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Klokpris och
Dumpris
Vetenskap och Folkbildnings bida irliga ut-
mzirkelser har pfl det hela taget blivit mycket
framgingsrika. De tio personer som blivit Arets
folkbildare har alla fitt en extra uppmrirksam-
het som hjalpt dem att framfora angekigna
budskap. Utnamnandet rir irets fcirvillare har
varit viktiga bidrag till en nodviindig kritisk
diskussion. Nu, efter tio 6r, har utmiirkelserna
fitt en efterfoljare. Tv6 nya priser har inriittats
av tidskriften Scikaren (som stir New Age-
rcirelsen ndra, men som ocksfl brukar ge utrym-
me fcir kritiska synpunkter). Tidningen har gett
sitt forsta "klokpris" till Clas Svahn, UFO-
Sveriges ordforande, och sitt fdrsta "knaspris"

till UFo-fcirfattaren Sune Hjorth. Svahn inter-
vjuas i Sokaren (nr I, 1997) med anledning av
priset. I intervjun betonar han vikten av kritiskt
teinkande i UFO-frigan, och tar avstind frin de
gringse myterna om bescik frfln yttre rymden.
Redaktoren frigar honom om de ganska fi
UFO-fall som UFo-Sverige inte finner nflgon
forklaring till . Har de nflgon gemensam nzim-
nare? Svahn svarar: "Det som utmdrker dem zir
i sA fall att de inte liknar varandra alls. De hor
ihop, genom att de inte gflr att forklara.

Men forklaringen rir drirmed inte nodvrin-
digtvis densamma." Clas Svahn rir viil vzird
Sokarens klokpris for sina insatser fcir ett mera
vetenskapligt trinkande i UFO-frigan. Scika-
rens "knaspris" gflr ocksi till en mycket kvali-
ficerad kandidat. Sune Hjorts blandning av
UFO-mystik och antisemitism hor till den mest
vederveirdiga smorja som publicerats i bok-
form p6 svenska sprflket under senare 6r. Vi kan
alltsi gratulera Sokaren till ett gott val av de
forsta pristagarna till det nyinrrittade priset!

Folkvcitten
Scientologin grundades i borjan
av 1950-talet.

?ffi1i;,t,rii:iilti-#.;!/A
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Den efterhangsna slagrutan
av Rune Lindkvist

I Folkvett nr 3/88 [gnade Jonas
Sdderstrdm mer zin halva utrymmet
At "Den sanna Norgehistorien", hur
Norges Rdda Kors' fjAllraddnings-
organisation och det norska for-
svaret anvdnt sig av slagruta for att
finna lavinoffer. Pi Vetenskap och
Folkbildnings medlemsmote den 10
oktober kompletterades historien av
en av huvudpersonerna, kemi-
professorn Rolf Manne frin Ber-
gens universitet. Eftersom det 6r en
historia som til att ocksi rekapitu-
leras foljer hzir en sammanfattning,
i huvudsak byggd pi uppgifter i
Jonas' artikel.

Det hela bod ar I97 3,,ndr en "slag-

ruteman" inte bara demonstrerade
sitt redskap ("onskekvisten") for
Norges Roda Kors' Hjelpekorps'
(NRKH) "SkredkommittE", utan
ocksfl lyckades overtyga medlem-
marna om att man hiir hade ett bra
sokhj iilpmedel vid lavinolyckor. Niir
sedan, flret d[rpfl, en forskare (Sver-
re Oksnes) presenterade en teori om
att det kunde trinkas vara foriind-
ringar i jordens elektrostatiska fiilt
som slagruteg;ingaren reagerade pe,
och dessutom ett kainsligare och
mera liitthanterligt instrument (en
L-formad vinkel av jzirn- eller kop-
partrid) introducerades,. var det fritt
lram for alla i kommittEn att bdrja
prova och ffi "utslag". Man ordnade
forst[rkande seminarier tre ir i rad,
man gav ut (1971) en vdgledning
ddr metoden med de nya "scike-

vinklarna" grundligt presenterades
och man inledde ett slags forsk-
ningssamarbete med Oslo uni-
versitet for att ffl teorin om de hzir
fiiltforiindringarna bekriiftad. Niir
detta misslyckades overgick man
mera till ett slags men-i-alla-fall-
uttalanden av typen "man behover
inte kunna nigot om teleteknik for
att anvdnda en telefon - som ocksi
kan rridda iiv".

4

Sfl intriiffar vintern 1986 den vrir-
sta sndkatastrofen i modern tid i
Norge, i Vassdalen. 16 unga vdrn-
pliktiga omkommer i ett skred.
Metoder att finna lavinoffer blir i
hogsta grad ett medietacksamt
6mne. En artikel i Bergens Tidene
den22 mars har rubriken "Ny slag-
ruta - ndstan lika bra som lavin-
hunden".

Det uir nu Rolf Manne kommer in
pi scenen.

Han skriver ett kriti skt inlid;gg Q5 I
3) och efterlyser vetenskapliga for-
sdk. Men redan ndsta dag kan man
i samma tidning kisa att "systemet

har anvdnts under l6ng tid i Mellan-
europa" och att "statistiskt material
frfln utlandet visar systemets effek-
tivitet".

Den21l4 pipekar Manne att det-
ta statistiska material" ej visat sig
mojligt att ffl tillgflng till. De enda
kontrollerade forsoken hittills hade
gjorts 1980 under 6verinseende av
Norges Geotekniska Institut, men
bara gett slumpmrissigt utfall, och
den officer som vid sokningen i
Vassdalen anvdnt sokvinklar hade
bara ett (av 30!) utslag som mojli-
gen kunde betecknas som triiff.

Nzista inliigg kommer (30/4) frin
civilingenjdr Nils Faarlund som till-
sammans med sin hustru driver
"Norges Hogfiallsskola", ett kurs-
centrum for v intr ig sokvinkel-
anvdndning. Han skriver bl.a. att
det vid "skredsymposiet" 197 5 sam-
lats teoretiker inom elektronik och
fysik frin hela Europa, frfln USA
och Kanada" och att metoden vun-
nit "full anslutning". Dessutom pi-
pekar han nflgot som senare ofta
skulle komma att upprepas av
sokvinkelintressenter 6ven liinge
efter Mannes avslojande av motsat-
sen: att Internationella Fjallriidd-
ningskommissionen (IKAR) hade

"gitt in for sokvinklarna".

Den27 I 5 vederliigger Manne alla
piistienden i artikeln. IKAR hade
ansett "den norska modellen" si lite
overtygande att den inte behovde
bemcitas.

Norska f'orsvaret de? Det var ju
ocksi inblandat.

I vinterdiinstreglementet for ar-
mEn finns metoden med. Kadetter-
na hade fitt leira sig konsten pfl
Faarlunds hogfjiillsskola och vink-
larna ingick i utrustningen.

I december 86 skriver Rolf Man-
ne drirfor till Norges OB att armEn
inte bor syssla med "utbildning i
ockulta metoder". Han fir svar i
mars, av en major i Forsvarets Fo-
rum. att man visserligen anvdnder
sokvinklar, men bara "ndr inget an-
nat finns att tillgir". Vinkelintres-
senten Faarlund har i samma num-
mer lyckats ffl in: "Nu kan Manne
hfllla kaft".

Hur forklarade man nu att sok-
vinkel- lo j tnanten vid Vassdalen
lyckades si dflligt? "Mannen sak-
nade ti llriicklig erfarenhet", sa Faar-
lund. "Fdr mycket vatten i marken",
sa l6jtnanten.

Ungefrir h[r kommer vi liimpli-
gen tillbaka till medlemsmotet kviil-
len den 10 oktober 1996. Det hade
rubriken "Vetenskapens syn p[ slag-
rutan" och var gliidjande viilbesokt.

