorden.
Ett begrepp som kommit att sti for
det oforklarliga i tillvaron, mysti-
ken - och det lite lojliga.

Trots att begreppen flygande te-
fat och UFO har funnits sedan 40-
och 5O-talet (tefaten kom forst) iir
det fortfarande vanligt att man blan-
dar ihop dem. Men skillnaden dr
stor: ett flygande tefat f,r ett identi-
fierat UFO, n6mligen ett rymdskepp
frin en annan v[rld. Att nigra sflda-
na bescik skulle ha [gt rum finns i
dag inga bevis for.

R ikso rgan isa t i onen  UFO-
Sverige, som har 2.000 medlem-
mar, fflr varje ir in upp mot tio
rapporter som efter en noggrann
undersokning betecknas som UFO.
Det [r omkring fem procent av det
totala antalet rapporterade fall. Siff-
ran skulle kunna minskas ytterliga-
re om organisationen hade bzittre
resurser och samtidigt skulle man
di, ur dessa sista fem procent, kun-
na fA fram ny och veirdefull infor-
mation rcirande de sex huvudgrup-
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perna ovan.

Under iren sedan starten 1970
har UFO-Sverige genomgitt flera
stora fdrlndringar. Frin att frfln
bdrjan ha varit en forening fdr per-
soner som sj2ilva hade varit med om
UFO-upplevelser eller var starkt
overtygade om att UFO var likty-
digt med flygande tefat, har fciren-
ingen utvecklats mot en public ser-
vice inriittning fdr allmiinheten.
Organisationens syfte dr, enligt stad-
garna, "att verka for en vetenskap-
ligt inriktad, kunskapsbaserad dis-
kussion om UFO" samt att "mot-

verka okritiskt tiinkande, oberdtti-
gad misstro eller blind tro kring
UFO-fenomenet". Fanatism frin
alla hAll ska stiivjas.

Pfl sfl sritt har UFO-Sverige for-
vandlats frfln en organisation fdr
scikare till en organisation fdr un-
dersokare.

Siirskilt tydligt har denna mera
vetenskapsinriktade attityd mrirkts
under I 990-talet di fbreningen ock-
si aktivt tagit upp debatten med
dem som ser UFO-fenomenet som
en del av den stora new age-kakan.
Genom att kritiskt granska fore-
dragshil lare, kosmiska helare, kon-
taktpersoner och andra som grirna
tj[nar en slant pfl allm[nhetens in-
tresse for det ok[nda har UFO-
Sverige ocksi ffltt utsti mycket kri-
tik. Nigra valde ocksi att lilmna
organisationen efter att denna nya
inriktning infdrdes.

I dag rir dock situationen snarast
den att UFO-Sverige, genom sin,
som vi ser det, mera balanserade
och objektiva attityd, drar till sig
sj iilvst[ndigt tiinkande personer som
lir nyfikna pi vad det iir som obser-
veras pi himlen. Vi har i dag en vril
fungerande infrastruktur vilket eir
ncidvzindigt for att kunna utreda den
stora mdngden rapporter (forra iret

468 stycken), publicera tre tidskrif-
ter, expediera forfrigningar om stu-
diematerial (ett par i veckan frin
oiika skolor), skdta fdredragsverk-
samhet (ett par i veckan civer hela
landet) samt svara pfl forfrigningar
frin massmedia och andra intresse-
rade. Dessutom anordnas kurser,
s [rskilda f[ltproj ekt och dj upunder-
sdkningar av inkomna fall samti-
digt som en organisationen bestfl-
ende av 23lokala grupper civer hela
landet krf,ver en hel del engage-
mang och administration for att sko-
tas. Allt gors oavlonat och pA tiitid.

Trots detta formas givetvis all-
meinhetens bild av UFO-Sverige och
UFO-fenomenet mer av massmedi-
ernas och populzirkulturens infor-
mationsflode, som oftast syftar till
underhillning, f,n av information
frin organisationen sj iilv.

E,n amerikansk undersokning
bland 1.356 yrkesverksamma ast-
ronomer visade att bara tvi av hund-
ra grundade sin uppfattning om
UFO-fenomenet i fdrsta hand pi
egna undersokningar av fenomenet
medan 34 procent fick sin kunskap
i forsta hand genom tidningar och
tidskrifter av populdr natur. Av un-
dersokningen framgir f,ven att vil-
jan att sjiilv undersdka fenomenet
okade om astronomen sjllv obser-
verat nflgot som han bedornde som
UFO.

Intressant zir ocksi att 53 procent
st[llde sig positiva till frigan om
UFO-fenomenet fortjiinade att un-
derscikas vetenskapligt. 23 procent
svarade "absolut" medan 30 pro-
cent svarade "antagligen". Bara 3
procent svarade "absolut inte". (Un-
dersokningen gjordes l91l av ast-
rofysikern Peter Sturrock). ( I )

Nflgon l iknande undersdkning
har inte gjorts i Sverige. Hdr har
dock diskussionen om UFO-feno-
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menet mycket kommit att bli en
attitydfrfrga ist[llet fdr en friga ba-
serad pi kunskap. Detta iir till stor
del UFO-gruppernas eget fel som
genom iren allt fdr hflrt lflst sig
i, r ing ET-hypotesen som den enda
r;iri_lliga forklaringen till fenome-
iiii. Meil det faktum att ffl veten-
:rt. tpSlildn vfrgat ge sig in i debatten
.,r ocksfl en starkt bidragande orsak.

Gdteborgsastronomen Curt Ros-
lund utgor heir ett undantag. Ros-
lund har pi egen hand under flera [r
bedrivit en kamp mot UFO-feno-
menet som han inte anser vara vdrt
att unders6ka. I en intervju i NYa
Wermlands-Tidningen i slutet av
februari i frr slog han kategoriskt
fast foij ande ovetenskapliga stind-
punkt: "Jagtror inte Pfl UFO-obser-
vationer och jag tror inte att det
finns liv eller civilisationer pi nfl-
gon planet i vir galax vintergatan,
men det iir mdjligt att vi liingre ut i
rymden, i andra galaxer, kan pitriif-
fa liv av olika slag." (2)

Som sfl minga gflnger fon blan-
dar hair en astronom ihop sakfdrhil-
landena: a/ Givetvis kan man inte
forneka "UFO-observationerna",

det lrju tolkningen av dem som kan
diskuteras; b/ Kopplingen till liv i
rymden har inget med den egentliga
UFO-frflgan att gdra. Det eir obser-
vatorernas iakttagelser vi ska un-
dersdka, inte deras teorier.

I informationshiiftet 
"Finns det

liv i rymden?" frin Forskningsrflds-
neimnden som delas ut till barn och
ungdomar och siiljs Pfl Cosmonova
i Stockholm har Curt Roslund och
Marie Ridbo, astronom vid Gdte-
borgs universitet, tagit uPP UFO
under rubriken "science Fiction".
D[r skriver fdrfattarna: "Men alla
observationer som blivit ordentligt
undersokta visar att ufon iir ren bluff.
Alla fotografier av ufon har avslo-
jats som forfalskningar". (3)

6

Hiir lju-
ger  Ros-
lund och
R e d b o .
Och j  ag
skulle vilja
se v i lke t
empi r i  sk t
m a t e r i a l
d e s s a
vetenskaps-
mdn baser-
ar ovanstfl-
ende pf l -
s t f l en  den
pi. For att
fi svar pi
detta skrev
jag ett brev
t i l l  Marie
Rfldbo i
s lu te t  av
oktober 1992.
einnu inte ffltt.

Nigot svar har jag

UFO-frflgan kan alltsfl locka f ram
det sdmsta hos folk, tiven hos ve-
tenskapsmdn. Det finns en rtidsla
civer att "folk" ska fi griller i huvu-
det och sdka sig frfln den (natur-

)vetenskapliga vdgen till omriden
diir forskarna sjiilva inte har kon-
trollen. Men ska man intressera ung-
domar for naturvetenskaP och kri-
tiskt trinkande hjiilper det inte att
anvf,nda ovetenskapens egna meto-
der och argument i dessa forsok.

For en UFO-undersokare inom
UFO-Sverige iir just kritiskt tAn-
kande en hdrnpelare och ett hon-
norsord. Vi iir viil medvetna om
vilka risker till dvertolkningar som
finns i ett material som till stor del
bygger pi vittnesutsagor och alltfdr
szillan pi fysiska objekt.

Fdrklaringarna kan vara nog si
exotiska. Ett mystiskt fotografi ta-
get i Storuman 1993 - ett av de beista
och mest fantasieggande jag sett
under 20 tr - visade sig vara en

kaffekannas reflex i en fonsterruta.
Nigramystiska spir i snon i en liten
by utanfdr Skelleftefl i februari av-
slojades som mf,rken efter en Pota-
tisszick som en trott bdrare orsakat
p[ sin viig till keillaren.

Om inte UFO-Sverige hade un-
dersokt dessa bflda fall kunde de i
sdmsta f all ha anviints som bevis for
att vi har besok frfln andra vf,rldar.

I UFo-Sveriges arkiv finns for
ndrvarande 12.000 rapporter om oi-
dentifierade foremfll samlade. Det-
tajAttelika material innehiller bland
annat kopior av forsvarets UFO-
utredningar samt raPPorter frin
Krigsarkivet och privata arkiv. Ar-
kivet [r det storsta i sitt slag i Euro-
pa. I sig utgor materialet ett unikt
soc io log isk t  och fo lk lor is t isk t
grundmaterial for vidare studium,
och nlgra avhandlingar pi akade-
misk nivl har ocksfl skrivits utifrin
detta. (4)

Men samtidigt som denna sida av
UFO-iimnet dragit till sig visst in-
tresse har sj[lv fenomenet, stimulus

u 1
{
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till alla rapporter, negligerats av
svenska forskare. Detta beror till
stor del pi att: a/ forskarnas kun-
skap om fenomenet grundar sig pi
massmedias tillriittalagda bild, b/
UFO har allt for liinge kommit att
bli synonymt med flygande tefat
och grcina gubbar och c/ att UFO for
de flesta fortfarande eir mer under-
hflllning [n fakta.

Av det jattelika rapportmateria-
let kan man utltisa att det stora fler-
talet iakttagelser gors under dyg-
nets morka timmar. Andelen ligger
pfl 80-90 procent. En mycket stor
del av dessa rapporter kan efter un-
dersoknin g forklaras som misstolk-
ningar av kzinda fenomen och fore-
mil sisom meteorer, planeter, ra-
ketuppskjutningar, flygplan med
mera.

Samtidigt finns hdr ocksfl en del
rapporter som fortj[nar ett fortsatt
studium. Nigra av dem kan mdjli-
gen huinforas till kategorin klotblix-
tar medan andra, som det si kallade
Hessdalenfenomenet, antyder ett
nytt av vetenskapen zlnnu outfors-
kat fenomen.

