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Varnitrg fiir varning frir datavirus
Fdr nflgra mlnader sedan fick jag en varning med den
elektroniska posten mot ett datavirus som sflgs heta "Good
Times". viruset fcirstdr datorns hflrddisk, hette det, och det
sprids genom elektroniskabrev som har rubriken "Good rimes".
Detta virus finns inte (och dataviruskan knappastspridasp[
detta stitt). I sjfllva verket iir detta en "urban legend" (p[ svenska:
Klintbergare) i en modern, elektronisk variant. varningarna
btidade spridasi novembereller decemberL994,och fortfarande
blir miinniskor lurade.
Eller [r det kanske ett slags virus i alla fall? clay shirky
hiivdar att detta iir ett virus som sprider sig genom att "finna
viirdar med brister i analysmekanismen,vilket hindrar dem frAn
att f6rstAatt det elektroniskabrev sompdstdr att det finns ett virus
buret av elektroniska brev och som uppmanar dem att siinda
budskapetvidare till alla sina viinner, rir sjfllva viruset."
(ProFacto,vol 1,ff 4,1995)
SOH

F o re n i ngenV etenskapoch Fol kbi l dni ngbi l dades1982 av mA nni skorsom
oroades 6ver att ockultismoch pseudovetenskapsA ofta fAtt stA oemots a g d a , och att vetenskapensmetoderdr sA dal i gt kdnda. S A hri r fo r m uler a s v A r m A l s d t t n i n gi s t a d g a r n a :
F 6 r eni ngenV etenskapoch Fol kbi l dni nghar ti i l uppgi ft att frdm ja
f o l k b i l d n i n go m v e t e n s k a p e n sm e t o d e ro c h r e s u l t a t .s a r s k i l t t a r
fo reni ngensom si n uppgi ftatt i en fri opi ni onsbi l dni ng
bekdmp ade
f e l a k t i g af d r e s t d l l n i n g asro m f o r e k o m m e ri f r a g o r s o m k a n a v g o r a s
v e te nskapl i gt.
E n vi kti g del av den vetenskapl i gafol kbi l dni ngenAr at t
k l a rg6ravi l ka fragor som kan respekti vei nte kan avgoras med
vetenskapliga
medel.
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Soffliggareoch rutgAngare
DocentenNils-Axel Mdrner vid Stockholms
Universitet (enhetenfdr paleogeofysikoch
geodynamik) har giort sig bekant f6r sina
slagnrtekurser.Vetenskapoch Folkbildning utslg

som bara skrivit en enda uppsats,om niimligen den
uppsatscnhandlar om viixfysiologi.
Antingen har Mtirner inte insett detta,eller

honom till Arets fcirvillare lggs p[ grund av det

ocksl tror han att slagrutefenomeneth6r hemma
inom hanseget specialomrflde,dvs "paleogeofysik

ovetenskapligainnehlllet i dessauniversitetskurser.
Han har ocksfi fltt kritik frln sin fakultersstyrelse

och geod5rnamik".Aven i det senarefallet misstar
han sig grovl Hittillsvarande undersdkningarhar

och frln universitetetsrehor. (Se Folkvett nr 3-4,

mycket tydligt visat att slagrutansutslagiir helt

1996).I Metro den2/2 1996blev han intervjuad av
enjournalist om hur han ser p[ kritiken frln sina

beroendeav rutgangarensftirviintningar. Om

forskarkolleger:

rutgiingareninte flr nlgra som helst ledtrldar ger
slagnrtan,enligt de hiaills utfdrda fdrsciken,inte

Dirw l<nllegertir inte lilcafdnjwtu. De tyckerinte att
dina kurser lwr hemmapd ett universitet.
- Det tir primitivt ott sina pd sinfeta arsle och lw

nlgot utslag blttre [n slumpen.

dsikter om saker som men inte ktinner till. Jag har
skrivit over 40A veterskapligaarbeten.Det har inte

en del fall riicka att det finns nlgon person
niirvarandesom vet "facit".) Darfdr iir det fcirstoch
frtimst experimentalpsykologisk kompetenssom

mirw kolleger gjort.De rir sffiiggare.
M6rners retframma sprAkbnukska kanske riiknas
honom till godo, men hansargumentationiir i sak
Mde ohAllbar och viktig att bemtiraSflvin bekanthar inget av hanstiver 400
vetenskapligaarbetenrelevans fcir

Att utesluta sldana ledrfiar iir emellertid
svlrare iin vad man skulle kunna tro. @l a kan det i

behtivsfdr att undersrikaslagrutan.I detta
sammanhangvflger 400 geologiskaarbetenliitt som
en {iider i jiimftirelse med ett endakompetent uf6rr
arbeteinom perceptionspsykologi.
Dessutomoch iinnu mer grundllggande:Vad

slagrutefenomenet.
Blotta omflnget p[ den
vetenskapligaproduktionenger ingen kompetens

som ska bedtimasi en vetenskapligkontrovers dr
inte de olika forskarnaskompetensutan styrkan i

utanfiir det sakomrlde som dessapublikationer

derasargument.om en soffliggare eller en person

handlarom. Den som t ex skrivit 100 vetenskapliga
uppsatserom partikelfysik lir normalt sett siimre p[

som sitter p[ sitt feta arsle har fel, s[ ska man
redovisavad det iir ftir fel p[ argumentet.Eventuella
fel pl pcrsonen har inte med sakenatt g6ra

att beddmaviixtfysiologiska frflgor iin en kollega
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"om arternas
Darwins
uppkomst"
- grunden
forvArinsiktomosssjalva
av DanLarhammar
Dan Larhammar rir profe,ssor i molekylcir cellbiologi vid institutionenfr)r medicinskfarmakologi,
uppsala universitet. En fdrkortad version av denna
artikel har tidigare srints i vetenskapsradion.

Hur kunde charles Darwin ha sa riitt utan att veta
hur evolutionen, dvs livets utveckling, egentligen
gltt till? (Han hade faktiskt fel i detaljernaom hur
variationenuppkommer.)
Hur kan miinniskor f,nnu idag svdvai okunnighet
om Darwins verk "Om arternasuppkomst", detta
fantastiska epos om livets sammanhang?Ett
hflrresandeexempel pA bristen pA kunskap om
Darwin iir Svenskakyrkans "Lilla boken om kristen
tro" som deladesut till alla hushail hiirom [ret. Diir
stod: "Tanken att blinda naturkrafter skulle kunna
koppla sarrunande enzymer som livet iir beroende
av iir lika sannolik som att... en tornadosom blaser
genom ett skrotupplag slumpm[ssigt skulle flstadkomma en Boeing767 ... man kiinner att det mAste
finnas nlgot mer." (Underfcirstfitten gud.) Svenska
kyrkan sviivar alltsfl i okunnighet om att evolution
innebiir gradvis fdr[ndring och utveckling i mdnga
steg.
siillan har s[ mlnga observationerforklaratsmed
ett sfl enkelt antagandesom i Darwins bok: alla
levande organismer har utvecklats gradvis frAn
gemensammaursprung genom iirftliga fdriindringar
samtidigt som fdrutsiittningarnafdrflndratsp6 jordklotet. De blir det genast sjiilvklarr au giraffei och
elefanter har lika mflnga halskotor. Det brir helt
naturligt att fflglar, apor och valar har samma
skelett-uppbyggnadi sina vingar respektive arrnar
och fenor. Det var denna sjfllvklara och geniala
enkelhet som fick Thomas Huxley att utbrista:
"How
stupid not to have thought of it before!" (Se
idiotiskt att inte ha kommit p[ det tidigare!)
Aldrig har viil heller en s[ fantastiskverenskaplig
teori blivit sfl missfdrstAddav s[ mlnga - med sA
lite anledning. Andfl iir boken "Om *te*ur uppkomst" s[ tydlig och liittfattlig, med ett vardagligt
sprfik, att vem som helst kan liisa den. F[ vetenskapliga arbeten har varit sAomedelbarttillgflngliga
frir vanliga miinniskor. Misstolkningarnakan diirfdr
inte bero pe nlgon brist p[ tydlighet eller logik.
4