Rolf Manne berrittade kortfattat
om Vassdalen-olyckan och sokvin-
keldebatten i Norge viren -86 och
om sitt brev till Norges OB, som till
slut beordrade Infanteriets Skytte-
och Vinterskola i Elverum att delta
i ett stort slagruteforsdk. Under en
solig vecka i maj -81 iigde detta
rum, uppe pi 1600 m hojd, med ca
40 sokvinkelutbildade soldater och
tre rodakorsare, d[r den minst erfar-
ne hade fem irs praktisk erfarenhet
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av slagrutesdkning. overvakande
forsdksuppliiggare var Manne och
en man frfln Norges Geotekniska
Institut.

Pi ett sndfdlt, ca 50 gflnger 50 m,
valdes slumpvis tre stzillen drir en
person kunde grdvas ned ett par
meter. Triiffytan var 5 ginger 5 m,
vilket gav I Vo trriffchans. Ro-
dakorsarna arbetade en och en, utan
tidspress, och fick rindra sin beddm-
ning en ging. Militiiren gick fram i
lag och pi linje. Allt var ordentligt
dubbelblint och genomfordes tre
gflnger, och i varje fdrsdksomging
fanns alltsi en person nedgrrivd.

Sammanlagt gjordes 24 marke-
ri ngar, alla bornmar. Medelfelet blev
19 meter.

Nigra av reaktionerna efterflt:

Faarlund: "Det var ju dflligt folk
man stiillt upp med."

Roda Korset: Tvfl 6rs tystnad.
Slutligen, ndr Manne meddelat In-
ternationella Fjallraddningsorga-
nisationen att Norges Roda Kors
inte svarar pi brev: "Vi gor nu en
paus en sokvinkelarbetet, for att
utvdrdera."

(Pausen pigir fortfarande.)

Militiiren: "ArmEns reglemente
om laviner och lavinriiddning (frin
dec. -86) dras tillbaka for revision."

Manne berzittade ocks6 att han sA
sent som i december -95, efter en
tidningsintervju (diir han sagt att
Roda Korset naturligtvis borde fort-
siitta sin sdkvinkelavhflllsamhet) ffltt
veta av vice ordforanden i Norges
Roda Kors, att hans uttalande varit
mycket beklagligt "eftersom sdk-
vinkelmetoden iir si bra".

Manne berorde andra initiativ att
fi in vetenskap i slagruterelaterade
forsdk. Han beriittade om en norsk
provinsiallzikare som l99I i TV
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framhflllit farligheten med jord-
strilning och som kommit pi ett par
metoder, med armeringsjrirn resp.
lampsladd, att "avskdrma" strfll-
ningen. Efter 25 forsok i tvfl dagar
visade resultaten att endast liikaren
visste innan kunde han ange huru-
vida strfllningen var avskdrmad el-
ler ej.

Manne berrittade om naturgeo-
grafen Leif Engs forsok 1983 vid
Lummelundagrottan pi Gotland.
Fdrsokspersonerna hade fitt gfl med
slagruta pi ett antal st[llen over
grottsystemet och forsdka avgora
var det fanns vatten. Ett visst posi-
tivt resultat finns rapporterat, men
enligt Manne iir det svirt att dra
nigra konklusioner av de re-
dovisningar som hittills gjorts.

Som avslutning behandlades en
serie forsok fr6n M,nchen 1988,
gjorda av Konig och Betz, den se-
nare "en relativt erkuind fysiker".
Manne tog framforallt upp ett stort
inomhusforsok, deir ca 40 rutgiing-
are frfln viningen ovanfor en flytt-
bar vattenrf,nna skulle avgora var
rdnnan befann sig. Ca 800 forsok
gjordes, allt presenterat pfl eget for-
lag men utan primzirdata. Dessa re-
dovisades dock i flrets augusti-
nummer av den al lmrinveten-
skapliga Naturwissenschaften, och
av Manne pa m6tet. "En mycket
speciell, kreativ statistisk metod"
ansflgs nddv[ndig forden riitta slag-
rutepositiva tolkningen.

Sagde Betzhar ocksi forskat om
det ofta omtalade Curry- och Hart-
mann-j ordstrilningsrutndtet, men
inte hittat nflgot. Inte desto mindre
hdnvisar de troende ofta till honom
niir de behover "stod av forskning".

Men mera slagruta skulle det bli
denna 10 november.  Eftersom
tidningstablfln for kviillens "Kvrills-

cippet" (22.10 - 23.00) annonserat

om Currykryss och liknande, hade
jag satt videon pi inspelning. Och
hiipnade vid genomgflngen av ban-
det, inte minst med tanke pfl att
Kviillsoppet och TV2 for mflnga
tittare fortfarande torde fltnjuta en
relativt hog grad av trovf,rdighet.

Efter textrubriken "Gardera med
Currykryss" inleder programleda-
ren, Birgitta Sandstedt, med den icke
otivna publikfflngaren "rir du kro-
niskt trcitt, har ont i huvudet och
sover dflligt? Dfl kanske det finns en
enkel losning pi ditt problem." Se-
dan fdljer ett filminslag diir slagru-
temannen Ola Kongshaug gi om-
kring bland trriden och fi ideliga
"utslag" med sina kittrorliga vinkel-
pinnar och hdra hans fantastiska kon-
stateranden om det linjenrit av jord-
strfllning det tydligen handlar om.
Man fir veta att miinniskor inte m6r
bra pi dessa linjer "medan katter
mflr bra och sdker sig till dem och
myrorna bygger sina bon precis pi
korspunkterna och verkar navigera
efter dom."

Drir kommer en speaker - inter-
vjuare (Katarina Sahlin) in i hand-
lingen: Forr anviinde man slagrutor
eller vinkelpekare for att leta vatten
och jordstrAlning ute i naturen. Nu
air denna urgamla konst 6ter aktuell.
Och det har t.o.m. visat sig att el-
overkiinsliga personer eller folk som
lider av kronisk trotthet kan mA biitt-
re av en enkel ommoblering hem-
ma." Ndr sedan slagrutemannen med
sina pinnar visat hur de otzicka lin-
jerna gir fram helt intill kanterna pfl
hans (?) siing, och bereittat att "man

blir bra" om ens siing stflr rritt, torde
nyfikenheten hos tittaren vara myck-
et hogt uppdriven.

En representant for etablisse-
manget Socialstyrelsen, Magnus
Svartengren, fir nu ord och bild"
Han har uppmanats av en tydligt
oroad programledare att komma med



sina synpunkter pi allt detta. Alla
liimnas dock i sticket: Socialstyrel-
sen jobbar inte med slagrutor, men
som oerfaren privatperson ar jag
nyfiken."

Nu kan man formoda att program-
ledaren f6rsoker fi nflgon trost av
itminstone titulaturen i den lilla stu-
diogrupp hon har att vzinda sig till:
tvi docenter och en ldkare.

Dock forgiives.

Nils Axel Morner ("docent geo-
logi") som f6rst fflr ordet, borjar
med att angripa "Stockholms Uni-
versitets ledning" fdr att "sdtta hiin-
derna f6rbide 6ron och ogon" infor
den realitet man kan visa att jord-
strfllning 6r". Och Gerhard Holm
("docent genetik") frin Fors[krings-
kassan i Malmo, hiller med, men
borjar omedelbart att i st[llet tala
om vad han kallar "el- och mag-
netfdlt" och bidrar dririgenom till en
grundl[ggande begreppsforvirring
som prziglar resten av programmet.
Han berdttar om ett forsdk med tolv
el - overkiin s li g a I fl n gtids sj ukskrivna
Malmdbor som kommunen el-sane-
rat for och sedan kunnat konstatera
"klart forb[ttrat h[lsoliise fcir" i nio
fall.

Programledaren: Si det hdr var
inget hokuspokus?

GH: Nej, jag vet.

Nu Aterstflr bara l[karen. Ulrika
Aberg:

-Jag har forstAtt att jordstrilning
rir en realitet, sdger hon.