Hessdalenfenomenet som har fitt
sitt namn efter en dal fyra mil nolr
om Roros i mellersta Norge [r i dag
foremil for seriost vetenskapligt
intresse, framfdr allt frfln interna-
tionella klotblixtforskare. Tvi av
dem som intresserat sig for fenome-
net iir den tidigare FOA-forskaren
Arne Bergstrcim samt docenten och
plasmafysikern Erik Witalis, nu
verksam vid, FOA. Bergstrom del-
tog vid ett stort vetenskapligt sym-
posium i Hessdalen strax fdre pisk
1994. Di triiffades ett tjugotal ve-
tenskapsmiin frin flera ltinder, bland
annat USA, Ryssland och Japan, for
att diskutera fenomenet. (5)

Men redan tio ir tidigare hade
UFO-Sverige t i l lsammans med
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UFO-Norge genomfort flera stora
undersokningar av fenomenen i da-
len med stod av en norsk teknisk
hogskola, norska militziren och de
boende i dalen. Under projektet re-
gistrerades fenomenen bide pi ra-
dar och pfl film. Omkring 1.200
bilder togs av dessa gitfulla ljus
som vandrade civer himlen l[ngs
sidornai dalen. Siviil i .lagsljus som
i morker.

Nrir nu forskarna bestdmt sig for
att undersoka ljusen iir det framfcir
allt klotblixtforskare som intresse-
rat sig. Ordet UFO ndmns aldrig.
Istaillet talar man om Hessdalenfe-
nomen. som lflter mindre utmanan-
de. Ledare for forskargruppen eir
civilingenjorn Erling Strand som
arbetar som hogskolelektor vid Ost-
fo ld  Ingen i6rhBgsko le .  Er l ing
S trand air ocksfl ordforande for UFO-
Norge.

Fdr ndrvarande bedriver UFO-
Sverige i egen regi ett liknande pro-
jekt pi Gotland, dzir ett ljusfenomen
i trakten kring Martebo iir fdremfll
for en stdrre underscikning.

UFO-Sveriges unders6kare be-
sitter i dag en kompetens som inte
finns nigon annanstans i Sverige.
De kan niimligen siiga sig vara ex-
perter pi misstolkningar. Efter 25
flr zir erfarenhetsbanken viil konso-
liderad med kunskaper som vare sig
fysiker, astronorner eller andra ex-
perter besitter. Genom irliga kurser
fylls den i dag 120 personer starka
gruppen av f[ltundersdkare pi med
nya fdrmigor.

Svflrigheterna ligger oftast i att
ur det en observator beskriver sfllla
fram vad han egentligen har sett. Ett
tydligt exempel pi vad erfarenhet
betyder i detta samman!.ung [r ett
fall frin Kllla Hamn pi Oland frfln
den23 december i 1994. En fiskare
lyckades tidigt pi morgonen filma

ett foremil som han beskrev som
exploderande i olika frirger och som
"stack rakt upp i himlen". Ndr lo-
kalradion i Kalmar gjorde ett inslag
om detta nftgra dagar senare inter-
vjuades en astronom frin Uppsala
som gjorde klart att det inte kunde
varaVenus som observerats. Fiska-
ren s beskrivnin g overty gade honom.
Olandsbladets bild av det videofil-
made foremfllet verkade styrka det-
ta; pA bilden syntes ett stort, lite
genomskinligt och pannkakslikan-
de foremil.

Men UFO-Sveriges underscik-
ning av hrindelsen visar att det var
Venus som fflngades av den mor-
gontidiga fiskaren. Pi filmen syns
en starkt lysande punkt forflytta sig
och genom mdtningar pfl filmen och
av vittnesuppgifter gick det att be-
llgga att foremfllet foljde Venus
bana den aktuella morgonen. Bil-
den i Olandsbladet var ett typiskt
exempel pf; ett litet, punktformigt
foremil filmat under oskrirpa. Att
beskrivningen tydde pi nirgot helt
annat 6n Venus dr bara ett av rninga
problem som en UFO-undersokare
har att brottas med.

Detta betyder givetvis inte att
amatorerna inom UFO-Sverige kla-
rar sig utan experthjiilp. Men intres-
set att hj [lpa till f,r inte alltid si stort.
I flera fall har ocksi astronomer
begiirt aft fa vara anonyma for att
kunna hjalpa oss. Si stort zir grupp-
trycket och si liten den vetenskap-
liga oppenheten.

Sj[lva har vi dock hjalpt Uppsala
observatorium si sent som i mars
1994 di vi sammanstiillde en lista
over inkomna bolidrapporter frfln
den l8 mars utifrfln de rapporter vi
och observatoriet mottagit. Denna
typ av sam-arbete rir mycket frukt-
bart for bida parter.

Det kan aldrig vara fel att vilja



underscika rap-porter som tyder pi
ett okiint fenomen. Att detta kom-
mer att ske pi ama-tornivi [r knap-
past nigot som amatorerna kan las-
tas for. Istiillet borde forskare upp-
muntra och bli delaktiga i studier av
IjF0-fenomenet eftersom det l[r
intresserade ungdomar en hel del
vetenskaplig metod, kritiskt tAn-
kande och allmiinfysik i kombi-
n at i  on med undersdkande
journalistik och psykologi. Detta
om nflgot f,r tvdrvetenskaP.

Givetvis forutszitts att arbetet be-
drivs utan de inslag av kult och
kvasireligitist teinkande som en del
UFO-grupper inom new age-omri:-
det i dag stir for.

UFO-Sveriges stindPunkt Ar att
om det verkligen finns ett eller flera
okzinda fenom.en som ryms under
beteckningen UFO, di ska dessa
ocksi klara en kritisk, vetenskaplig
analys. Ju mzirkligare ett UFO-fall
forefaller, desto st6rre resurser och
hflrdare kontroller bor sdttas in fdr
att kontrollera det. Ingen kan forlo-
ra p[ att undersdkningen blir v[l
genomfdrd.

Sedan nflgra flr tillbaka har UFO-
Sverige ett vail fungerande samar-
bete med forsvarets forskningsan-
stalt och SMHI niir det g[ller det
omdiskuterade cirkelfenomenet.
Slutsatserna av arbetet har blivit att
de allra flesta cirklar och piktogram
har gjorts av mdnniskor for att lura
andra miinniskor. Men en liten del
av de enkla cirklarna kan av 6gon-
vittnesrapporter att d6ma vara re-
sultatet av ett hittills lite klint natur-
ligt fenomen. For att komma till den
slutsatsen har UFO-Sverige i tre flr
tillbringat nigra sommarveckor i
England for att Pfl Plats unders6-
ka cirk lar,  ta la med andra
undersdkare och intervjua de mest
klinda cirkelkonstruktdrerna. UFO-
Sverige har som enda organisation
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underscikt samtliga svenska
cirklar under 1993 och 1994 samt
ilven hiir talat med folk som har
giort nflgra av dem. Dessutom
har undertecknad sjiilv konstru-
erat en cirkel fdr att se hur svirt/
liitt det var. (Det var latt).

A andra sidan har det funnits
gott om foresprikare fdr de mest
exotiska tolkningar av fenomenet
som aldrig har satt sin fot i en
cirkel, f,n mindre undersokt
nflgon. Jag behover knappast pi-
peka att det samma kan siigas om
mflnga kritiker.

Att fdrsvarets officielle tales-
man i UFO-frigor, Arne GjArd-
man, anser UFO-S veriges arbete
som v[rdefullt framgflr av ett
rekommendationsbrev skrivet av
Gj[rdman den 21 juli 1994.

l l z  .

I  X s
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Brevet skrevs i samband med att riks-
organi sationen an sokte om bidrag (men
inget fick) frin civildepartementet. Diir
slir ockse FOA fast att undersokningar
av ftjrmodade UFO-rapporter 6r en
viktig angeliigenhet:

"Det iir rimligt att allmeinheten fflr
en forklaring till dessa rapporter och
FOA har diirfor slussat dem till UFO-
Sverige for vidare undersokning. UFO-
Sveriges verksamhet har befunnits vara
ett viil fungerande komplement till
FOAs arbete genom de undersokningar
av rapporter om oidentifierade flygande
foremil som organisationen utfor. 1...1
FOA finner UFO-Sveriges verksam-
het viirdefull och om ekonomiska medel
steilldes till organ i s ati onens fdrfo gande
frin civildepartementet skulle dess
verksamhet ytterligare ufvecklas och
effektiviseras."

Dfl och dir anvtinds ordet
pseudovetenskap for att
beskriva foreteelser utan-
for den etablerade veten-
skapen. N[r  det g[ l ler
"ufologi", som arbetet med
UFO-frigan ofta kallas, ror
vi oss givetvis inte med
nflgra vetenskapliga me-
toder om man med det
menar att forskare och
vetenskapsmdn dr  in -
blandade i undersokning-
arna. Hessdalenundersok-
ningen utgtir hzir ett und-
antag. Diiremot har UFO-
Sver ige  ve tenskap l i ga
ambitioner i sitt arbete.

Sfl hiir arbetar vi:

En observator ringer till
vir rapportcentral i Upp-
sala for att beriitta om vad
han/hon har sett. Efter
samtalet skrivs en fdr-
handsrapport, en kort-
fattad sammanfattning av
hzindelsen sisom observa-
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tciren beskrivit den varefter den fiilt-
undersokare som bor nt i rmast
observatoren kontaktas av rapport-
centralen. Fiiltundersokaren ringer
upp observatdren och skickar
dessutom ut ett ittasidigt rapport-
formulf,r. Om hiindelsen rir s[rskilt
intressant besoks observatdren och
en platsundersdkning genomfors.
Fiiltundersokaren kontaktar ocksi
de instanser som kan tzinkas ha en
f6rklaring till det intr[ffade (ex-
empelvis astronomiska observato-
r ier,  f lygledare, meteorologer,
milostaber och dylikt).

Nrir underscikning iir genomfdrd
skickas formuliiret med bilagor in
till rapportcentralen som gflr ige-
nom rapporten. Fiiltundersdkaren
har ocks& under arbetets ging moj-
lighet att fi hjAlp med undersok-
ningen av en siirskild kontaktper-
son med ling erfarenhet i sitt di-
strikt. Pi rapportcentralen samlas
alla rapporter innan de skickas ut till
nflgon av de tre bedomningsgrup-
per som sedan gflr igenom samtliga
inkomna rapporter (utom sfldana
som bestir av ljusprickar p6 lingt
hell, de beddms av en amatorastro-
nom). Varje grupp bestir av fem
personer som har att beddma cirka
10-12 rapporteri minaden. Beddm-
ningen syftar till we saker: Att se
vilka brister sj iilva undersokningen
kan ha och att ge en beddmning av
vad det kan ha varit som observerats.
Pi detta slitt fir varje rapport fem av
varandra oberoende bedomningar.

Efter bedomningen skickas rap-
porterna tillbaka till rapportcentra-
len diir tvi ansvariga gir igenom
bedomningarna och utifrin dessa
gdr en slutbedomning. PA detta siitt
vaskas flrligen 5-10 UFO-rapporter
fram. N[r arbetet dr avslutat skickas
samtliga rapporter for registrering,
databearbetning och arkivering pi
Ark ivet  fo r  UFO-forskn ing i
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Norrkciping.

