Anna Schyn

lnte preparatens

ning, bluffeller synvillor". och som stod
for detta drar man fram massorav gammal skipmat om fantastiska"fall". Falsom de bevissom forskaSvenskaDagbladetsldag-sidahadei slu- len presenteras
tet av maj en anikel om varftir si mi,nga re, militd.reroch andra experrerinte kan
och ansersig avFirda.
gir till alternativbehandlare
Bengt Ahlm skikar ocksi med en inhjalpta. Sarskilt mdnniskor med diffi,rsa
symtom som den vanligasjukvirden an- sd.ndarehan skrev med anledning av
"om<ijliga
artiklarna och som Nerikes Allehanda
flI",
ser vara
de sk SVBK
(svid-vdrk-brann-karri ngar.)
publiceradehuvudparten av:
"Nivdl,
"Patienter
med diffus smd.rtadr sjukNA:s anikel tycks vara skriven
av
en
<iverrygadufolog men dr osigvS.rdens
paria.I ...1Yadgordialla'trijtta'
nir de st5.ngatsig blodiga mot distrikts- nerad. Den innehi.ller dessutom direkt
lekareoch laboratoriesvar?
G5"rtill alter- vilseledandeuppgifter. Pi min ftirfrigan
nativbehandlare",skriver journalisten kunde man pi. NA bara upplysa om art
"Efter
anikeln kom frin FLT, en nyhetsbyri
Ann Lagerstrijm.
att ha ringt runt
(OK, semestertider).
tillett antal ar jagtd"mligensdker.HomeFLT kunde med stor mcidaf5.fram att
opater, rosenterapeuter,akupunktcirer
'triitta',
anikeln d.r skriven av en i Paris bosatt
leverpi de
och pistS.rsig i minga
svenskfree-lancer,som framtrdder unfall ocksi bota dem."
"Bo
Serrenius,som forskarpi gener der signaturenLeo Bellett.
vid Wallenberglaboratoriet
NA tar pi sig ert srorr ansvar nlr
i Lund, sdger
tidningen helt okrotiskt hj:ilper till med
att alternativterapeuternas
framging troligen inte ailsberor pi preparaten- utan att sprida den pseudo-vetenskapliga
gegpi deras sdtt att behandla patienterna. gasom Bellett har klemt ur sig.Massmedias genomslagskrafter stor.
Genom att ta sig tid och ta patientenpi
VdstmanlandsLd.nsTidning hadewl
fullt allvar cikar placeboeffekten, och
patientenblir frisk i tron att det 1r tablet- dagar efter5.tocksi en artikel fri.n FLT,
denna ging en intervju med en ekonom
terna som gcirdet.
- Medan traditionell medicin har en som g5.tt och blivit astrolog (av ekonoplaceboeffektpi 30 o/o,kanskealternati- miska skdl ftirmodar jag. Slikt geschaft
varehar en pi 5Ao/oellermer,sd.ger
han." kan ntmligen vara lcinande).Anikeln
var signerad och forsedd med kommenterandematerial, bl.a. en historisk <iversikt civerastrologins uweckling. Si skall
det fcirstis gi till!
NA kan kanske skicka nigon pi studiebes<tktill VLT...?"
(K:ingan mot VdstmanlandsL:insTidJag tar glrna emot klipp, sdrskilt frin
ning behagadedock Nerikes Allehanda
landsortstidningarna, fr5.nEr ldsareoch
inte publicera)
medlemmar! Bengt Ahlm fr5.n Orebro
Det visar sig oclai att Lro Bellett,
skickademig wi exempelpi hur pseudosignatur eller verklig, skrivit fler pseudovetenskapbehandlasi Nerikes Allehanda (NA) respektiveVestmanlands Lens vetenskapligaaniklar ftir FLT. Den 19
juli frllda en helsida och halva ftirsta
Tidning (VLT). Bida artiklarna komsidan (!) i Dagen av ett Bellett/FlTmer ursprungligen frin nyhetsbyrin
material om Bermuda-triangeln.
FLT.
Bakom ftirsvinnandenaligger antingjuni
Den29
publiceradeNerikes Al"en
en
ufos,
eller
pyramid pi havsborten,
lehanda ir en ling osignerad text om
"inbillf,ormodligen byggd av mi.nniskor" fr5.n
ufon. Ufon dr enligt artikeln inte