Programledaren: Hur kan du hj al-
pa dina patienter?

UA: overallt i landet finns ju
slagrutekunniga som kan hjiilpa
patienterna att hitta dom hiir linjer-
na och dom hrir kryssen.

Programledaren borj ar nu, mdrk-
bart skakad, en ny forsoksomging,

6

diir Morner fflr liigga ut texten om
de s.k. Curry- och Hartmann-lin-
j ernas globala fiskniitsnatur, om hur"vira forfiider rzittade in sina bostzi-
der efter dom" och hur "vi ser att
naturen pflverkats av det och tar
hrinsyn till det". Till yttermera visso
visar han upp sin nya skrift i saken,
som p6 hans "geologiska - geofysis-

ka seitt for forsta gflngen skall visa
vad det hiir med jordstrilning eir for
ninting". Dzirefter demonstrerar han
sina vinkelpinnar.

"Men titta pA den d[r nu, varfbr
ror den sig?" utbrister plotsligt den
alltmer forskrrickta pro gramledaren
och pekar p6 en liten plastslagruta
som docent Holm strricker ut mot

ursrnfi lNlN6FN FRAN
vt ss,q TV- PRoGRA/V\ KAN
FRATnKALLA F8zur RRI N6s-
SY/v1 ProM Hos rfir.ts Ll 6 A
TITTKRE
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docent Mdrner och som ger tydligt
utslag pi liimpligt avstflnd frin den-
ne. "Auran", sdger bflda lugnande,
"det iir bara auran".

Den stackars programledaren
forsoker samla sig efter chocken
genom att nu inta ett slags uppgivet
nolliige och frigar hur hon som
stackars oinvigd privatperson skall
kunna fi ut nigot av det hdr".

Mdrner tar tillfiillet i akt med en
l6ng utliiggning om goda och diliga
ridgivare i branschen, om "otdcka

tyska apparater", avsedda att stiillas
under sdngen och som till en borjan
visserligen f6r "friltet att gi ner",
men som man sedan fir "en riktad
strflle i baken" av, "ett otrevligt ge-
schiift som vi inte tycker om".

Programledaren: -Ni menar allt-
sfl, och ni eir docenter bida tvi, att i
en vanlig enkel lzigenhet finns det
bra eller diliga stiillen att sova pA?

Bflda: -Ja, det iir vi dverens om.

Programledaren till Socialstyrel-
se-representanten: -H[r hor du ju
den bepr6vade vetenskapen och er-
farenheten uttala sig. rir det inte den
ni ska bediina pi Socialstyrelsen?

Svartengren: -Jo, absolut, men
om vi iterviinder till patientgrup-
pen dom el-overkzinsliga ...

Det gor han, dzirigenom flterigen
lzimnande programledaren i sticket.
Han talar om att det kanske finns ny
kunskap hdr, som ocksi sjukv6rden
kan l6ra sig en del av, men att det
viktigaste iir hzinsynen till drabbade
mrinniskors problem. Holm ir dock
ingalunda nojd: "Det rricker inte. Vi
som kan mflste gi in och titta pfl
dom hiir olika strilningsflilten. Vis-
sa mdnniskor rir oerhort kiinsliga
och blir sjuka. Ligger man liinge fel
kan det bli cancer ocks6, det finns
det minga undersokningar som vi-
sar."
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Programledaren forsoker nu bor-
j a ett mera allmiint resonemang med
Holm. Hon talar om vidan av att "vi

har fitt in sfl minga el-apparater i
hemmet" och Holm hAller med.
Strax fir hon dock hora. att en dator
pi en Curry- eller Hartmannlinje
kan boda bete sig underligt och att
en mikrovigsugn diir kan verka
strfllningsfdrstzirkande. Och Nlorner
skarvar pi allvarsorden med pipe-
kanden om vikten av att visa respekt
for de hdr sammanhangen, om att"flera duktiga forskare" av riidsla
fcir repressalier inte v6gat stiilla upp
pi det forestflende lordags-sympo-
sium han skall hilla i och att "mitt

universitet, ndr jag hade en kurs i
det diir, startat rena inkvisitionsbfl-
let. Hans f6rmodan rir dock att "det

blir nigra andra som blir svedda i
baken".

Febrilt famlande efter nigot lik-
nande fast mark vlnder sig pro-
gramledaren iterigen till kikaren for
att fi veta vad som fitt henne att"borja tro pfl det hdr". Nrir svaret
bara blir 'Jag rir viil en sin som
lyssnar pfl mina patienter", kom-
pletterat med vaga antydningar om
egna och nflgra anforvanters sjuk-
domssymptom, rir programledaren
bara svettigt uppgiven.

Hon reagerar inte nuimnviirt niir
hon fAr hora att sjiilva "boven" i
Malmo-forsoket varit "ett forhdjt
jordstrfllningsfiilt i bostaden hos
alla", utan vill slutligen vara veta
vart man kan viinda sis for att fA
hj alp.

"Slagruteforbundet" foreslAr
Holm lite tveksamt, men Mdrner
betonar med kraft vikten av "att

gora det utomordentligt sericist".
Forst mflste han bara v;inda sig "dels

mot de rigordsa nejsrigarna, som
forstor framfltskridandet", dels mot"dom som gor nigon sorts flum av
det, och som forstcir marknaden.

Massor ringer till mig", fortsdtter
han, och di hrinvisar jag dom till
dom som dr duktiga."

Holm fflr avsluta med att tala om"den fantastiska respons" som bl.a.
initiativtagaren i Malmo-proj ektet,
Jonas Lovstrcim. ffltt och att "flera

stora foretag hcirt av sig och meing-
der av privatpersoner".

Producent fdr programmet, som
kom frin Goteborgs-TV, var Ulf
K[llstrcim.
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Slag rutan vid vagskele I?

Det var stort slagrutemote i Stock-
holm fdr nigra veckor sedan. Jag
var df,r, utsdnd av Folkvett. Bland
mer bemiirkta ndrvarande var rek-
tor for Stockholms universitet och
mannen som givit slagrutan ett an-
sikte i Sverige, docent Nils-Axel
Mcirner. Arrang6r var den sistniimn-
de, 6ven om han giirna hade velat ge
mdtet en mer officiell priigel genom
att lflta universitetet finansiera till-
steillningen. Det var ju universitets-
ledningen som hade begiirt doku-
mentation om slagrutans fdrmiga,
och syftet med motet var att visa var
forskningsfronten lflg ntir det giiller
slagrutan och dess kusiner vinkel-
pinnarna, framhdll docent Mdrner.

Sveaplans fore detta flickl[ro-
verks stora aula var halvfylld n[r
motet inleddes med en genomgflng
av vad som hittills iir kiint om slag-
rutan. Den skeptiske lyssnaren fick
inte ut si mycket av detta, siirskilt
om han liist Folkvetts slagrutenum-
mer och varit pfl professor Rolf
Mannes forellsning fdr Vetenskap
och folkbildning nlgon vecka
tidigare.

Den som inte visste det
innan tick i alla fall veta att
slagrutan har anvrints sedan
urminnes tid, men den doku-
menterades inte forrzin for
nigra flrhundraden sedan. Det
mest beromda beliigget 6r en
skrift av Agricola "De res
metallica", illustrerad med en
bild av ett antal rutgringare
som vandrar runt i ett land-
skap fullt av gruvhfll och dag-
brott, letande efter viirdefulla
metaller. Att Agricola sjiilv
var mycket skeptisk till slag-
rutan som sokinstrument gli-
der de troende snabbt forbi.
De avbildade bergsmdnnen
var iforda en foregAngare till
fracken, en rock med ett
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"aschkleid", en sofis bakvant tbr-
kliide som formodligen tliinade
till att skydda byxbaken ndr
bergsmrinnen satt pi det strriva
underlaget och undersokte om
de hade hittat guldeller"kvatsch"
(d6: skriip, nu kvarts eller i fin-
are sammanhans till och med
quartz).

