
Sjukskoterska
varnad for Biolight-
behandling
En sj ukskoterska med privatpraktik
pi Lidingo har fitt en varning av
hiilso- och sjukvirdens ansvars-
nzimnd.

Skdterskan hade behandlat en
kvinnas ledbesveir med infrarott ljus,
sfl kallad Biolight-behandling. En-
ligt socialstyrelsen finns inget ve-
tenskapligt stod for att metoden har
effekt. Ansvarsnrimnden menar ddr-
fdr att skoterskan handlati strid mot
vetenskap och beprdvad erfarenhet.

Kvinnan med ledbesvzir blev bara
seimre under behandlingen.

(DN r/3 -91)

rest som med stOrrsta sannolikhet
kan forklaras i psyko-sociala ter-
mer.

Aven den seridsa UFO-rorelsen
blir tyviirr ofrivilliga myrspridare i
och med att man informerar om
hrindelser som inte undersdkts pi
djupet. Drirmed bidrar man till en
spridning av new age-rdrelsens och
nyandlighetens forestiillningar. En
direkt fara finns i att ungdomar lock-
as in i extrema politiska och religi-
osa grupper. UFO har idag blivit en
del av ungdomskulturen. Intresset
unytdas redan av Le Pens franska
extremhdger och amerikanen Louis
Farrakhans svarta muslimer. Det
biista srittet att motverka denna ut-
veckling dr sannolikt att serios UFO-
forskning gors inom den internatio-
nella skeptikerrdrelsens ram."

En foretrridare for ABF fornekar
att man sponsrat miissan (NT l l/
10). Man hade bara arrangerat nflg-
ra av foredragen, for att kritiskt pr6-
va nya foreteelser i samhiillet.

Hakan Blomqvist inveinder (Folk-
bladet Ostgoten l4/l}) am det iir
miirkligt att kritiskt belysa en f6re-
teelse genom att bara lita dess f6re-
sprikare komma till tals.

I nfekterad fol kbi ldar-
debatt
Journalisten Lilian Ohrstdm utsigs
til Arets folkbildare 1996. Nu de-
batteras utmdrkelsen pfl Svenska
dagbladets kultursidor.

Bakg.runden eir en positiv recen-
sion av Ohrstr6ms bok "Sex, ldgner
och terapi". Erik Rodenberg angri-
per recensionen och recensenten,
Knut Ahnlund, svarar.

"Att en fcirfattare som Lilian
Ohrstrdm, som si uppenbart visat
sig oformdgen till siviil saklighet
som elementrir kontroll, av Veten-
s$up och Folkbildning urndmnts rill'Arets folkbildare' dr fdrvisso tra-
giskt", skriver Erik Rodenberg

Knut Ahnlund svarar: "En av de
fi gladjande hiindelserna i der hiir
sammanhanget var att Lilian Otrr-
strom 1996 av Vetenskap och Folk-
bildning utniimndes till 'irers folk-
bildare'."

(SvD 4/rr -97)

Skeptiker ldmnar
UFO-rorelsen
Hflkan B lomqvist, sekulzirhumanist
och skeptiker, lzimnar efter mflnga
irs arbete den svenska UFO-rorel-
sen av ideologiska och personliga
skZil. Han kommer att rigna sig 6t
frilansjournalistik inom omri:dena
livsflskfldning, religion, sekter, new
age, sekukirhumanism, etik, sam-
hiillsfrflgor, psykologi m.m. Sitt ide-
ologiska stiillningstagande formu-
lerar han pi foljande vis:

"Den seriosa UFO-rdrelsens un-
dersdkningarvisar att i stort sett alla
UFO-rapporter kan ges naturliga
forklaringar. Flera av de biista UFO-
fallen i Sverige har vid djupunder-
s6kningar visat sig ha psykologiska
f6rklaringar. N[r andelen troliga
militiira missiler och flygplan, elek-
triska urladdningsfenomen etc. dras
bort iterstir en ndrmast f6rsumbar

Folkvett nr 2 7997

ABF och ockultis-
men
ABF sponsrar ockultism och pseu-
dovetenskap och nyandlig sekte-
rism. Det menar Hikan.Blomqvist i
en artikel i Folkbladet Ostgoten (6/
r0 -97).

Enligt annonserna sponsrade
netmligen ABF den s.k. Visdoms-
mdssan i Nomkoping i slutet av sep-
tember. En av talarna var Sten Lind-
gren. Enligt Blomqvist sliger sig
Lindgren bl.a. dirigera tefatsflottor
over Sverige och sti i kontakt med"det kosmiska br6draskapet".

