
Danskarna kan
ag hade turen att den 1Bl9-92 flse
en plannons fcir programmet Ele-
uatoreni dansk W2.Jag tittade pi

detta i och for sig inte alltlor allvarsryng-
da program denna kvdll, eftersom det
upptog ett reportage om 

"alternativ-

medicin" som var mycket avslojande.
Reportaget varade i ca en kvart men vat
mycket rydligt och innehillsrikt och sak-
nade all den velighet och brist pikoncis-
het som kennetecknar svenska program
om pseudovecenskap.

Programmet tog upp reklam och
marknads foring kring p reparaten B iose-
len och Bioqinon, som ocksi.s?iljs pi. den
svenska 

"hdlsotek"-marknaden 
och re-

klameras flitigt i tidskriften Hiilsa och
reklamskriften Il als o k urire n. D eoveder-
hiiftiga annonser som forekommit i arti-
kelfonn i Danmark (det ar forbjudet der
att annonsera om kvackprepatats vet-
kan) fanns i tidskriften ldl-Nyt, som
sannolikt har bindningar till de i Sverige
fo rekommande tidskrifterna.

Denna artikelannonsering hade minsr
sagt braskande loften att komma med,
men di Elevatorens medarbetare nirma-
re undersrikte omstdndigheterna kring
det som sades i reklamen framkom fol-
jande:

1) Reklammakare som varit knutna
till projekten visste senare, efter av-
slutade uppdrag, att berrtta att de
personersom forekom i annonserna

var betalda for att
gora ut ta landen
till fttrmin fcir va-
fan.

2) Bilder pi personer
som sades ha rned provning
av hilsopillren att goravisa-
de sig vara inplockade
fri"n annat hi[, och

Personerna var
inte medvetna
om att deras
foton, ofta med
uppdiktade namn,
anvints i reklamen.

3) Sprikliga beskrivningar med wr-
velaktig eller dubbel innebcjrd anvc.ncles
fcir att ge sken av att preparaten kunde
gcira 

"underverk".

4) Stora geschaft ryp Pharma-Nord
kunde inte redovisa vad deras produkter
var tillverkade av fcir rivaror och vem

och hur rivaror testades fram som l:i-p-
Iiga.

5) Medlemmar i den danska MS-
fcireningen hade systematiskt utsatts for
riktad reklam for dessa 

"underpillet" och
mlnga medlemmar hade prcivat - till
ingen nytta.

6) En halv miljon danskar anvinder
" 
alternativmed iciner".

Med i programpanelen fanns frin
danska KO Louise Holdt, som tittat

grundligt pi h?ilsokostbranschen, och
hade konkreta svar pi. alla frigor rcjrande
detta obskyra imne.

Inte fcir att man blev sirskilt forvinad
over uadsom framkom i detta program
men mycket overraskad 6ver attdetfram-
kom och hur uiil dedanska TV2-report-
rarna lyckats i sin undersokning av sa-

ken. Om man i svensk undersokande
journalistik stdndigt lyckacs vara lika klar-

gcirande, si hade mycket lurendrejeri
kunnat stoppas innan det hunnit gora
skada.

Det hade varit bra om man i svenska
konsumentinriktade program, som t ex

konsumentmagasinet PLUS, hade tagit

in och civersatt detta reportage frin Ele-
vatoren och i samband dermed vidare

granskat den svenska marknaden pi sam-

ma sdtt.
I detta program testades dven wltt-

medel pi ett begripligt sdtt och det hela

varvades med videolek och en irlandsk

popsingerska, vilket naturligwis var av-

sett att dra tirtare till sig. Derigenom fick

man dven ut de vdsendiga budskapen.

Kanske nigot for SRJTV att ta efter.

Slutligen vill jag passa pi att tacka for

artikeln i senaste FOLKVETT om NEW

AGE, vilken si klart visade vad det var

frigan otn. Denna organisation ir rydli-
gen en slags 

"praktikertjrnst" for allt vad

pseudovetenskap heter och rydligen or-

ganiserad fcir andra syften in de officiel-

la. Sjalv har jag lagt mirke till att minga

shopar i min hemstad Mahno som sil jer

av detta urval sdllan eller aidrig har op-

pet, aldrig har kunder och aldrig byter

varor i slqyltfonstren.

Lars Ahlgrert
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