Docent Morner ville ocks6
varna for overdriven tro pi faran
av att vistas i skiirningspunkterna
mellan Hartmankryss och Cur-
rykryss. De fanatiker som pi-
stod att den vars sring stod illa till
l6pte stor risk att do i cancer var
inte stort brittre dn de veten-
skapsfundamentalister och lik-
nande fanatiker som kategoriskt
avfdrdar att slagrutan kan an-
vdndas till nflgot annat rin kaffe-
ved.

Pi eftermiddagen framtrddde
en serie mf,n, representanter for
praktiken och den vardagliga
anvrindningen av slagruta och
vinkelpinnar. Var och en av dem

G o

av Niels Hotrmoller

hade specialiserat sig pi ett anvdnd-
ningsomrade for rjessa mingsidiga in-
strument. En kunde kartliigga krokiga
linjer mellan stora stenar som lflg sfl i
terrdngen att de inte kunnat komma dit
genom inlandsisens forsorg, upp-pal-
lade som de var pfl mindre stenar eller
balanserande pi toppen av klippor.
Foredraget i l lustrerades av tydliga
fotografier, ett undantag frfln de minga
amatdrmzissiga bilder som denna dag
projicerades till tiskidarnas uppbyg-
gelse och upplysning. En annan kunde
med slagruta registrera "psi-sp6.ret",

ett forsvinnande frilt som bildas mellan
ett gomt foremil och den person som
gomt det. En tredje kunde konstatera
att gamla kyrkor och soldattorp dr orien-
terade parallellt med Hartman- eller
om det var Currylinjer.

Man kan frflga sig hur den som fAr
utslag med sina vinkelpinnar eller sin
slagruta kan veta vad han har registre-
rat. I alla heindelser iir det han sjillv som
registrerar nirgot, slagrutan fungerar
bara som en sorts antenn. (Svaret iir att
man fir utslag pi sridant som man so-

ker, vare sig det dr mineraler,
forsvunna barn, stoldgods, vat-
ten, sprickor i berget eller vrirlds-
omspdnnande rutn[t. Att doktor
Hartman och doktor Curry kun-
de upptiicka sina linjer blir diiri-
genom dnnu mer beundransvdrt. )

(Annu en parentes: finns det
nigot mer ein stil lastAende vatten
som en slagruta inte ger utslag
for?)

Flera gflnger under motet hade
docent Morner lockat med en
sensation som skulle presente-
ras for publiken, allmrinheten och
den vetenskapliga vdrlden sena*
re pi eftermiddagen.

Det var - rritt gissat - rinnu ett
omrirde som slagrutan kunde ge
utslag for: tidjord (earth tides),
alltsfi periodiska rcirelser i berg-
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grunden, analoga med tidvattnet,
men givetvis betydligt svirare att
registrera. Med hj alp av kurvor med
forsvinnande smfl meitfel visade
docent Morner hur slagrutan gav
utslag fdr tidj ordens variationer dver
dygnet. Publiken var lika impone-
rad som oforstiende, ellerbara ofor-
stflende.

Universitetsledningen framtriid-
de med ett kanske i overkant diplo-
matiskt yttrande. Man uppskattade
att man inbjudits, ansig att den fria
debatten hade ett vrirde i sig, och
man skulle i sinom tid ta stiillning
till de eventuella nya rdnen och ut-
viirdera dem.

En pinsam eller sorglustig hZin-
delse intriiffade under eftermidda-
gens lopp. Docent Mdrner redogjor-
de for hur en professor Manne, en
svensk slagrutehatare, hade hindrat
den norska armEn frfln att anvdnda
vinkelpinnar vid sokandet efter la-
vinoffer. Professorn, antyddes det,
hade diirigenom upptrritt mycket an-
svarslcist, och om lavinoffer inte
blev funna diirfor att rriddnings-
manskapet inte fick tillging till
effektiva metoder, sA vilade,ett tungt

ansvar pi hans axlar.

Eftersom jag satt bredvid Rolf
Manne ndr detta yttrades, kunde jag
konstatera att han blev riitt illa be-
rord av angreppet. Mot slutet av
mdtet blev det si frigestund, och
Rolf Manne gick upp pe podier,
brirande pi ett antal overheadbilder.
-Han skulle vril inte tala liinse? Det
var minga som ville kommi fram,
pipekades det. Niir Rolf Manne dfl
talade om vem han var hordes ett
hdgt Va? ! frfln docent Mdrner, som
nog inte hade riiknat med att fe
mothugg jusr di. Niir Rolf Manne
fortsatte med att han hade blivit
kallad bedragare (eller om det var
n6got 6nnu viirre) och d[rfor ansig
sig ha riitt till ett genmiile, applide-
rade den annars overviigande slag-
rutetroende publiken.

Sedan detta mcite avslutades har
det hlint en hel del pi slagrutefron-
ten. Universitetet har tillsatt en ut-
redning med forskare frin Uppsala
universitet som haft i uppdrag att
utviirdera Morners slagruteverk-
samhet i den m6n den beror hans
stiillning som forskare och kirare
vid Stockholms universitet.

Den for Vetenskap och Folkbild-
ning vrilkiinde amerikanske illusio-
nisten ("trollkarlen" enligt Mcirner)
James Randi har utmanat Morner:
om han kan visa att man med slag-
ruta eller vinkelpinnar kan avgdra
om ett vanligt batteri har plus- eller
minuspolen viind uppflt, si kan han
inkassera en miljon dollar. Mdrner
har offentligen avvisat Randis er-
bjudande med motiveringen att han
inte rir ute efter att tjiina pengar!
Mojligen skulle han kunna medver-
ka i ett forsok utan pekuniiirzi
vinstmojligheter, enligt vad han har
sagt i en intervju i Ny teknik.

(Den som tycker att detta verkar
misstrinkt, bcir betiinka att slagrute-
talangen 6r en mycket dmtilig fiir-
dighet. Den som forsoker sli mynt
av sin slagruta kommer snart att bli
av med sin frirmflga. Det sriger i alla
fall svenska slagruteforeningen. )

Hur blir det med slagrutans ode i
framtiden? Och hur gAr det fbr do-
cent M6rner i hans kamp mot eta-
blissemanget? Missa inte de kom-
mande avsnitten i den sprinnande
fciljetongen!
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rannar:

Ti dskriften slagrutan
S venska sl agruteforbundets tidning
Slagrutan har ungeftir samma for-
mat som Folkvett, ungefdr samma
(ojlimna) layout och samma bland-
ning av tungt och liitt material. Kan-
ske rir debatten lite livligare i Slag-
rutan iin i Folkvett, vilket dr natur-
ligt med tanke pfl att det knappast
gflr att uppni n6gon enighet om vad
en slagruta kan anvtindas till och 6n
mindre vad den inte kan anvf,ndas
till. Enligt de "riktlinjer och mil"
som meddelas i varje nummer av
tidningen skall medlemmarna str;i-
va efter att "demonstrera och l6ra ut
hur man kan anvdnda slagruta, peka-
re, pendel, f[rghjul mm. for att soka
vatten, mineraler, spira fdrlorade
obj ekt, geofysi sk undersdkning (lin-
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jer, rutnrit, jordstrilning mm.) och
arkeologisk undersokning".

