
inledningsvis. Hon finner
miljondren Uri Geller pi sin
herrgird i England. Pengar tjdnar
han fonfarande. Varje vecka skriver
han en spalt om hdlsa och healing i
dagstidningen Daily Star. Han har
nyligen slappt en trd.ningsvideo och
nu planerar han aft storta sin egen
kosmetikakedja. Vad Hemmers

Journal deremot inte f5.r svar pi. dr
varfiir han fforsvann si. hastigt fran
vdrldsscenen. Folkvems lesare ver.
Uri Geller blev skandligen avslojad
som en visserligen skicklig men
dock illusionist av James Randi i
borjan av 8O-talet. Alla tricla vi sag
honom utfora i TV-rutan var just

trollerikonster, och hade ingenting
med overnaturliga krafrer att gora.

Anna Schytt

Asilrclogti

Programmet Nordic Shopping i
kabel-W-kanalen Nordic Chan nel
inneholl sommaren 1992 reklam
ftir en bok om horoskop. Delar av
inslaget var inspelat vid det
astronomiska observatoriet i
Uppsala. Observato riet protesterade
och sdnde ut eft pressmeddelande
der man framholl an inslager var
krlnkande for forskarna. Astrologi
har ingenting am gora med
astronomi, framholl man.

Protesten fick till resultat art
sekvensen fri.n observato riet
klipptes bon fran reklaminslaget.
(Universen nr 7192)
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lnternationellt
Kreationign Hand biologler

I mars 1992 genomfordes en stor
undersokning av instd.llningen til l
kreationism bland
biologistuderande vid australiska
universitet. 4225
forstai.rsstuderande fi ck vdlj a
mellan am forespri.ka en skapelse
enligt kreationistisk modell, en
evolurion styrd av Gud och en
evolution som inte sryrrs av Gud.
I2,5 procent stodde det
kreationisriska alternativ et, 41,4
procent den 

"teistiska" 
evolutionen

och 43,2 procent den 
"areistiska

evolutionen".

Det kreationistiska
svarsalternativet lod: "Gud 

skapade
minniskan i vdsentligen den form
hon har nu vid ett tillfalle for hogst
10 000 i.r sedan".

(The Skeptic, Australien, nr 3,
1992)
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Krcationign i lhlifurnien

Det kreationistiska Institute for
Creation Research (lCR) i
Kalifornien hor till de s k privata

universiter som har delstatligt
tillstind aft ge exarnen ("masters
degree") i naturvetenskap. Infor
den gingse omprovningen av
tillsti.ndet granskades ICR ir 1989
av en grupp forskare. De
rapporterade om mycket allvarliga
brister i utbildningen, och
rekommenderade an tillsti.ndet
skulle dras in. Trots dema let
myndighererna ICR behi.lla sim
tillsti.nd.

(BASIS, april tgg})

Hundhoroskop

I Paris finns en astrolog vid narnn
Eliane Nrg. som har specialiserat
sig pi. hundhoroskop. Enligt henne
blir "jungfrur" 

och "fiskar"

til lgivna, "stenbockar" 
blir

ansvarsfulla, "krd.ftor" 
blir bra

hundar ftir barn, "lejon" 
blir bra

polishundar, erc.
(Frihet nr l, 1993)

Scientoloferna betalar
skadestind

De finska scientologerna har gjon
upp i godo med en anhd.ngare som
krd.vde em skadesti.nd pi en halv
mil jon mark i  Helsingfors
ridstuvuritt. I uppgorelsen ingi.r
att pafterna hiller
skadesti.n dsbeloppet heml igt.
Kdrandens advokat, Teemu
Paasikoski, som har haft flera
liknande fall, berd.ftar: "Vi 

har alltid
gjon upp i godo. Scientologerna
vill ha det si.. De frorsoker til l varje
pris undvika en prejudikat i Hogsta
Domstolen. Himil ls har de lyckats."
( Hufuuds tafu b ladtt 30 I 9 | g 9'2)
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Vidskepligla abortorsaker

Under Forsta kvartalet 1991okade

antalet aborter i Kina, pi vissa hill

med upp til l 60 procent. Orsaken

dr an den traditionella kinesiska

astrologin lorutspir en olyckligt liv
for barn som fods under 

"Fi.rets

er".
W(WAbuiletinen nr 3,

r992)

Homeopati i USA

I USA dr cirka 1000 homeopatiska
lakare verksamma. Det dr cirka var
600:e ldkare i landet, Arligen koper
amerikanerna ho meopatiska
lekemedel for 120 miljoner dollar.
De koper vanliga ldkemedel (dvs
sidana som innehi.ller verksamma
bestnndsdelar) flr 63 000 miljoner
dollar, dvs drygt 500 ganger si.
mycket.

(Dn Sheptikn nr 2, 1992)

Homeopati i EG

EGs ministerri.d antog den 22
september 1992 nya riktlinjer for
homeopati. Enligt dessa miste
homeopatiska medel vara fforsedda
med texten "Flomeopatiskt

lakemedel utan godkiinda
terapeutiska indikationer".
Medlemsstaterna ska senast den 1
januari 1994 ha omsatt dessa
riktlinjer i nationell lagstiftning.

\Dn Skeptikn nr 4, 1992)

TM flyr WashingJton

I borjan av 1980-talet flyttade TM-
rorelsen allt fler av sina aktiviteter i
USA till huvudstaden i syfte att ddr
uppni " Maharishi-efFekten" .
Denna best5.r i att om tillrickligt
mi.nga mdnniskor inom ett visst
omri.de mediterar, si. minskar
bromsligheten ddr.

Forra i.ret borjade emellenid
TM att flytta ut fri,n'Washington
igen, till sin centrum i Fairfield,
Iowa. Till pressen sa Maharishi am
orsaken var den "kriminella

atmosfdren i'Washingto n".
Det d.r naturligwis fforfarligt

synd om den amerikanska
regeringen att inte ha TM i sin
nd.rhet, men TM har inbjudit
regeringen att flytta med dem till
Fairfield.

(National Capital Area
Sheptical Eye,vol6, nr l, l99l-92)
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Arsmiite
Den 24 mars 1993 holls i.rsmote i
foreningen Vetenskap och
Folkbildning. Gingse formella
beslut om ansvarsfrihet m m
fanades. Till sryrelse utsigs foljande
ordinarie ledamoter (i samtliga fall
omval): Per Olof Hulth
(ordforande), Penti Poutiainen
(kassor), Hanno Essdn, Sven Ove
Hansson, Hans Isalason och
Lennart Johansson.

Foljande suppleanter utsigs
till sryrelsen: Bengt Erlandsson (ny

i sryrelsen), Lars Hedenis, Niels
Hovmoller, Brim-Marie Ndsstrom
(ny i styrelsen), Helen Rundgren
och Rune Lindqvist (ny i styrelsen).

(Styrelsen har senare inom sig
utsett Hanno Essdn til l vice
ordlorande och medlems-
sekreterare, Bengt Erlandsson till
distributio n sansvarig lor Folkvett
och Sven Ove Hansson till ansvarig
utgivare for Follcvem. Som
firmatecknare har den utsett
ordfioranden och kasso ren.
Sekreterarsysslan roterar inom
styrelsen.)

Foreningsmotet har utsert
Kerstin Jon-And och Lars,Olof
Pettersson till revisorer och
Margareta Blomberg och Jan Aman
till revisorssuppleanter, i samtliga
fall omval.

Valberedningen (Anna

Schyn, Barbro Asman och Hans
Rehnvall) h"r frn i uppdrag an till
hosten fforbereda val av ny
valberedning.

SOH
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