Sjukskoterska
varnadfor Biolightbehandling

rest som med stOrrstasannolikhet
En foretrridarefor ABF fornekar
kan forklarasi psyko-socialater- att man sponsratmiissan(NT l l/
mer.
10).Man hadebaraarrangeratnflgra
av foredragen,for att kritiskt pr6Aven den seridsaUFO-rorelsen
va nya foreteelseri samhiillet.
En sjukskoterskamedprivatpraktik blir tyviirr ofrivilliga myrspridarei
pi Lidingo har fitt en varning av och med att man informerar om
HakanBlomqvistinveinder(Folkhiilso- och sjukvirdens ansvars- hrindelsersom inte undersdktspi bladet Ostgoten l4/l}) am det iir
djupet. Drirmed bidrar man till en miirkligt att kritiskt belysa en f6renzimnd.
spridningav new age-rdrelsens
och teelsegenomatt baralita dessf6reSkdterskanhade behandlat en nyandlighetens
forestiillningar.En sprikarekomma till tals.
kvinnasledbesveir
medinfrarottljus, direkt farafinnsi attungdomarlocksfl kallad Biolight-behandling.En- as in i extremapolitiska
och religiligt socialstyrelsenfinns inget ve- osagrupper.UFO har
idagblivit en
tenskapligtstodfor att metodenhar del av ungdomskulturen.
Intresset
effekt.Ansvarsnrimnden
menarddr- unytdasredanav Le Pensfranska
fdr att skoterskanhandlatistridmot extremhdger
ochamerikanenLouis
vetenskapochbeprdvaderfarenhet. Farrakhanssvarta
muslimer. Det
biista
srittet
att
motverka
dennautKvinnanmedledbesvzir
blevbara
veckling
dr
sannolikt
att
seriosUFOseimreunderbehandlingen.
forskning
gors
inom
den
internatio- JournalistenLilian Ohrstdmutsigs
(DN r/3 -91)
nella skeptikerrdrelsens
ram."
til Arets folkbildare 1996.Nu debatterasutmdrkelsenpfl Svenska
dagbladetskultursidor.

Infekteradfolkbildardebatt

Skeptikerldmnar
UFO-rorelsen

ABFochockultismen

ABF sponsrarockultismoch pseuHflkanB lomqvist,sekulzirhumanist dovetenskap
och nyandlig sekteoch skeptiker,lzimnarefter mflnga rism.Det menar
Hikan.Blomqvisti
irs arbeteden svenskaUFO-rorel- en artikeli Folkbladet
Ostgoten(6/
sen av ideologiskaoch personliga r0 -97).
skZil.Han kommer att rigna sig 6t
Enligt annonsernasponsrade
frilansjournalistikinom omri:dena
netmligen
ABF den s.k. Visdomslivsflskfldning,religion,sekter,new
mdssan
i
Nomkoping
i slutetav sepage, sekukirhumanism,etik, samhiillsfrflgor,psykologim.m.Sittide- tember.En avtalarnavar StenLindologiska stiillningstagande
formu- gren. Enligt Blomqvist sliger sig
Lindgrenbl.a.dirigeratefatsflottor
lerar han pi foljandevis:
over Sverigeoch sti i kontakt med
"Den seriosa
UFO-rdrelsensun- "det kosmiskabr6draskapet".
dersdkningarvisar
atti stortsettalla
Vrirreir dock, menarB lomqvist,
UFO-rapporterkan ges naturliga
forklaringar.Fleraav debiistaUFO- eiratt Lindgreningir i ett neitverkav
fallen i Sverigehar vid djupunder- antisemiter.En av Lindgrensndra
s6kningarvisatsig hapsykologiska medarbetaredr till exempel Lars
f6rklaringar. N[r andelen troliga Adelskoghi Skdvde, som bland
foren antimilitiira missilerochflygplan,elek- annanuppmiirksammats
semitisk
hemsida
pfl
Internet
med
triskaurladdningsfenomen
etc.dras
"Ar EU judegrej?"
titeln
en
bort iterstir en ndrmastf6rsumbar
Folkvett nr 2 7997

L

Bakg.runden
eiren positiv recensionav Ohrstr6msbok "Sex, ldgner
och terapi". Erik Rodenbergangriper recensionenoch recensenten,
Knut Ahnlund, svarar.
"Att
en fcirfattare som Lilian
Ohrstrdm,som si uppenbartvisat
sig oformdgen till siviil saklighet
som elementrirkontroll, av Vetens$upoch Folkbildningurndmntsrill
'Arets
folkbildare' dr fdrvisso tragiskt", skriver Erik Rodenberg
Knut Ahnlund svarar:"En av de
fi gladjandehiindelsernai der hiir
sammanhangetvar att Lilian Otrrstrom 1996av Vetenskapoch Folkbildning utniimndestill 'irers folkbildare'."