Enligt en annan punkt i riktlinjer-
na skall man "forsoka p6verka eta-
blerad vetenskap", ... "podngtera att
man inte bygger tex. skolor, dag-
hem, sj ukhem over bergsprickor och
att man tar hiinsyn till kraftledning-
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ar, stiillverk och liknande" och dess-
utom "upplysa om att vid bebyggel-
se hiinsyn dven bor tas till kraftiga
skadli ga energiftilt, Curry- och Hart-
manlinjer, vattenidror, lokal jord-
strilning mm." Som sista punkt
uppmanas styrelse och medlemmar
att informera om att man pfl "gamla

ant ika  p la tser"  fAr  "s lagrute-

responser frAn energimonster". Om
mojligt skall man "forsoka forsti
vira forfuiders syften med dem"

Detta "om mojligt" eir lite forvfl-
nande i sammanhanget. Annars
genomsyras tidskriften av tros-
visshet. Aven omden avgflende ord-
foranden Ir6ne Djiirv manar med-
lemmarna till tolerans mot oliktzin-
kande, forklarar hon samtidigt att
hon "cippnat upp for den andliga
utvecklingen som ofta blir foljden
av flitig slagrutehantering". Hon
tycker att det ktinns rdtt meningslost
att ha en foredragshillare som inte
vet vad en Hartmanlinje dr - och
kanske inte ens 6r intresserad av att
veta dylikt.

Antalet medlemmar i Slagrute-
forbundet dr over 500, sfl det dr inte
forvinande att det iir svirt att skonja
nflgon inriktning for hela forbundet.
Kanske man anar en spricka mellan
de andligt sinnade som kan ttinka
sig att slagrutan aldrig kan accepte-
ras av den krassa skolvetenskapen
och dem som vill nedkaimpa slagru-
temotstAndet inom vetenskaps-
samfundet och omvtinda geofy siker,
arkeologer, medicinare osv. till ett
positivt forh6llningssritt till slagru-
tan och de andra instrumenten.

En sak tycks man dock vara eni-
ga om: slagrutan i sig registrerar
ingenting, den bara formedlar ener-
gier till kroppen. Fast samtidigt vin-
kar man med forestiende senom-
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brott fdr instrument som pi ett ob-
jektivt seitt kan detektera de ener-
gier som slagrutan hj[lper sina an-
heingare att registrera. Som ett led i
detta strdvar man efter att flstad-
komma en enhetlig terminologi.

En " forskningsgrupp" bestAende
av sex personer bidrar med en reso-
nerande lista med definitioner och
beskrivningar av ett tjugotal termer
av typen 'Jordstri lning", "kors-

ningspunkt" och "fdrg". ("Frirg: De
olika typerna av jordstrfllning sva-
rar mot en karakteristisk frirg som
kan indikeras med bla. en feirgsnur-
ra, hilla sin hand pfl resp. chakra
e l le r  genom at t  v isua l isera  re-
spektive fiirg. Detta kan vara ett
hjiilpmedel vid linjebestrimning.")
Polaritet iir antingen (+) maskulint
(yang) eller (-) feminint (yin). En
sensationell nyhet f6r alla Curry-
drabbade meddelas dven i forbi-
giende: om man "hflller pA ett rott
foremil blir man okiinslig for Cur-
ry." Det skulle alltsfi innebeira att
man i steillet for en kringlig om-
moblering av sovrummet skulle
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kunna riidda sin h[lsa genom att
inhandla en rod snuttetilt!

Bide i nummer 5 och nummer 6
1996 publiceras en ordlista med ett
20-tal termer som detinieras kort
men obegripligt. I nr 5 l6ser man
siledes om jordstrommar: "Enligt

vissa mritningar har j ordstrilnings-
linjerna en frekvens pfl 46,5 Hz och
en utslrickningsfrekvens ph 93 Hz
och kan s[rskiljas genom att man
frigar specifikt efter dem. Jordstrfll-
ning anvdnds, lite missvisande, som
ett sammanfattande begrepp for tex.
Curry- och Hartmanlinjer, vatten-
idror och sprickzoner". I ndsta num-
mer fdrklarasjordstrom somen "typ

av oregelbunden j ordstrilning .. . diir
bflde riktning och bredd varierar om
man foljer linjen. Speciellt linjens
mittzon (ca. 30 cm) zir skadlig. Frir-
gen eir svart. Enligt A Groths frek-
venstabell iirj ordstrdmmens grund-
frekvens: 4J ,3 Hz (mf elektricitet:
50 Hz.) Avstorningsfrekvens: 94.5
Hz" . Om detta innebiir att kunska-
pen har forfinats, utvecklats eller
kullkastats mellan nummer 5 och
nummer 6 undandrar sie mitt be-
ddmande.

Det finns alltsi en tendens till en
uppdelning av slagruteforbundets
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medlemmar i en "andlig" riktning
och en "empirisk". I den forra ut-
trycker man farhigor fdr att fdrbun-
det ska forvandlas till en vetenskap-
lig klubb. Diir blandas osterliindsk
visdom (chakra, yin och yang), med"Gud fader, Jesus och den Helige
Ande" (hos en viss Lasse Martins-
son) och New Age-flum (kristaller,
chi-flode).

Den vetenskapliga fraktionen
befinner sig i ett mycket fruktbriran-
de skede: vade "forskare" kan utan
stdrre kritik "upptdcka" egna fore-
teelser, miita upp dem, beneimna
dem och ffl en helsida publicerad i
Slagrutan. En letar efter jordstril-
ningsfrilt, en annan geopatogena
energifiilt, en tredje vattenfldror, en
fj[rde studerar granplantor., en fem-
te sprickzoner i urberget O

De riktigt rirelystna kan t.o.m. ffl
ett eget begrepp uppkallat efter sig:"den sk. Mornerska rytmen, som
innebrir att det fyra ginger per dygn
sker en sammandragning i Curry-
och Hartmannrutornas linjebredd
(ungefrir klockan 03, 0J, 13 och

2O)" iir exempel pfl detta.

Den gladaste stunden tick jag
som skeptisk ldsare av ett press-
klipp frf ln t idningen Bohusldn-
ningen, diir komminister Anders
Lindstrdm i en fyrspaltig artikel med
bibelcitat forsdker visa att det stri-
der mot Guds vilja att anvdnda slag-
ruta. Visserligen fungerar slagru-
tan, men dess hanterande kan vara
rent farligt: slagrutor har slagit upp
i ansiktet pfl folk som hillit dem och
slagrutor av j rirn har blivit glodande
heta osv. Redaktoren for Slagrutan
avstflr frfln kommentar, och det eor
jag med.

Sammanfattningsvis blir mitt in-
tryck att slagrutefolket har rdtt kul,
vare sig de upplever sig som delak-
tiga i urgammal forborgad visdom,
kiinner att de besitter civernaturliga
gflvor eller lattjar forskare och
svdnger sig med fdlt, energier, pola-
ritet, gitternrit och stdrzoner.

Niels Hovrndller

ilAe RuTA Fi-> R
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Reptricket bast pa reprisen
Ett av de mest kfinda icke-religidsa
miraklerna dr det indiska reptricket
som finns beskrivet i ogonvittnes-
skildringar alltsedan 1300-talet. I
korthet gir det klassiska tricket ut
pfl att en magiker sliinger en reprin-
da rakt upp i luften, varp6 repet
forblir stiende. En pojke klzittrar
upp,och nrirhan nirtoppen av repet
forsvinner han. Magikern beordrar
pojken att fltervdnda, men denne
vdgrar, varpfl magikern kkittrar upp
med en kniv, bara for att ocksfl fdr-
svinna. Strax dzirefter faller pojkens
kroppsdelar ned till marken. Magi-
kern iterviinder nedfor repet och
tdcker civer pojkens kroppsdelar,
varpi denne mirakuldst iteruppstir
oskadad.

Detta legendariska trick blev
mycket omtalat pe 1800-talet och
belciningar utfdstes till den som kun-
de upprepa det. Dock har ingen nfl-
gonsin gjort ansprflk pfl en sfldan
beloning, varfor skildringarna har
avfrirdats som hallucinationer eller
som beriittelser av hypnotiserade
personer eller bluffmakare. En an-
nan tf,nkbar fdrklaring f,r att ogon-
vittnena i sjiilva verket beskidat
vanliga indiska gatumagiker och
sedan alltmer overdrivit sina skild-
ringar av dem.