S a m t l i g a
resultat av intres-
se. sflvril forklara-
de som oforklara-
de h[ndelser, pu-
bliceras sedan i
tidskriften UFO-
Aktuellt.

Under det sen-
aste irtiondet har
antalet rapporter
om sfl kallade om-
bordtagningsfal l
okat dramatiskt i
takt med att hyp-
nos blev ett all-
mdnt vedertaget
instrument bland amerikanska ufo-
loger. En starkt ifrflgasatt undersok-
ning bland ett utsttitt av amerikan-
ska befolkningen visade enligt
undersokarna att flera miljoner
amerikaner (en av femtio vuxna)
hade blivit ombordtagna. (6)

Denna nya, explosionsartade ut-
veckling av UFO-beriittelserna har
sin fr;imsta forklaring i anviindandet
av hypnos. Under hypnos har for
"patienten" oklnda minnen kommit
fram ofta inbegripande snedogda,
insektsliknande varelser eller "smfl

gre".
Psykologiprofessorn Robert

Baker vid University of Kentucky
6r en av dem som riktat skarp kritik
mot  undersokn ingen och mot
tolkningarna av svaren. Istzillet for
att dra slutsatsen att det ror sig om
varelser frin andra viirldar sdker
professorBaker svaren i den giingse
medicinska och psykiatriska littera-
turen. (7) Baker gdr siikert alldeles
rlitt i detta. UFO-Sverige har valt att
inte anveinda hypnos fdr att fi fram
"fakta" i samband med ombordtag-
nin gsfall. Undantagsvi s rekommen-
derar vi hypnos, dfl hos nigon pro-
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fessionell utovare, som terapi till
personer vars trauman blivit allt for
omfattande.

Ocksfl i Sverige finns det i dag
flera hundra personer som anser sig
ha varit ombordtagnap[ rymdskepp.
Men till skillnad frfln USA iir det
ingen vetenskapsman som vigat sig
pi att unders.oka detta eller utfcira
egna studier. An mindre att diskutera
frflgan med andra vetenskapsmtin. I
stiillet lf,mnas fiiltet fritt fdr dem
som vil l  underblf lsa tanken pfl
utomjordiska besok utan vidare un-
dersokning.

Mflnga oerfarnaufologer ser allt-
for snzivt pi rapporterna om moten
med varelser. For att forstfl dessa
rapportermflste man tadel av andra,
liknande iakttagelser inom folklore
och eiven inom den religicisa littera-
turen. Faktum eir att Jesus och Jung-
fru Maria dr mera vanligt forekom-
mande iin ET och ha.ns kamrater om
vi ser globalt pi rapporter om visio-
ner.

Under 9O-talet har ocksi si kal-
lade stj drnresor blivit ett nytt szitt for
dem som tror sig ha en utomjordisk
kontakt att ffl denna bekreiftad. Un-



der en lZitt meditation, ledd av siir-
skild "reseledare", leds ett helt rum
fullt av mSnniskor steg fdr steg till-
baka till sin hemplanet. Genom sdr-
skilda frigeformuliir kan man ocksfl
f:i svaret pi om man dr en stjlrn-
mainniska, "Star People". Ocksfl det
Made in USA. Denna new age-del
av ufologin har i dag ffltt fiiste ocksflr
i Sverige.

Det finns all anledning att forso-
ka strukturera ufologin for attbzittre
fdrstfl vad som skiljer de olika gre-
narna flt:

1/ Den vetenskapsinriktade, un-
dersokande ufologin som har som
mil att forsoka ta reda p[ vad det eir
folk ser pfl himlen eller uPPlever
omkring sig. Hiir provas alla teo-
rier.

2 I DenET-baserade ufologin. Hir
har medlemmarna redan svaret: Vi
har bes6k frin andra Planeter. Nu
g[ller det att samla bevis ftjr att
overtyga iiven mYndigheter och
vetenskapsmdn om detta. Att spana
efter foremil frin kullar och berg
anses vara ett siitt.

3l Den new age-baserade ufolo-
gin. Alla upplevelser dr lika mycket
vrirda och ska inte ifrflgas[ttas. Kon-
takter med varelser frfln andra vf,rl-
dar zir nigot vanligt och ingir i deras
plan att utbilda och hj[lPa oss.

Kanske ska man l[ggatill en tj[r-
de punkt: bortforklararna. Det tir,
enligt mitt siitt att se, sfldana perso-
ner som inte bara blandat ihoP te-
fats- och UFO-begreppen utan dess-
utom tror att man enbart genom att
ta del av populiirlitteratur i dmnet
kan avskriva hela fenomenet (och
alla grupperna) utifrfln det faktum
att tolkningarna av fenomenet iir fdr
fantastiska. Det tir att blanda ihop
sak och person.

Tolkningarna ?ir verkligen ofta
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fantastiska. Atminstone i veckopress
och bland de ET-troende ufologer-
na. Men det basmaterial de bygger
sina tolkningar pi [r nigot helt an-
nat. Det iir detta som ska unders6-
kas, det iir kring detta debatten ska
sti. Hlr behovs hjalp av kritiska
6gon.

Hur kan di ett UFO-fenomen
yttra sig? Lit oss titta pi nflgra ex-
empel. Den senaste veckan har jag
iignat mig flt att r6ja pfl skrivbordet.
En av de mflnga "borde kollas"-
lapparna var ett tidningsurklipp ur
Expressen frfln den 12 april 1967,
samma dag som jag firade min ni-
oirsdag med tflrta hemma i Ma-
riestad. Den lilla artikeln bar rubri-
ken "Gata av kvistar spir efter "fly-

gande tefat" och berrittar historien
om hemmansf,gare Thorsten Lind-
mark i Kvarnbri:net i Viisterbotten
som pi v[g i bil upptiickte tvi lysan-
de "tefat" ndra hemmet. Samtidigt
som han uppt[ckte fdremfllen kein-
de Thorsten Lindmark en stark vind-
stdt ta tag i bilen. Enligt artikeln var
foremilen bara 15 meter 6ver mar-
ken och det ena var runt medan det
andra forefdll att stfl pi kant ntir de
rusade fdrbi den ftlrvfinade man-
nen.

Jag beslutade mig ftir att ringa
upp den gode Lindmark eftersom
historien verkade intressant men fick
bara tag pfl hans iinka. Men, jodfl,
hon mindes hlndelsen och hade till
och med hunnit ut fdr att se foremi-
len sj[lv:

- Min man kom inrusande och
skrek att jag mflste komma ut fdr att
titta, berrittar hon. Och niir jag kom
ut pfl bron sflg jag tvfl lYsande fdre-
mil fdrsvinna mot oster. (8)

Neir paret gick tillbaka till platsen
ddr mannen kint vindsttiten uPP-
tlckte de att triidtopparna var ska-
dade och mindre kvistar hade slitits

frfin tr[den llngs en 50 meter ling
och nigra meter bred gata i skogen.

Vad var det dfl de tvfl hade sett?
Kanske ett ovanligt vlderfenomen
eller klotblixtar. Si hiir lingt efterit
iir det nuirmast omojligt att siga.
Men intressant eir det - inte bara for
en ufolog. En sfldan rapport borde
intressera siviil meteorologer som
plasmafysiker. Men det stod ju
"flygande tefat" i rubriken... Se
liimnades dnnu ett intressant feno-
men it sitt 6de.

Att underscika det ovanliga, det
udda. eir kanske det mest lockande
med att vara f[ltundersokare inom
UFO-Sverige. Hiir m6ter vi samma
fascination som folkloristen gor i
sitt arbete men till skillnad mot fol-
kloristen tvingas alltid en fdltunder-
s6kare att steilla sig frfrgan: f,r detta
sant, har det hlnt i verkligheten?
Detta zir trivialiteter som en folk-
livsforskare visserligen kan reflek-
tera over men som egentligen f,r
utan betydelse fdr hans forskning.

Ett annat exempel frin samma
trakt som familjen Lindmarks ob-
servation, niimligen Hiknds utan-
fdr Umefl, belyser en annan typ av
fenomen som rir vanligt: den flY-
gande cigarren eller "missilen".

Hzindel sen intrziffade nigra minuter
efter 19 pi kvlllen den 23 augusti
1991. Hel6n Lundstrdm hade precis
parkerat sin bil framfor forzildrar-
nas hus di hon fick htira ett motor-
buller frin himlen. Ljudet liit som
om det kunde komma frfln en lflg-
varvig dieselmotor. Di Hel6n titta-
de upp kunde hon till sin stora for-
vining se ett avlflngt, vitt f6remil
som lingsamt rdrde sig fram over
fiirlildrahemmet.

- Jag kunde se hur solen lYste Pi
det och hur det bl[nkte pi samma
siitt som det kan bliinka i lacken pfl
en vit bil, beriittar Hel6n som snabbt
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rusade in for att hiimta sin mor och
far. Tillsammans kunde de tre se
hur foremilet lingsamt flog mot
nordvdst innan det forsvann in i ett
moln.

-Det fanns inga fenor eller ving-
ar, inga fcinster eller andra detaljer
som pfl ett flygplan, berf,ttar Bengt
Lundstrom. Det var verkligen kon-
stigt. Och jag kan inte forsti att
fdremilet inte foll till marken. Det
gick ju sA lflngsamt. Jag hade blivit
mindre forvinad om den hade fallit
rakt ned dn om den hade fortsatt
flyga.

Senare samma kvlll blev Bengt
Lundstrom uppringd av vakthavan-
de bef[l pilI2O, major Lars Kupsu
och den 3 september kom en polis
frin s[kerhetspolisen fdr att inter-
vjua familjen. Neir jag talade med
polismannen var han mycket impo-
nerad over familjens observation.

- Jag tir mycket imponerad av
vittnena. Deras trovtirdighet f,r
mycket hog, sa han vid en telefonin-
tervju.

S iikerhetspolisens undersokning
resulterade i en sex sidor ling rap-
port som hemligst[mplades av hf,n-
syn till rikets szikerhet. Men nigon
seiker slutsats dras inte i rapporten.

- Det kan ju vara en missil men
det kan ju vara nigot annat ocksi.
Jag har inte kunn atfilfram en rimlig
forklaring, sziger polismannen som
sdger sig ha kunnat utesluta svensk
flygaktivitet. (9)

N[r det g[ller hirda fakta, sisom
bilder och filmer av oidentifierade
foremil, rir statistiken den att av de
l8 videofilmer jag sjiilv har under-
sokt zir det ingen som sikert kan ffl
beteckningen UFO och bara en som
zir intressant nog att kallas "m6jligt

UFO". De ovriga har alla ffltt sin
forklaring som astronomiska feno-
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men, fflglar, ballonger och drakar.
Men, och det iir viktigt att pipeka,
for dem som veinde sig till UFO-
Sverige med dessa filmer var de alla
verkligt gitfulla och de kontaktade
organisationen for att fi veta vad
det var de hade filmat. Samtliga
observatorer togs pfl allvar och de-
ras material undersoktes - dlrefter
gavs forklaringen.