Vrirre ir dock, menar B lomqvist,
eir att Lindgren ingir i ett neitverk av
antisemiter. En av Lindgrens ndra
medarbetare dr till exempel Lars
Adelskogh i Skdvde, som bland
annan uppmiirksammats foren anti-
semitisk hemsida pfl Internet med
titeln "Ar EU en judegrej?"

L
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Nominera Arets
pristagare!

Sty;elsen valkomnar forqlag pA kandidater
till 'Arets folkbildare och Are"td forvillare frAn

Vdnd dig med dina forslag direkt ti l l nAgon i
styrelsen, eller skriv ett brev till Vetenskap
och Folkbildning, Box 185, 101 23 Stock-
holm. Mdrk kuvertet "pristagare 1997".

Folkvett nr 21997

Healing och social-
bidrag
En kvinna i Angermanland fflr soci-
albidrag for att kunna betala en hea-
ler. Det iir innebdrden i en dom frin
kammarreitten i Sundsvall. Kammar-
rritten gir diirmed emot bflde social-
nrimnd och linsriitt.

Kvinnan fir r?itt till 9200 kronor
forbehandling i mannens hem, samt
4274 kronor for telefonkostnader.
Behandlingen bestod i "energiover-

foring", som delvis skedde per tele-
fon.

Mannen som utfdrde behandling-
en lr fore detta innehavare av en
TV-affiir. Han pistir sig ha botat
bide cancersjuka och ryggpatien-
ter. Han kan inte sjiilv forklara vad
han gor, men menar att man "miste

ut i kosmos" fdr att kunna forklara
hur behandlingen fungerar.

Den behandlade kvinnan, som
sedan tvi flr [r sjukskriven pA grund
av ingestattacker, har enligt liikar-
intyg kunnat minska sitt intag av
ingestdzimpande tabletter sedan den
alternativa behandlingen inleddes.

En av kammarrdttens ledamdter
anforde skiljaktig mening i domen.

(DN r2t4 -97)

Gratistidningen Metro, som delas
ut i Stockholms tunnelbana, hade
den 15 augusti ett storre reportage
f6reningen Vetenskap och folkbild-
ning.

I reportaget intervjuades fdren-
ingens ordforande Per-Olof Hulth
och Folkvetts ansvarige utgivare
Sven Ove Hansson. Aven utmtir-
kelsen "Arets f6rvillare" uppmdrk-
sammas.
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New Age och plAn-
boken
Litteraturkritkern Nina Bjork har
varit pi New Age-mzissa i Malmd
Hon fdrvflnas 6ver hur mycket man
forveintas konsumerafdr att oka sin
andlighet:

"Andlighet och kommers tycks
alltsfl i vattumannens tidsilder inte
liingre sti i nigot motsatsforhillan-
de. Tveirtom tycks tjockleken pfl din
plflnbok kunna miita graden av din
inre mognad", konstaterar Nina
Bjork.

(DN 6ts -97)

Tefat var spionplan
De flesta rapporterna om UFO:n
under 50- och 60-talet berodde pfl
att folk fAtt se glimtar av amerikan-
ska spionplan. Det framgir av en
rapport frin underriittelsetjiinsten
CIA.

De amerikanska myndigheterna
valde dock att ljuga for att hemlig-
hilla planen. Niir nfigon hade rflkat
se planen, forsokte flygvapnet bort-
forklara observationerna genom att
hiinvisa till atmosfririska fenomen.

Det iir si vitt man vet forsta ging-
en amerikanska federala myndig-
heter erkdnner att de ljugit.

(KvP 5/8 -97)

Fdreningen i Metro foreningens medlemmar.



P. C. Jersild om ho-
ten mot vetenska-
pen
Under rubriken "de nya hoten mot
vetenskapen" refererar P. C. Jersild
en debatt om vetenskap och antive-
tenskap som fdrts i januarinumret
av Scientific American.De tre frrim-
sta hoten mot vetenskapen kommer
frin kreationismen, New Age och
feminismen, menar debattorerna i
den amerikanska tidskriften.

Jersild framhAller att den svens-
ka situationen skiljer sig frin den
amerikanska. Kreationismen iir inte
s[rskilt inflytelserik i Sverige, och
svenska feminister zir inte veten-
skapsfientliga pi samma sritt som
vissa amerikanskor.

Jersild funderar Zindi: "Nigon-

stans gflr rimligen en grdns for det
meningsfulla i att anliigga ett ge-
nusperspektiv... Det kan inte gairna
finnas en multiplikationstabell fdr
md.n, och en for kvinnor."