fiirUinst

PseudoYetenskap
frin FLT
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vilken det kan "srrijmma ut si mycket
energi...att den kan fl ett imnes molekyler att skilja sig 5.t" - en av Charles
Berlitz spekulationer.
"Ingen
har kunnat komma med en
bettre ftirklaring till alla fcirsvinnandena", hdvdar Bellett. Men en kontroll av
kdllorna har visat att olycksfrekvensen
inte dr stijrre Bermudatriangeln (Larry
Kusche: The Bermuda Triangle Mystery
- Solued).Minga av de farkoster som
Berlitz pistir gitt under dar sjcinki sjelva
verket pi. andra h5"ll,t ex i Stilla Havet. I
andra fall rasadesv5.rstorm ndr Berlitz
skriver att vd.dretvarit lugnt.

Drabbad av Livets
ord
Lakartidningen beskriverhur f d elever
vid Livetsords bibelskolaofta flr lingvariga psykiskabesvdr(Lakanidningen, nr
24, 1991). Artikeln fick en viss uppmdrksamhet i svenskmassmediaunder
fiirsom maren.ArbetsrerapeutenGudrun
Swanling har intervjuat43 personersom
gitt i bibelskolaett till tv5"5.roch hoppat
av. 47 o/oav de intervjuade hade n5.gon
form av symprom sisom bristandeverkI ighetsuppfattning, skuldbelaggelse
och
horsel- och synhallucinationer. Av de
tillfr5.gadeangav 63 o/oatt de hade fltt
magsmdrror, hjanklappning, huvudvlrk
och yrsel,vilket de inte hade haft tidigare. Fore bibelskolan hade 16 o/o haft
psykiatrikontakt, de flesta endast kortvarigt. Efter uttrd.detur r<irelsenhade 63
o/os<ikt psykiater pga problem de tillskrev kontakten med Livets ord. Elva av
de 43 fick sluten psykiatrisk vird. 28
ftireskrevspsykofarmaka.Sjulakrivning
skedde hos 24. Var $arde intervjuad
hade gjort ett sjllvmordsftirscik.
Fcirfattarna till artikeln, fiirutom
Gudrun Swanling dven distriktsciverlekare Per G Swanling, skriver att det dr
viktigt att ha kunskap om och fcirsti hur
rcirelsenLivets ord fungerar ftir att kunna ta hand om dessoffer.
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undervisningenpiminns stlndigt
Televisions exrerna utbildning." fuild
om art det Ir Gud sjdlv som st5.rfiir det
anvd.ndersina kunskaper igrafologi som
som sigs och gors i rcirelsen.Den som diagnosmetod i psykoterapin. Han sdger
kritiserarLivetsord ellerdessledning gir
att han spar fem-sextimmars samtalstedarft;r emot Gud. Det gesdven exempel rapi pidet och det ger honom miijlighet
pi hur illa det kan gi ftir den som kritiatt gi pi problemt direkt.
serar riirelsen och ftir medlemmar som
Arild Jagerskoghar oclai flitigt anlilemnar den: de kan drabbasavs.iukdom, tad vid kriminaltekniska underscikningolycka, pkitslig dcid eller fb missbildade 4t, bl a vid Palmerittegi.ngen, enligt
barn. Den som tar ldran pi. allvar fastnar anikeln.
i ett sjilvkontrollerande grepp, som kan
Karin Norberg skiver att grafologi ar
bli mycket svi.rt att komma ifri.n."
en etableradvetenskap"som det skrivits
En sirskild lerosatsi Livets ord-rcirel- minga avhandlingarom och som ar hcigsen dr att man frr det man sdger,dvs att
skoled.mnei vissalender." Vad hon inte
de ord man uttalar har kraft att forvandla skriver dr att man skiljer mellan grafologi
verkligheten.Sdgerman att man dr sjuk
som kriminalteknisk metod, ftir att t ex
eller mir diligt kommer man enligt laavsldjafttrfalskningar och att spi.ravem
ran att mi. d.nnusd.mre.Det gcirdet svi.n
som har skrivit anonyma brev, och att
att scika hjaip ftir en depression med
gcirapersonlighetsanalysoch till och med
"diagnoser"
sjllvmordsrankar, fiir om man talar om
stalla
som Arild gcirgenom
sina tankar kan de ftirverkligas.Det gor
grafologi. Den senarevarianten d.rinte
det ocksi svi.rr fcir lakare som mciter en etableradvetenskap.
dessapatienter att i tid upptlcka sjukHan medger ocksi att han visst andomssymptom och psykiskasymptom.
vd.ndersig av sina kunskaper dven i sitt
Ar det di si art extra kansligap.iron..
ordinariejobb.
- Dum vore man annarsom man inte
gir med i sidana her sekter och ocksi
drabbasilla. Nej, fcirfattarnarefererartill
drar nytta av det man vet och kan.
resultat som visar att ndstan vem som
helstkan gi med i en sekt.Oftaskerdock
anslutningeni en sS.rbar
period i ens liv.

