- 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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