Snarareberor de pfl att evolutionsliiran har s[ lAngtglende konsekvenser ftir vfu fdrstlelse av mdnniskans natur, frlgor om livets mening, och inte
minst religioner.
Att just Darwin var den som kom till insikt och
skrev en sl omfattande argumentation for evolutionen berodde p[ mlnga samverkandefaktorer;
blde den allmiinna tidsandan och hans egna originalupptiickter. Men framfcir allt beroedde det p[
hans egna slutsatser.Darwin hade fcirmAganatt
sam-manstiilla och integrera enorma m[ngder
informa-tion.
Till att btirja med var han en mycket kunnig
geolog och hade alltsfl full insikt i att jorden var
mycket gammal och att olika geologiskalager hade
olika Aldrar med de yngsta lagren 6verst.Dessutom
gjorde mtijligheternaatt korsa viirldshavenatt biologer kunde studeraavliigsnaomrfidensom Australien
och Sydamerika.Darwin sj[lv restejorden runt med
HMS Beagle under fem flr (1832-36) och gjorde
otaligaobservationersom han bearbetadeefter hemkomsten. Slutsatsernavar dels att livsforrnernavar
fantastisktmflnga och dels att de uppvisadestora
likheter i olika delar av vlirlden. Men de stcirstalikheternafanns mellan intilligande omrfiden.Organismer p[ Galapagosvar inte mest lika dem pfl Kap
Verde trots att bAda omrldena iir dgrupper. I stlllet
var organismerp[ Galapagosciarna
mest lika dem i
Sydamerika och de p[ Kap Verde6arna mest lika
dem p[ Afrikanska fastlandet. Specialiseringen
bland de w[ tigruppernasorganismer tycktes diirfor
ha skett oberoende av varandra och inte enligt en
gemensam,grundliiggandeplan.
Men Darwin nbjde sig inte med dessaobservationer. Han studerademycket inglende avel av mA.nga
olika husdjur, inte minst med egnaexperiment.Han
noterade den stora variationen mellan raser av
sammaart. Under tidens och generationernasglng
kunde uppenbarligenegenskaperftiriindras.Visserligen hade mlnniskan stAtt fdr urvalet av dnskade
egenskaperhos husdjuren, men husdjurenkom ursprungligen fri.n vilda djurarter. Med sililna variationsgradhos djur i det vilda skulle dven urval utan
mXnniskansinblandning kunna ske - naturligt urval
(cng. natural sclcction).
Darwin la& sllcdcs till cn tidsaxel i grupperingen
Folkvefi nr I 191b
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av levandeorganismer.Under tidens glng har djur- tvekade Darwin? F6rmodligen anadehan att hans
arter tbriindrats och delat upp sig i olika grupper, slutsatservar en brandfackla.Dessutominslg han
populationer,med skilda egenskaperoch s[ smfl- att evolutionen inte kunde observerasdirekt, bara
ningom har nya arter uppsdtt. Darwin var alltsl en hiirledasfrfln observationer.Istiillet fignadehan Atta
historieforskare.
fu flt att studera en grupp av krlftdjur som kallas
Darwin fcireslog ocksfl hur de djur eller vf,xter rankfotingar (barnacles) och gjorde meingderav
som fdriindras kan finna livsutryrrrne, niimligen i en
observationersom stdddehansevolutionsteori,t ex
kamp ftlr tillvaron i konkurrens med andraorganisden oerhtirt likartade embryonalutvecklingenfor
mer om begriinsaderesurser.Denna tanke fick han
frAn ekonomenMalthus d[ han 1838 l6ste dennes olika arter som sedan i vuxet tillstAnd skilde sig
bok om befolkningstillviixt (Essay on the Principle dramatiskt.
Sommaren1858 kom s[ chocken.Den unge naof Population, 1798) med tanken att minskadfattigAlfred RusselWallace hadeoberoende
turforskaren
dom orsakar befolkningstikning som i slutf,nden,
pga otillriickliga naturresurser,leder till [n stdrre av Darwin kommit fram till precis sarilna slutsats
fattigdom. Darwin liir ha ogillat denna cyniska ar- efter resor till Sydamerika och den malajiska
gumentationmot viilftirdspolitik for miinniskor,men tlv[rlden. Darwin hdll pA att resignera men
han insAgsamtidigt att matematikeni resonemanget overtaladesav sina vf,nner att publicera sina
kunde forklara drivkraften i det naturliga urvalet: en slutsatser.Nlgra veckor senarepubliceradeDarwin
och Wallace tillsammansen vetenskapligartikel om
karttpfor tillvaron.
Darwin postuleradeatt de organismersom iir b[st artersvariation. Niir Origin of Speciesiintligen gavs
llmpade fcir en viss miljri kommer att ge talrikare ut hdsten1859var fdrviintningarnastora.Den fdrsta
avkomma f,n de mindre liimpade. I en miljo med upplagan om 1250 exemplar sildes slut redan
begriinsaderesurser kommer diirigenom de biist sarrlmadag och den andra upplagan om 3000 ex
liimpadeatt expanderap[ de andrasbekostnad.Niir blev ocksl snabbtslutsAld.
Boken dr som ndmnts mycket tydligt och grundmiljtin fcirfindraspga klimat eller naturkatastrofer
ligt
skriven, sdkerligenfor att Darwin var medveten
iindras frirutseittningarnas[ att andra individer kan
hans teori gick emot dogmer.Han beskriver
om
att
ha fdrdelar. Evolution iir ungef?irsom att spela ett
nog$ant
variation hos husdjur,vilda djur och vdxtslllskapsspeldiir reglerna stiindigt fdriindras.Oftast
Han
er.
bygger
upp sin argumentationgradvis och
llngsamt och knappt miirkbart men ibland pltrtsligt
kommer
ofta sjiilv med inv[ndningar som han sedan
genom en riversviimningeller ett asteroidnedslag.
bemciter.
Han nd.stanresonerarsig fram till slutsatsIngen djurart vet i vilken riktning reglerna f,ndras,
plpekar
flera gAngeratt de stcidsav mAnga
erna
och
diirftir har inte evolutionen nlgot mfi]. Att siiga att
ytterligare
observationer
som han av utrymmessk[l
arter anpassa"r
sig kan ge ett intryck av att individer
inte
kan
beskriva.
And&
omfattar
boken450 sidor.
flr nya egenskapersom ett svar pA ftrriindringar.
Varfdr mdtte evolutionstankensldant motstflnd?
Men det lir inte detta som ut0rycketanpassninginnegenom Darwin fick dven mdnniskanforfiider Jo,
blir. Ftiriindringar i arvsmassansker slumpmlssigt
hela tiden, och de individer som rAkatf[ egenskaper icke-m[nskliga f6rfiider. Tidigare f6rklaringar till
som iir ftirdelaktiga efter miljdftiriindringen klarar mlnniskans existens hade varit genom skapande
sig blttre och lyckas lstadkomma fler avkommor. gudar,och miinniskan ans&gst o m vara en avbild
Dlirigenom uppkommer fler individer med denna av denneeller dessaavanceradevarelser.Nu kom
Darwin och fdreslog att vi tvdrtom utvecklats frAn
fdrb[ttrade egenskap.
Darwins teori om evolution och naturligt urval varelsersom var enklare [n oss sjiilva. Niir uppstod
var komplett redan 1839, men ffots detta anslg han i s[ fall de miinskliga egenskapernasj[l och medden alltftir dlligt underbyggd av observationerfor vetande? Finns det en sj[l och vad f,r det
att publiceras.Fem [r senare, 1844,omfattadehans egentligen?Har djur en sjll? Kanske schimpanser,
ma-nus 250 sidor, men iindl skulle det drdja mdjligen ocksi hundar och hiistar, men knappast
ytterligare 15 flr innan det publicerades.Varfdr papegojor och skiildpaddor. Ntir under foster-
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utvecklingen ffu miinniskan sin sjll? Evolutionen
be{pt yerkligen de innersta frlgorna om oss sjtilva.
Ar det dfl inte en fullstiindigt absurd tanke att
nfigot s[ komplicerat som en miinniska kunnat uppstl gradvis? T o m en fluga iir ju ett under av finmekanik med luktsinne, syn och en ytterligt snabb
embryonalutveckling.Id6n om gradvis uweCklingiir
fantastisk - men inte om6jlig. Evolutionen har
niimligen skett under oerhcirtlang tid. studerar man
miingderav olika livsformer som Darwin giorde ser
man siunmanhangen.
Att se enbart pl miinniskan och siiga att vi omtijligt kan ha utvecklats genom evolution iir som att
betraktaGrand canyon och siiga att den inte kan ha
upps_teftgenom erosion. Ser man ett TV-program
om Grand canyon kan det ftirefalla ofattbarr att en
flod kan griiva sig niistan tve kilometer ned i marken
genom flrmiljoner av jordlager och fistadkomma
denna enorrnafloddal. Men om man besdkerArizonaoch utah och ser mflngfaldenav canyonsi alla
mcijliga storlekar frfln smala riinnilar i marken via
b[ckar och flar i allt djupare raviner iinda upp till
Grand Canyon, de iir Grand Canyon ingalunda
osannolik. Fortfarande fantastisk, men inte
osannolik. Pe samma siitt frirhlller det sig med
evolutionen. Om man 96r mlnga observaiioner,
precis som Darwin gjorde, iir slutsatsenoundviklig.
Teorin om evolutionen accepterades
allmiint i dln
vetenskapligaviirlden. Diiremot accepteradesinte
lika allmeint Darwins fcirklaringsmodell, niimligen
naturligt urval. Darwin trodde t ex att forviirvade,
inl?irda egenskaperkunde iirvas enligt Lamarck.
Denna mojtighet motbevisadesav forskare under
decenniernaefter Darwin.
Niir Mendels iirftlighetslagar (som publicerades
nflgra fe er efter "Om arternasuppkomst" men sedan
gldmdes) flteruppriickreser 1900 ansAgsdessafaktiskt strida mot Darwins teori om naturligt urval.
Mendels 6rter visade niimligen inga gradvisa
fririindringar och mellanformer. Antingen var de
grdnaeller gula men inget diiremellan.Det var frirst
flera decennier senare som insikten kom att de
egenskaperMendel studerathos lirterna var ganska

speciella och att lirftligheten av egenskaper
lestadgls friljer mer komplicerade lagar. Diirmed
torelades genetiken och Darwins urvadprincip i det
som kallas neo-darwinismen.
Men hur kunde evolutionsldranfdrsvarasmot de
mer allmiinna inviindningarna?Det plstls ju iin i
dag att fossila mellanforrnersaknas.Dinna villfarelse bottnar i okunskap om den enorma miingd fossil
som faktiskt existerar. Luckorna fylls sulcessivt
igen och bara de senastelren har miingder av nya
lynd giorts. Men inte ensdetta tivertygarde mestrabiata evolution sfcirnekarnasom exernpelvis kri stna
skapelseffoende,s k kreationister.En iv kreationismens fciretriidarehar av humoristiska paleontologer
t o m fltt en kreationistisk fossil-rag uppkallad efier
sig: vartefter fler och fler fossila mellanformer
hittas, sl uppstar behovet att hitta nya mellanformer
mellan dessa.Fyndet av en mellanform skaparalltsa
i krcationisternas6gon tvfi nya luckor i rosjinealant
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En av de mest stupidainviindningarnamot evolutionen var att begreppet "survival of the fittest"
skulle viua ett cirkelbevis fiir den som iir llmpligast
mlste civerlevaoch den som civerlevermlste ju uara
lflmpligast. Men denna fras var endasten slogan,
motvilligt accepteradav Darwin efter inrldan fran
en kollega, och iir ingalunda en komplett beskrivning av naturligt urval. Evolutionen sker diirftjr att
badearvsanlagenoch miljiin stiindigt ftiritndras- de
gar inte alls i cirkel. Den som iir l[mpligast vid ett
visst tillfiille fdriindras sjiilv och iir senare,i en
fciriindradmilj6, kanske inte alls llimpligast.
Den mesta kritiken av evolutionen som sldan
kommer som redan antytts frln religicisafundamentalister slsom kristna bokstavstroende.Ett av de
mer tragikomiska inslagen var en motion frln
riksdagsmannenTuve Sklnberg i kds hiirom [ret.
SkAnbergplstod att kreationister, dvs skapelseffoende,diskrimineras "pA alla tiinkbara sdtt" i t ex
skolor och TV. Han <inskadesig u;irf6r fltgiirdermot
sAdandiskriminering i grundskolor,gymnasiumoch
htigskolor.Sklnberg niimnde i sammanhanget
nlgra
veten-skapsmd.n
som pflstodsvara skapelseffoende.
Jag har undersdktderasvetenskapligapublikationer
och funnit en enda artikel som civerhuvudtaget
pflstflr sig ha vetenskapliga resultat som motsflger
evolutio-nen.upptiickten giillde en anti-evorutiontir
substans i sorkar som uppriitthlller artgrf,nser.
Emellertid visade sig de metoder som studien
anvlnt vara pflhittade; de metodartiklar som
refereradestill i forskningslitteraturenexisterarinte.
Sannolikt ar diirftir denna enda antievolutionfr.ra
artikels resultat fabulerade. Det iir anmiirkningsviirt
att en riksdagsmani kds inte kontrollerar sina kiillor
biitre eller har s[ daliga rldgivare att en motion mot
evolution hflnvisar till ett enda antievolutionlirt
arbeteskrivet av en kristen forskare som ljuger.
Modern evolutionskritik som inte f,r uttalat
religicisfinns ocksfl.Bdcker har skrivits av personer
som t o m utger sig ftir att vara biologer och nlgra
av dessakan ge ett bedr[gligt vederh[ftigt intryck.
Men de grundliiggandemissfdrstAndenoch felsluten
lyser [nd[ obarmhiirtigt igenom. An vdrre blir det
niir icke-biologer fcirsdkerhitta luckor i evolutionsresonemanget.S[ sent som L992 publiceradeJan
Adrianson, fil dr i sociologi i Uppsala,en bok som
kritiserar evolutionen "som materialistisk princip"
Folkvefinr I 1996