'Jordstrilning
finns inte'

Handstil och terapi

"Radiocorder,

en apparat som pistis
skydda mot s5.kallade negativajordstriUnder den mcijligen nigot ursdktande
lar, f5"rinte hngre sdljasi Sverige", skri"Vid
vinjetten
sidan av" skiver Sveriges
ver Svenska Dagbladet 5 oktober i ett
Radios personaltidning Antennen om
telegram fr5.nTT. Marknadsdomstolen
ljudteknikern och grafologen Arild Jaharkonstateratien dom att Radiocorder
gerskogh. Efter en kurs i grafologi ftir
inte har nigon funktion. Enligt arbetsHans Scheike(den sksex-sektensledare)
miljciinstitutet existerar nimligen inte
"en
biev han
av landets mest vdlrenomden strilning som appararenska skydda
merade grafologer". "Efter frra ir fann
mot.
han att han blivit bra pi att std.lladiagno"Radiocorder,
som kostar 895 laoser, men att han saknadekunskaper att
nor, liknar en ca 40 cm lang plastlinjal,
hjalpa den han stallt diagnos pi. Det
fttrseddmed sladd och stickkontakt i ena
ledde till sju i.rsstudier i klinisk psykolodnden.Innanftir plastfodraletfinns bara
gi och numera hj:ilper han mdnniskor
en trlbit ftirsedd med wi koppanridar,
som psykoterapeutpi kvallstid, efter det
enligt underscikningarsom Statens Enordinarie jobbet som chef fcir Sveriges
ergiverk och fciretagetSemko AB gjon."
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Kvacksalvare
polisanmaH
DistriktsldkareBirgitta Korsell i Ratwik
har polisanmdlt w5.hilsokostf<iretagftir
kvaclaalveri och grovr bedriigeri. Enligt
Korsell har fiiretagen sart i system att
skremma folk att de ir dcidssjukaftir att
fl s:ilja dyra halsopiller, skriver Fxpressen 9 oktober.
Fiiretagenhar haft som speciditet att
ta blodprov och tala om lorpatienren atr
hon lider av sv5.rasjukdomar orsakadeav
mineralbrist. Piller fcir tusentalskronor
har ordinerats.
- I ett fallhar tilloch med ett spidbarn
ordinerats sju olika piller -oi .., ."d
pistidda bristsjukdomar.
En elvaS.rigflicka fick veta att hon
hadestor brist pi kalcium, koppar, magnesium och zink. Hon fick beskedetatt
hennesnjurar skulleslutaatt fungeraom
fem 5.r.Om hon inte tackadeji till en
pillerbehandlingfor ZTOOkronor skulle
hon do. Korsell siger till Expressenarr
om flickan hade haft en njursjukdom
skulle dialys eller transplantation varit
endabehandlingsalternativen.
Att till f,ora mineraler kan bara forverra skadan.
Mineralbrist kan aldrig ge njurskador,
deremot kan for hoga halter av kalcium
gciradet.
Roben Osterlindsartikel ir bra ftir att
den talar om bakgrunden till wisten.
Varfcir inte alternativmedicinenfungerar i det har fallet, utan snararekan vara
skadligt. Inte bara att ord sti.r mot ord
och alternativmot konvensionellaldkare
som det ofta blir i sidana hdl aniklar.
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