"Slagruta leder gatukontoret

ratt"

TT rapporteraratt gatukontoreti Uddevalla
anvdnderslagrutafor att sptra gamlavatten-och
avloppsledningar.
- Det iir diligt med vetenskapliga
bevisfor hur de
firngerar,men det gor de, sdgeiGeorgNimmer{ord.
"instrumenten"besttr
De Ty.aav halvmeterl8nga
rdtvinkligakoppartrfrdar.
Man hfrlleren i varje
"
hand,och ndr man kommerover en ledning
stdllerde sig ldngsmed den,enligtMikaelSvensson
pt gatukontoret.
TT.rapporterar
gdrnaom ndr overnaturliga
ting
tycksfungera,men sdllanom ndr de misilyckats.
Expressen18januari, 1992.

Mer mod dn f6rstAnd
- Utomjordingarfinns overallt.Kanskehrir i
rummet?sdgerHoward Mcnger fr8n Florida.
Mengervar nyligen i Stockholm,inbjudenav
ForeningenPansvdnneroch IIFO luftrumsbevakningfor att tala om sina motenmed
utomjordingar.Kersin Weigl skriver med distans
och lite varm humoristiskironi om den filmsom sdger
stjiirneliknande7O-flrigegentlemannen
sig ha bott p8 Saturnusi ett tidigareliv. "Tror
jug", liiggerhan till. Enligt Mengerhar utomjordingarnabaserpt jorden och mtnen.De dr iusentalstr fore ossi sin utvecklingoch de vill hjiilpa
ossatt nt en "hogrecivilisation".Vissaregeringar
har redankontaktats,men dettahar tystatsner.
Budskapetptminner mycketom det som Sune
Hjorth for fram i sin senastebok Den dolda
sanningenom UFO (Zindermans,1991).Hjorth
har f8tt mycket uppmiirksamhetfor sina teorier.
Han skriversjiilv ofta insendarei landsortspressenoch man moter honomi artiklar,
intervjueroch recensioner.Jaghar ocksfrsett
som "UFOhonomintervjuasi TV, presenterad
forskare".I januarivar han med i soffanhos
Aschbergi TV 3.
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Howard Mengerverkar dock ha lite mer distans
till sinaegendomligateorierdn vad SuneHjort
har.
- J.g har mer mod iin forstflnd! siigerhan.Och
skrattarofta men lite vril encrgiskt,som en
varietdartist
som miste gniiggaflt egnaskdmt,
skriverWeigl i Aftonbladet.

Spdkar Euklides?
Cirklarnai sddeni sodraEnglanddr ett ofla
tterkommandetemadveni de seriosapopuldrtidskrifterna.Idag stfrrde dock inte
vetenskapliga
hogt i kurs som naturfenomen,och Terance
Meadensom studeratcirklarnai ett decennium
liggerl8gt.Nyhetenatt tvfl konstndrcrtillverkat
ca200av totalt2000cirklar var naturligtvisett
som egnat
bakslagfor fysikernoch meteorologen
myckettid och moda frt att forsokahitta en
Och
fysikaliskforklaringtill fenomenen.
dessutomtjiina pengarpe att skriva bockerom
dem.
Nu skriver ScienceNews om den forbluffande
GeraldS.
geometrinhoscirkelmonstren.
amerikanskastronom,
Hawkins,en pensionerad
segersig ha funnit att betydandekunskaperi
matematikoch geometriliggerbakommonstren,
som han forutsdtterha skapatsav bluffmakarc.
Hawkinsdr beromdfor sinastudierav Stonehengesom ett astronomisktobservatoriumoch
borjadesj?ilvtitta p8 cirklarnai sdden1990.
Genomatt rita in tangentertill cirklarnaoch
rdknapt forhillanden mellan linjernaoch
storlekenpi cirklarnaanseghan sig kunna stdlla
upp fyra enkla teorem.Ur dessakundehansedan
teorem.Till
hdrledaett femte,mer grundliiggande
sin forv6ninghittadehan inte dessaenklateorem
hosEuklidesoch inte heller hos ntgon annan
Hansslutsatsdr
antikeller modernmatematiker.
att bluffmakarnamtste ha en stor kunskapi
klassiskgeometri.Hawkins borjadesjiilv studera
Euklidesgeometrindr han var tolv frr "si det blev
en del av ensliv och enssettatt tdnka",sdgerhan.
St nu har vi ett "intellektueltfingeravtryck"av
bluffmakarna,skriver I Petersoni ScienceNews
(1 februari 1992).Och mysterietmed cirklarnai
sddenblir mer och mer forbrvllande!
II
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Okritisktoch kritisktom helbrdgdagOrelse

utnyttjal{on att ldkareju aldrig kan ha n8gra
stolligaid6er.

