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Fiirlustfiir Ui Geller
Som FOLKVE fT tidigare har rappor-
terat har Uri Geller stdmt James Randi
och CSICOP, v5l amerikanska systeror-

ganisation, for ftinal. Det s k fonalet
bestir i att James Randi har lemnat kor-
rekta upplysningar om hur Geller har
bluffat. Att CSICOP blivit indraget be-
ror pi att Geller anser att Randi uttalat
sis som representant fcir CSICOP

Den 25 mars 1993 beslutade en He-
rai domstol att Geller ska betala CSI-
COPs rc.tteg5.ngskostnader, i ftirsta hand
d.yg 106 000 dollar. CSICOP tolkar
beslutet som en varning for dem som vil l

anvdnda std.mningar som ett medel att

forfolla och tysta sina kritiker.
Domstolen har d.nnu inte kommit till

beslut ihuvudmilet, Geller mot Randi.

(Pressmedde lznde ffrn CSI CO P)

M edicinsh j ournalist tysud
Den mycket ansedd a Joumal of the Arne-
rican Medical '4ssociatioa publicerade i
oktober l99l en uppmlrksammad ani-
kel dar man avslcijade det medicinska
bluf fmaker iet  inom Transcendental
Meditation. TM harstd.mt tidskriften pi
200 miljoner dollar. Andrew Skolnick,
som skrivit anikeln, har fitt ett flenal
utmdrkelser for den, bide frin journalis-

tiska organisationer och frin CSICOP.

Di han tog emot CSICOPs utmirkelse
("Responsibil i ty in Journalism Award")
beklagade han att den pagiende rd.tte-

gingen hindrade honom frin att offent-
ligt tala om sin artikel. Han kravde en
lorlndring av den amerikanska lagstift-

ningen om fonal, si att fual inte kan
anvd.ndas som medel att rysta kritiker.

(Nortb Texas Sheptic, nr I I, 1992)

Hur stor iir abernathtmedicinen?
I N etu E nghnd J o u rna I of M edi cin e, janu-

ari 1 993,5.terfanns en art ikel om alterna-

t ivmedici nens omfattning. Enligt f,orfat-
tarna gjorde USAs befolkning ir 1 990 ca

425 miljoner besok hos ut<ivare av okon-

ventirnell terapi, mot endast 388 miljo-

ner besok hos primdrvirdsldkare.
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I Skeptical Brief (mars 1993) kritise-
ras unders<ikningen av Stephen Barrett,
en av CSICOPs medicinska experter.
Han menar att en alltfor vid definition
av 

"okonventionell 
terapi" har anvlnts.

Hypnos, massage och bantningskliniker
borde inte rdknas dit. Det saknas enligt
Barrett en tillftirlitlig studie av den ame-
rikanska alternativmedicinens omfatt-
ning.

Tillfiirlitliga bor os hop ?
Skeptiker i Kansas Ciry bestlillde horo-
skop hos framtrldande lokda astrologer
fiir en person vars fodelsedata de lemna-
de in. De stdllde sdrskilt frigan om per-
sonen i frigavar lamlig att fortsc.tta som
ungdomsprdst.

Alla tillfrigade astrologer hade myck-
et positivt att si.ga om mannen med
dessa firdelsedata, och alla rekommende-
rade varmt en fortsatt karrier som ung-
domsprdst.

Nigon sidan karrier blir det dock
inte tal o m. F cidelsedata gallde mass m<ir-
daren John'Wayne G^q, som knappast
kommer ut ur fingelset levande.

(LIsing Bryond Belief, CSICOP 1993)

Porten till paradiset
I USA har det under senare tid uppmlrk-
sammats att en del fotografier av solen
inneh5.ller konturen av en dorr i solski-
van. Eftersom dessa fotografier har tagits
med Polaroidkamera verkar de inte att
ha kunnat ftirfalskas. De har ocksi tagits
som utgingspunkt fcir itskilliga religiosa
betraktelser.

Dale Heaterington, me.llem i Geor-
gia Skeptics, har emellenid pivisat att
forklaringen dr en rektang,tl:it struktur
inne i Polaroidkameror, som framtrdder
vid fotografering av mycket ljusstarka
objekt. (National Capital Area Sheptical
Eye nr 4, 1992)

Paradisets port verkar inte att finnas i
solen. Om paradisets pon skulle iterfin-
nas nigon annan stans, iterkommer
FolrvErr genast med en rapport om
saken' 
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Inom kon startar forskningsprojek-
rcr Hi)gskolan uid uetenskapens grrins-
marker, med stod frin Ridet for
forskning om hogskolan.

Vi kommer inom projektet bl a
att Sdra fallstudier av si.dan verk-
samhet vid svenska universitet och
hcigskolor som kan betecknas som
pseudovetenskaplig. Vi er intresse-
rade av alla ftirslag om lampliga fall
fcir dessa fallstudier. Det kan gllla
forskning, undervisning eller folk-
bildningsverksamhet med hogsko-
leanknytning, som du anser ha blivit
pseudovetenskap i stillet ftir veten-
skap. Forskningsrid och annan uni-
versitetsnd.ra verksamhet omfattas
ocksi. av stud.ien.

Projektet bedrivs i samarbete
mellan fi losofiska institutionen vid
Uppsala Universi tet  (Sven Ove
Hansson) och institutionen ft ir ve-
tenskapsteori vid Giiteborgs Uni-
versitet (Hampus Rabow). Kontak-
ta oss under adressen

Sven Ove Hansson
F ilosofiska i nstitutionen
Villavdgen 5
752 36 Uppsala

e l l e r  r i n g  H a m p u s  ( h e m  0 3 1 1
845559, arbete 03117734722, fax
03117734723) eller Sven Ove (08/

878778,018/5 t86t7)
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