De intressantaste rapporterna rir
givetvis de som gjorts i dagsljus av
mer dn en person. Det finns minga
sfldana som fortjeinar att uppmflrk-
sammas men vi ska inte gi in pfl fler
exempel hiir. Detta dr guldkornen.
Anekdotiska, visst, men fantasieg-
gande utan att vara fantastiska, enk-
la trots att den bakomliggande orsa-
ken kan vara nog sfl komplicerad.

Det [r detta som dr essensen:
UFO-gfltan rir vrird att undersdkas
om det gors pfl ett objektivt och
noggrant siitt. Svaret pfl vad det air
folk ser kan aldrig bli ett enda, utan
man miste rdkna med flera delfor-
klaringar. Fcir att 6ka kvaliteten pe
UFO-undersokningarna behovs
hjalp frln forskare och specialister.

Det kan aldrig vara fel att under-
soka det okiinda, f,ven om rappor-
terna vid en forsta anblick fdrefaller
absurda och svflrforstieliga. F6r-
hoppningsvis kan UFO-Sveriges
arbete bidra till att oka vir kunskap
om den viirld vi alla delar men som
vi upplever sfl radikalt olika.
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Vad skiljer en skeptiker frAn en kritisk ufolog?

Minga av dem som kal lar s ig
ufologer anser sig ha bevis for att
jorden besoks av varelser fr in
freimmande planeter. UFO-littera-
turen iir full av fantastiska vittnesmil
frin meinniskor som Pflstir sig ha
mot t  u tomjord ingar  och var i t
ombord p& deras rYmdskePP.

Clas Svahn har en annan in-
stzillning. Han octr hans organisation
sysslar med att dokumentera, samla
in och analYsera iakttagelser av
okeinda himlafenomen. Till de allra
f les ta  iak t tage lser  f inner  man
n aturli ga forklaringar. Restgruppen
av of&klarade fenomen klassi-
ficeras som just ofdrklarade, och
man verkar att akta sig noga for att
dra fdrhastade slutsatser av det ena
eller andra slaget. N&gra bevis om
utomjordiska besokare anser lnan
sig inte ha ffltt.

I brist pA b[ttre term kan vi kalla
en ufolog med denna instiillning for
en "kritisk ufolog".

Sjiilvfallet ska kritiska ufologer
beddmas efter sina egna meriter,
och inte avkrdvas ansvar for vad
ufologer av helt andra schatteringar
sysslar med. Det tir arbetssiittet, inte
f,mnesvalet, som besteimmer grzins-
en mellan dkta och falsk vetenskap'
Dtirfor vore det fel att beteckna de
krit iska ufologernas verksamhet
som pseudovetenskaP. Icke desto
minclie kan det finnas berrittigade
invzindningar mot deras instiillning
och arbetssdtt. I denna kommentar
ti l l  Svahns artikel vi l l  jag resa tvfl
frigor , soln birda utgir frfln att de
kritiska ufologerna har ett veten-
skapligt syfte med sin verksamhet'

Den ena frigan dr om det verkli-
gen dr, for vetenskapen, vtil anvtind
iicl att santla, systematisera och ka-
talogisera rapporter om ufo-iaktta-
gelser. Vore det inte bdttre, om man
ultt UiA.a ti l l  vetenskapen, att dessa
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vedermodor i steillet iignades At
amatcirverksamhet inom t ex astro-
nomi, botanik, zoologi eller histo-
risk hembygdsforskning (for att nu
ndmna nigra av de forsk-ningsom-
riden som har en god tradition av att
ta tillvara amatdrers insatser)?

Lfrt oss sdtta in frflgan i ett veten-
skapshistoriskt perspektiv. Pe 1 700-
talet bestod naturvetenskapen till
stor del i att samla in och sYstema-
tisera sfl mflnga iakttagelser av na-
turen som mojligt. Numera rir det
vetenskapliga faktasamlandet till
storsta delen styrt av hypoteser. Man
soker sidant material som anses
kunna bekrrifta eller falsifiera en
vetenskapl ig hYPotes, el ler  f l t -
minstone belysa en klart definierad
frfl gestlillnin g. Modern vetenskapli g
fal i ta insamling i i r  i  a l lmi inhet
effektiv i si mfltto att man bara
samlar in material som man frin
bdrjan tir trimligen stiker om att
kunna anviinda for viildefinierade
och angeltigna vetenskapliga syften.

Den krit iska ufologin sYsslar
vrisentligen med ren faktainsaml ing
av det eildre slaget. I detta avseende
pflminner den om 170O-talsveten-
ikapen med dess kuriosa-kabinett
snarare dn om den moderna veten-
skapen med dess hypotes-provning-
ar. Man samlar in ett stort material
och har forhoPP-ningar om att kun-
na uppteicka intressanta fenomen i
rnaterialet.

Det kan forvi intas at t  stora
faktainsamlingar av detta sl ag ibland
ska leda fram ti l l  vetenskaPligt
intressanta resultat. Men det kan
ocksi fclrveintas att si'dana resultat
ska framkomma mindre olta iin vid
ett mera milinriktat vetetrskapligt
arbete.

Att  dclma av Svahns art ikel
stiimmer bada dessa forveintningar
in pI UFO-S veri ges rapport-i n saln-

ling. Han visar pfl nflgra fall diir
verksamheten har varit till nytta for
vetenskapen, och ytterligare nigra
fall diir den borde kunna vara det.
Andi framstflr det vetenskaPliga
utbytet som tdmligen magert, satt i
relation till all den tid som lagts ned.
(Detta kan forstis uPPveigas om
verksamheten ger annat utbYte tin
det rent vetenskaPliga, t ex att
mi inn iskor  som set t  mz i rk l iga
fenomen fflr en forklaring till vad de
sett, att ufologerna sjeilva trrinas i
krit isk granskning, etc.)

Min andra frf lga zir om det
verkligen dr befogat att, som (tiven
kritiska) ufologer neistan alltid gor,
utgl frin den obestyrkta hypotesen
ati restgruppen av oforklarade ufo-
iakttagelser innehflller nigot nytt
och okzint fenomen. Man verkar
forestlilla sig att ntir man skalat bort
alla de fall som har en Prosaisk
forklaring, ska det finnas kvar en
(liten) kdrna av fall som repre-
senterar ett genuint nYtt fenomen,
"ufo-fenomenet". Lit oss kall a detta
"kiirnhypotesen".

Mot klirnhYPotesen kan vi stailla
skeptikerns "trivialhypotes", niim-
l igen a t t  de o fork larade iak t -
tagelserna inte dr enhetliga utan har
lilia prosaiska forklaringar som de
andra fallen. Restgruppen skiljer sig
alltsi, enligt tr ivialhypotesen, fr in
de ovriga fallen i huvudsak genom
at t  v i  in te  har  t i l lg ing t i l l  de
faktauppgifter som skulle behovas
for att finna forklaringen.

Eftersom ktirnhYPotesen, i tnot-
sats t i l l  tr ivialhypotesen, postulerar
ett nytt fenometr, l igger den veten-
skapl iga bevisbordan hos kdrn-
hypotesens foresprirkare. S&vitt j ag
kinnat se f inns det - trots nlflnga ir
av ittsitnrl ings- och analysrnodor i
mirnga l i inder inga bell igg for
kLirnhypotesetrs riktighet. Den etr inte
motbevisad (hur ni-t r,let sktrlle gii
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till), men dess stiillning dr svag, och
man b6r noga akta sig for att ta ftir
givet att den [r riktig.

Kiirnhypotesen [r i och for sig
varken dummare eller osannolikare
[n mflnga av de hypoteser som forts
fram inom olika vetenskaper och
som utsatts fdr provning genom
experiment eller pi annat seitt. I den
gringse vetenskapliga processen
brukar emellertid obestyrkta hypo-
tes-er rensas ut efter ett tag. Hypo-
teser vars sanningshalt inte gir att
faststeilla zir i regel ofruktbara, och
det [r oftast ett diligt tecken om en
sidan hypotes under kingre tid har
en central roll. Kiirnhypotesen har
varit mycket lflnglivad, och det eir
svirt att frigora sig frin intrycket att
den har en osunt starkt stzillning
eiven inom den kritiska ufologin.

Fo rmod l i gen  sku l l e  UFO-
Sveriges aktiva medlemmar gora
storre nytta f6r vetenskapen om de
iignade en okad del av sin upp-
mdrksamhet flt kiinda fenomen som
t ex astronomer eller folklivsforskare
vill ha belysta, pfl bekostnad av
jakten efter gi ickande okt inda
fenomen vars existens vi faktiskt
saknar skeil att tro pfl.

Sven Ove Hansson

Svar till Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson fflr urseikta, men
det l[r nog drdj a innan UFO-Sverige
forvandlas till en underavdelning
till zoologernas riksfdrbund eller en
filial till hembygdens vdnner. Varfor
i hela friden skulle vi det? Vi [gnar
oss flt UFO-gitan eftersom det dr en
utmaning att  kunna bidra t i l l
losandet av en av vir tids stora
tvdrvetenskapliga frigor - inte for
att vi drivs av en allmf,nveten-
skaplig iver att stiilla vir fritid i
vetenskapens tjiinst. Det kan aldrig
vara fel investerad tid att undersoka
ett fenomen som i sin mingsidighet
har kommit att pflverkaen hel v[rld.
Det kan knappast heller var fel att
hjAlpa miinniskor att finna fdrklar-
ingar till fenomen pi himlen, att

avslcija bedragare och charlataner
som tjiinar pengar pfl folks god-
trogenhet eller att verka som en
balanserande fak tor  inom et t
mytinfekterat 6mne. Den tiden zir
vf,l anvf,nd och jag kan inte fdrsti
varfor vi "kritiska ufologer" skulle
vZilja nflgot annat dmne bara for att
"bidra till vetenskapen" pfr ett for
omgivningen mer acceptabelt siitt.
Jag tycker att vi redan nu genom
vira undersdkningar, arkiv och
bibliotek i hog grad bidrar till siviil
vetenskap som okad kunskap.

Denna den tredje vzigens ufologi,
mellan de tefatstroende och vulgeir-
skeptikerna f,r i sig sk[l nog for att
fortsdtta vflr verksamhet.

f\\,\
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Vira rapporter och undersdk-
ningar visar att det verkligen finns
oerhort mycket inom begreppet
UFO som fdrtjlinar att unders6kas
men som ratas av den etablerade
vetenskapen. Dessa "fenomen" kan
knappast undersdkas om vi kritiska
ufo loger  sku l le  sad la  om t i l l
zoologer eller amat6rastronomer.
N"j,det zir inte en sidan fdriindring
av vir inriktning som skulle ftira
veten skapen framit. Snarare handlar
det om att 6ka kunskapen och
nyfikenheten hos de informerade,
positiva skeptikerna, utbilda vflra
egna undersdkare biittre samt
fortsiitta den ofdrtrdttliga informa-
ti onskampanj en genom massmedia
som sakta men sdkert hiller pi att
tviitta bort tokstiimpeln pi ett dmne
som ffltt en mycket dfllig start.