(SvD4/rr -97)
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Healingochsocial- NewAgeochplAn- Tefatvarspionplan
boken
bidrag
De flesta rapporternaom UFO:n
En kvinna i Angermanlandfflr socialbidragfor att kunnabetalaen healer. Det iir innebdrdeni en dom frin
kammarreitten
i Sundsvall.Kammarrrittengir diirmedemotbfldesocialnrimndoch linsriitt.
Kvinnan fir r?itttill 9200 kronor
forbehandlingi mannenshem,samt
4274 kronor for telefonkostnader.
Behandlingenbestodi "energioverforing", somdelvisskeddepertelefon.
Mannensomutfdrdebehandlingen lr fore detta innehavareav en
TV-affiir. Han pistir sig ha botat
bide cancersjukaoch ryggpatienter. Han kan inte sjiilv forklara vad
"miste
han gor, men menaratt man
ut i kosmos" fdr att kunna forklara
hur behandlingenfungerar.
Den behandladekvinnan, som
sedantvi flr [r sjukskrivenpAgrund
av ingestattacker,har enligt liikarintyg kunnat minska sitt intag av
tablettersedanden
ingestdzimpande
alternativabehandlingeninleddes.
En av kammarrdttensledamdter
anfordeskiljaktig meningi domen.

(DN r2t4 -97)

i Metro
Fdreningen
GratistidningenMetro, som delas
ut i Stockholmstunnelbana,hade
den 15 augustiett storrereportage
f6reningenVetenskapochfolkbildning.

Litteraturkritkern Nina Bjork har
varit pi New Age-mzissa
i Malmd
Hon fdrvflnas6ver hur mycket man
forveintas
konsumerafdratt oka sin
andlighet:
"Andlighet och kommerstycks

under 50- och 60-taletberoddepfl
att folk fAtt se glimtar av amerikanska spionplan.Det framgir av en
rapport frin underriittelsetjiinsten
CIA.

De amerikanskamyndigheterna
valde dock att ljuga for att hemligalltsfli vattumannens
tidsilder inte
planen.Niir nfigonhaderflkat
liingresti i nigot motsatsforhillan- hilla
planen,
se
forsokteflygvapnetbortde.Tveirtomtyckstjocklekenpfldin
forklara
genom att
observationerna
plflnbokkunnamiita gradenav din
hiinvisa
till
atmosfririska
fenomen.
inre mognad", konstaterarNina
Bjork.
Det iir si vitt manvet forstagingen
amerikanskafederala myndig(DN 6ts -97)
hetererkdnneratt de ljugit.
(KvP 5/8 -97)

Nominera
Arets
pristagare!
valkomnar
forqlagpAkandidater
Sty;elsen
till'Aretsfolkbildare
ochAre"td
forvillare
frAn
foreningens
medlemmar.
Vdnddig meddinaforslagdirekttill nAgoni
styrelsen,
ellerskrivett brevtillVetenskap
och Folkbildning,
Box185,10123 Stockholm.Mdrkkuvertet"pristagare
1997".

I reportagetintervjuadesfdreningens ordforandePer-Olof Hulth
och Folkvetts ansvarigeutgivare
Sven Ove Hansson.Aven utmtirkelsen"Arets f6rvillare" uppmdrksammas.
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P.C. Jersildom hoten motvetenskapen
Under rubriken "de nya hotenmot
vetenskapen"
refererarP. C. Jersild
en debattom vetenskapoch antivetenskapsom fdrts i januarinumret
avScientificAmerican.Detrefrrimstahotenmot vetenskapen
kommer
frin kreationismen,New Age och
feminismen,menar debattorernai
den amerikanskatidskriften.

I bokendriver Horgantesenatt,
trots att det idag lever fler vetenskapsmiinoch bedrivs mer forskning rinnigonsin i historien,blir de
viktiga ochgrundl[ggandeuppriickterna allt fiire och obetydligare.
Horgantyckersig till ochmedkunna fdrutsiigaatt vi ndstaneirframme
vid "kunskapensgrd.nser".Boken
har irriterat och oroat och vdckt en
hel del debatt. Bl. a. tog Dagens
Nyheter in ett pratigt och intetsrigandeangrepppfl bokenav JohnL.
Casti,en av de "chaoplexologists"
somHorganfarovarsamtframmed.
Akademikeroch universitetsfolkiir
kanskefr[mst oroade6ver att boken kan bidra till en attityd hos
allmeinheten
och politiker som pA
sikt hotarfinansieringen.