(DN 21/4 -97)

Haller vetenskapen
pA att ta slut?
FOr nflgra [r sedan spekulerades en
hel del i populiirvetenskap och me-
dia om man bdrjade ndrma sig en
slutgiltig fysikalisk teori som fdr-
klarar allting. En sidan teori be-
n6mndes en "TOE" ( Theory Of
Everything). Nu har den debatten
tagit sig en ny veindning efter att
vetenskapsjournalisten John Hor-
gan kommit ut med boken The End
of Science; Facing the Lintits of
Knowledge in the Twilight of the
Scientffic Age (Addison-Wesley,
I 9e6).

Folkvett nr 21997

I boken driver Horgan tesen att,
trots att det idag lever fler veten-
skapsmiin och bedrivs mer forsk-
ning rin nigonsin i historien, blir de
viktiga och grundl[ggande uppriick-
terna allt fiire och obetydligare.
Horgan tycker sig till och med kun-
na fdrutsiiga att vi ndstan eir framme
vid "kunskapens grd.nser". Boken
har irriterat och oroat och vdckt en
hel del debatt. Bl. a. tog Dagens
Nyheter in ett pratigt och intetsri-
gande angrepp pfl boken av John L.
Casti, en av de "chaoplexologists"

somHorgan farovarsamt fram med.
Akademiker oc h universitetsfolk iir
kanske fr[mst oroade 6ver att bo-
ken kan bidra till en attityd hos
allmeinheten och politiker som pA
sikt hotar finansieringen.

Sj?ilv tyckerjag att det tir en rolig
och liittliist bok med mflnga rlnk-
vlirda och insiktsfulla synpunkter
om forskningen och dess krindaste
fdretrzidare. Boken har en sunt kri-
tisk attityd till auktoriteter och dr
oftast elak mot de kiindisar som
intervjuas.

Som allting som koncentrerar sig
pi de krindaste och det mest spekta-
kuliira tenderar den dock att bli ytlig
och ihfllig. Boken iiruppbyggO tiring
intervjuer med kiinda forskare inom
m&nga olika omrflden. Fysiken,
matematiken och de nya modein-
riktningarna inom detta gebit, kaos
och komplexitet, fflr stort utrymme.
Artificiell intelligens, hjiirn- och
medvetandeforskning, evolutions-
och molekyl2irbiologi samt veten-
skapsfilosofi behandlas ocksi. Mera
ti l l [mpade omriden som kemi,
materialvetenskap och elektronik,
liksom ndstan all teknologi, forbi-
gis helt.

Att de stora upptiickterna kom-
mer allt glesare kan jag hfllla med
om. En grundl[ggande vetenskap-
Iig upptiickt kan ju bara g6ras en

ging och for varje ny uppt[ckt lig-
ger det i sakens natur att det blir
svirare att g6ra ytterligare en. Om
det inte var s6' skulle viirlden vara
mycket svflrbegriplig. Einsrein har
sagt att det konstigaste med veirlden
iir att den gir att begripa. Anled-
ningen till att den i viss mfln kan
begripas dr att den styrs av nigra f6.
fundamentala lagar. Annars skulle
inte vetenskap vara m6jlig att bedri-
va. Samtidigt har det den sjiilvklara
konsekvensen att det eir mycket svirt
att g6ra nya fundamentala upptack-
ter.

Om detta att gora nya grundliig-
gande upptackter iir synonymt med
vetenskap si kanske man kunde
hilla med Horgan och seiga att den i
varje fall bdrjat utvecklas berydligr
lingsammare, jlimfdrt med borjan
av 1900-talet. Jag vill dock bestrida
att det iir detta som dr "vetenskap"

och ingenting annat.

Nittionio procent av alla veten-
skapsmzin gdr inga nya upptrickter
overhuvud taget. Detta betyder ab-
solut inte att deras liv och g[rning
varit forfelade. Vetenskap iir inte i
forsta hand att g6ra en viktig upp-
tiickt, publicera den och kassera in
Nobelpriset. Vetenskap dr att kunna
forstfl och till[mpa naturlagarna och
anvrinda den vetenskapliga meto-
den. Vetenskap inneb[r mest att til-
liimpa kiinda teorier pi att kisa prak-
tiska och tekniska problem. Sist men
inte minst f,r det vetenskapens upp-
gift att uppriitthilla kompetens pi
minga svira och tekniskt viktiga
omriden och att fora denna kompe-
tens vidare till nya generationer.
Vetenskapen dr inte gjord i och med
att upptiickten [r gjord, beskriven
och stlilld pi bibliotekens hyllor.
Den mflste, med stor m6da, 6terer-
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