Tvfl forskare vid en psykologisii
institution i England unde;stikre ,L- il
sistnrimnda mojligheten och antog
att i sfl fall borde miraklerna beskri--
vas som alltmer fantastiska ju liing-
re tid som forflutit mellan hzindel-
sen och skildringen av den. Studien
beskrev i tidskriften Nature den 19
september 1996 och granskade 48
publicerade ogonvittnesskildringar.
Rapporter uteslOts om de var
sekundzirberiittelser, saknade flrtal,
saknade beskrivning av upptrzidan-
det eller inneholl alltfor fi detaljer
frin hiindelsen. Efter denna kritiska
granskning iterstod 21 skildringar
som klassificerades i fem katego-
rier efter hur avancerat tricket var
(se tabell).

Ett tydligt samband framgir mel-
lan trickens svirighetsgrad och den
tid som gfltt mellan hdndelsen och
skildringen av den. De tre enklaste
fallen, diiren pojke helt enkelt kliitt-
rar uppfor ett rep och ned igen be-
skrivs i genomsnitt fyra Ar efterit.
De mest avancerade miraklerna, ddr
pojken fcirsvann vid repets topp och
sedan uppenbarade sig i en korg
som hela tiden funnits i allas isyn,
hade i genomsnitt beskrivits heIa42
flr efter hiindelserna. Siledes verkar
Ogonvittnenas beskrivning bli allt-
mer avancerad ju liingre tid som

forflutit. Dzirmed miste skildring-
i4i'fJ.-r ar de rTleI 4.ancerade triCken
starkt itrfigasrittas.

Men kan man inte itminstone
frista tilltro till de enklaste mirak-
lerna? En undersdkning av det trick
som beskrevs kortast inpi sjiilva
hrindelsen, efter endast tvA ir, tyder
pfl att dven skildringen av de enklas-
te tricken lir op6litliga. Detta ogon-
vittne pistod sig ha sett ett reptrick
och till och med fotograferat det.
Granskning av fotografiet avsloja-
de ernellertid ett vanligt balanstrick
av ett barn pi en lflng b.ambusting
som holls av en artist. Ogonvittnet
erkdnde dfl att detta strimde. SAledes
kan vittnen i sjiilva verket ha sett
mycket enkla trick och sedan lagt
till detaljer frin indiska gatuma-
giker eller mytologiska berrittelser.

Osokt for denna studie tankarna
till andra pAstidda mirakler som
nedtecknades decennier efter att de
dgt rum, och di inte ens av ogonvitt-
nena sjiilva.

Dan Larhantmur
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biverkningar faller pfl sin egen orim-
lighet. De verksamma substanserna
i naturldkemedel liksom i vanliga
liikemedel rir kemiska dmnen. I
Sverige ar ca hlilften av alla liike-
medel - antibiotika och vitaminer ej
medriiknade - baserade pi en natur-
produkt. Nflgra exempel iir korti-
son, kodein, hjiirtglykosider och
skopolamin. Dessa kemikalier kan,
nigot forenklat, sdgas verka genom
att de binds till mottagare (s.k.
receptorer) i kroppen cch diirigenom
pfr olika siitt piverkar vira celler.
Denna process iir identisk obero-
ende av om substansen kommer frin
en vdxt eller iir syntetiserad pi ett
laboratorium.

Tidigare var det enda kravet pfl
naturmedel att slutprodukten skulle
vara ofarlig. For att forhindra bi-
verkningar var ofta doserna si smi,
att halten verksam substans blev en
brflkdel av den i motsvarande
registrerade liikemedel. For att fi
registrera ett vanligt liikemedel krliv-
des dziremot fullstiindig dokumen-
tation av de biverkningar som finns.
Kanske zir det diirifrfln missuppfatt-
ningen kommer att vanliga liike-
medel, men inte naturmedel, har
biverkningar?

Naturen rir dynamisk och i stiin-
dig forvandling. En av foruts[ttning-
arna for att livet ska kunna anpassa
sig till en fcirdnderlig miljo eir vari-
abilitet. Diirfdr ser receptorer i olika
personers kroppar nAgot olika ut,
och av safitma anledning tir vdxter-
nas produktion av substans-er vdl-
digt olika. Dessutom varierar hal-
terna av samma substans i en vdxt
med flrstiden. Viixtmaterial inne-
hAller ocksi en mzingd olika kemi-
kalier som kan interagera med var-
andra pfl olika s:itt och dririgenom
oka variabiliteten. Det ;ir variabilitet
som ger upphov till biverkningar;
doseringen passerar kitt grtinsen for

vad som zir hiilsosamt, och dzirfcir
kan man fcirvrinta sig fler biverk-
ningar av naturliikemedel dn av allo-
patiska liikemedel.

Vad den moderna vetenskapen
f6rsoker gdra iir att minska den va-
riabilitet som inte beror pA mzin-
niskokroppen. Diirfor vill man ha sfl
rena substanser som mojligt. Man
kan jiimfora naturmedel och mo-
derna liikemedel med prickskytte.
Naturmedlet zir ett hagelgevdr, som
ger stor spridning pfl skotten och kitt
missar miltavlan (biverkningar).
medan fi skott trriffar mitt i prick.
Ett allopatiskt liikemedel dziremor
har hog precision och traffar oflare
i prick, med fdrre missar av tavlan.

Sammanfattningsvis finns det
inget skiil att misstro den moderna
medicinen. Vira l[kemedel rir ef-
fektivare och har fdrre biverkningar
6n motsvarande naturmedel. Dess-
utom bygger de pfl den beprovade
vetenskapliga erfarenheten, som 6r
det enda siittet att fi riktig kunskap.
Att overge vetenskapen och overgi
till spekulationer och tusenflrig vis-
dom dr att l6mna det moderna
kunskaps samhlillet ryggen och bana
viig for auktoritzira system. Sett ur
detta vidare perspektiv rir det inte
bara synd om de personer som fir
sf,mre vflrd genom att overge den
moderna lzikekonsten; det eir skad-
ligt fdr det demokratiska samhrillet.

Lita pA den moderna medicinen!
Fredrik Bendz, apotekarstuderan-
de i Uppsala, har retat sig pfl "okun-

niga och rent av absurda pAstienden
om naturmedicin och skolmedicin i
insiindare i Uppsala Nya Tidning.
En inseindare (Gisela Carlsson 16/
10) pflstir t.ex. att ett allopatiskt
(skolmedicinskt) preparat "miste ha
biverkningar fcir att kunna re-
gistreras som ldkemedel, medan
naturmedel helt saknar biverk-
ningar". Folkvett flterger hiir i stora
drag den insiindare som Fredrik
skrev i ;irendet, och som infordes i
UNT i forkortat skick.

Fredrik vill jiimfora vetenskapen
med parla-mentarismen: "Den har
minga brister, men den [r demo-
kratisk och rir trots allt det bzista
systemet som provats hittills. Veten-
skapen dr demokratisk i den me-
ningen att den iir objektiv och fung-
erar lika for alla: om du och jag rir
oense om hur mycket en sten vdger,
kan vi komma fram till ett objektivt
resultat oavsett vem som utfor ex-
perimentet. Metoden zir objektiv,
och den ger lika resultat oavsett
vem som utfdr experimentet. Om vi
inte granskar fdreteelser vetenskap-
ligt finns det inget alternativt sys-
tem att ta till fcirutom den livsfarliga
auktoritetstron. "

Att en naturprodukt har anviints
traditionellt i tusentals ir uir ingen
garanti for att den iir effektiv. Ofta
kan felaktiga, auktoritrira teorier lig-
ga bakom en metod inom medi-
cinen, och sedan har den levat kvar
just genom auktoritetsargumentet
att si har man ju alltid gjort. Tvi
exempel pi detta iir homeopati och
Aderlitning. For att objektivt siiker-
strilla en metods effektivitet mflste
den underkastas vetenskapli g under-
sokning. Det finns helt enkelt inget
annat sritt att gora det p6.