I borjanav februarihadeSvenskadagbladeten
lfrngartikelseriepfrIdag-sidanom healing.Man
om onda
riktigt frossadei okritiskt rapporterande
trollberoring,
brasor,
mirakel,
elektriska
ogat,
krafter
och
mystiska
andliga
auran,
karlar,
(]nergier.

Vittnesbordstaplaspfi varandra,men det sker
ingengranskningalls.Det kommenterades
i
programmetav Gunilla Myrberg,som dr
medicinreporter
pfi Riksradion:

RiksradionsVetandetsvzirldtog upp dmneti ett
programden 11 februari.RedaktorenUlla
Holmqvist inleddeinslagetsl hiir.
"Pt Svenskadagbladets
Idag-sidahar man blfrst
liv i ett gammaltkdrt veckotidningsdmne
eller healing,som det numera
helbriigdagorelse
kallaspt inltnad engelska.Healingdr ett
samlingsordfor varierandebehandlingstekniker
och det finns en hel del att viilja pe. I mycket
handlardet om energifloden,tankekraft,hemliga
osterldndskateknikeroch allmdnnaspokeriersom
tyckshjelpamot det mesta.Bland de helaresom
finns till och med ldkare,minsann.
presenteras
De intervjuadeberdttaroch berdttarom mystiska
krafteroch mirakulosatillfrisknanden.Och
reportrarnarefereraroch refererarspaltupp och
spaltner i en rad ltnga artiklar.Vad ska mantro?
Ar dettahumbug?Vad dr det egentligensom sker
Finnsdet ntgra
undersfldanahdr behandlingar?
vetenskapligabevis pfr att healingverkligen
hjiilper?
Jo d8, vi ska f8 svar pfl alla de hdr fr8gorna,det
utlovasredani borjan.Men forst giiller det att
sugapi karamellen,hflllamystikenvid liv och
kittla ldsarenst llnge som mojligt.For ndr svaren
vdl sdttsp6 pr?intreducerasallt hokuspokustill
vid det hdr lagetrdtt vdl kiindabestlndsdelarsom
och tilltro."
ingtr i all liikekonst:engagemang

- Problemetmed all sk alternativmedicin
rirju att
vi inte har ntgra vetenskapligtkontrollerade
studier.Jagtror att det dr ddrforvi medicinreportrarofta avsttr frfrn att ta upp stdanahdr
typer av behandlingar.Vi vill gdrnaha referenser
till kontrolleradestudier.De som ofta tar upp
sldanahiir frigor dr inte medicinreportraritan
just allmdnreportrar
som inte har sammaonskan
om en vetenskapligkontroll som vi har.
En veckaefter det hrir inslagettrdffadejag en av
reportrarnasom skrivit om healingpe Idag-sidan
pl ett mote pt Vetenskapsakadem-ien.
Motet
handladeom mediernasvetenskapsbevakning
- och
i det sammanhanget
sa reporternndstanmed
stolthet,att Idag-sidanfir representera
ovetenskapen
i tidningen!

Flummetbreder ut sig
"Personligentror jag att vetenskapsjournalistikensepok dr over i de storadagstidningarna".
Det skriver Erik Trillkott som nyligen sagtupp
sig frtn SvenskaDagbladetsvetenskapsredaktion.
BfldeSvenskanoch DagensNyheterhtller ju p6
att awecka vetenskapssidorna.
Lite miljo, hdlsa
och naturdr det endasom blir kvar av det som
under70- och SO-talenutveckladestill sjiilvstiindigaoch stoltaavdelningari de storsta
morgontidningarna.

For att oka troviirdighetenanvdnderforfattarna
till artiklarnaom healingkiindaknep.Helbriigdagorarensjiilv har varit skeptiskfr6n borjan,
innanhan eller hon borjademed healingoch fann
att det "faktisktfungerade".De blir hanomvdnd.
Skribentensegersig ocks8ofta ha varit skeptisk
innanhan gick dit. Men dfl kiinnerhan hur kraften
strommadefr6n helarenshdnder.Och s6 blir han
overtygad.En stdan historiagfrralltid hem,tror
journalistensom skriver.

