NOTISER

Rättelse angående
artikel om Nobelpriset i
Folkvett 2019:3
I Folkvett 2019:3 fanns
en artikel med titeln 2019
års Nobelpriser. Som flera
av våra läsare har påpekat är
ekonomipriset inte formellt
ett Nobelpris utan har titeln
”Sveriges Riksbanks pris i
ekonomisk vetenskap till
Alfred Nobels minne”. Priset
instiftades 1968 av Sveriges
Riksbank i samband med dess
300-årsjubileum och kallas
ofta i dagligt tal ”Nobelpriset
i ekonomi”. Folkvett tackar
sina uppmärksamma läsare
och publicerar därför denna
rättelse.
KNK

Slagrutor på
bryggeriet?
Mats Krantz. Bryggmästarens
långa ölresa. Carlsson bokföarlag
2019.

Efter ett händelserikt yrkesliv
som bryggmästare har Mats
Krantz sammanfattat sina
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erfarenheter i denna lilla bok i
kåserande stil, som ger rikliga
inblickar i dryckestillverkningens säregna konst. Att
boken blir omnämnd i Folkvetts spalter beror på att han
noga påtalar att produktionen
av en “gudadryck” bygger på
kemi, biokemi och fysik, med
alls “inget utrymme för vidskepelser och besvärjelser”.
Vid ett tillfälle kom diskussionen i en ledningsgrupp att
handla om användningen av
slagrutor, något som Krantz
skrattade förtjust åt ända tills
han upptäckte att ett par av
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de närvarande medarbetarna
själva trodde på denna bisarra
företeelse. Efter avsevärda
vedermödor lyckades han få
tag på en representant för
Vetenskap och Folkbildning
som försåg honom med ett
antal exemplar av ett nummer
av Folkvett som innehöll flera
artiklar om slagrutan. (Det
torde ha varit nummer 3 från
år 1997.)
Tyvärr lät sig hans “förvirrade och vilseledda kolleger”
inte övertygas. Man kan inte
lyckas med allt.
SOH

detta fick frågan om vad som
driver hennes klimatkamp
svarade hon helt kort ”Vi
kan inte bara fortsätta leva
som om det inte fanns någon
morgondag, för det finns en
morgondag. Det är egentligen
allt vi säger.”
KNK

Greta Thunberg utnämnd till årets person
av Time Magazine
2019 har sannerligen varit
ett prisregnets år för klimataktivisten Greta Thunberg.
Nu har Time Magazine
utnämnt henne till Person of
the Year. Hon är den första
svensken att erhålla denna
utmärkelse och det är givetvis
hennes engagemang för klimatfrågan som har gjort att
hon uppmärksammas på detta
sätt. När hon i samband med

Mässlingen på
frammarsch
Antalet fall av mässlingen
i världen mer än fördubblades
mellan 2017 och 2018 enligt
en rapport från UNICEF
och totalt drabbades 350000
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personer. En kraftigt bidragande orsak till ökningen är
antivaccinationsrörelsen som
jobbar hårt på att sprida falsk
information om vaccin för
att få folk att avstå från vaccinationer. På Samoa är läget
nu så allvarligt att myndigheterna har förklarat att ett
nationellt nödläge har inträtt
och man arbetar hårt på att
vaccinera befolkningen för att
försöka stoppa det pågående
utbrottet av mässlingen. Hittills har mer än 4200 personer
drabbats av sjukdomen, varav
mer än 60 har avlidit.
Källa: UNICEF, CNN

KNK

Ny app har koll på
kemikalier
Kemikalieinspektionen
har tillsammans med Sveriges konsumenter och ett
flertal europeiska organisationer tagit fram en app som
ska hjälpa konsumenter att
kontrollera om produkter
innehåller farliga kemikalier.
Appen kan redan idag identifiera 200 farliga ämnen som
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står på EU:s kandidatlista, en
lista över särskilt farliga ämnen som kan orsaka allvarliga
skador på människors hälsa
och vår närmiljö. Genom att
skanna streckkoden på exempelvis en leksak får man direkt svar på om den innehåller
något farligt ämne.
Källa: Kemikalieinspektionen,
Forskning och Framsteg
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WHO i blåsväder
Världshälsoorganisationen,
WHO, har inkluderat traditionell kinesisk medicin i
sin senaste version av sjukdomskatalogen ICD (International Classification of
Diseases). Det har fått vetenskapssamhället att reagera. De
europeiska vetenskaps- och
medicinakademierna har gemensamt yttrat sig om vikten
av att tala om att WHO har

inkluderat metoderna trots
att det saknas belägg för att
de fungerar. WHO har, å sin
sida, i ett uttalande sagt att
metoderna har inkluderats för
att läkare bättre ska förstå de
patienter som använder sig
av alternativmedicin, och att
det inte ska ses som ett vetenskapligt erkännande.
Källa: Dagens Nyheter 7 november 2019.
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