
Randi startar
fo I kbi I d n i n gsstifte Ise

Den amerikanske forfattaren och
trollkonstndren James Randi beho-
ver ingen presentation for Folkvetts
l6sare. Efter att Uri Geller f6rlorade
sina rdttegingar mot CSICOP och
Randi, kan den senare nu rigna all
sin tid it att undersoka pflstienden
om paranormala egenskaper och att
bekiimpa kvacksalveri, pseudove-
tenskap och felaktiga informatio-
ner om ting som kan avgoras med
rationella metoder. Pi Internet finns
det en hel del information om vad
Randi gor. En startpunkt ;lr web-
adressen http ://www.randi. org/.

Hiirifrin kan man bl.a. komma
till The James Randi Hotline, som
arkiverar hans nyhetsbrev till in-
tresserade. Man kan vidare lzisa om
Randis beloning till den forste som
kan visa ett [kta paranormalt eller
psykiskt fenomen under kontrolle-
rade fdrhAllanden. Hans supporters
har nu stallt bankgarantielsi att det
ursprungliga beloppet pA 10.000
dollar nu har blivit 740.000 dollar -
ndstan 5 miljoner kronor - och sum-
man fortsatter att vrixa.

Randis nya stora intresse ziremel-
lertid The James Randi Educational
Foundation, som borjade sin verk-
samhet i juni 1996 och som enligt
planen skall vara i full drift i april
1991 .I samband med ett vetenskap-
ligt symposium i Florida gjorde min

fru och jag ett kort besok i oktober
1996 vid hans stiftelse i Fort Lau-
derdale, nigra mil norr om Miami,
Florida. Randi var sjiilv inte hemma
- nigot jag visste i forviig - men vi
trziffade hans stab, 5 eller 6 perso-
ner, alla unga utom en dam som
presenterades som hans syster. De
hAller till i ett stort enplanshus un-
der stora triid. Huset iir pfltagligt
elegant och kan tidigare ha varit
t.ex. ett advokatkontor. Det dr en
"anonym viilgorare" som gjort det
mdjligt att starta verksamheten, men
de satsar ocksfl pi att ffl andra bi-
dragsgivare. Pfl plats i huset finns
ett bibliotek pi ca. 2000 bdcker,
vrisentligen pi engelska, men stif-
telsen kzinner ocksfl ett speciellt an-
svar for de spansktalande som dr en
stor minoritet i sodra Florida. Jag
frflgade om parapsykologiska tid-
skrifter, som ofta dr svflra att kom-
ma 6t i vanliga forskningsbibliotek,
men det hade de rinnu inte hunnit
skaffa. Ddremot har de en stor sam-
ling med videoinspelningar. Under
v6rt korta besok sig vi ett konsum-
entupplysningsinslag frfln ameri-
kansk TV frin viren 1996 orn
"Quadro", e[ mycket dyr slagrute-
liknande apparat, som skulle kunna
anvrindas till att finna narkotika.
Randi var med pi ett horn i pro-
grammet, vars budskap var att

apparaten inte fungerade. Av denna
orsak har forsiiljningen av den stop-
pats av FBI. En motsvarande anord-
ning for att finna bortslagna golf-
bollar tick emellertid fortfarande
siiljas, verkade det.

I planerna for Randis stiftelse
ingflr att bygga en foreliisningssal
och ocksfl att sritta upp ett laborato-
rium for parapsykologiska experi-
ment .  Randi  och medarbetare
markerar att de inte ser sig som
konkurrenter till andra proj ekt i sam-
ma riktning. Han tiinker nog dfl pfl
det centrum som CSICOP har star-
tat i Buffalo, New York. For en
europ6 verkar Floridas klimat och
strr,inder attraherande. Hur nvttig
verksamheten kommer att bli f6;
oss skandinaviska skeptiker, tir for
tidigt att sdga. Hos oss kommer de
pseudovetenskapliga impulserna till
stor del frin Tyskland, och man kan
knappast rrikna med att Randis stif-
telse kan hil la sig i jour med ut-
vecklingen diir. i  synnerhet..som
Randi sjiilv inte talar tyska. Aven
om Randi sjiilv arbetar mot hela
vrirlden, fir man nog anta att hans
stiftelse fflr sin storsta betydelse pfl
den amerikanska hemmamark-
naden.
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