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Ar vi tomtefu ndamental iste r?
Jag deltog som passiv ihdrare i do-
centMorners "symposium" om slag-
rutor, som refereras pfl annan plats i
detta nummer av Folkvett. Docen-
ten varnade for extremism och fa-
natism i synen pi slagrutor, kraft-
linjer och andra omtvistade feno-
men. A ena sidan finns de som tror
att det rir livsfarligt att sova i ett
Haftman-kryss, vilket man inte bor
hiivda innan det bevisats. A den
andra sidan finns vetenskapsfunda-
mentalisterna, "pseudoskeptikerna"

(Morners term), som vdgrar att ens
sf,tta sig in i problemen, som dr
riidda for allt som kan underminera
deras viirldsflskidning och akade-
miska status.

Visst ligger det nigot i vad do-
cent Mdrner s[ger? Lagom f,r som
bekant brist, kontinenterna ror sig
faktiskt, Galileo och Kepler och
Newton och Darwin och Einstein,
audiatur et altera pars, let's look at
the evidence.

Av nigon anledning kom jag att
tiinka pi jultomten. Alla har vi vril
slutat tro pA tomten. Niir det lilla
barnet undrar om tomten finns pi
riktigt, finns det alltid nigot iildre
syskon eller en beskdftig vuxen till
hands som kan "upplysa" det: "Tom-

ten dr bara en saga, det vet ju alla."
Men lit oss se lite pA verkligheten
utanfdr hemmets trygga vr6.

Det kan for det fdrsta konstateras
att tomtegestalten har gamla anor i
vflrt land. Skulle den store skalden
och skeptikern Viktor Rydberg ha
iignat tomten en ling dikt om han
hade tyckt att det hela bara var en
saga?

Den tid tir inte si avkigsen di
gamla mrinniskor kunde vittna om
mciten med "den lille gr[", "vdtten",
"hustomten" etc. Bara mdngden av
observationer och benrimningar in-
dikerar att det handlar om en hoest
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pitaglig foreteelse, mojligen av and-
lig eller ockult karaktar.

Aven i vir egen moderna tidsfll-
der kan man med lite tur fi se tom-
tar. Det stora flertalet rir naturligtvis
utkl[dda m[nniskor, men just detta
gor det desto svirare - och angekig-
nare att utforska om nflgra av alla
dem som dyker upp i hemmen den
24 december eller ses st6 utanfor
varuhusen veckorna innan detta
datum faktiskt 6r tomtar. I si fall har
de ju funnit den perfekta fdr-
klzidnaden.

Nigon kanske inv[nder att den
"amerikanske" Santa Claus har smi
likheter med den gamla 916 girds-
tomten. -Jovisst, det krzivs en or-
dentlig utredning av sambandet
mel lan ol ika subgrupper inom
tomtepopuationen. Kanske tomtar-
na har genomgfitt en oerhort snabb
evolution? xOExkad kroppsliingd i
samband med exogami (motsatsen
till inavei) iir en viilkiind foreteelse.

En del skeptiker pekar pi frflnva-
ron av fysiska bevis pfl tomtarnas
existens. Pi det kan man svara att
tomten kanske rir ett paranormalt,
ockult eller religiost fenomen. Just
avsaknaden av bevis iir faktiskt gAt-
full. Det kommer att kriivas mycket
skarpsinne och stor fordomsfrihet
for att analysera detta problem.

Dessutom kriiver grotproblemet
(the porridge conundrum) en los-
ning. Vittnesmilen om att det 6t
tomten utstrillda grotfatet ldnsats rir
for mflnga och samstdmmiga for att
kunna avfdrdas. Forklaringar som
att groten avdunstat eller ritits av
katten faller pfl sin egen orimlighet.
Ett antal viil upplagda fiiltforsok
behover genomforas. Grdtforskare
(pultologer) - kanske i samarbete
med fAltbiologer - kan placera ut
grotfat (dock ej i Curry-kryss, drir
katter tycker om att uppehilla sig)

och h6lla dessa under bevakning,
kanske med elektroniska rorelse-
larm eller frin i fdrv[g iordning-
gjorda gomslen.

Aven klappforskningen (eng.
donology, fra. cadeausophie) 5r ett
falt i djup triida. Vilka zir de faktiska
givarna av alla paket "fr6.n Tom-
ten"? Ar det troligt att moster Siv
eller farbror Lennart vill kopa dy.-
bara presenter till sina syskonbarn
och l6ta ett omtvistat naturvdsen fi
iiran av deras givmildhet? Det skul-
le gi att spira de s.k. tomtepaketen,
t.ex. genom att analysera de kvitton
som ofta fdljer med givor for den
hrindelse mottagaren vill utnyttja
den av konsumentverket faststrillda
bytesrdtten.

Kanske visar det sig omojligt att
bevisa tomtens existens, men innan
vi arrogant avf[rdar ett si omvittnat
fenomen kriivs en tvf,rvetenskaplig
forskningsinsats. For en berziknad
kostnad i uppbyggnadsskedet av
SEK 4,2 tkr (drygt fyra miljoner
kronor) vore jag villig att Ataga mig
att initiera tomteforskningen vid det
framtid SSCATRC (Swedish Santa
Claus and Tomte Research Center).

Till en borjan skulle SSCATRC
kunna bereda sysselsiittning Ft ca 4
forskare plus kontorspersonal, ad-
mini stratdrer, chefer, dataan svariga
och deltidsanstiillda "tomtespanare"

i glesbygd. Ett antal akademiska
avhandlingar torde ocksi komma
att avkastas varje ir.

Liimpliga lokaler for den centra-
la forvaltningen skulle kunna vara
Postens gamla sorteringsanliiggni ng
i  Tomteboda. Hur l lnge skal l
Sverige behova forbli ett U-land pfl
tomteforskningens omride ?
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