och lanserarmetafysik som ofrlnkomlig i sammanhanget.Boken ?ir i huvudsak ett referai av tidigare
publiceradeevolutionskritiska bcickermed vantolkningar, dock utan att niimna deras grundllggande
missfrirstand.Pl en sida citerast ex Michael Dlnton
(ftirfattaretill "Darwinism - a theory in crisis") som
mikrobiolog, strax efterfit som fackman inom paleontologi. Mig veterligt har Denton inte publilerat
ett enda vetenskapligtarbeteinom nlgondera fiiltet.
Adrianson hade bara behdvt llsa nflgra recensioner
av denna bok liksom av Sheldrakesoch Lpvtrups
trticker fcir att inse deras brister. Det iir mlirkligt itt
Adrianson lyckats fe tryckningsbidrag fran ett
statligt forskningsrfld - det Humanistisk-samhiillsvetenskapliga- fcir ett okritiskt referat av missf6rstind.
Finns det di ingen seritisdebattom evolutionen?
Jo, fdrvisso, men ingen som ftir brlkdelen av ett
cigonblickifrlgasiitter om evolutioneniigt rum. siirskilt tvfl aspekterp[ evolutionen har diskuteratslivligt bland forskare i Darwins sp[r. Den ena frAgan
giiller om egenskaperi de efterftiljande generaiionernasprids friimst genom urval (selektion) eller om
de sprids slumpm[ssigt utan att ge uppenbara
fdrdelar. Diskussionens vflgor glr ofta hbga, men
alla forskare [r eniga om att blde urval och
slumpm[ssig spridning fcirekommer. Debatten
giiller endastvilken variant som dominerar.(Endast
nlgra f[ procent av ansmassan btir pa information
medan resten saknar information. Slledes kan
endast en mindre del av arysmassanciverhuvud
taget utslttas ftir selektion. A andra sidan iir det
fdrvisso denna del som iir mest intressant f6r
biologiska funktioner.)
Ett annathett diskussionsiimnelir om evolutionen
sker gradvis med en ganskakonstant hastigheteller
om den sker stdtvis, i sprlng (punctuatedequilibrium). Aterigen iir de fl-estaforit are dverens om
att blda varianternaav evolution verkar fdrekomma
och debatten gflller huvudsakligen vilken typ av
evolution som dominerar.
om inte Darwin funnits, skulle vi i sa fall fortfarandevara okunniga om evolutionen?Nej, alls icke.
wallace kom med sarnmaslutsatserredan l g5g om
iin inte med samma civerviildigandedokumentation
som Darwin. Upptiickten av lirftligherens lagar och
sedermeragenernahar skett oberoendeav barwin
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och evolutionsliiran. Med de senastedecenniernas
molekyliirgenetiska kunskaper [r slutsatsen
fullkomligt oundviklig. Evolutionen iir skriven pl
nf,sanp[ oss.Den bevisast ex av att miinniskor och
schimpanser i hiig grad b[r pl samma ickefunktionella gener. Odugliga generkan ju knappast
ha skapats- dfl skulle ju skaparenviua en kllpare.
Dessutomskulle han i sl fall ha upprepatsamma
misstag om och om igen i olika arter. Och blde
miinniskor och schimpanserhar faktiskt betydligt
fler icke-funktionella gener ?infunktionella gener.
Darwin sjllv skrev mlnga bcicker och det har
skrivits mlngder av bttcker om Darwin och dnnu
fler om evolutionen. Varenda biologibok idag har
evolutionen som grund. En av de allra fr[msta
populiirvetenskapliga evolutionsfcirklararna [r
engelsmannenRichard Dawkins som skrivit flera
bocker som klargdr vad som menas med evolution
och hur den iiger rum, bla i den omtalade"Den blinde urmakaren"(Wahlstrijm & Widstrand).Dawkins
har ftlrklarat mAngamiinniskorsmotvilja mot evolutionen med att den saknar mening. Mlnniskan [r,
skriver han, besatt av att finna en mening med allt.
Fcirmodligenhar denna str[van att finna mening
varit en tillglng under vAr evolution och har givit
6kad dverlevnadsfcirmlga.Men genom religionerna
har frlgan om mening kommit att drivas in absurdum trots att den iir irrelevant i evolutionen.I sin senaste bok "River Out of Eden" skriver Dawkins:
Frlgan om livet har mening iir fel stllld pA samma
s[tt som det inte gAr att frAga vad det iir fdr temperatur p[ svartsjukaeller vilken fiirg p[ en btin. Niir ska
religionernata konsekvensernaav dennainsikt?
Visserligen kanske livets yttersta mening kan siigas vara att fcira sina gener vidare till ndsta
generation- det har alla vAra ftirfrider lyckats med,
annarsskulle vi inte vara hiir. Men de senasteArtusendena har inneburit att miinniskans sociala
utveckling rusat ifrfln evolutionen. V[ra gener
hinner helt enkelt inte med. Vi bdrjade fjiirma oss
frln den genetiskaevolutionen dA sprtket och inte
bara genernabtirjade sprida f?irdigheter.Frigdrelsen
frln den genetiska evolutionen iir dock inte
fullstiindig - 4 miljarder A.rav evolution har oss
fortfarande i ett starkt grepp och styr mycket i vAra
liv och en stor deI av vira egenskaper sAsom
personlighet,sjukdomar och lldrande.
10

Den particlla frikopplingen frin genetisk evolution som sprAk och medvetandeinneburit medftir
blde ansvar och mrijligheter. Ansvaret gentemotoss
sjfilva, andra miinniskor och andra levande varelser
har vi tidigare ftirstikt formulera som hdgre makters
- gudars- dikterade levnadsreglereller cinskemAl.
Nu niir m[nniskan visar sig vara en konsekvensav
en evolution kan vi inte l?ingrehiinvisa till diffusa
fantasier om hcigre vflsens synpunkter. De medmflnskliga regler som vi tillskrivit gudar har [nd[
inte visat sig ha nlgot viirde d[ konflikter uppstitt
mellan grupper av mdnniskor, inte ens om de tillbett
sarnmagud. Etiska och moraliska tivervlganden iir
specifikt m[nskliga s[ diirftir mflste vi miinniskor
enas om och ste fcir dessa sjllva. Somliga har
ftirsiikt uttolka etiska regler ur evolutioniira mekanismer.Men evolutionenhar varken etik eller moral
och kan inte anviindassom argumentfdr att individer med vissa egenskaper(t ex styrka) skulle ha n[gon riittighet att ta ftir sig p[ andrasbekostnad.Men
kunskap om evolutionen underleittarvi.r fcirstlelse
av hur vi kan reagerai vissa situationerliksom vlr
fdrstAelseav alla levandevarelserrunt omkring oss.
DAri best0r ocksfi mrijligheterna med vfu partiella
frikoppling frfln genetiskevolution: ingen annanart
under evolutionens glng har kunnat komplettera
genernasgrundl[ggande egenskaperi samma utstriickning som mii.nniskan- diirmed kan vi sjiilva
skapamening i tillvaron.
Se hAr avslutadeDarwin sin sjiilvbiografi: "Med
en s[ medelmAttigbegAvningsom denjag besitteriir
det verkligt ftirvflnande att jag i betydandegrad anses ha pAverkatvetenskapsmf,nnens
uppfattning i
viktiga frflgor." Det mlste vara ett av vetenskapshistoriens - eller miinsklighetens- st6rstaunderstatenrents. Som Povel Ramel skaldat: Digga Darwin,
dennernan som sanunanhangetfann.
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Kvacksalveri
i dentyskavardagen
etthalvArs
samlade
intryck