- Men nu dr det 90-tal,skriver Trillkott, och trots
alla festtaljag hort om vikten av att satsap8
viilgrundadinformationst dr det annatmaterial
som brederut sig i de storatidningarna.Att
vetenskapen
har ffrtt ge platsfrt miljonyheterkan
man inte sdgamycket om. Det finns ddremotall
anledningatt vara kritisk till att dmnethar fitt ge
vika for groddar,healingoch en hel del allmdnt
flum. Vetenskapenhar inte kunnathdvda
kunskapsformed
IandetgentemotaI lskonsnaturmedeloch komposter,somju ansesha hogt
ldsvdrde.

- Annu "bdttre"dr det ndr man berdttarom ldkare
som dr healers,sdgerUlla Holmqvist.Dfl vill man

Han skriver att kampenom misslyckandet
dr
jiimn mellanSvD och DN.
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- Fortfaranderullar radionsvetenskapsredaktion
T"d god fart. TV har enstakaljuspunkter.I ovrigt
finnsden godavetenskapsjournalistiken
i universitetsorternas
tidningar- UpsalaNya, Gp, Sydsvenskanosv, dvenom de mestdr lntresseracle
av
vad som hdnderlokalt.
Sl skriveren besvikenErik Trillkotr i Ugglan,
medlemsbladfor SvenskaforeningenfoiVetenskapsjournalistik.
Trillkott blir nu chefredaktor
for [,andstings-Vdrlden.

"Arets fdrvillare"

till motangrepp

I Sretsforstanummerav Tekniskahogskolans
tidning KTH-nytt forsokerJensTglleisen
forsvaiasig mot utmdrkelsentill .A,rets
forvillare.
JoelAsblom skriver att Tellefsenndr han fick
beskedom utmdrkelsennoggranntgick igenom
sin almanackaoch kontrolleiadesinaforEdrag,
kflserieroch artiklar underclesenasteett och ett
halvt 8ren.Hade hon hadeforvdntatsig att det
skulleframgi av almanackan
huruvididessa
viladepf vetenskaplig
grundellerej? Tellefsen
blev i alla fall nojd med sin leisning:
- Av dettamaterialdrarjag slutsatsen
att cletinte
kan finnasnigot i detjag fdreldstom, som man
kan kalla for flum.
Tellefsenfornekarinte sitt intressefctrdet
overnaturliga.Men han sdgeratt dvenhans
spekulation-er
vilar pfl vetenskaplig
grund,inom
ellerutom fysiken.
- Alla de "stora"inom fysiken.och annan
vetenskap:hr.t
spekuleratkring de storafr8gorna.
Sf,varfor fir intejag gora det?
Sjiilv tycker Tellefsenatt han iir folkbildare.

Femeringdog
pa grunday

kuhnemetoden
I februari 1991 konstateradesdiabeteshos en femirig
pojke i Rovaniemi, Finland. Fordldrarna fick direktiv
!fo :jffifser om diet och dagligainsulininjektioner.
Emellenid holl en "vi.rdare",Riwi Rissanen,iborl"n "u
mars en foreldsningom kuhnemetoden, utarbeiad a,,
den ryske ldkaren Louis Kuhne, enligt vilken diabetes
botasgenomhalsobad,cirrer och diet. Foraldr"rnalet sig
ovenalasatt upphora med insulininjektionernavilkei
leddetill am pojkenstillsti.nd snabbtforsimrades.Ner
flord.ldrarnakontaktade Rissanen forklarade hon an
"man
miste bli riktigt dilig innan tillfrisknandetkan
ske". Foreldrarna hade bestd.llttid pi. sjukhuser men
Rissanenavr5.ddedem fri.n att gi till sjukhuset, och
ovenogvi.rdenavpojken. Ner pojken foll i komavakade
Rissanenover honom i wi. dagar,gavslutligenen sprura
insulin,enligtford.ldrarnaenban
fforattlugnadem.Hon
bestd.llde
sedanambulans,men vid anko-rt.n till siukhusetvar pojken dod.
Rissanenhar sedanforklarat att loraldrarna "gav fel
angbad och fcl diet. Pojl<endog pi grund av inre
inflammarion, inte for att der skulle ha varit fel pi
metoden.l^S ir oslcyldigoch kommer att fonsifta aft
leraut metoden.Nigon brist pi. patienterhar jag inte."
Rissannen pol isanmd]des fo r dodsf,orvill ande, fio.orsakandeav smd.naoch lidandesamtolovligt utovandeav
l?ikaryrket.Domen froll i januari l99Z; sex mi.nader
villkorligt. Fordldrarnaflr inget juridiskt straff,
Nil: Edtlman

Anna Schytt
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