Personligen ir jag inte tvrirsziker
pi att kiirnhypotesen miste innehill a
ett nytt, hittills okiint fenomen men
mycket tyder pi att si iir fallet. Det
enda svenska fotografi av ett UFO-
fenomen som klarat en ordentlig
analys iir ett sidant exempel. Bilden
fdrest[ller tvi lysande klot 6ver ett
skogsparti och togs i Mora den 15
september 1952. Negativet analys-
erades av forsvarsstaben som
handlade undersdkningen, Stock-
holms observatorium (observattir
J6ran Ramberg), Kun gliga tekniska
hdgskolan (professor Hannes
Alfv6n och docent Nils Herlofson)
samt Institutet fdr htigspiinnings-
forskning i Uppsala (professor
Harald Norinder). Samtliga herrar
avskrev kategoriskt en forklaring
som lig inom deras respektive
omride. Professor Norinder, de
Sveriges fr?imste expert pi atmos-
flriska urladdningar konsta-terade
bland annat: "Jag har funnit, att det
icke kan vara friga om nigot elek-
triskt ljusfenomen."

HZir finns en gita - varf6r skulle

t6

vi lita bli att undersdka den?

Aven om vi inte skulle finna nigot
hel t  nyt t  fenomen bland den
restmf,ngd vi lite slarvigt kallar fdr
UFO, finns diir helt klart fakta som
visar pi hur naturliga fenomen i
extrema fall kan uppvisa en exotisk
vrixelverkan med omgivningen. Att
utforska dessa randfenomen och
deras ef fekter borde vara en
utmaning for vetenskapen, men 6r
det inte. Sjalv fascineras jag starkt
av denna sida hos naturen.

D[rfor kanj ag inte heller se nigot
biittre siitt att bidra till vetenskapen
lin att fdrsdka skingra tocknen kring
UFO/fl ygande tefats-fenomenet.
Det finns onekligen minga andra
som lignar sig flt botanik och
hembygdsforskning. Min eller
UFO-Sveriges insats behovs knap-
past diir.

Ndrmast skul le man kunna
j lmfdra oss med folk lor ister.
Mycket av det material vi har
publicerat, siv[l i Sverige som
utomlands, har den inriktningen. I
sj[lva verket eir vflra metoder
snarlika folklivsforskarnas och virt
arkiv innehiller material till hundra
bdcker om folktro i vir tid. Hiir har
vi redan giort ett fullgott veten-
skapligt grundarbete.

Sanningen zir att vi alla 96r si
gott vi kan och gdr nytta inom vfl.ra
respektive fAlt. Samarbete och
erfarenhetsutbyte leder med tiden
till att vi blir duktigare pfl det vi gcir.
L[ngs vzigen l6ser vi en och annan
gita.

CS

PS: Folkvetts liisare iir sjlilvfallet
vlilkomna pa studiebesdk till vert
arkiv i Norrkoping.

Pd sidorna 27

och 28 dterger

vi med UtrO-

Sverige s ti l l-

stdnd tvA sidor

UrUFO-Sveri-

ges rapport-

forrnulcir fcir
UFO-fenomen
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Geller fiirlorar men betalar
dditgt

Uri Geller har, nu i tvi amerikanska
domstolsinstanser, ddmts att betala
CSICOP 150000 dollar (plus rtinta)
i ersZittning fdr sina obefogade ital
av organisationen. Men hittills har
han inte betalt ett enda cent. CSICOP
uppskattar sina kostnader fcir Gellers
rlttegangar till civer 250000 dollar.

Det CSICOP niirstiende bokfdr-
laget Prometheus har i en annan
domstolsprocess blivit tillerk[nt
liknande ersdttningar frin Geller,
niimligen forst 49000 dollar och
senare ytterligare 200(F dollar. Det
senare beloppet har Geller betalt.

( Skeptical Briefs, dec ernber
r994)

Norsk Skepsis

Norska Skepsis tarupp flera intres-
santa teman i sitt femte nummer
(med beteckningen Vinter 94195).
Hiir berzittas om vampyrer, bflde
mytiska och verkliga sidana. (De
sistn[mnda iir gravt stdrda personer
med bloddrickande som ett av sina
symptom, ofta ftirenat med otiicka
vildsbrott.) Vidare finns artiklar bl
a om id6erna om att jordens inre
skulle vara ihiligt, om frenologi,
Noaks ark, och olika former av
pseudoarkeologi.

En av de biista artiklarna ar"Vikingspor i Amerika" av arkeo-
logen Christian Keller, som berrittar
den linga historien om fdrsciken att
bekr[fta Leif Erikssons amerikafiird

med arkeologiska fynd. Misstolk-
ningarna och fiirfalskningarna var
si minga och si omtjatade att niir de
verkliga vikingafynden si smin-
ingom blev gjorda i Nordamerika
var det minga som inte riktigt ville
tro att det var allvar den hiir gflngen.
Det hade ropats pi varg alltfor
mtnga gflnger redan !

Att fruffia?

Nyhetsbyr in Associated Press
rapporterar om en undersokning
gjord ir 1993 i den ryska byn
Volograda. Syftet var att ta reda pi
vad folk var mest riidda f6r. Pe
f6rsta plats kom vampyrer. Pi andra
plats kom dumma chefer som ger
idiotiska order.

(Skepsis, nr 5)

Am flacebo

I North Texas Skeptic (september
1994) sammanfattar l2ikaren Tim
Gorski en del av det man vet genom
forskning om placebo. T ex:

Placebo kan ha biverkningar
al ldeles som andra l ikemedel.
Exempel [r trdtthet, huvudv[rk,
illamiende och s6mnl6shet.

Effekterna av placebo varierar
med dos och tidpunkt ungefiir som
effekterna av vanliga l[kemedel.

Gula kapslar har s i i rski l t  god
stimulerande effekt. Vita tabletter
har s i i rski l t  god sdvande och
smiirtstillande verkan.

Placeboeffekten finns ocksi hos
biologiskt verksamma l[kemedel. I
en undersokning liit man tvi grupper
astmapatienter prciva ett bronko-
di laterande ( luf tv lgsvidgande)
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likemedel. Den ena gruppen fick
korrekta upplysningar om medlet.
Den andra fick veta att medlet hade
motsatt effekt. I bflda fallen minsk-
ades luf tv i igsmotst f lndet,  men
minskningen blev dubbelt si stor
hos dem som fick de korrekta
upplysningarna.

Ett verkligt mirakel

I Snellville, Georgia, har leiraren
Brian Bown suspenderats fdr sin
vdgran att hilla ett slags tyst minut
i klassen. Bown anser att denna nYa
sedviinja, som fdreskrivs av del-
statslagst i f tn ingen, dr et t  s lags
fortiickt skolbdn.

North Texas SkePtic, varur vi
hiimtat denna upplysning, stoder inte
Bowns uppfattning. "Om man kan
ffl en klass high school-elever tysta
i sextio sekunder, ar det inte friga
om bon utan om ett mirakel."

(North Texas Skeptic
september 1994)

Lyckat sjdlvtest

Tampa Bay Skeptics blev kontakt-
ade av en herre som hlvdade att han
kunde lokalisera personer med hj alp
av ett foto och ett slags antenn.
Fotot av personen lades i  et t
metal l ror som bef ann sig v id
antennens bas, och dtirefter pekade
antennen mot personen. Genom att
upprepa operationen frfln tvi olika
p la tser  kunde man best f ,mma
personens beliigenhet pi en karta
som skiirningspunkten mellan tvfl
linjer.

Skeptikern a fdrklarade si g vil li ga
att testa metoden. De fdreslog
kliirvoajanten att han sjiilv skulle ta
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fram fyra foton pa personer som
befann sig pfl kiinda, vitt skilda orter.
Fotona skulle placeras i cylindern
av nigon annan dn honom sjtilv, och
han skulle inte sjiilv fi veta vilket
foto som for tillfiillet anvf,ndes.
Sedan skulle han ffl gora 12 fdrsok
att lokalisera personerna. Mannen
godtog villkoren fdr forsdket.

Strax innan det skulle genomforas
ringde han dock och avlyste det
hela. Sedan han valt ut de fyra korten
hade han sjiilv gjort ett blindtest.
Han hade alltsi stoppat in ett
slumpvis valt foto i cylindern sfl att
han inte kunnat se det. Resultatet
hade blivit tvfl reitt i itta f6rsok,
vilket iirjust vad man skulle forvdnta
sig rent slumpmeissigt.

(Tampa Bay Skeptics vol 7,
nr 2, 1994)

Magiska bilverkstdder

I Indonesien finns det tusentals
bilverkstiider som anv[nder ritualer
och besvi i r je lser for at t  laga
kundernas bilar. All verksamhet dr
hemlig, och kundernafir inte se vad
som pigflr. Den fdrsta "magiska"

verkstaden startades flr 1956 av en
herr Turut, och sedan dess har alltfler
avlzigg are bildats genom att I zirl in gar
har  s tar ta t  eget .  De magiska
verkstiiderna utmdrker sig ocksl
genom l l igre pr is 6n f ler talet
konkurrenter.

(Taiwan Skeptics,
September 1994)

Dyrt noje

Transcendental meditation blir allt
dyrare. Pe 1960-talet kostade det i
USA 35 dollar att ltira sig meditera
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inom TM. Pe 1970-talet kostade det
I 25 dollar . 1993 varpriset 400 dollar
och 1 994 var det 1000 dollar.

(North Texas Skeptic,
October 1994)

HiSgskolekurs i astrologi?

Det tyska astrologforgundet gdr re-
klam for att det nu ska finnas en
"statligt erkrind yrkesutbildning fdr
astrologer", f{ir forsta gfln gen sedan
I 86 I dflen professor Pfaff i Erlangen
fdrel[ste i iimnet. Kursen bestir av
105 bandkasetter, 12 haften och 6
veckoslutsseminar ier.  Kostnad:
6300 D-mark. (drygt 30 000 kronor).
Det hela p&stfls vara godkiint av en
statlig myndighet fdr distansunder-
vi snin g ( Staatliche Zentral stelle fiir
Fernuntenicht).

Myndigheten i frflga tar emel-
lertid avstAnd frin kursen, och menar
att det f,r "vilseledande och felaktigt"
att pistfl att den skulle ha statligt
godk[nnande.

(Der Skeptiker nr 4, 1994)

Hur osannolikt?

Niir en kvinna i New Jersey vann
delstatens lotteri tvi ginger pi fyra
mflnader, rapporterade pressen att
detta var si osannolikt att det bara
hiinder en gflng pi 17 miljoner
miljoner (eller I pi 1,7x 1 0r3, for dem
som fdredrar det uttryckss[ttet).