av LarsAhlgren

TandlcikarenLars Ahlgren har under ett halvdr i
Tyskland samlat intryck av kvacksalveriets
utbredningi vdrt sddra grannland.
D[ jag fcir ett halvlr sedanfick chansenatt p[ ort och
stiille skaffa mig nya intryck och utlandspraktik i
Baden-Wilrttembergvar en av de fcirstatankar som
slog mig: Det skall bli intressantatt sehur det stArtill
med pseudovetenskap
och kvacksalverii Sydtyskland.
Alla som gfltt in i en svenskhiilsokostbutikeller
"alternativapotek" ju
vet att hyllorna iir fulla av tyska
preparatoch dekokter, och jag fcirestiilldemig att det
skulle vara likadant dAr.Riktigt likadant var det dock
inte, utan de "alternativmedicinska"preparatenoch
behandlingsformernavar delvis integrerademed
skolmedicinen, sA till vida att iildre, vllklnda
naturrnedelsom hade liten effekt och (sannolikt)var
oskadliga sAldesp[ vanliga apotek medan kloka
gubbar och gummor arbetade sj[lvstiindigt utan
nlgon kontroll alls!
En positiv dverraskningvar att man inom de tyska
fcirsiikringskassornas
riksorganisationtagit upp en
viilbehtivlig diskussion om olika preparats och
behandlingsformers behandlingsviirde och plb 6rj at
en utgallring av sAdanasom dr av tvivelaktigt slag.
Ett exempel p[ detta iir de nu s[ omdebatterade
kurortshemmen,diir sjukkassemedlemmar(Alla
omfattas inte av sjukfdrsiikringen som hiir) kunnat
fika och dricka brunn, bada i gyttja, f[ allskdns
massageterapi
o dyl p[ sin sjukkassasbekostnaden
glng per Ar. De nedskiirningar som av ekonomisk
nddviindighetmAstegdras diir liksom hiir, drabbari
fcirstahand verksamheterav mindre eller wivelaktigt
viirde i stiillet fcir att man som i Sverigegfu fram med
"osthyveln".
Naturligtvis har detta vflckt protester,
fdr det iir ju trevligt pA "Sorglosabrunn", och inte
bara ett viil inrutat liv i sjukvArdsmiljdsom p[ sA
mflngaandravflrdinstitutioner.Det iir dock troligt att
man med tysk pragmatismldserproblemetgenomatt
skiiraner dennaverksamhetsAmycket att man bara
bevarardet som dr av kulturhistoriskt inffesse,dvs
vissa kurhotell av byggnadsminnesvdrde,
och lAter
den "riktiga" sjukvArden anviinda dem som
konvalescenthem.
Det var det vettigastefdrslagetjag
htirde under min vistelse diir.
Folkvefinr I 1996
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TY-reklam
Det mest pltagliga inslaget i marknadsforingenav
drtmediciner och homeopatiska preparat stAr utan
jiimfcirelsereklamen i TV fcir. I samtliga tyska TVkanaler fcirekommer vlilregisserad och plkostad
reklam fdr naturmedel, blandad med reklam av
vanligt slag och innehill. Det som f,r mest
iOgonfallandemed dennareklam iir att man inte 96r
skillnad mellan naturmedeloch medicinskt godkiinda
och kontrollerade prepamt, utan samtligapresenteras
urskillningsltist och i dverensstdmmelsemed
reklamkdparensintentioner.Dock fcirekommeralltid
efter ett medicinreklaminslagdennabrasklapp:"Om
risker och biverkningar, lls informationen i
ttirpackningenoch frAgaer ldkareoch apotekare."
Diirmed antog man sannolikt att alla skulle vara
skyddademot allt som kunde riskera hiilsan som
skulle vlrdas med hj[lp av medicinen: TV:s
reklammakare hade gjort sitt, och ansvaret for
medicinens riitta bruk civerllts [t lekmannen.
Tyskarna,som iir ett av propagandavinklingarluttrat
folk, tog emellertid all reklam och massmediainformation med en sund skepsis, och jag hcirde
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under min vistelse diir mest bara skiimt om saken,
typ:
Kunden: Vad har detta drtpreparatfdr biverkningar
och risker?
Apotekaren:Tja, risken iir att ni blir av med pengar
till ingen nytta och biverkan vanligen att ni blir
fOrbannad.
Kvacksalveri i tandvflrden
Den i Sverige s[ vanliga skriickenfcir amalgametiir
ett jiimfdrelsevis litet problem i Tyskland. I Sverige
iir det en vedertagendogm p[ m&ngah6ll att amalgam
iir giftigt, medan man i Tyskland mciter sldana
uppgifter med silruna sundaskepsissom vad giller
"alternativa" liikemedel.
Under mina sex mfinader
som tandliikarei en liten sydtysk smlstad stdttejag
pl sammanlagtfyra patientersom absolutinte ville ha
amalgam, vilket [r litet med tanke pA det stora
utrymme som saken tidigare ffltt i massmedia.
Fdrsiikringskassanbetalar ingen ersiittning ftjr
tandlagningarmed plastkompositeri kindt[nderna,
vilket naturligtvis bidragit till att frlgan behandlats
vederbcirligt enligt vetenskap och beprtivad
erfarenhet i den tyska tandlflkarklren. I de
facktidskrifter diir artiklar funnits infdrda om detta
problem har jag inte funnit nflgra ovederhdftigaeller
vinklade framstdll-ningar,utan den information som
presenteras iir viilgrundad och logiskt
Detta va^ren positiv dverraskning
sanilnanhiingande.
fcir mig, och det var befri-ande att kunna arbetautan
att i tid och otid behtiva gciralAngautl[ggningar av
"omviind
t54)
bevisfciring"fcir att lugna och informera
oroliga patientersom l[st artiklar i veckopressenddr
folk vittnar om hur sjuka de blivit av amalgametoch
hur friska de blivit efter "amalgamsanering"och
medicinering med "renande, bioaktiva
naturpreparat".
Kanske har man i Tyskland pA medicinskt
ansvarigthlll makat sig till att gAhem och konffollera
i kemiboken om det diir med amalgamfdrgiftning iir
praktisktmdjligt?
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infekterade tflnder med, och diirfiir en verklig
hiixbrygd av gifter som skulle Astadkommadennaakt
av trolldom! Varje i detta yrke kunnig person i
Sverige och andra vf,stlf,ndervet att denna sorts
behandlinginte fungerar om rotfyllningen skall bli
tiit, dvs det man rotfyller med skall vara oltisligt, och
om det tir oldsligt s[ kan inget medikamentfrigciras
diirifrfin. M.a.o. sl har denne dr Sargenti slagit en
rejfll logisk kullerbytta d[ han hiivdade att hans
rotfyllningscementhadedessaegenskaper!
OriginalpreparatetN2 innehdll, fdrutom zinkoxid
och euginol (nejlikotja) f,ven blyoxid, kvicksilveroxid, metylkvicksilver, geraniumolja,lavendelolja,
rosenolja,jordntitsolja, paraformaldehyd,formalin
och fiirgiimne av ej redovisat slag. Denna giftblandning slog helt visst ihjAl allt vad mikroorganismer
hette i tiinderna, men d[ detta cement ej var stabilt,
tyviin ocksl omgivande viivnader s[ att den som inte
fick tanden utdragen omedelbart kunde r?iknamed att
den senare skulle f[ skatta [t ftirg[ngelsen i en
obehandlingsbar v[vnadsdestruktion diir dven
N2-preparatet
N2 var ett preparatfdr rotbehandlingsom blandades liikningsfdrloppet efterflt var stiirt.
Nurneraanviinds inte N2 i sitt ursprungligaskick
sarnmanav en schweizisk tandld.kare,dr. Sargenti,
fcir nu 40 er sedan. Det var ett preparat avsett att (vad man vet), men dA preparatets nafim var vdl
samtidigt antiseptiskt behandla och rotfylla inarbetat sfiljs nurrcra ett av den tyska medicinalt2
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styrelsengodkiint preparatmed detta niunrl, som bara Otillftirlitligt om sekter
bestArav zinkoxid, euginol och parfymeradjordndtsHans Andersson,Politik - Religion - Extremism,
olja. Det iir inte giftigt men har inga egenskapersom
Skrivarefcirlageti SkAne1996.
hojer det civer medelmlttan bland andra typer av
rotfyllningscement,s[ nfigon anledningatt anviinda
Hans Anderssonhar skrivit en ambititlstupplagd
det om b[ttre varor stflr till buds finns mig bekant
redovisning av h6gerextremarcirelseroch extrema
inte. N2-metoden iir sedan20 Ar helt fdrbjuden av
religicisasekteri Sverige.InnehAllsforteckningen
Socialstyrelseni Sverige.
"Neryus
Vad beteckningenN2 betyder?Jo
zwei"! verkar lovande;hiir finns avsnittom m&ngagrupper
som det brukar vara svArtatt f[ fram uppgifter om.
(nerv ffe).
Tyviin hAllerdock boken inte mflttet.Den
NAgot mera verklighetsfrlmmande i namnviig liir
innehlller ett stort antal obestyrktageneraliseringar
man f[ leta l?ingeefter!
Det "nya" N2-cementetanvf,ndsfor nlrvarande och andra grova saKel. S[ t ex siigerforfattarcn aff
flitigt av tyska tandliikare,men det iir s[ vitt jag kan New Age har en "starktrasistiskoch fascistisk,pA
se mera en konsekvensav mcirdandereklam [n av griinsentill nazistisk[sk[dnirg". Det tir en oha]lbar
preparatetsfcirmflgaatt mdrda bakterier.
generalisering,och oriitwis mot mAngaav dem som
I ovrigt var den tyska tandvArdeni kvalitetsm[ssig iir aktiva inom New Age. (En helt
annansak iir att det
paritet med tandvlrd i Sverige, men det var en p[ sina heil
i New Age forekommeren mdnniskosyn
besvikelse att sjukkassaninte IAt den moderna
som har mycket gemensamtmed vad man stOterpA i
odontologinf& blttre spelrumi taxebestiimmelserna.
extremapolitiska rcirelser.Men dettagiiller inte New
Att fe anvdnda fler och moderna metoder i
Age-rdrelsensom helhet.)
behandlingspanoramat
hade utifrln rent kliniska
Aven antroposofinbeskrivsp[ ett felaktigt siitt. sa
bediimningarvarit v[lbehcivligt, men dflrtill dr fiven
t
heterdet att Rudolf Steinerska ha aignatsig At
ex
vArt stidragrannlandsoffentliga ekonomifor skral.
"fcirfciljelser judar".
av
Detta pastaendebeliiggsinte.
Det kan slvitt jag vet inte heller styrkasi Steiners
egnatextereller i litteraturenom steiner.visserligen
hadeSteinerhogstbetiinkligarasldror,men det iir
andragupper iin judarna som missaktadesi hans
skrifter. (Det gcirinte sakenbfittre, men
faktauppgfter mlste vara konekta!)
Anderssongdr gtiltandeatt den antroposofiska
rasldranliirs ut i waldorfskolorna. Inte heller detta
pflstaendeger han nfigor bellgg ftir. Det iir inte troligt,
eftersomdet iir en allmiin princip inom anffoposofin
att inte delge barn de anffoposofiskakirorna.
I en ordfcirklaringsiigerAnderssonatt "fund
raising" betyder"fcirsiiljning",och att ordetanvdnds
"endast
inom Moon-kyrkan". Dennauppgift iir
felaktig, och hadekunnat korrigerasmed hjlilp av ert
bra lexikon eller en engelskkunnigperson.("Fundraising" iir den vanliga termenf6r penninginsamling
och annanfinansiering av ideell verksamhet.)
Listan 6ver felaktigheterkunde g6rasmycker
liingre, menjag hoppiu att det sagdar[cker ftir att fA
fram mitt budskap:Kdp inte boke.n!
SOH
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Hoax es t t

