
"Slagruta leder gatukontoret ratt"

TT rapporterar att gatukontoret i Uddevalla
anvdnder slagruta for att sptra gamla vatten- och
avloppsledningar.

- Det iir diligt med vetenskapliga bevis for hur de
firngerar, men det gor de, sdgeiGeorg Nimmer-
{ord.

De Ty.a- 
"instrumenten" besttr av halvmeterl8nga

rdtvinkliga koppartrfrdar. Man hfrller en i varje
hand, och ndr man kommer over en ledning 

"

stdller de sig ldngs med den, enligt Mikael-
Svensson pt gatukontoret.

TT.rapporterar gdrna om ndr overnaturliga ting
tycks fungera, men sdllan om ndr de misilyckats.

Expressen 18 januari, 1992.

Mer mod dn f6rstAnd

- Utomjordingar finns overallt. Kanske hrir i
rummet? sdger Howard Mcnger fr8n Florida.

Menger var nyligen i Stockholm, inbjuden av
Foreningen Pans vdnner och IIFO luftrums-
bevakning for att tala om sina moten med
utomjordingar. Kersin Weigl skriver med distans
och lite varm humoristisk ironi om den film-
stjiirneliknande 7O-flrige gentlemannen som sdger
sig ha bott p8 Saturnus i ett tidigare liv. "Tror

jug", liigger han till. Enligt Menger har utomjor-
dingarna baser pt jorden och mtnen. De dr iusen-
tals tr fore oss i sin utveckling och de vill hjiilpa
oss att nt en "hogre civilisation". Vissa regeringar
har redan kontaktats, men detta har tystats ner.
Budskapet ptminner mycket om det som Sune
Hjorth for fram i sin senaste bok Den dolda
sanningen om UFO (Zindermans, 1991). Hjorth
har f8tt mycket uppmiirksamhet for sina teorier.
Han skriver sjiilv ofta insendare i landsorts-
pressen och man moter honom i artiklar,
intervjuer och recensioner. Jag har ocksfr sett
honom intervjuas i TV, presenterad som "UFO-

forskare". I januari var han med i soffan hos
Aschberg i TV 3.
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Howard Menger verkar dock ha lite mer distans
till sina egendomliga teorier dn vad Sune Hjort
har.

- J.g har mer mod iin forstflnd ! siiger han. Och
skrattar ofta men lite vril encrgiskt, som en
varietdartist som miste gniigga flt egna skdmt,
skriver Weigl i Aftonbladet.

Spdkar Euklides?

Cirklarna i sdden i sodra England dr ett ofla
tterkommande tema dven i de seriosa populdr-
vetenskapliga tidskrifterna. Idag stfrr de dock inte
hogt i kurs som naturfenomen, och Terance
Meaden som studerat cirklarna i ett decennium
ligger l8gt. Nyheten att tvfl konstndrcr tillverkat
ca200 av totalt 2000 cirklar var naturligtvis ett
bakslag for fysikern och meteorologen som egnat
mycket tid och moda frt att forsoka hitta en
fysikalisk forklaring till fenomenen. Och
dessutom tjiina pengar pe att skriva bocker om
dem.

Nu skriver Science News om den forbluffande
geometrin hos cirkelmonstren. Gerald S.
Hawkins, en pensionerad amerikansk astronom,
seger sig ha funnit att betydande kunskaper i
matematik och geometri ligger bakom monstren,
som han forutsdtter ha skapats av bluffmakarc.
Hawkins dr beromd for sina studier av Stone-
henge som ett astronomiskt observatorium och
borjade sj?ilv titta p8 cirklarna i sdden 1990.

Genom att rita in tangenter till cirklarna och
rdkna pt forhillanden mellan linjerna och
storleken pi cirklarna anseg han sig kunna stdlla
upp fyra enkla teorem. Ur dessa kunde han sedan
hdrleda ett femte, mer grundliiggande teorem. Till
sin forv6ning hittade han inte dessa enkla teorem
hos Euklides och inte heller hos ntgon annan
antik eller modern matematiker. Hans slutsats dr
att bluffmakarna mtste ha en stor kunskap i
klassisk geometri. Hawkins borjade sjiilv studera
Euklides geometri ndr han var tolv frr "si det blev
en del av ens liv och ens sett att tdnka", sdger han.

St nu har vi ett "intellektuelt fingeravtryck" av
bluffmakarna, skriver I Peterson i Science News
(1 februari 1992). Och mysteriet med cirklarna i
sdden blir mer och mer forbrvllande!

I I
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Okritiskt och kritiskt om helbrdgdagOrelse

I borjan av februari hade Svenska dagbladet en
lfrng artikelserie pfr Idag-sidan om healing. Man
riktigt frossade i okritiskt rapporterande om onda
ogat, elektriska brasor, mirakel, beroring, troll-
karlar, auran, andliga krafter och mystiska
(]nergier.