Visst, sfl osannolikt iir det en
person som kdper en lott vardera i
tv i  o l ika New Jersey- lot ter ier
kommer att vinna bida gingerna.
Men en intressantare friga 6r: "Vad

f,r sannolikheten att nigon av de
miljoner amerikaner som koper lot-

Folkvett nt 2t995

ter vinner tvfl hdgvinster under sitt
liv?" Statistikerna Persi Diaconis
och Frederick Mosteller har gj ort en
uppskattning som tyder pfl att det
b6r hiinda i snitt ungeflir vart sjunde
ir att en amerikan vinner sin andra
hdgvinst.

(North Texas Skeptic nov
I e94)

Effeffiiv bantning

I USA siiljs bantningstabletten V-
Cal, som srigs vara den snabbaste
bantningsmetoden hittills. Allt man
behdver gcira dr att ta en tablett om
dagen. Sedan kan man ata hur
mycket man vill; kilona bara ramlar
bort eind6. Broschyren flterger ett
utlfltande av en ndjd kund, som
berdttar att hon hade gitt ner i vikt
helt utan att behova Sndra nigot i
sin livsstil. Hon fortsatte att vriika i
sig fett kott, greidde, salladsdressing
och feta desserter (" fat tening
deserts" i broschyrens felstavade
version). Andi gick hon ned 32 kilo
pfl 40 dagar.

I N o rth Te xas Ske ptic (november
1994) granskar lzikaren Tim Gorski
detta kundutlAtande. Ar det rimligt?
Att gi ned 32 kilo pfl 40 dagar
betyder att gora sig av med 7000
kilokalorier per dygn. Det skulle
man (ruikneovningsmrissigt) kunna
utfora genom att jogga 10 timmar
om dan, om man inte 6ter nigonting
alls. Eller genom att eita 2000
kilokalorier per dygn och jogga 17
timmar per dygn.

Hans slutsats dr att "om inte den
dagliga V Cal-tabletten driver fram
kriikningar och dessutom en oemot-
stfindlig lust att sporta det mesta av
ens vakna tid si f,r reklammaterialet
ett utmdrkt exempel pi axiomet att

om man ska driva igenom en ldgn si
ska det vara en stor ldgn"

F i I a de I f i aex p e r i m e ntet

Beru i t te lsen om Phi lade lph ia-
experimentet gir runt i st[ndigt nya
versioner. Det handlar om att USAs
marin ir 1943 utfdrde fdrsok i
Philadelphia som syftade till art
konstruera ett osynligt fartyg.

Kiilla till ryktet dr lokaliserat.
Vad marinen sysslade med var att
konstruera fartyg som skulle undgi
fientliga minor. Se vad som kan
hiinda med en historia om den fir
passera tillriickligt mflnga personer
som inte bryr sig om att kontrollera
den !

(South Shore Skeptic, Sept/
October 1994)

Skeptikerkonferens

En europeisk skeptikerkonferens
iiger rum den 4-7 maj i Rossdorf,
ndra Darmstadt i Tyskland. Konfe-
rensspriken 6r engelska och tyska.
For information. kontakta Amar-
deo Sarma, GWUP, Postfach 1222,
D.64380, Rossdorf, Tyskland. (El-
ler: sarma@ polaris.robin.de.)
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Geologins historia

Nils Edelman, Filosofer, forskare
och filurer ur geologins historia,
eget forlag (distribution: Sveriges
Geologiska Undersdkning, Upp-
sala)

Ar geologin den bortglomda
naturvetenskapenT Ja, det hiivdar i
vart fall Nils Edelman, professor
emeritus i geologi och mineralog
v id  Abo  Akademi .
Geologins landvinning-
ar har haft stor betydelse
for vflr viirldsbild. Inte
minst dr det geologin
som liirt oss att jordens
fllder rdknas i miljarder
flr. For att sprida kdnne-
dom om geologins bort-
g lomda  h i s to r i a  ha r
Edelman skrivit en bok i
6mnet, som forst kom ut
p[ finska men nu 6ven
f i nns  t i l l gz ing l i g  p i
svenska. Det tir en liittl iist
bok som inte krdver
nigra nf,mnvf,rda geo-
logiska forkunskaper.

Edelman gir noga in
p i  bedr t iger ier  och
pseudove tenskap l i ga
teorier med anknytning
till geologin. Sfl t ex finns
ett utmairkt kapitel om
slagrutan, som frdmst
koncentrerar sig pfl de
studier som gjorts av
slagrutor under kontrol-
lerade omst[ndigheter.
Edelman refererar t ex
statistik fr8:n 3127 hel
som borrats i USA i
sokandet efter olja och
gas. 609 av hilen hade
satts ut pfl utomveten-
skapli ga grunder, frdmst
slagruta. 22 av dessa hil
(3, ,6 7o) gav posi t iva

20

resultat. Av de resterande 2518
hfllen, som utsatts pfl vetenskapliga
grunder, gav 460 (dvs 18,3 Vo)
positivt resultat.

Kapitlet om slagrutan innehiller
ocksfl en intressant reflektion om
vad det dr som slagrutor seigs kunna
upptzicka. Varfor eir det just sidant
som meinniskor har ekonomiskt
intresse av som rutgzingarna kan
upptlicka. Varfor ska en slagruta

reagera pfl just guld dfl den hamnar
civer "en guldhaltig kvartsgflng neir
ett ton av gingen innehflller omkring
450 kg kisel och kanske nigot tiotal
gram guld"?

Neir man skriver om gamla tiders
vanfcirestl i l lningar som inom
geologin ofta framstir idag som
trimligen groteska - rir det llitt hiint
att man oavsiktligt drar ett lojets
skimmer 6ver deras foretreidare. Det

€

En serie sndckskal som visar utvecklingen under en del av tertidrtiden (Tigerstedt 1893)
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hor till bokens stora fortjiinster att
dess fcirfattare tvf,rtom visar fcir
kisaren varfor iildre fdrestillningar
ofta var bide naturliga och fdljd-
riktiga givet vad man di visste. Pi
flerastiillen tarhan forskare i ftirsvar
som har behandlats alltfdr omilt av
eftervdrlden.

Det giiller bl a Johann Beringer
(1667 -I7 40), som blev utsatt for ett
mycket l f lngt dr ivet "spratt" :

hundrata ls  fa lska foss i ls tenar
"hittades" i naturen it honom. Infdr
eftervrirlden har han mest framstfltt
som en lurad idiot, som ruinerade
sig i fbrsdk att kopa upp hela
upplagan av sin bok om fossil-
stenarna. Det mesta som berdttas
om honom dr emellertid fel, sf,ger
Edelman och framhiller i st[llet att
Beringers isikter om fossil i flera
avseenden var ovanligt korrekta fcir
sin tid. Pi motsvarande sitt ger han
Lamarck upprrittelse. Lamarck
angav visserligen fel mekanism for
evolutionen (arv av forviirvda
egenskaper),  men man mflste
betiinka att "det forsta utkastet till
en teori siillan [rslutgiltigt, speciellt
inte i friga om mekanismen. Kepler
hade inte heller nigon forklaring till
sina lagar om planeternas rdrelser."

Detta iir i all sin anspriksloshet
en utmdrkt vetenskapshistoria, som
skildrar vetenskapens kroki ga viigar
mot framstegen i stiillet for att (som
iir blott alltfor vanligt) noj a sig med
ett slags figelvflg och liimnaldsaren
om alla verklighetens omvlgar och
stickspir.

Marcel C. LaFollette, Stealing into
Print. Fraud, Plagiarisrn, and
M i s c onduc t in S c i entific P ubli shin g.
University of Califomia Press 1992.

Fusk inom vetenskapen har i
allmiinhet betraktats som en mycket
otypisk foreteelse, som ett f,mne fcir
kuriosasamlare snarare i in for
vetenskapssociologer. Pi 1 98O-talet
fick fuskfrigorna en mera fram-
skjuten position, freimst till fdljd av
nigra uppmiirksammade fall inom
biomedicinsk forskning vid ameri-
kanska hdgstatusuniversitet. Fallet
John Darsee bidrog mer dn nflgot
annat till att dra iging debatten.
Darsee var en lovande ung kardiolog
vid Harvard Medical school. Ar
1981 anklagades han fdr att ha
manipulerat de data som lig till
g rund fdr  mer  dn duss in ta le t
vetenskapliga artiklar till vilka han
var en av fdrfattarna.

U n ive rs itete n val hiinta

Harvard-universitetet skdtte frigan
teimligen valh[nt. Man forsokte till
en bddan att hilla hela saken intern.
Inte ens National Institutes of
Health, som finansierade Darsees
forskning, fick information forriin
p[ ett anmf,rkningsveirt sent stadium
av utredningen. Samma monster har
upprepats i flera liknande fall vid
andra universitet. Universiteten har
hanterat fuskfrigor sfl diskret att
anslagsgivarna hflll its oinformerade
och att tidskriftsredaktdrer si g sj iilva
ovetande har publicerat artiklar som
redan avslojats vara rena falsarier.

Denna strdvan att undvika offent-
lighet har fdrmodligen mot-verkat
sitt syfte, och bidragit t i l l  den
omfattande offentliga debatt som bl
a ledde till ftirhdr i den amerikanska
kongressen.

Litteraturen om fusk i forskning
[r vid det hiir laget ganska om-
fattande, men Marcel LaFollette
behandlar i sin bok iimnet frin en
utgingspunkt som hitt i l ls blivit
ot i l l r i ickl igt  uppmrirksammad:
vetenskapl ig  pub l icer ing.  Vad
betyder fdrekomsten av fusk fdr de
vetenskapli ga tidskrifterna? Hur ska
tidskrifterna gdra for att undvika att
sprida bedr[glig forskning ? Hur ska
de bete sig om de iindi har forletts
till att gdra detta?

Var gdr grdnsen?

En av bokens frrlmsta fortjiinster dr
att den inte rir ensidigt fokuserad pi
de mest extrema och spektakukira
formerna av vetenskapligt bedrig-
eri. LaFollette diskuterar ocksi
minga fall av smibedriigligt fdr-
farande. och en hel del svirbedomda
grlinsfall. Boken behandlar deirfor
ocks i  s idana forskn ingset iska
frigor som de flesta forskare kan
keinna sig berorda av.

LaFollette avgreinsar sitt dmne
t i l i  "hand l ingar  som avser  a t t
vilseleda och som har ett oetiskt
motiv". Oavsiktl igt vi lseledande
(dvs misstag) och vilseledande med
acceptabla motiv (satir eller spex)
lzimnar hon flt sidan.

Detta dr i stort en fornuftig
grdnsdragning, men den dr inte
klarare 6n vad begreppet avsikt 6r.
Man skulle ha onskat en mera
grund l ig  d iskuss ion av grdns-
dragningskriteriet.

Lflt oss t ex anta att forskarna
Pedant och Slarver bida gcir samma
misstag. Bida anger pi en litteratur-
lista ett av sina manuskript som"Science, in press". Inget av de bida
manuskripten 6r emellertid antaget
av Science (utan enbart inskickat,
och nu under redaktionell bedom-
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ning). Eftersom vi vet att Pedant
kollar sina manuskript inti l l  sista
kommatecknet, har vi goda skiil att
tro att hon visste vad hon gjorde.
Helt annorlunda eir det med Slarver.
Hela manuskriptet rir ett hafsverk
och fullt av oavslutade meningar.
Det eir diirfor mera rimligt att tdnka
sig att Slarver skrev "in press" utan
nf lgon bedri ig l ig avsikt .  Enl igt
LaFollettes avsiktskriterium ska
Pedant och Slarver bedcimas helt
ol ika.