Simon Rose,The Book of Brilliant Hoaxes,Virgin
Books 1995.
"hoax" iir inte l[tt att civersdtta.Det
Det engelskaordet
mestniiraliggandeordet p[ svenskaiir kanske
"practicaljoke". lrxikonet ger
llneordet
"skf,mt", "upptAg"och "bluff".
som
Oversdffningar
Den hiir boken har inget annatsyfte iin
underhl.llande.Den dr en samling ber[ttelserom vad
olika upptAgsmakarehaft ftir sig. Typisk iir
beriittelsenom v[nnerna som kdpte en parksoffa som
de bar omkring inne i Central Park i New York.
Naturligwis blev de upprepadeglnger gripna av
poliser som rodde att de var pfl viig att stjiila soffan.
Viil inne p[ polisstationenvisadede upp kvittot sorn
bevisadeatt soffan var derasegen.
Men forfattaren har ett kritiskt sinnelag,och
och
avsltijarliings viigenen hel del vandringssiigner
han
myten
om
att
ex
avslojar
myter.
S[
t
andra
irliindska orter har extremt lfl.ngaursprungliganamn,i
stil med
"Llanfairpwll gwyngyllgogerychwryndrobwllllantysili
ogogogoch."Det finns nigra f[ namn av dettaslag,
men de iir modernakonstnrktioner,avseddasom
turistattraktioner.(Med en smula eftertankeinser man
hur orimligt det iir att nlgon skulle betecknasin
hemort med ett ord som tar s[ orimliE llng tid att
s[ga.)
Ibland har dock det kritiska sinnelagetinte riktiE
riickt till. Ett exempel:F6rfattarenhflvdaratt det fir
t993 grck ut ett meddelandep[ polisradioni South
Yorkshire om att ett flygande tefat hadelandatp[ en
angivenplats. Ett flertal bilister ddk upp, men fick
inte senlgot tefat utan blev i stiillet haffadefor att ha
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tjuvlyssnatp[ polisradion.Meddelandetvar alltsl en
ftilla fdr att f[ fast tjuvlyssnarna.
Sant?Knappast,eftersomen sfidanbevisninginte
skullehAllainfor domstol i nlgot civiliseratland.
Om man inte tar boken allfdr mycket pA allvar
erbjuderden en mycket roandelflsning.Ett par
exempeltill:
Den franskezoologenGeorgeI-6opoldCuvier var
k[nd fcir sin torra, strikt logiska stil. En student
fdrstikte skriimmahonom genom att smygain till
honomp[ natten,utkl[dd till dj[vulen, vf,ckahonom
"Alla
djur med horn
och hota med att [ta upp honom.
"sAjag vet
och kltlvar iir viixtiitare", svaradeCuvier,
att du inte kommer aff 6ta mig". Varpl han ladesig
tillr[tta att sovaigen.
Den fdrsta april for nfigra Ar sedanhiivdadeen
radiopratarep[ BBC att jordens dragningskraftftir
tillfiillet var fcirsvagadp[ grund av inverkan frfln
planetenPluto. Om man hoppadeupp i luften, skulle
det kiinnassom om man liksom fltlt tillbaka ner till
markytan.BBC fick flera telefonsamtalfren
miinniskorsom hadeupplevt dennaflytandekiinsla.
SOH
Handbok om ockultismen
HAkanArlebrand,Det okrinda.Om ockultismoch
andlighet i en ny tidsdlder,Libns 1995.
Detta rir en ny upplagaav Arlebrandsutniirkta bok
frfin 1992.Forden somvill fA klarheti de
och fA veta varifrln
id6historiskasammanhangen,
New Age och de olika sekternahiimtatsinaldror,
Dessutom
finns ingen bfittrebok att rekommendera.
ger boken en utmihkt dversikt om mAngaav de
ockulta liiror somjust nu iir i omlopp. SOH
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Nirkontakt med UFO
Clas Svahnoch GdstaCarlsson,Mr)teti gltintan.
Sverigesmestlainda nrirkontakt med UFO,NTB
1995.
Gtistacarlsson iir k[nd som "pollenkungen"f6r sina
storaftlrsiiljningsframgargar med naturmedelsom
baserasp[ pollen.
I en intervju i tidskriften Allers Lr 1971avslcijade
Carlsson"sin 25-Arigahemlighet":I maj l9M hade
han sett en UFO-farkost i en skogsgliintai
Angelholmstrakten.Han triiffade diir varelserfrln en
frlimmandeplanet, som var s[ lika jordmiinniskor att
"om
man tagit av dem flygdrliktema, skulle vi
knappastkunna skilja dem frln oss sjdlva".platseni
gliintan iir numerautmiirlctmed ett monumentsom
Carlssonsjiilv har bekostat.
Mdtet i gkintan handlarom Carlssonkontakter
med utomjordingar. @e har gett sig till kiinna for
honom lven senare.)Boken har w[ ftjrfattare, men
det iir mycket tydligt vem som skrivit vad. NAgraav
kapitlen iir ftirfattade av GcistaCarlssonsjiilv.
Flertalet iir skrivna av Clas Svahn,ordfcirandei
UFO-Sverige.Svahnhar intervjuat Carlssonoch
gjort en noggrannundersdkningav alla relevanta
omst[ndigheter.
Svahnhar gltt systematiskttill v6ga,och han har
lyckats med en svar balansglng: Han uppriitthallersin
samarbetsrelation
med carlsson, men stiiller linda de
kritiska frlgorna och griiver fram de for Carlsson
besvdrandeuppgrfterna.Gcista carlsson fdrefaller
vara ett besviirligrinrervjuobjekt:
"Gosto
carlsson har vidflera tittfcillenfornerwtatt det
skulle lnfunnits ndgon radioaktivitetpd platsen.
Bland annatfdrnekar hnn detta i intervjun i
Expressen.Han upprepar dena vid ett av vdra samtal,
fr)r an vid ett senoretillfrille bekrffia att monfdtt
waga utslag. Svagarecinfrdn en vanlig
armbandsklocka.Men utslagetvar inte somfrdn
vanlig radioaktiv strdlning.
- Man kunde inte in det pd instrumentet,
fd
strdlningenvarbundenpd ruigotannat sritt.
Forsknrna korctaterade att luir tir ndgot, men vi vet
Folkve$nr I l9fti
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inte vad, sriger Gosta Carlsson pd sin speciella icke
informativa scittutan anforklara hurforsknrna dver
huvndtagetkundemrirleastrdlningennrir den inte gav
utslagpd instrumenten."(ss 109-110)
DA Svahnbegiirdeytterligare information om
sakenfick han svaretatt hela frflgan var
"sekretessbelagd",
vilket han uppfattadesom "en ren
undanflykt frln Gtista Carlssonssida ftjr att slippa
fler fr[gor". Carlssonhar ocksfl viigrat att redovisa
vilka de olika "forskare"dr som ska ha gett honom
beskedi UFo-fregor. Inte heller har han lltit Svahn
undersdkade foremAlsom han har i sin iigo, och som
han uppger sig ha fltt frfln utomjordingarna.,'Vi fAr
inte packaupp dem ur plasten.Forskarnahar
behandlatdem med nlgot s[ vi fflr inte rciravid dem
och dessutomiir strAlningenfortfarandekvar."
Kanske allra mest fiirtidande f6r Carlssoniir det
kapitel diir Svahnnoggrantoch kunnigt jiimftir
Carlssonsberflttelsermed dem som publiceratsav
15
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den amerikanskeufologen GeorgeAdamski (bl a i en
bok utgivenp& svenska1958).Det iir niirmastett
undersotementnlir Svahnkonstaterar:"Att en del av
Gdsta Carlssonstankar skulle kunna ha inspireratsav
GeorgeAdamskis berlttelse tycks som en mtijlig
tolkning."
Fdr den som vill ta sig tid att liisa en noggrann
genomlysningav ett UFO-fatl (cirka 300 sidor) lir
detta en bok att rekommendera.
Tyviin ger boken ocksl ett exempelp[ den
koppling mellan ufologi och antidemokratiska
politiska lsikter som bl a HAkanBlomqvist har varnar
for. Svahnskriver:
"Efter
sina kontakter har Gdsta Carlssonockd blivit
overtygadom att mrinniskanen gdng uppsttittutanfor
denrnjord. Denfarl<ostlnn mone i gltintan var
bemannndmedvdra avlcigsnaslciktingar.Men enbart
den vita resenfuirstarnmarfrdn rymden,menar
Gosta.
- Bestittningensgener rir fullproppade medsamma
information som vdra. Om vi ser pd hur det tir i
,4frika till exempel,negrerna bygger ingaflygplan,
reamotoreroch lairnvapen.De har inte det medfdn
som vi andra. Dcirfdr mennrjag att vi vita aldrig har
ttppstdttpd den hrir planeten. Vi ltar kommit hit och
fort arvet med oss.Negrerna, dtiremot,tir uppv(ata
hrir. Givetvisfinns det de som har flynat fill USA och
Irirt sigsakerfuir men det tir inte sarnrnasak.De har
det inte i generna."(s 56)
Det finns mAngastollighetersom man kan nttja sig
med att - alltefter Hggning - antingenslratta lt eller
suckaciver.Men iir det nlgot vi har liirt ossav
historien iir det att rasistiskastollar inte blir mindre
farliga av att vara stollar.