Riksradions Vetandets vzirld tog upp dmnet i ett
program den 11 februari. Redaktoren Ulla
Holmqvist inledde inslaget sl hiir.

"Pt Svenska dagbladets Idag-sida har man blfrst
liv i ett gammalt kdrt veckotidningsdmne -
helbriigdagorelse eller healing, som det numera
kallas pt inltnad engelska. Healing dr ett
samlingsord for varierande behandlingstekniker
och det finns en hel del att viilja pe. I mycket
handlar det om energifloden, tankekraft, hemliga
osterldndska tekniker och allmdnna spokerier som
tycks hjelpa mot det mesta. Bland de helare som
presenteras finns till och med ldkare, minsann.

De intervjuade berdttar och berdttar om mystiska
krafter och mirakulosa tillfrisknanden. Och
reportrarna refererar och refererar spalt upp och
spalt ner i en rad ltnga artiklar. Vad ska man tro?
Ar detta humbug? Vad dr det egentligen som sker
under sfldana hdr behandlingar? Finns det ntgra
vetenskapliga bevis pfr att healing verkligen
hjiilper?

Jo d8, vi ska f8 svar pfl alla de hdr fr8gorna, det
utlovas redan i borjan. Men forst giiller det att
suga pi karamellen, hfllla mystiken vid liv och
kittla ldsaren st llnge som mojligt. For ndr svaren
vdl sdtts p6 pr?int reduceras allt hokus pokus till
vid det hdr laget rdtt vdl kiinda bestlndsdelar som
ingtr i all liikekonst: engagemang och tilltro."

For att oka troviirdigheten anvdnder forfattarna
till artiklarna om healing kiinda knep. Helbriig-
dagoraren sjiilv har varit skeptisk fr6n borjan,
innan han eller hon borjade med healing och fann
att det "faktiskt fungerade". De blir han omvdnd.
Skribenten seger sig ocks8 ofta ha varit skeptisk
innan han gick dit. Men dfl kiinner han hur kraften
strommade fr6n helarens hdnder. Och s6 blir han
overtygad. En stdan historia gfrr alltid hem, tror
journalisten som skriver.

- Annu "bdttre" dr det ndr man berdttar om ldkare
som dr healers, sdger Ulla Holmqvist. Dfl vill man

utnyttja l{on att ldkare ju aldrig kan ha n8gra
stolliga id6er.

Vittnesbord staplas pfi varandra, men det sker
ingen granskning alls. Det kommenterades i
programmet av Gunilla Myrberg, som dr
medicinreporter pfi Riksradion:

- Problemet med all sk alternativmedicin rir ju att
vi inte har ntgra vetenskapligt kontrollerade
studier. Jag tror att det dr ddrfor vi medicin-
reportrar ofta avsttr frfrn att ta upp stdana hdr
typer av behandlingar. Vi vill gdrna ha referenser
till kontrollerade studier. De som ofta tar upp
sldana hiir frigor dr inte medicinreportrar itan
just allmdnreportrar som inte har samma onskan
om en vetenskaplig kontroll som vi har.

En vecka efter det hrir inslaget trdffade jag en av
reportrarna som skrivit om healing pe Idag-sidan
pl ett mote pt Vetenskapsakadem-ien. Motet
handlade om mediernas vetenskapsbevakning och
i det sammanhanget sa reportern ndstan med 

-

stolthet, att Idag-sidan fir representera
ovetenskapen i tidningen!

Flummet breder ut  s ig

"Personligen tror jag att vetenskapsjourna-
listikens epok dr over i de stora dagstidningarna".
Det skriver Erik Trillkott som nyligen sagt upp
sig frtn Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion.
Bflde Svenskan och Dagens Nyheter htller ju p6
att awecka vetenskapssidorna. Lite miljo, hdlsa
och natur dr det enda som blir kvar av det som
under 70- och SO-talen utvecklades till sjiilv-
stiindiga och stolta avdelningar i de storsta
morgontidningarna.

- Men nu dr det 90-tal, skriver Trillkott, och trots
alla festtal jag hort om vikten av att satsa p8
viilgrundad information st dr det annat material
som breder ut sig i de stora tidningarna. Att
vetenskapen har ffrtt ge plats frt miljonyheter kan
man inte sdga mycket om. Det finns ddremot all
anledning att vara kritisk till att dmnet har fitt ge
vika for groddar, healing och en hel del allmdnt
flum. Vetenskapen har inte kunnat hdvda
kunskapsformed I andet gentemot a I lskons natur-
medel och komposter, som ju anses ha hogt
ldsvdrde.

Han skriver att kampen om
jiimn mellan SvD och DN.

misslyckandet dr
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- 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
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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,

Nil: Edtlman
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