
- Fortfarande rullar radions vetenskapsredaktion
T"d god fart. TV har enstaka ljuspunkter. I ovrigt
finns den goda vetenskapsjournalistiken i univer-
sitetsorternas tidningar - Upsala Nya, Gp, Syd-
svenskan osv, dven om de mest dr lntresseracle av
vad som hdnder lokalt.

Sl skriver en besviken Erik Trillkotr i Ugglan,
medlemsblad for Svenska foreningen foiVeten-
skapsjournalistik. Trillkott blir nu chefredaktor
for [,andstings -Vdrlden.

"Arets fdrvi l lare" t i l l  motangrepp

I Srets forsta nummer av Tekniska hogskolans
tidning KTH-nytt forsoker Jens Tglleisen
forsvaia sig mot utmdrkelsen till .A,rets forvillare.
Joel Asblom skriver att Tellefsen ndr han fick
besked om utmdrkelsen noggrannt gick igenom
sin almanacka och kontrolleiade sina forEdrag,
kflserier och artiklar under cle senaste ett och ett
halvt 8ren. Hade hon hade forvdntat sig att det
skulle framgi av almanackan huruvididessa
vilade pf vetenskaplig grund eller ej? Tellefsen
blev i alla fall nojd med sin leisning:

Tellefsen fornekar inte sitt intresse fctr det
overnaturliga. Men han sdger att dven hans
spekulation-er vilar pfl vetenskaplig grund, inom
eller utom fysiken.

- Alla de "stora" inom fysiken. och annan
vetenskap:hr.t spekulerat kring de stora fr8gorna.
Sf, varfor fir inte jag gora det?

Sjiilv tycker Tellefsen att han iir folkbildare.

- Av detta material drar jag slutsatsen att clet inte
kan finnas nigot i det jag fdreldst om, som man
kan kalla for flum.

Anna Schytt

F O L K V E T T  N R  i  r g g z

Femering dog
pa grund ay
kuhnemetoden
I februari 1991 konstaterades diabetes hos en femirig
pojke i Rovaniemi, Finland. Fordldrarna fick direktiv

!fo :jffifser om diet och dagliga insulininjektioner.
Emellenid holl en "vi.rdare", 

Riwi Rissanen, iborl"n "u
mars en foreldsning om kuhnemetoden, utarbeiad a,,
den ryske ldkaren Louis Kuhne, enligt vilken diabetes
botas genom halsobad, cirre r och diet. Foraldr"rna let sig
ovenalas att upphora med insulininjektionerna vilkei
ledde til l am pojkens til lsti.nd snabbt forsimrades. Ner
flord.ldrarna kontaktade Rissanen forklarade hon an"man 

miste bli riktigt dilig innan til lfrisknandet kan
ske". Foreldrarna hade bestd.llt tid pi. sjukhuser men
Rissanen avr5.dde dem fri.n att gi till sjukhuset, och
ovenog vi.rden av pojken. Ner pojken foll i komavakade
Rissanen over honom i wi. dagar, gav slutligen en sprura
insulin, enligt ford.ldrarnaenban fforatt lugna dem. Hon
bestd.llde sedan ambulans, men vid anko-rt.n til l siuk-
huset var pojken dod.

Rissanen har sedan forklarat att loraldrarna "gav 
fel

angbad och fcl diet. Pojl<en dog pi grund av inre
inflammarion, inte for att der skulle ha varit fel pi
metoden.l^S ir oslcyldig och kommer att fonsifta aft
lera ut metoden. Nigon brist pi. patienter har jag inte."

Rissan nen pol isan md] des fo r dods f,o rvill ande, fio.o r-
sakande av smd.na och lidande samt olovligt utovande av
l?ikaryrket. Domen froll i januari l99Z; sex mi.nader
villkorligt. Fordldrarna flr inget juridiskt straff,
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