Pistiendet att endast moderna
liikemedel, och inte naturmedel, har
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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.

Rolf Manne
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Amerikanskt fri kannande for
de elektromagnetiska ftlten

I en artikel i Newsweek den 11
november 1996 refereras en over
300 sidor lflng rapport frin det ame-
rikanska nationella forskningsrfldet
(National Research Council) om det
eventuella sambandet mellan elek-
tromagnetiska fAlt och cancer.

Rapporten zir en sammanstzillning
av civer 500 vetenskapliga studier,
och dess slutledning zir att elektro-
magnetisk strilning inte utgor n6-
gon hiilsorisk for mdnniskor.

Studier som i fdrstone kan verka
alarmerande visar sig vid ndrmare
kontroll vara behiiftade med sidana
metodfel, att det inte gflr att dra
nigra szikra slutsatser av dem. En
6kning av leukemifrekvensen bland
barn som bor ndra kraftledningar i
Denver, Colorado beror sannolikt

pA andra faktorer zin de fiilt som
genereras av ledningarna: ndr man
studerar de faktiska frilten i barnens
hem, fdrsvinner sambandet mellan
friltens styrka och forekomsten av
blodcancer. Kanske finns det en ge-
mensam bakgrundsvariabel (t.ex.
tringboddhet eller stark trafik) for
nrirheten till elledningarna och can-
cerfrekvensen? Eller utlcises leuke-
min av elektriska fiilt endast till-
sammans med en annan, hittills
okzind orsak?

Rapporten inneb[r visserligen
inte att det kan bevisas att fzilten rir
ofarliga, bara att det saknas bevis
for att de rir farliga, och fdr den som
vill reducera dven de minsta risker-
na ytterligare finns det mycket man
kan gdra: att flytta sig 30 cm bort
frAn en elektrisk apparat minskar
det elektriska fiiltet med 75 procent.
(Att Newsweek sonl exempel pi en
sfldan apparat ndmner en hirtork air
kanske inte si uppmuntrande, fcir
dven den hflrtorkande verkan torde
minska med avstAndet till anviinda-
ren.)

Niels Hovmoller
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Vetenskap och ovetenskap
i ny upplaga
"Vetenskap och ovetenskap - om
kunskapens hantverk och fuskverk",
som utkom i en fdrsta utgflva 1983,
dr en veilskriven och insiktsfull dis-
kussion av vad som skiljer rikta ve-
tenskap frin falsk vetenskap, t.ex.
varfdr astronomi bor riiknas som
vetenskap - men inte astrologi.

Det senaste decenniets utveck-
ling - med bland annat ett okande
intresse for andeskAderi och kris-
tallmagi och pflstflenden om sam-
band mellan modern fysik och oster-
liindsk mystik, har knappast mins-
kat behovet av det slags intellektu-
ella renhflllningsarbete som forfat-
taren Sven Ove Hansson medverkar
i genom sin bok. Att boken nu kom-
mer ut i en utokad och reviderad
upplaga zir diirfor vdlkommet.

Boken iir vrilskriven och kittliist
trots att iimnet behandlas noggrant
och seriost. I sex nrycket sakliga
huvudkapitel behandlar Hansson ve-
tenskapen och dess konkurrenter
frfln olika synpunkter. Genom att
mellan dessa kapitel spriinga in kor-
ta allegoriska berrittelser har fram-
strillningen ldttats upp och f6rfatta-
ren fitt utrymme att komplettera
den i ovrigt mycket sakliga fram-
st[llningen med ett mera emotio-
nellt element.

Boken innehflller en rad konkre-
ta exempel pfl rena falsarier som
givit spridning it spektakukira my-
ter, som till exempel Charles Ber-

litz' "D6dens triangel" och von Dii-
nikens fdregivna bevis for besdk av
utomjordiska varelser. I ett centralt
kapitel formulerar och diskuterar
Hansson ocksi sju viktiga kriterier
for att skilja mellan vetenskap och
pseudovetenskap - auktoritetstro,
experiment som inte kan upprepas,
handplockade exempel,, ovilja till
provning, likgiltighet for motsrigan-
de fakta, inbyggda undanflykter,
forklaringar overges utan att er-
srittas. Kriterielistan utgor en check-
lista som nog kan utgora en verk-
ningsfull "vaccination" av dem som
6nnu inte har angripits av pseudo-
vetenskapens virus. Om boken har
nigra stdrre fOrutsrittningar for att
overtyga den senare kategorin rir
v6l mera tveksamt, dven om forfat-
taren i en efterskrift hiivdar att han
har kommit i kontakt med m&nga
mrinniskor som under intryck av
sakargument har overgett sin tidig-
are tilltro till olika pseudovetenska-
per.

Forfattaren visar en sympatisk
respekt for behovet att.inte pA ett
lattvindigt sritt avvisa idEer bara for
att strider mot g[ngse uppfattningar
inom olika vetenskapsomriden - en
respekt som representanter for den
etablerade vetenskapen inte alltid
uppvisar. Hlir skulle jag dock gdrna
ha sett en nigot fylligare kritisk
diskussion av hur i och for sig kor-
rekta forskningsresultat ibland pre-

senteras pA ett vilseledande sf,tt, t.ex.
genom att man pistflr att forskning-
en har visat att vissa samband inte
existerar - trots att det som visats
snarare dr att man inte kunnat pivi-
sa ett samband. Att upprritthilla den
distinktionen 6r ocksi ett viktigt
intellektuellt renhillningsarbete.

Forfattaren striller och besvarar
(nekande) ocksi frflgan om vi inte
borde avstfl frin forskning, si ofta
som den lett till krig och forintelse.
Diskussionen i denna frflga rir vril
genomfdrd, men som helhet ligger
bokens behflllning iind6 i klargo-
randet av hur rnan, tiven som lek-
man, kan identifiera vad som san-
nolikt rlr pseudovetenskap.

Jttn-Erik Sttenssort

Sven Ove Hansson: Vetenskap
och ovetenskap - om kunskapens
hantverk och fuskverk. Tidens fbr-
lag I  995.

(Jan-Erik Svensson r ir  anst[ l ld
vid FOA. Han har bide inom och
utom sin ordinarie yrkesverksam-
h e t  i n t r e s s e r a t  s i g  f o r  v e t e n -
skapsteoretiska sporsmfll. )
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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 ?

I
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Kraftflilt i politiken

Centerparliets ungdomsfdrbund fi ck
i somras en ny ordfdrande, Magda-
lena Fransson. Hon har inte bara
lovat att fcirdubbla forbundets med-
lemsantal, utan iir ziven mycket in-
tresserad av gammal naturmedicin,
dnskar sig "helande hdnder", har
"mdtt kraftfiilt i rummen omkring
sig", samt tror att alla muinniskor
har en iingel som vrigleder dem.

(DN3 r/B 96)

Amalgamsanering
mot lungcancer

Socialstyrelsen vill dra in legitima-
tionen for tandldkaren Ragnar So-
derstrdm i Markaryd. Soderstrdm
har minst sagt annorlunda teorier
och behandlingsmetoder. Han ge-
nomfor bl.a. stora amalgamsane-
ringar, som hjlilper mot mycket: en
lungcancersjuk man blev helt frisk
efter en sfldan behandling, berzittar
Soderstrom.

Han har f,ven uppgivit f6r social-
styrelsens inspektcirer att han ffltt
kraft frin Gud att med hjalp av sin
aura och sina hrinder mobilisera
energi hos patienterna. Socialsty-
relsen misstzinker att Sciderstrom f,r
psykiskt st6rd och foreslflr att han
ska liikarundersokas. - De missupp-
fattar allting avsiktligt bara for att
jdvlas, svarar han.