Ett annat exempel: Forskare A,
som har 80 pozing i matematisk
statistik, anvf,nder sitt dataprogram
till att systematiskt prova 20 olika
szitt att gdra signifikanstest pi sitt
empiriska material. Till slut hittar
hon ett test som ger signifikans.
Hon konstruerar i efterhand en
hypotes som stdmmer med det
si gnifikanta utfallet, och rapporterar
bara det enda test som gav signi-
fikans. Hon vet mycket veil att det
hon gor iir fel. Forskare B, som
aldrig gfltt en statistikkurs, beter sig
pi samma sdtt. Hon vet inte att det
hon gor iir fel, utan tror att det [r si
man ska g6ra s ta t is t ik .  En l ig t
LaFollettes kriterium faller A pi fel

sida om grdnsen och B pA riitt sida.

Dessa bida exempel visar enligt
min mening att LaFollettes avsikts-
kriterium bcir kompletteras. Slarv
och okunskap iir inte alltid godtag-
bara ursf,kter (eller ens formil drande
omstdnd igheter )  fo r  den vars
yrkesuppgifter kreiver att hon iir
noggrann och hiller sig vzilinfor-
merad. Ijuridiken kan man bedomas
som ansvarig fcir en skada inte bara
om man istadkommit den avsiktligt,
utan ocksi om man orsakat den med
sin oaktsamhet. Rimligen miste
svAra fall av slarv inom vetenskapen
kunna bedOmas pfl ett seitt som liknar
beddmningen av medvetet fusk.

Harfusk inom vetenskapen blivit
vanligare pe senare ir, eller eir det
bara antalet upptiickta fall som har
6kat? LaFollette ger sig inte in pi
nigra spekulationer i denna friga,
men boken innehiller mflnga beliigg
for de faktorer som ofta ansetts leda
till okade risker fdr fusk: snabbare
tempo i forskningen, okat tryck att
publicera och allt fler samarbets-
projekt som f,r sfl stora och komplexa
att den enskilde forskarens ansvar
blir svirt att urskilja.

Fortaftarskap

Minga av Darsees medfcirfattare var
n drmast "honorary authors" (heders-
fcirfattare), dvs de hade inte ldmnat
nigot egentligt bidrag till artikeln.
Samma forhillande ridde i flera
andra av de mest uppmrirksammade
fallen av fusk. Niir fusket upp-
dagades var medforfattarna ytterst
obendgna att ta nflgot ansvar for
artiklarnas innehAll.

Trots den offentliga diskussion
som detta gett upphov till fortseitter
pi mflnga hill praxisen att "betala"

fdr tjiinster genom att lita folk "vara

med pi" artiklar. En forskarkollega
som tillhandahiller en virus- eller
cellstam, ett dataprogram eller en
svirsyntetiserad kemikalie tas med
i forfattarlistan - utan att pfl nigot
mera direkt szitt ha bidragit till den
forskning som redovisas i artikeln.
Detsamma kan geilla t ex institutions-
forestindare och gruppledare. Detta
ofog zir svArutrotat i en miljo diir"pek" (vetenskapliga artiklar) air
hirdvaluta.

Utdver problemet med "sken-

fcirfattare" finns ytterligare minst
tvi problem med vetenskapligt
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fdrfattarskap: Personer kan bli ute-
idmnade som borde finnas med pfl
forfattarli stan, och namnens ordning
kan ge en felaktig bild av hur stora
forskningsinsatser de olika delta-
garna gjort.

Flera vetenskapliga tidskrifter
har, efter erfarenheterna av de rena
fuskfallen, borjat angripa dessa
problem. New England Journal of
Medicine b6rjade ir 1983 att krziva
underskrift av alla forfattarna. och
flera andra tidskrifter har fdljt efter.
Annals of Internal Medicine krdver
att alla forfattarna skriver under pi
a t t  de set t  s lu tvers ionen och
godk[nner den f6r publicering.

Det btista dr naturl igtvis att
forfattarna fdster sin arbets- och
ansvarsfcirdelning pi priint. Om den
dr for omsteindlig for att ing6 i
artikelns notapparat kan den i stzillet
arkiveras hos ti dskriftsredaktionen.
LaFollette ndmner detta fcirslag och
menar att det dr "vdrt att beaktas av
alla [tidskriftsredaktdrer] eftersom
antal et stri di gheter om forfattarskap
cikar". Detta f,r en onodiet fdrsiktie
formulering.

Referentsystemet

LaFollette tar ocksi upp en diskus-
sion om bedrlgligt eller oetiskt
forfarande av tidskriftsreferenter
och redaktdrer. En referent eller
redaktor kan fdrdrdj a publ icerin gen
av en konkurrents artikel genom att
i flera omgingar kriva komplet-
teringar och detaljjusteringar. Hon
kan ocksfl, i vuirsta fall, stjiila id6er
frfln opublicerade artiklar som hon
fitt till granskning.

I ett uppmrirksammat fall skrev
forfat tarna t i l l  en art ikel  om
supraledning att de hade anvdnt Y
(yttrium). Inte forriin pfl korrektur-
stadiet, alltsi efter referentbehand-
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lingen, iindrade de till Yb (ytterbi-
um). De hlvdade visserligen att fe-
let var typografiskt, men andra har
misstiinkt att det ursprungliga felet
var avsiktligt, och tillkommet fdr
att tidskriftens referenter och re-
daktdrer inte skulle stjiila upp-
teickten innan den var publicerad
och patentansOkan registrerad.

Referent-systemet har ofta kriti-
serats. LaFollette tar det i fcirsvar,
och framhiller i synnerhet betyd-
elsen av att forfattarnas identitet
sflvitt moj l igt hil ls okiind fdr
referenterna. Detta har, menar hon,
vid minga tillflillen bidragit till att
ge kv innor ,  unga och ok i inda
forskare och forskare pi ligstatus-
universitet en chans som de annars
inte skulle ha fitt. Hon erkdnner
dock att detta dr en tro, och att
alldeles for litet uir kdnt om hur
referentsy stemet egentli gen funge-
tar.

Bevisborda

I frf lgor om vetenskapligt fusk
kommer tvi principer fdr bevis-
vdrdering i konflikt med varandra.
Enligt den giingse vetenskapliga
synen pfr bevisborda eir det den som
gor ett vetenskapligt pistiende som
ska visa att pflstiendet [r riktigt.
Om forskare A slger sig ha funnit
en viss effekt i ett experiment, och
forskare B hiivdar att effekten inte
f inns,  l igger  bev isbordan hos
forskare A. Detta [r det konven-
tionell a syns[ttet, och det har mycket
fog for sig.

Enligt det j uridiska synsiittet lig-
ger bevisbcirdan i friga om brott hos
iklagaren, inte hos den som ankla-
gas for brottet. Om forskare A pfl-
stflr sig ha utfort ett visst experi-
ment, och forskare B h[vdar att A
ljuger och alltihop var fusk, ligger
bevisbdrdan enligt det juridiska

synsdttet hos forskare B.

Flera forskare har heivdat att det i
frigor om vetenskapligt fusk 6r den
vetenskapliga, ' te den juridiska
bevisbdrdeprin Jn som ska g[lla.
LaFollette men, , 'iremot att iiven i
dessa sammanhan g ska en anklagad
betraktas som osl yldig intill dess
hennes eventuell i ,, luldharbevisats.
"De undersciknin,jar av forseelser
inom forskningen som utf6rs av en
del universitet och myndigheter rir
fort farande ok[nsl iga fdr den
anklagades r[ttigheter och forsciker
fortfarande att tvin ga den anklagade,
eller dennes anhf,ngare, att bevisa
hennes oskuld." Hon pAminner om
att det inom vetenskapen finns
mflnga exempel pi hur forskare haft
fel utan att for den sakens skull
syssla med medvetet bedrrigeri.

Bevisbordefrigan skulle kreiva en
betydligt noggrannare genomgflng
6n vad LaFollette dgnar den. Man
miste hiir noga skilja mellan de
olika fr6gor som kan uppsti i en
utredning om eventuellt fusk. I
f r i gan  om de  kon t rove rs ie l l a
forskn in gsresultaten dr ri kti ga torde
bevisbordan ligga hos de forskare
som lagt fram resultaten. Nair det
har konstaterats att resultaten inte
hil ler uppstir ibland frigan om
forskarna sjrilva zir skuld till detta
genom genom medvetet bedr;igeri
eller oacceptabelt slarv. I dessa
frflgor miste bevisbordan l[g gas hos
den som anklagar snarare rin hos
den anklagade.

Sven Ove Hanssotl

(Recensionen har t id igare var i t
publicerad i VEST.)
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Forskarna och spri-
ten

Inom medicinen llr den kliniska
forskningens och vidareutbildning-
ens cikande beroende av kommersi-
ella krafter ett stundom p6talat men
seillan itgArdat problem. Forskar-
nas egen relativa tystnad tir en ald-
rig uttalad forutslittning for ett fort-
satt samarbete - och myndigheter-
na, som inte air beredda att sjiilva sti
for fiolerna, hukar sig. I nigot sam-
manhang har det viil lyfts ett cigon-
bryn - t ex di Tobaksbolaget tillfltes
sponsra en professur i tobakologi
vid KI. Eftersom Tobaksbolaget
numera dr ett kommersiellt f6retag
- skulle sponsringen fortseitta om
institutionen i sin forskning komme
fram till att ett tobaksforbud vore
den enda itgard som vore effektiv
mot tobaksrelaterade sjukdomar?
Om icke - kan institutionen overhu-
vudtaget bedriva forskning diir en
sidan slutsats blir mdjlig? Om icke
- 6r i si fall professorn en veten-
skapsman?

I USA ddr vanan vid, och vak-
samheten mot denna tYP av konflik-
ter dr stdrre, hiller American Tho-
racic Society just nu Pi att fatta
beslut om att veigra publicera artik-
lar i sitt huvudorgan Journal of Re-
spiratory Diseases om den under-
I i ggande forskningen finansieras av
tobaksindustrin ett ingalunda
smzirtfritt beslut, eftersom det tycks
strida mot principen att vetenskap-
liga arbeten bdr behandlas efter sitt
vetenskapliga vdrde. Genom att
stoppa publicerandet av sfldana at-
beten hoppas man bromsa tenden-
sen bland sina medlemmar att ge-
nom stipendier knytas till intressen
vilkas verksamhet oomtvistligen
skadar de organ man dr satta att
kurera.
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En epidemiologisk forskning har
pi senare flr fitt stor publicitet i
massmedia, emedan den tycks visa,
att alkohol - vid sidan av en rad
hiilsovfldliga egenskaper - i smi
miingder och i ett (enda) avseende
kan ha en medicinskt vtilgdrande
effekt pfl kiirlsjukdomar, kanske
genom att 6ka det "goda" HDL-

kolesterolet. (Nflgra kontrollerade
prospektiva studier pi mdnniska,
som skulle behovas fdr att dra sdkra
slutsatser, finns inte.) Pe svensk
botten har fr a Kjell Lindquist i
Vetenskapsradion mycket tidigt och
mycket energiskt publicerat alla
sfldana rapporter. Om samma effekt
skulle kunna istadkommas selek-
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tivt och med betydligt mindre ska-
deverkningar fdr individ och sam-
h[lle diskuteras i sammanhanget
inte.