Tveksamma vetenskapstolkningar
Erland Lagerroth, Vrirlden och vetandetsjungerpd
nytt, Korpen 1994.
Erland Lagerroth, som iir docenti litteraturvetenskap,
har sammanstiilltforskningsresultatoch
vetenskapstolkningar
som han anserunderstodja
tesenatt vi hflller p[ att f[ en ny, icke-mekanistisk
viirldsbild. Boken bestartill allra stcirstadelen av
referat av andrabcicker,friimst inom fysik, kemi och
biologi, men dvenhumanioraoch samhiillsvetenskap
iir foretr[dda. Mest uforlig'r presenteraskemistenIlya
Prigogine,som har utvecklaten teori om hur
sjiilvorganiseringkan uppstAi systemsom befinner
sig llngt frtn termodynamiskjflmvikt.
Lagerroth verkar forstika utvinna ur den moderna
vetenskapenungefiirvad ocksflNew Age-rdrelsen
har stikr uffinna. Dock iir hansbok betydrigtbiittre iin
det mestaav New Age-litteraturen(vilket man kanske
inte skulle ffo av titeln). Mycket av det som
presenterasiir hflllbar vetenskap.Dock gor fdrfattaren
inte tillrficklig ltskillnad mellan empiriskt underbyggd
vetenskapoch spekulationersom saknarempirisk
grund. S[ t ex presenteras
en del spekulationerom
kopplingar mellan kvantmekanikoch medvetandepA
ett mycket okritiskt sritt.Alternativa synsrittoch
tolkningar som inte understtidjerbokenshuvudteser
redovisasi allmiinhet inte.
Slutomddme:Ska bokenbeddmassom
populiirvetenskap,hi.ller den inte mflttet. Ska den
bedcimassom New Age-bok, h6jer den sig nlgot
civermiingden.
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Debattom psykoanalysen
NerikesAllehanda har haft en debattp[ kulrursidan
om psykoanalysen
s vetenskaplighet.JanBiirmark
inleddedebattengenomatt i en recension(8/6 1995)
hiivda att psykoanalysennunera benaktassom
vetenskap.Diirefter t6ljde en replikviixling mellan
Erik Marklund (19/6,30/6, 18/8),Max Scharnberg
(18/8)och JanBiirmark (19/6,3016,lgl}). Se hflr
l6d Erik Marklunds fcirstainliigg i debatten:

psykoanalys,som lterspeglas av Natur
och Kulturs
och Atlanti s utgivningsverksamheterinom
omradet,
kan alltsl inte tillskrivas nlgon omvrirdering
av
psykoanalysenur vetenskapligsynvinkel.
daremot
vinner liiror med tydriga ledargestalteroch
ansprfikp[
absolutaultoritet alltid anhiingarei tider av
kris och
nedglng. Att Biirmark trots allt forstiker
salufcira
psykoanalysensom en vetenskap,visar
att
(natur)vetenskapforfarande uppfat[as
som
ett cenftart
"I NA
95 06 08 anmiilerJanBiirmark pAkultursiclan siitt att n[ kunskap,men ett
sadantparasiterande
ett antaltitlar om SigmundFreudoch psykoanalysen. finner vi i alla mcijriga
sammanh*g av geschiiftoch
Han inledermed att hiivda att psykoanalysidag, i
bedriiserikring alternativabehandlingsformer
inom
motsatstill situationenunderde senastefemtio 6ren,
medicinen.vad giiller psykoanalysens
roll som
skulle vara accepteradsom en vetenskap.Detta iir helt behandlingsmetodstar
diir att finna den starkaste
felaktigt. Psykoanalysenanvdnderinga metoder,
anledningenatt liigga hela saken[t sidan,fcir
ingen
varkenhflrdaeller mjuka, som i nlgon somhelst
psykoanalytiker,minst av allt Freud sjfilv,
kan visa
meningkan betraktassom vetenskapligaoch dess
p[ nlgon patientsom tilrfrisknatp g a psykoanalytisk
resultat,eller rdttare sagtbrist p[ resultat,lir inte
behandling.Som en bjiirt kontrasi tiu nli.marts
vetenskapligthillbara. Det viixandeinftessetfor
artikel star pl sanunasida Karin ohlsson-trijons
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kritik. Det tir hflr som (pseudo-)fitosofinoch
hermeneutikenkommer in.
De filosofiska skolornahar i verkligheten
ingentingatt gciramed vad som dr vetenskapligt.
Positivister,kantianer,platonikeroch fenomenologer
accepteraroch fcirkastari stort sett sammasaker.
Dettagiiller inom blde naturvetenskapen
och
psykologin.
Men under 1970-taletfcirsdkteanhiingarnablanda
bort korten. De lltsades att kritiken uottnadei en
trlngsynt uppfatnringav vad verenskapiir. De malade
upp
en verklighetsfriimmandenidbild av sina
inliigg den 18/8:
Vidareciterarvi ur Max Scharnbergs
motsti.ndare.
"Framtill 1970gjorde psykoanalytikernasj[lva
Dessapastasenbarterkdnna'naturvetenskapliga
metoder'och vad som kan 'mdtasoch vdgas'.varje
ansprfikp[ att vara vetenskapligai orde,tsnormala
mening.Men ack, det blev smfiningomfcir uppenbart rimlig inviindning bemottesmed en standardfloskel'positivism'
eller hiincirdefrAn
att all forskning grck dem emot. Miinniskan fungerar det bottnadei
'Descartes'
eller'Berkeley'
diirfbr
De
iindrade
eller and.ratainkaresom
civerhuvud taget inte som de ffor.
pseudofilosofernaaldrig lf,st."
taktik och ftjrsdkte i stiillet g6ra teorin immun mot

anmdlanav ElisabethWurtzels sjiilvbiografi, som
handlarom den effektiva lindring mot depression
somett visst psykofarmakagivit henne.Se diir ett
resultatsom dr vetenskapligtheilbart.Nej,
psykoanalyseniir ingen vetenskap,utan en form av
retorik, vilket framglr av Biirmarks anmiilan.En
analysav den psykoanalytiskaretorikengdr Max
Scharnbergi sin doktoravhandlingframlagd vid
Uppsalauniversitet 1984,och den analysenstfirsig
an.
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Kan man vara skeptikeroch ufofog?

Ett svar till Sven Ove i{ansson
Det iir ghdjande att Fdreningen
Vetenskapoch Folkbildning cippnaten
dialog med UFO-Sverige.Som human"skeptiker"
etiker,
och kritisk, aktiv
ufolog har jag noterat att de biigge
fdreningarnai sin grundinstiillninginte
slciljersig nlimnvafi fren varandra.BAda
har ambitionen att arbeta utifrAn
vetenskapligaarbetsmetoderoch
framhflller en kritisk, granskande
instiillning till olika fenomen crch
foreteelser.
Clas Svahn har pA ett sakligt och
kompetent siitt presenteratUFOSverigesinstiillning och arbetssiitt.
Sven Ove Hanssonger i ett svar en
kortfattad redogdrelse fdr den skeptiska
stAndpunkten.Sven Ove Hanssonssvar
iir dock i vissa avseendenfdrbryllande.
NAgraklargcirandenoch kritiska
synpunkteriir diirfdr pA sin plats.
Det riicker inte att vara skeptisk,
man mAsteveta nAgotocksA,iir en god
grundregeli all debatt.En sakdebatt
fordrar sakkunskap.Det f6rsta man
mAstekdnna till om UFO iir att de
grupper som sysslarmed frAgan
egentligenrepresenterartvA vitt skilda
fyper av folkrdrelser.Dels nyreligiosa,
new age-inriktadegrupper som har sin
grund i 1800-taletsframvrixande
spiritism och teosofi. Dels
vetenskapligt kritiska UFO-frirenin gar
som fdrsdker dokumenteraoch finna
f6rklaringar till ett getfullt fenomen.
Bilden iir naturligwis nAgot fdrenklad.
Dliremellan finns en stor grAzonav
olika typer av grupper som inte
entydigt kan r:iknas till den ena eller
andrariktningen.
I USA ufvecklade sig dessatvA typer
av UFO-fdreningar i stort sett parallellt
frAn kirjan av 1950-talet.I Sverigeblev
utvecklingen en annan. Hiir kom
nyreligidsa, new age-grupperatt
dominera scenentill lflngt in pA 1960talet. Riksorganisationen UFO- Sverige
grundades1970 och blev frAn bdrjan en
syntesmellan new age-hlosofi och
amat0rvetenskap.MAnga av dem som
ansltlt sig till UFO-Sverige vid starten
Folkvefi nr I 1996