( Kvcillsposten I0/I0 -96)

Sierska i spartider?

Stockholmskommissarien Walter
Kego blir hflrt angripen av tvi in-
sdndare i  t idningen Expressen.
Bland annat blir han beskylld for"agg ress i v ,  f undamen ta l i s t i sk
skepticism".

Anledningen till anklagelserna dr
att Kegd inte trorpi sierskan Saidas
formflga att hjiilpa polisen att hitta
fdrsvunna personer. I dessa ned-
skiirningstider borde vril en polis-
chef vara tacksam for all hjAlp som
gir att fA, menar en av insrindarna.

(Expressen 26/4 -96)
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Sierska i valtider

En Folkvettsldsare pfiminner om
sierskan Saidas spidom friin TV-
programmet Kalla fakta i februari
199 4. Det blir en socialdemokrati sk
regering efter 1994 frrs val. Ingvar
Carlsson blir statsmini ster men efter-
trrids i framtiden av en kvinna, dock
inte Mona Sahlin, spidde hon. Vi
vdntar med sprinning pi att Goran
Persson ska sliippa fram sin kvinn-
l isa sida.

Marknadsfiiringsmiss

Foretaget Naturmedical i Orsa mark-
nadsfor sig bland annat med hjalp
av reklarnblad som man fzister pA
parkerade bilar. Naturmedicals pre-
parat uppges kunna bota lungcancer,
astma, diabetes, reumatism, barn-
loshet med mera.

En dag satt ett reklamblad for
Naturmedicals preparat pA Christer
Backmans bil. Reklamen kunde
knappast vara mera felriktad - Chris-
ter Barkman iir verksjurist vid Lii-
kemedelsverket, och i steillet f'or en
ny kund fick Naturmedical ett vites-
forelii-egande pi 200 000 kronor med
forbud att anveinda pflstienden om
rnedicinska eff-ekter i marknadsfo-
ringen.

Alternativkurser

I rnedborgarskolans kursprogram
for viiren -97 leiser vi , atf man under
24 studietimmar kan bli undervisad
om alternativa terapier av Maria
Ekeroth Johansson, "dipl. zontera-
peut/ intui t iv kroppsterapeut och
akupresscir".

N:igra sidor l[ngre fram, under
rubriken "Jordstrilningen och de
elektriska fdlren. Vem blir sjuk?"
fflr man veta att "vrira nya kunska-
per om j ordstrirlningsfhlten, rlnnu si
leinge okrinda men registrerbara en-
ergier, kan vrigleda till biittre heilsa
och laingre liv." Forekisare zir Dick
Sj ober-e. "biofysiker".
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Melatonin I

Melatonin, ett hormon som produ-
ceras av tallkottkdrteln, iir ett riktigt
mirakelmedel, omman fflrtro mass-
media. Det ska bl.a. fiirebygga can-
cer, uppskjuta flldrandet, ersfltta P-
piller, fcirblittra minnet, hjiilpa mot
niithinneavlossning och 6ka den
sexuella njutningen.

I vissa liinder siilj s melatonin fritt,
men i Sverige lir det klassat som
liikemedel. Liikemedelsverket no-
terar att allt mer melatonin skrivits
ut under det gAngna 6ret. Verket
konstaterar ocksfl att sttidet fiir p&-
stienden om melatoninets fantas-
tiska egenskaper ?ir svagt. Det kan
mtijligen vara befogat att skriva ut
melatonin vid vissa sdmnrubb-
ningar, menar man. <ivrig anviind-
ning iir diiremot inte ftirenlig med
vetenskap och beprdvad erfarenhet.

Melatonin II

Pi planet hem frfln USA mtiterjour-
nalisten Lasse Arnell en svensk au
pair-flicka som entusiastiskt beriit-
tar om den nya drogen melatonin,"som alla miinniskor iiter". Anrell
iir sjiilv skeptisk: han tiinker att det
nog iir nagot skumt med ett preparat
som bflde gdr en pigg och sOmnig.
Och som missbrukas av au pair-
flickor.

(Aftonbladet 27/ I 0 -96 )
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Naturlflkemdel
blir livsmedel
Sedan den nya liikemedelslagen
trtidde i kraft 1993 har antalet natur-
liikemedel pfr marknaden minskat
kraftigt. Tillverkarna miste nu kun-
na presentera dokumentation som
visar att medlen iir oskadliga, att de
innehAllervad de p&stis g6ra och aff
de tillverkas underbetryggande for-
mer. Det kostar sl mycket att ta
fram dokumentation att tillverkar-
na hellre avregistrerar medlen om
ftirsiiljningen iir liten, enligt Bengt
Gustafsson p[ liikemedelsverket,
som ansvarar fiir godkflnnanden av
naturliikemedlen.

Att ett naturlflkemedel godkiinns
betyder dock inte att det ocksfl fung-
erar. De beh0ver inte genomgl kli-
niska priivningar pA saulma sfltt som
vanliga liikemedel. Enligt Bengt
Gustafsson kan man niimligen inte
stiilla samma krav pA naturlflkeme-
del som pfl moderna liikemedel.

Naturltikemedel som avregistre-
rats ffu inte siiljas. Men tillverkarna
kan ibland helt enkelt bestiimma sig
ftir att kalla medlen ftir livsmedel,
kosttillskott eller kosmetika i stiil-
let, och pfl sfl stitt kringgfl bestlim-
melserna. Ett nytt ftirslag om grllns-
dragning mellan liikemedel och livs-
medel iir dock pl viig.

(DN ten -%)

Ingen patientbrist

En kvinna i Appleton i Wisconsin i
USA har stiimt sin psykiater, som
stellt diagnosen personlighets-
klyvning och sedan tagit betalt ftir
gruppterapi. Llkaren hiivdar att
kvinnans psyke iir indelat i 120 oli-
ka personligheter och har inkasse-
rat 2 miljoner kronor av kvinnans
fcirstikringsbolag.

Prcfessorn och
ttcancerfrekvensentt

Sassa Akervall, som utsflgs till fuets
fiirvillare L993, figurerar nu som"sakkunnig i det of6rklarliga" i
Hemmets veckotidning. I nummer
4 | | 9 6 interoj uar hon professor eme-
ritus i maskinelement Leif Floberg,
som "lever€rat en och annan san-
ning till den moderna vetenskapen
genom tren".

En av dessa sanningar iir att han
har funnit orsaken till cancer: 'Jor-

dens puls" och "cancerfrekvensen"

sammanfaller niimligen. Ftin i viirl-
den kiinde alla till denna jordstr6l-
nings farlighet, enligt I-eif Flod-
berg:

- Men i och med att universiteten
bildades fdrm6rkades kunskapen.

Floberg pfistir sig vidare ha fun-
nit ftirklaringen inte bara till cancer,
utan till de flesta av vtra sjukdomar
(inklusive ryggskott): lven d[r
handlar det om jordstrfllning. Detra
pflstiende levererar Flobrg enligt
artikeln "utan minsta tillstymmelse
till skrytsam ton".

Miirner Yfigrar att sko sig

Tror du att en forskare som [r van
att arbeta sericist ska vara med pi en
amerikansk trollkarls jiidra jippon,
att girigheten ska slfl ut intellektet?"

Det svarar Nils-Axel Mdrner niir
tidningen Metros Cecilia Ahlbeck
frflgar honom varftir han sagt nej till
ett erbjudande frin James Randi att
mot ett bevis ftir att slagrutor fung-
erar fi 6,8 miljoner kronor.

Han fortsiitter: "Mitt enda intres-
se i det hela skulle vara att slfl en
sf;dan hiir mdrkrets riddare. Man
jag beh6ver inte gdra det, fdrjag har
si mycket pi fdtterna att jag-inte
behdver spela efter hans regler."
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