l l

Ar vi tomtefu
ndamental
ister?
mojligenav andJagdeltogsompassivihdrare i do- pitaglig foreteelse,
centMorners"symposium"om slag- lig eller ockult karaktar.
rutor,somrefereraspfl annanplatsi
Aven i vir egenmodernatidsflldettanummerav Folkvett. Docen- der kan man med lite tur fi setomten varnadefor extremismoch fa- tar.Det storaflertaletrirnaturligtvis
natism i synenpi slagrutor,kraft- utkl[dda m[nniskor,menjust detta
linjer och andra omtvistadefeno- gor det destosvirare- och angekigmen.A enasidanfinns de somtror nare att utforska om nflgra av alla
att det rir livsfarligt att sova i ett dem som dyker upp i hemmenden
Haftman-kryss,vilket man inte bor 24 decembereller ses st6 utanfor
hiivda innan det bevisats.A den varuhusenveckorna innan detta
andrasidanfinns vetenskapsfunda- datumfaktiskt6r tomtar.I si fall har
"pseudoskeptikerna"
mentalisterna,
de ju funnit den perfekta fdr(Mornersterm), som vdgraratt ens klzidnaden.
sf,tta sig in i problemen,som dr
Nigon kanskeinv[nder att den
riiddafor allt somkan underminera "amerikanske"
SantaClausharsmi
derasviirldsflskidningoch akadelikheter
med
gamla916girdsden
miskastatus.
tomten. -Jovisst,det krzivsen orVisst ligger det nigot i vad do- dentlig utredning av sambandet
cent Mdrner s[ger?Lagom f,r som mellan olika subgrupperinom
bekantbrist,kontinenternaror sig tomtepopuationen.
Kansketomtarfaktiskt, Galileo och Kepler och na har genomgfitten oerhortsnabb
Newton och Darwin och Einstein, evolution?xOExkadkroppsliingdi
audiaturet alterapars,let's look at sambandmed exogami(motsatsen
the evidence.
till inavei)iir en viilkiindforeteelse.
Av nigon anledningkom jag att
En del skeptikerpekarpi frflnvatiinkapi jultomten.Alla har vi vril ron av fysiskabevis pfl tomtarnas
slutat tro pA tomten.Niir det lilla existens.Pi det kan man svaraatt
barnetundrar om tomten finns pi tomten kanskerir ett paranormalt,
riktigt, finns det alltid nigot iildre ockult eller religiostfenomen.Just
syskoneller en beskdftigvuxentill avsaknaden
av bevisiir faktisktgAthandssomkan"upplysa"det:"Tom- full. Det kommeratt kriivasmycket
ten dr baraen saga,det vetju alla." skarpsinneoch stor fordomsfrihet
Men lit oss se lite pA verkligheten for att analyseradettaproblem.
utanfdrhemmetstryggavr6.
Dessutomkriiver grotproblemet
Det kan for detfdrstakonstateras (the porridge conundrum)en losatt tomtegestalten
har gamlaanori ning. Vittnesmilen om att det 6t
vflrt land. Skulle den storeskalden tomtenutstrilldagrotfatetldnsatsrir
och skeptikernViktor Rydbergha for mflngaoch samstdmmiga
for att
iignattomten en ling dikt om han kunna avfdrdas.Forklaringarsom
hadetyckt att det hela bara var en att groten avdunstateller ritits av
saga?
kattenfallerpfl sin egenorimlighet.
Den tid tir inte si avkigsendi Ett antal viil upplagdafiiltforsok
gamla mrinniskorkunde vittna om behovergenomforas.Grdtforskare
mcitenmed"denlille gr[", "vdtten", (pultologer)- kanskei samarbete
"hustomten"etc.Baramdngden
av med fAltbiologer- kan placeraut
observationeroch benrimningarin- grotfat (dock ej i Curry-kryss,drir
dikeraratt det handlarom en hoest kattertycker om att uppehilla sig)

och h6lla dessaunder bevakning,
kanske med elektroniskarorelselarm eller frin i fdrv[g iordninggjordagomslen.
Aven klappforskningen(eng.
donology,fra. cadeausophie)
5r ett
falt i djup triida.Vilka zirde faktiska
givarna av alla paket "fr6.n Tomten"? Ar det troligt att mosterSiv
eller farbrorLennartvill kopa dy.bara presentertill sina syskonbarn
och l6taett omtvistatnaturvdsenfi
iiranav derasgivmildhet?Det skulle gi att spira de s.k.tomtepaketen,
t.ex.genomatt analyserade kvitton
som ofta fdljer med givor for den
hrindelsemottagarenvill utnyttja
denav konsumentverket
faststrillda
bytesrdtten.
Kanskevisardet sig omojligtatt
bevisatomtensexistens,meninnan
vi arrogantavf[rdarett si omvittnat
fenomenkriivs en tvf,rvetenskaplig
forskningsinsats.
For en berziknad
kostnad i uppbyggnadsskedet
av
SEK 4,2 tkr (drygt fyra miljoner
kronor)vorejag villig att Atagamig
attinitieratomteforskningen
vid det
framtidSSCATRC(SwedishSanta
ClausandTomteResearch
Center).
Till en borjanskulleSSCATRC
kunnaberedasysselsiittning
Ft ca 4
forskareplus kontorspersonal,
administratdrer,chefer,dataansvariga
"tomtespanare"
ochdeltidsanstiillda
i glesbygd.Ett antal akademiska
avhandlingartorde ocksi komma
att avkastasvarje ir.
Liimpliga lokalerfor dencentrala forvaltningenskulle kunna vara
Postens
gamlasorteringsanliiggni
ng
i Tomteboda. Hur llnge skall
Sverigebehovaforbli ett U-landpfl
tomteforskningens
omride?
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