Forskningen om alkoholens po-
sitiva effekter pi kiirlvlggen har i
stor utstrzickning sponsrats av med-
el frAn den niiringsggren som i USA
och England tillverkar och salufor
alkoholdrycker. Det zir icke bekant,
i vad min forskningen kring bevis-
ligen alkoholrelaterade sjukdomar
sorn skrumplever, benskorhet, neu-
ropatier, bukspottkortelinfl amma-
tion, psykoser och neuroser, demens,
epilepsi, hjiirtmuskelsvaghet, hogt
blodtryck, diabetes, eller inom starkt
alkoholberoende kirurgiska specia-
liteter som traumatologi, uppburit
nigot liknande stod frin alkoholin-
dustrin. Eller den merpart av alko-
holens skadeverkningar som inte eir
i strikt mening medicinska utan so-
ciala och psykologiska?

Alkoholskador i vid bemtirkelse
eir ett globalt och, inte minst i den
fattiga vdrlden, ett viixande medi-
cinskt och socialt problem. Sverige
har formellt anslutit sig till WHO's
mfllszittning om att i folkhtilsans in-
tresse genomfora en politik som
syftar till att reducera alkoholkon-
sumtionen med 25Vo fore sekelskif-
tet. Det iir svirt att se spflr av denna
politik i verkligheten. Under nittio-
talets forsta ir har krogniiringen, bl
a till fdljd av generos tillstindsgiv-
ning for alkoholutsktinknin g, starkt
expanderat. Sverige har ocksfl an-
slutit sig till EU, och drirmed i rea-
liteten p[ sikt avhrint sig de mojlig-
heter man hittills haft att med viss
framging hfllla alkoholkonsumtio-
nen och dlirmed skadorna nere. Sam-
tidigt som sambandet mellan ung-
domsvild och alkohol blir alltmera
k[nt vinner argumentationen for
szinkning av ildersgrdnsen fdr sys-
teminkop terrdng. Och i EU finns
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ett "vinberg" som pi fransk begiiran
klassas som "livsmedel", och fdr
vilken en ny marknad miste 6ppna
sig.

Att det foreligger en uppenbar
risk fdr att man mobiliserar den
medicinska vetenskapen i mark-
nadsforingen vittnar en ledare i Bri-
tish Medical Journal (17 dec 1994)
som behandlar en akademisk tid-
skriftsdebatt i England forra iret.
Det uppdagades att fem framstflen-
de akademiker vardera erbjudits
2000 pund (ett pund per ord) for att
skrivaen anonymkritik av enWHO-
skriften Alcohol Policy and the Pu-
blic Good, forfattad av 16 kiinda
forskare under redaktion av Griffith
Edwards vid Londonuniversitetet.
Den som kommit med erbjudandet
var Portmangruppen, en lobbyor-
ganisation fcir alkoholbranschen i
England. Portmangruppens tales-
man hade med det ekonomiska er-
bjudandet bifogat riktlinjer fcir hur
en kritisk recension skulle kunna
tdnkas se ut. Dagen efter det att
Portmangruppens utspel avsldjats
avslojade Independent att Alcohol
Research Group i Edinburgh tog
emot pengar frfln Portmangruppen
och frin Scottish Whisky Associa-
tion. Forskningsgruppens ledare,
Professor Plant och Dr Duffy, hade
tidigare gjort sig keindafor sin kritik
motde forslag omen merarestriktiv
alkoholpolit ik som framlagts av
andra expertgrupper.

I Sverige har nigon liknande de-
batt Snnu inte (eller endast lflgmiilt)
horts av vad giiller samverkan mel-
lan forskare och drogindustri. Det
dr sannolikt att denna kommer att
intensifieras, de Systembolagets
import- och senare forstilj ningsmo-
nopol avskaffats. Det 6r ddremot
osannolikt att man diirvid i forsta
hand kommer att approchera fors-
kare, som gjort sig kiinda for mot

alkoholen kritiska synpunkter. Att
en forskare inte bor acceptera ett
uppdrag eir uppenbart, om inte bara
forutseittningarna, utan diirtill re-
sultatet p& fdrhand av uppdragsgi-
varen bestdmts skola ligga inom
vissa ramar. Hur en forskare skall
agera som misstiinker, att han mot
runda arvoden eller forskningsan-
slag beredes tilltrzide till media eller
fortsatta studier just emedan hans
uppfattning i en vetenskaplig frhga
sammanfaller med ett resursstarkt.
men ur det allmdnna goda tvek-
samt, kommersiellt intresse rir ett
mindre belyst - men sdkert hogst
reellt problem som uppstir i den
okande ma.rknadsstyrningens kol-
vatten.

Det hor till etiketten, men kon-
trolleras inte rigorost, att man i ve-
tenskapliga publikationer alltid ang-
er vilka kiillor som finansierat den
forskning man presenterar. Nigon
motsvarande regel giiller inte, di
etablerade vetenskapsmf,n framtrei-
der i media och kommunicerar di-
rekt med allmf,nheten. Det finns
tyvrirr anledning att aktualisera fr6-
gan om skeirpta etiska regler i detta
avseende 6ven pfl det medicinska
omridet. Skulle en forskare vinna
samma fdrtroende om han pA bros-
tet bar en dekal med texten "Spons-

rad av John Daniel's Ltd " eller
"Kcipt och betald av Philip Morr-
is"?

Hans Isaksson och Herndn
Ruiz
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Fel om natriumgra-
dienten:
Angiende Hans Isakssons artikel i
nr 3-4 1994 tycker jag mig hitta en
felaktighet pA sidan 14. Natrium-
gradienten dr ett utmeirkt exempel
pi hur dmnen transporteras tillsam-
mans med joner in i celler. Exem-
pel: I tarmen iir det en hogre Na-
koncentration i tarmlumen dn i epi-
telcellerma. Hzir transporteras siv[l
glukos som aminosyror (mot en
hogre gradient) tillsammans med
Na i speciella kanaler, sk sympor-
tar. Liknande processer f inns i
minga varianter i olika celler.

I ovrigt en bra tidning och artikel.

Marcus Lindahl

Svar:
Tack for Ditt pipekande.

Jag hiller med Dig om att min
formulering om natrium-kalium-
pumpen kan tolkas sA som Du sei-
ger, dvs som om inga andra laddade
partiklar ein Na+ och K+ skulle pas-
sera genom 'Jonkanalerna" i cell-
vdggen. vilket sjiilvfallet sivril teo-
retiskt som praktiskt rir orimligt.
Det zir slarvigt skrivet, och man skall
inte slarva ndr man kritiserar.

Pozingen i min polemik iir dock
att forfattaren genom sin formule-
ring ger sken av att transporten i
dessa kanaler rir det (huvudsakliga
eller enda) sdtt varpi cellerna gdr
sig av med "slaggprodukter" och att
han sedan anvdnder sig av denna
felaktiga "reningsmodell" iiven pi
organnivA for att knyta an till fcir-
h rirskande fol kmedicin ska foresteil I -
ningar om hur medicinsk behand-
ling verkar. Vi eir viil ense om att
min kritik i detta stvcke rir korrekt? I

I
l
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Rapportformuldr for UFO-fenomen ll
UFO = oidentifierade flygande obiekt

Tonade fd l t  fy l ls  i  av UFO-Sver ige

U FO-Sveriges handliggare:

Detta formuldr dr utarbetat av: Riksorganisationen UFO-Sverige
Box 175

Copyright @ UFO-Sverige 1993 733 23 Sala

UFO-Sverige ir en sammanslutning av personer som bedriver forskning
om UFO-fenomen (oidentifierade flygande obiekt). UFO-Sverige har ett niit
av f6ltunders6kare och lokalgrupper som rapporterar och undersoker
hdndelser av UFO-karaktir. UFO-Sverige sammanstdller, bed6mer,
analyserar och arkiverar rapporterna genom en gemensam rapportcentral
och ett rapportarkiv. Aktuella observationer publiceras i vAr tidskrift UFO-
Aktuellt.
Vi samarbetar med liknande organisationer, myndigheter och institutioner i
Skandinavien och andra delar av vdrlden.

Anonym?

Obs.datum:

Tidpunkt:

Lin:

Plats:

Rapportnr RPC:

Utvirdering:

1. Personuppgifter

Namn

Adress

Postnr

Civi lstAnd

Yrke

Postadress

Tef.bostad -l Tel .arbete _l

FodelseAr mAnad _dag _Personnumrets fyra sista siffror (frivillig uppgift)

Utbi ldning

lntressen

2. Andra vittnen til l hdndelsen
Om andra personer ocksA sAg fenomenet dr det betydelsefullt att vi fAr deras namn, adresser och

telefonnummer sA att de kan kontaktas.

Namn

Adress

Telefon

Namn

Adress

Telefon

Namn

Adress

Telefon

Namn

Adress

Telefon
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Handldggarens kontrol ler
Anteckna hEr alla konlroller/upploljningar som skett med 16ljande lem uppgifter fcir varje kontakt:

I Datum och tld I Instans I Telefonnr I Kontaktperson I Resultat av kontrollen

Fiirslag ti l l  instanser:
1. Trafikflygkontroll 8. Lokala flygplalser 15. CEFYL, Centrala llygledningen
2. Flygflotti l jer 9. Milited f6rband 16. Milostab
3. Ffirsvarsstaben 10. Forsvarets Forskningsanstalt 17. Vdderstation/SMHI
4.Uppsindareavradiosond l l .Sport f lygklubb/Hel ikopterk lubb lS.Model l f lygklubb
5. Astronomlskt observalorium 12. Astronomifiirening 19. Uppsala Geodetiska Institut
6. Esrange/Rymdbolaget 13. Kustbevakning/tull 20. SOS-Alarmering
7. Polis 14. F-ldistributionsfiiretag 21. Dagstidning(ar)

22. Radio/TV-station

Handldggarens ovriga noteringar

Underskritt av handldggare/f dltf orskare

Bifogar ti l l  rapporten: n tiuOUandkassett LJ Videokassett
n Fi lm/videol i lm av fenomen
I Laboratorierapport
I  Extra ark

L J Foto(n) frAn obs.plats
fl xarta
[l Liikarintyg

n rotoln; av fenomen
D Material f6r analys
f, Teckning(ar)

L-J Andra bi lagor

Rapportcentralens noteringar och utredningar
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Rapportcentralens slutl iga utvtirdering fors in under "Utvdrdering" i det skuggade 16ltet pA sid. 1
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