Institutet f6r folklivsforskning,
kom frln spiritistiska, teosofiska eller
Stockholmsuniversitet 1980. Bertil
anhoposofiska kretsar. Med Aren
A.G. Schaldn,Tefacsfolket- UFO som
utveckladesdock verksamhetentill att
kultfdremAl, Institutionen for ti[iimpad
b[ alltmer serids och
psykologi,Lunds universitet198l.
vetenskapsinriktad.
Arkivet fdr UFO-forskning ar UFOI slutetav 1980-taletvillde en ny
Sverigesarkiv och bibliotek, och har de
vAgav new age-hlosofi och ockultism
strirstasamlingarnaUFO-material i
in OverUFO-rcirelsen,inte bara i
Europa. Hiir finns cirka 2500 boktitlar
Sverige.UFO-Sverige pAverkadesocksA
(bl a ett flertal doktorsavhandlingar),65
i viss mAn av dessaidder, vilket ledde
hyllmeter tidskrifter, 10 hyllmeter
till en vattendelarevid UFO-Sveriges
pressklipp, I 3000 dokumenterade
riksstiimma i Rittvik 1991. Frirs0k
svenskaUFO-fall (varav cirka 3000 frAn
gjordesdA att gdra [IFO-Sverige till en
Fcirsvarsstabens
och FOAs arkiv),
fhissionerande,nyreligids organisation.
person-och f6reningshistoriska
Med stor majoritet valdes dock DNsamlingar(bl a frAn de cirka 150
journalistenClas Svahn till UFOsvenskaUFO-f6reningar som funnits
Sverigesordfdrande.Diirmed tog
r sedan1957),ljudbands- och bildarkiv.
sldmmanstiillning fcir en vetenskaplig
A*ivet fdr UFO-forskning iir medlem i
inriktning som grund fdr verksamheten.
Folknirelsernas Arkivfcirbund samt
UFO-Sverige har diirefter klart tagit
OstergdtlandsLiins Fcireningsarkiv.
avstAndfrAn den av mystik och
I AFU finns material f6r ett tiotal
ockultism influerade new age-ufologin.
doklorsavhandlingar inom skilda
Den nyreligidsa ufologins fciretriidare
discipliner som militiirhistoria,
har i stiillet funnit en plattform i de
religionshistoria,etnologi, psykologi,
uppmii*sammade Peacein mindkulturhistoria m m. Ingen svensk
festivalema- en samlingspunktfrir new
doktorsavhandlinghar iinnu gjorts om
age-rdrelseni Sverige.
UFO men vi tir de endq som her
UFO-Sverige fdrscikeri dag attrahera
underlagetfdr forskningen. Det :ir I"JFOoch utbilda kritiska ufologer. Sven Ove
Sverigesfcirtjiinst att detta material nu
Hanssonnoterar helt riktigt att det vore
finns ordnat och systematiserat.Menar
fel att betecknade kritiska ufologemas
Sven Ove Hanssonatt vi skall dumpa
verksamhetsom pseudovetenskap.Han
arkivet i en container och iigna oss At
har iindAwA inviindningar mot UFOhembygdsforskningi sriiller?Skall vi
Sverige.
liigga ner UFO-Sverige och liimna fliltet
Fdr det fdrsta ifrAgasiitter han om det
"vdl
fritt fdr de nyreligiOsasekternaoch
dr
anviind tid" aff iigna sig et UFO.
ockultisterna?
HanssonfdreslAr i stlillet att kritiska
I sjiilva verket iir det sAatt UFOufologer [gnar sig t ex ft asnonomi
eller historisk hembygdsfonknin g.
1 Sverige i flera fall har utfdrt det arbete
I som Vetenskapoch Folkbildning borde
Detta:ir ett miirkligt uttalande som
ha gjorl Undersdkt och givit naturliga
nlirmastger ett kunskapsfientligt
fcirklaring
pA ofta mycket
infyck. Som styrelseordfdrandei
konhoversiella
UFO-fall (t ex
Arkivet fdr UFO-fonkning (AFU) i
Domstensfallet1958),avsldjat sekter
Nonkdping har jag och mina kolleger
och bedragareinom UFO-branschen (bl
inom AFU hjiilpt flera
a Anders B Johansson,se UFO-aktuellt
universitetsstuderandemed material till
nr 2 1995), visal pA och varnat fcir
uppsatserinom skilda discipliner.
kopplingarna
mellan
Uppsatsersom knappasthade kunnat
nynazism/extremhdgeroch UFO-kulter.
skrivas utan AFU:s hjiilp. Hiir nAgra
Akademiker, lrumalister och
exempel: Heikki Virtanen, Ifologiska
myndigheter vlnder sig i allt sttirre
S5llskapeti Stockholm 1957-1969,
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SvenOve Hanssonsandra
klrnhypotesen"har en osuntstark
utstriickningtill UFO-Sverigefcir
invlndninggdllerhypotesfrlgan.UFO- stlillningilven inom denkritiska
informationdiirf<iratt UFO-Sverigei
Sverigesinstiillningbetecknas
ufologin" Ir ocksl f<irbryllande.Vari
dagiir denendaorganisationsom
"klimhypotesen",
ndr
dvs att det finnsen
liggerdet "osunda"i kiirnhypotesen
besitteren samladsakkunskap
i UFO"
pA
Data
grundar
sig empiriskadata?
den
ffigan. Att andraforskningsomrAden restgruppav UFO-iakttagelsersom
representerar
ett genuintnyff fenomen. somSvenOve Hanssonaldrig tagit del
har en god tradition av atr tillvarata
Mot dennastiillerHanssonskeptikerns av. JagAterkommertill mitt tidigare
amatdrers
insatser"iir ingetmotiv att
yttrande.Det rackerinte medaff vara
ligga nerUFO-Sverige.Vi er pionjiirer instiillning,trivialhypotesen,som
ges
skeptisk,manmAstevetanAgotocksA.
restgrupp
kan
ochmedtidenkommerfcirhoppningsvismenaratt iivendenna
naturliga
frirklaringar.
Enligt
Hansson
Man kan inte kategorisktuttalasig i en
iivenUFO-Sverigeatt ha sammagoda
restgruppens
frAn
skiljersig
UFO-fall
saKrAgautansakkunskap.DAfcirlorar
nadition.
"i
genom
och
huwdsak
vi
inte
mandenvetenskapliga
de6wiga
att
Jagstiiller mig ocksAffigan hur viil
gheten.
faktauppgifter
intellektuella
troviirdi
hartillging till de
som
fcirankradSvenOve HanssonsAsiktiir
UFO-Sverigehar naturligtvissina
skullebehdvasfdr att finna
inom Vetenskapoch Folkbildning.Ar
fdrklaringen".
Men
detta
iir
ett ologiskt brister.Det iir en organisationav
det f6reningensallmiinnainstiillningtill
felaktigt
resonemang.
Men amat<irersom
ochvetenskapligt
amatdrforskare.
laitiskaufologereller en enskild
pnori
avftirda
sbiivarefterstdnevetenskaplig
medlemssynpunkt?DeftamedtankepA Mankan inte a
kiirnhypote
*n ntir ingenordentlig
noggrannhet
ochkunnande.En
Anna Schyttsartikel "Varfcirjaga
fler
gjorts.
somfdrsdkerintressera
organisation
ufon?"i UFo-aktuelltnr 3 1995.Anna forskninghar
"Skeptiker
och
intellektuella
hlller
osstill svenska
akademiker,
Om vi
Schyttskriver:
somsaknar
"skeptiker"att ge sig i kast mediimnet.
fdrhAllandensAfinns i Arkivet fdr
intressefOrLIFOhar sagtatt det vore
Intebarasomslcivbordsexperterutan
biittreom ufologernaiignadesin miida, UFO-forskningmellan500 och 700
motiverar
som
UFO-iakttagelser
somunderxikarep[ ftiltet. Men det
tid ochnyfftenhetlt nAgon
Kiirnhypotesen
kan
klimhypotesen.
f6rstAsen del mod att trotsa
krlver
amatdrvetenskaplig
disciplin...Den
kategorier:
l)
in
i
konventioneroch ge sig in
delas
re
Okilnt
akademiska
uppmaningen
harjag sjiilv lite svArtan
kontroversiellt
dmne.Tyviin tycks
elektriskt
urladdning
sfenomen
i
ett
sEimmain i. Man skall inte tala om fdr
'nyttigare'
geologiska
vadjag skulle
kopplat
till
salara
eventuellt
och
mAnga
akademiker
folk att de skall skaffasig en
nyfikenhet.
magnetiska
fcirhllland
2)
venska
en.
S
kalla
existentiell
vilja
hobby...de folkbildandeinsatserde
ellerfriimmandemaks hemliga
Kanskeiir det en foljd av rlidslanatt bli
seridsaufologernagcirniir de hjillper
ygplan.
Farkoster
spionmissiler/fl
3)
fdrlcijligad.
folk att frirklarakonstigafenomenhar
Det harframgAttatt UFO-Sverige
representera
friimmande
somsynes
en
ett mycketstortviirde.Dessutomvet
pAolika siitt bidrar till
redan
teknologi
okiint
ursprung.
av
jag attufologernahAllerbiitnekoll pA
Mindrekiint iir kanskeatt
Endast
fortsatt
vetenskapen.
dokumentering
och
en
bolideriin vadprofessionellaastronomer
forskning
kan
i
vad
mAn
mksAgdr en socialoch
avg0ra
UFO-Sverige
gcir.SAvisstkan ufologernaocksAgdra
genomatt kartllgga och
klrnhypotesen
politisk
Mller.
Sven
insats
Ove
nyttafdr vetenskapen."
llanssonsplpekandeatt afi
varnafbrUFGkulternas sambandmed
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Internationellt
Uppskflrpning vid universitetet
University of SouthFlorida bedriverett slags
kursverksamhet(" Continuing EducationProgram")
med kviillsfdreliisningar som lir tippna ftir
allm?inheten.
De lokala skeptikernahar reageratmot
det fdga universitetsmiissiga
innehillet.
Kurskatalogenfor 1994innehtill "Att spl med Tarotkoft" och andra liknande htijdpunkter.
Skeptikernaframfdrde sina synpunkterfdr
universitetsledningen.
Detta leddetill att
pseudovetenskapen
rensadesut, och kurskatalogen
fdr 1995innehtill enbartkurser som stArp[
vetenskapensgrund.
(TampaBay SkepticsReport vol 7, nr 4,1995.)
G rafologi
Skillnadenmellan grafologi och kriminalteknisk
handskriftsanalysiir inte kAndf6r alla. En avdelning

extremhdgeroch nynazism.Fler och
fler extrema religidsa och politiska
grupper anviinder sig av UFO som myt
for att nA ut med sitt budskap.
Sannotikt kommer denna tendensatt
6ka i och med den ekonomiska och
politiska oron samt niirheten till
sekelskiftet.Louis Farrakhan.ledare f<ir
de svarta muslimerna, plstAr sig ha
varit ombord pA ett tefat. LikasA
Timothy McVeigh, milisrnanneni
USA som stAranklagad f6r Oklahomamassakern.Pe bokmdssani Gdteborg,
med den mordhotadeSalmon Rushdie
som hedersgiist,kunde man ocksAfinna
ett litet teosofiskt bokfdrlag, Foinix.
Vid deras bord sflldes lifferatur som
pAstAratt judarna sfyrs av de onda
rymdmiinniskorna frAn Pluto, onekligen
en udda form av antisemitism. Endast
UFO-Sverige har sakkunskapom dessa
grupper och fdrsciker varna fcir
konsekvensernaav de nyreligidsa UFOsektemaslilror.
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inom storftiretagetHewlett-Packardgjorde nyligen
misstagetatt inte skilja dem [t.
Oanstiindigahandskrivnameddelandenspredsfor
nfigot [r sedaninom fciretaget.Fcir att finna den
anonymeskribentenanlitademan en grafolog, som
pekadeut en man som ingen annarsskulle ha
misstiinkta.Han blev avskedad,men tog hjiilp av en
advokatsom i sin tur anlitadeen kriminaltekniker
specialiseradpfl handstilar.
Kriminalteknikern pekadeut en helt annanperson,
somocksflerkiinde.
Den falskt anklagadeAteranstiilldesoch fick efter
rflttegflng110 000 dollar. Den skyldige avskedades,
liksom fciretagetssiikerhetschef.Och de otillstiindiga
meddelandenafcirsvann.
(BAS/Svol 14, December1995)