JersildframhAlleratt den svenska situationenskiljer sig frin den
amerikanska.
Kreationismeniir inte
s[rskilt inflytelseriki Sverige,och
svenskafeminister zir inte vetenskapsfientligapi sammasritt som
vissaamerikanskor.
Sj?ilvtyckerjag att dettir en rolig
Jersild funderar Zindi: "Nigon- och liittliist bok med mflngarlnkstansgflr rimligen en grdnsfor det vlirda och insiktsfulla synpunkter
meningsfullai att anliiggaett ge- om forskningenoch desskrindaste
Boken har en suntkrinusperspektiv...
Det kan inte gairna fdretrzidare.
finnas en multiplikationstabellfdr tisk attityd till auktoriteteroch dr
oftast elak mot de kiindisar som
md.n,och en for kvinnor."
intervjuas.
(DN 21/4 -97)
Somalltingsomkoncentrerar
sig
pi dekrindasteoch detmestspektakuliiratenderardendockattbli ytlig
ochihfllig.BokeniiruppbyggOtiring
intervjuermedkiindaforskareinom
m&nga olika omrflden. Fysiken,
matematikenoch de nya modeinFOrnflgra[r sedanspekulerades
en riktningarnainom dettagebit,kaos
hel del i populiirvetenskap
och me- och komplexitet,fflr stortutrymme.
dia om man bdrjade ndrma sig en Artificiell intelligens, hjiirn- och
slutgiltig fysikalisk teori som fdr- medvetandeforskning,
evolutionsklarar allting. En sidan teori be- och molekyl2irbiologisamt vetenn6mndesen "TOE" ( Theory Of skapsfilosofibehandlasocksi.Mera
Everything). Nu har den debatten till[mpade omriden som kemi,
tagit sig en ny veindningefter att materialvetenskap
och elektronik,
vetenskapsjournalisten
John Hor- liksom ndstanall teknologi,forbigankommit ut med boken TheEnd gis helt.
of Science; Facing the Lintits of
Att de stora upptiickternakomKnowledge in the Twilight of the
mer
allt glesarekan jag hfllla med
ScientfficAge (Addison-Wesley,
om.
grundl[ggandevetenskapEn
I 9e6).
Iig upptiickt kan ju bara g6ras en

Hallervetenskapen
pAatt ta slut?
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ging och for varje ny uppt[ckt ligger det i sakensnatur att det blir
svirare att g6ra ytterligareen. Om
det inte var s6'skulle viirlden vara
mycket svflrbegriplig.Einsreinhar
sagtatt det konstigastemedveirlden
iir att den gir att begripa. Anledningen till att den i viss mfln kan
begripasdr att den styrs av nigra f6.
fundamentalalagar. Annars skulle
inte vetenskapvaram6jlig attbedriva. Samtidigthar det den sjiilvklara
konsekvensen
attdeteirmycketsvirt
att g6ranya fundamentalaupptackter.
Om dettaatt gora nya grundliiggandeupptackteriir synonymtmed
vetenskapsi kanske man kunde
hilla med Horganoch seigaatt den i
varje fall bdrjat utvecklasberydligr
lingsammare, jlimfdrt med borjan
av 1900-talet.
Jagvill dockbestrida
att det iir dettasom dr "vetenskap"
och ingentingannat.
Nittionio procentav alla vetenskapsmzingdr inga nya upptrickter
overhuvudtaget.Dettabetyderabsolut inte att derasliv och g[rning
varit forfelade. Vetenskapiir inte i
forsta hand att g6ra en viktig upptiickt, publiceraden och kasserain
Nobelpriset.Vetenskapdr attkunna
forstflochtill[mpa naturlagarna
och
anvrindaden vetenskapligametoden.Vetenskapinneb[r mestatt tilliimpakiindateorierpi att kisapraktiskaochtekniskaproblem.Sistmen
inte minst f,r det vetenskapens
uppgift att uppriitthilla kompetenspi
minga svira och tekniskt viktiga
omriden och att fora dennakompetens vidare till nya generationer.
Vetenskapendr integjord i och med
att upptiickten[r gjord, beskriven
och stlilld pi bibliotekenshyllor.
Den mflste,med stor m6da, 6terer-
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