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Ur arkivet

GAMLA GODINGAR

”I UNT 15/8 1984 berättar Leif Boork, som leder det 
svenska ishockeylandslaget, att han har bett astrologer och 
grafologer betygsätta vissa egenskaper hos spelarna som är 
viktiga i ishockey.” (Folkvett 4/1984)

”Föreningen Ve-
tenskap och Folk-
bildning bildades i 
december 1982 för 
att ’främja folkbild-
ning om vetenskapens 
metoder och resultat’. 
Föreningen har nu 
fem års erfarenhet av 
sådant arbete. Mot 
den bakgrunden har 
föreningen beslutat 
att inrätta två årli-
ga utmärkelser, årets 
folkbildare och årets Litade till astrologer.
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förvillare.” Inledningen av ett förslag från styrelsen som 
årsmötet senare skulle ta ställning till. Förslaget gillades, 
och föreningens två utmärkelser var ett faktum. (Folkvett 
3/1987)

”När jag och min väninna var där deltog ett tiotal över-
spända, halvtokiga och godtrogna fruntimmer. Mycket 
handlar om sex, men det mesta tycks gå ut på att lura folk 

på pengar.” En kurs i 
parapsykologi på Vet-
tinge herrgård recense-
ras av en av deltagarna. 
(Folkvett 1/1991)

”För några år sedan 
delade Canberra Skep-
tics ut flygblad utanför 
en festival för alterna-
tivmedicin och ESP. Vi 

kammade hem en och annan poäng och fick publicitet för 
Skeptics, men vi åstadkom också att arrangemanget om-
nämndes på förstasidan i Canberra Times och att tusentals 
människor åkte till festivalen. Följande år struntade vi i 
festivalen, minst lika mycket av lättja som av genomtänkt 
planering, och den blev inte alls lika framgångsrik som 
den förra.” William Grey, aktivist i Australien, berättar om 
ett evigt dilemma för skeptiker. (Folkvett 1/1996)

”För hundra år sedan sa de flesta (inklusive medlem-
marna av kungahuset) ’dronning’, fast de skrev ’drott-
ning’. Idag är det många som säger ’mat-säck, öst-göte 
och värds-hus’ i stället för de förr allenarådande ’massäck, 
öschöte och värshus’.” Niels Hovmöller gör upp med någ-
ra inbitna språkmyter. (Folkvett 2/2003)

”Mycket handlar 

om sex, men det 

mesta tycks gå ut 

på att lura folk 

på pengar.” 
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I februari 2004 fick Jim Bacon, premiärminister i den 
australiska delstaten Tasmanien, besked att han hade långt 
framskriden lungcancer. Han fick en mängd tips: ”Av de 
157 skribenter som rekommenderade Bacon alternativa 
behandlingar specificerade fjorton inte behandlingsmeto-
den. De flesta av dessa begärde pengar för en ospecificerad 
behandling. I de återstående 143 breven rekommendera-
des framför allt meditation, kinesisk medicin, Laetril och 
olika slags dieter. Det förekom också rekommendationer 
om värmebehandling, C-vitamin, hajbrosk, yoghurt, gra-
pefrukt, ost, fasta, skrattbehandling m.m. Några av de re-
kommenderade metoderna är dokumenterat farliga, t.ex. 
Laetril som orsakat dödsfall (på grund av innehållet av 
cyanid i de aprikoskärnor varav medlet tillverkas).” (Folk-
vett 1/2006)
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