Med den ovan skisseradebakgrunden
anserjag det vara viktigt med ett seridst
studiumav UFO bAdesom myt och
gilta.Jag hoppasmedlemmarnai
Vetenskapoch Folkbildning ser det
beriittigadei UFO-Sveriges verksamhet
och giirna sjiilva bidrar till att gdra
organisationendnnu bAffie i
vetenskapligt hiinseende.
Hdkan Blomqvist
Bibliotekarie och styrelseordfrirandei
Arkivet fcir UFO-fonkning

Svar:
Jagtror att denviktigaste
esiktsskiilnaden
ossemellangiiller
kiirnhypotesen,
dvs hypotesenatt det i
restgruppen
av ofdrklaradeUFOiatttagelserfinns iakttagelsersom
representerar
ett genuintnytt fenomen.
Fciratt det skavaravetenskapligt
angellgetatt prdvaen hypoteskriivs det
indikationerpl att hypoteseniir
antingentlmligen sannolikeller av

andra skiil vetenskapligt fnrktbar. Enligt
min mening saknassAdana
vetenskapligaskiil att prciva
kiimhypotesen.Att UFO- fenomenet
blivit sA litet uppmiirksammat inom
vetenskapenberor, sAvittjag kan f6rstA,
pA att de allra flesta forskare delar derura
uppfattning.
Detta hindrar inte att det kan finnas
andraskiil att underscikaUFO-fall. Inom
vilka omrAdenamatcirfonkare gcir biist
nytta iir kanske vid niirmare eftertanke
inte viirt besviiret att triita om. Vi iir
enseom att den vetenskapligakritiken
ska riktas mot new age-ufologin och
inte mot de ufo-rapport<ireroch ufologer
som sElvar efter ett vetenskapligt och
kritiskt arbetssiitt.Att sAdanastriivanden
ska uppmuntrasiir vi ocksAdverens
om, och detta dr orsaken till att
FOLKVEII cippnaten dialog med UFOSverige.
Sven Ove Hansson
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Svlrt dilemma
Ett svlrt dilemma fiir skeptiskaorganisationerbelyses
av William Grey, aktiv i Australian Skeptics:"Fcir
nlgra [r sedandelade Canbena Skeptics ut flygblad
utanfiir en festival for alternativmedicin och ESP. Vi
kammadehem en och annanpoiing och fick publicitet
for Skeptics,men vi lstadkom ocksAatt
arangemanget omniimndesp[ ftirstasidan i Canberra
Timesoch att tusentalsmiinniskor tkte till festivalen.
Ftiljande Ar stmntadevi i festivalen,minst lika mycket
av l[ttja som av genomtiinktplanering,och den blev
inte alls lika framglngsrik som den fdrra."
(SkepticalB riefs, SeptemberI 995)
Framglng ftir kreationismen
I den amerikanskadelstatenAlabama har
skolciverstyrelsen
antagit nya riktlinjer ftir liirobticker
t o m det tolfte skolflrer Riktlinjerna har vlckt
uppmiirksamhetgenom sin formulering att
evolutionenbara iir en "teori".
(NorthTexas Skepticvol 9 m 8)
Pseudovetenskap bland extremister
Efter bomben i Oklahoma har den beviipnade
amerikanskaextremhdgernblivit utsatt fdr en mera
niirglngen granskning.MAnga av de s k
milisgnrppernasmedlemmar iir ocksfl anhiingareav
alternativa metoder inom medicin och jordbruk. Av
nfigon anledning dr "radionics" siirskilt populiir i
dessakretsar. Med detta avsesanviindningenav
elekroniska apparatersom anseskunna Astadkomma
n[stan vad som helst. En vanlig variant (med
"cloudbusters",
ursprunghos Wilhelm Reich) Ar
apparatersom plstAs kunna framkalla moln och regn.
(KasesFile vol 8, nr 3)

mellan PKK och den turkiska regeringen.Nu har
emellertidark-expeditionerbtirjat slflppasfram igen.
En amerikanskprojektgupp uppger sig ha funnit ett
ftiremAl,begravt under ismassorna,som stiimmerin
exakt p[ Bibelns beskrivning av arken.
(Meto 7ll2 1995)
Ltigndetektorer
Jack Fink, som tidigare arbetat inom den kaliforniska
polisen,avsliijar i en intressantartikel i BAS/S(Bay
Area SkepticsInformation Sheet),SeptemberL995,
hur arbetetmed ltigndetektorergfu ri[. Det viktigaste,
slger han, iir au f[ den fcirhrirde att tro att "man inte
kan lura maskinen".En vanlig teknik iir att bti{a med
en fcirsdksomglngmed spelkort. Den fcirhdrdeflr
fdrscikaljuga fdr maskinenom vilket kort han har valt
ur en kortlek, men avskijas "obdnhrirligt" av
maskinen.I sjiilva verket har fcirhtrrsledarenanvlnt
nlgot korttrick frin trolleri-repertoaren.
Ett annattrick iir att uppmanaden ftrrhdrde att gl
in p[ toalettenoch wiitta hiindernanogaeftersom
"maskinen
inte ger bra resultat annars".Han tror sig
vara oseddp[ toaletten,men dennaiir s[ arrangerad
att fdrhcirsledarenkan se om han ffAffar hiindernaeller
inte. (MAngas[tter p[ kranen men w[ftar sig inte.)
Den som tvlttar hiindernahar goda chanseratt bli
rapporteradsom oskyldig!
Slut pfl militflrt psi
Pentagonhar under de senastetio flren satsatcirka 20
miljoner dollar p[ att prcivaom extrasensorisk
perceptionkan anviindas fOr underriittelseiindamAl.
Projektetladesemellertid ned i december1995sedan
CIA (som fltt ta 6ver det) i en uwerdering fann art der
inte gen nAgraresultat av vfirde.
(Time,I I december1995)

Noaks ark fiterfunnen?
Om nlgon undrat varftir det kommit s[ f[ rapporter
om Noaks ark de senaste6ren sAberor det p[ att

Araratbergetvarit oltkomligt pe grundav strider
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"I

den nya liiroplanenfinns inte liingre varningarfcir propaganda,uilseledande
formuleringar eller uteliimnandeav fakta som i gamlaliiroplaner.Ansvaretf6r
undervisningensinneh&lliir uppltlstoch pluralistiskt.Justnu har vi en kaffenp[ rflttansituation diir skolverketkan hiinvisatill kommunen,kommunentill tiiraren och liiraren till
eleven. Eleven sjiilv blir ytterst ansvarigftir att genomskldadet propagandamaterialsom
skolan tillhandahfiller...
Det mfistefinnas ett ftirhfillningss[tt som iir skolanseget och som 96r att bAde
liirare och elever reagerarmed rtitt ljus ndr en politisk eller religiris rcirelseeller ett
partsintressekommer farandemed 'ldromedel'och scikertilltrlide till skolan under falsk.
objektivt flagg.
Genom att till exempelinriitta etiskarfld fdr liirare av siurrmatyp som
Advokatsamfundetseller Psykologforbundets
skulleman f[ ett forum fdr en professionell
diskussionoch en kodex fdr sfldanafrflgor...En av de viktigasteuppgifternafcir ett
sfldantrld menarvi skulle vara att fiter hiivda skolansvetenskapligagrund, och lAta
skolanvara en plats fdr fakta, prcivbarhet,kdnnedom."
Lena Hultdn sonneoch Kaisa ohrlander i DN l0ll I 1994.

"Ett

av de grymma skldespel som
skapadesav stamkriget i Rwanda
var den belflgenhetsom Hutuflyktingar drabbadesav nf,r de
under nlga f[ kaotiskadagari juli
flydde till nord6straZaire. Mer iin
en miljon Hutus triingdessammani
ett provisoriskt llger niira staden
Goma. Diir drabbadesde av en
svflr-artadkoleraepidemi...
FN, flera regeringaroch nflga
privata organisationerpfi-birrjade
snabbtftirsdk att stoppa
sjukdomensspridning i lflgret.
Dessaanstriingningarkombinerade
flera metoder.Fdr att hindra kolerans spridning byggdehjllparbetare
latriner som skulle avskiljade
avforing
infek-teradepersonernas
och hindra den fr6.natt spridastill
dricksvattnet.De anvdndeocksl
uffustningbyggdpA omvflndosmos
for att f& fram bakteriefritt dricksvatten.For att behandlaenskilda
offer fcir kolera anv[nde de oral
eller intravencisvritsketillfdrsel.Och
for att ftjrhindra spridning av
m[sslingenanvf,ndede vaccin...
Hj lilporganisationerna
importeradeinte nAgraffupper av
shamaner,hiixdoktorereller
helbriigdagcirare.Det skickadesinte
ut nlgra v?idjandenefter kiropraktorer, akupunktcirer,homeopater,
naturopater,kristalimagrkereller
utcivareav f?irgterapi.Inga flygplan
kom med ortmediciner,magiska
magneter,magiskaljus, magiska
bilder eller magiskakrucifix. Och
gar
in ga internationellaanstrringnin
gjordesatt stoppakoleraepidemin
genomatt sjungamagiskahymner
erller genomatt manipuleranflgra
intorkadefragment av avlidna
heligamd.n."
William J Bennettai BASIS,

unri 1995.
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