lnternationellt
I Skeptical Brief (mars 1993) kritiseFiirlustfiir Ui Geller
SomFOLKVEfT tidigareharrappor- rasunders<ikningenav StephenBarrett,
terat har Uri Geller stdmt James Randi
och CSICOP, v5l amerikanskasysterorganisation, for ftinal. Det s k fonalet
bestir i att JamesRandi har lemnat korrekta upplysningarom hur Geller har
bluffat. Att CSICOP blivit indragetberor pi att Geller anseratt Randi uttalat
sis som representantfcir CSICOP
Den 25 mars 1993 beslutadeen Herai domstol att Geller ska betala CSIi ftirstahand
COPs rc.tteg5.ngskostnader,
d.yg 106 000 dollar. CSICOP tolkar
beslutetsom en varning for dem som vill
anvdnda std.mningarsom ett medel att
forfolla och tysta sina kritiker.
Domstolen har d.nnuinte kommit till
beslutihuvudmilet, Geller mot Randi.
(Pressmedde
lznde ffrn

CSI CO P)

M edicinsh j ournalist tysud
Den mycket anseddaJoumal of theArnerican Medical '4ssociatioa publicerade i
oktober l99l en uppmlrksammad anikel dar man avslcijadedet medicinska
blu ffma ker iet inom T r a n s c e n d e n ta l
Meditation.TM harstd.mttidskriftenpi
200 miljoner dollar. Andrew Skolnick,
som skrivit anikeln, har fitt ett flenal
utmdrkelserfor den, bide frin journalistiska organisationeroch frin CSICOP.
Di han tog emot CSICOPs utmirkelse
("Responsibilityin JournalismAward")
beklagade han att den pagiende rd.ttegingen hindrade honom frin att offentligt tala om sin artikel. Han kravde en
lorlndring av den amerikanskalagstiftningen om fonal, si att fual inte kan
anvd.ndassom medel att rysta kritiker.
(Nortb TexasSheptic, nr I I, 1992)
Hur stor iir abernathtmedicinen?
I N etuE nghnd J ourna I of M edicin e, januari 1993,5.terfannsen art ikel om alternat ivmedicinensomfattning. Enligt f,orfattarna gjordeUSAs befolkning ir 1990 ca
425 miljoner besokhos ut<ivareav okonventirnell terapi,mot endast388 miljoner besok hos primdrvirdsldkare.
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en av CSICOPs medicinska experter.
Han menar att en alltfor vid definition
"okonventionell
av
terapi" har anvlnts.
och bantningskliniker
Hypnos, massage
borde inte rdknasdit. Det saknasenligt
Barrett en tillftirlitlig studie av den amerikanska alternativmedicinens omfattning.
Tillfiirlitliga
bor oshop ?
Skeptiker i KansasCiry bestlilldehoroskop hos framtrldande lokda astrologer
fiir en personvarsfodelsedatade lemnade in. De stdlldesdrskilt frigan om personen i frigavar lamlig att fortsc.ttasom
ungdomsprdst.
Alla tillfrigade astrologerhade mycket positivt att si.ga om mannen med
dessafirdelsedata,och alla rekommenderade varmt en fortsatt karrier som ungdomsprdst.
Nigon sidan karrier blir det dock
inte tal o m. Fcidelsedata
gallde massm<irdarenJohn'Wayne G^q, som knappast
kommer ut ur fingelset levande.
(LIsingBryond Belief,CSICOP 1993)
Porten till paradiset
I USA har det under senaretid uppmlrksammats att en del fotografier av solen
inneh5.llerkonturen av en dorr i solskivan. Eftersom dessafotografier har tagits
med Polaroidkameraverkar de inte att
ha kunnat ftirfalskas.De har ocksi tagits
som utgingspunkt fciritskilliga religiosa
betraktelser.
Dale Heaterington, me.llem i Georgia 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)
Paradisetsport verkar inte att finnas i
solen.Om paradisetspon skulle iterfinnas nigon annan stans, iterkommer
FolrvErr genast med en rapport om
saken'
soH

EfteF
lysning
Inom kon startarforskningsprojekrcr Hi)gskolanuid uetenskapens
grrinsmarker, med stod frin Ridet for
forskningom hogskolan.
Vi kommer inom projektet bl a
att Sdra fallstudier av si.dan verksamhetvid svenskauniversitetoch
hcigskolorsom kan betecknassom
pseudovetenskaplig.
Vi er intresserade av alla ftirslag om lampliga fall
fcir dessafallstudier. Det kan gllla
forskning, undervisning eller folkbildningsverksamhetmed hogskoleanknytning,som du anserha blivit
pseudovetenskapi stillet ftir vetenskap.Forskningsrid och annan universitetsnd.raverksamhet omfattas
ocksi.av stud.ien.
Projektet bedrivs i samarbete
mellan filosofiskainstitutionenvid
U ppsal a U ni versi tet (S ven O ve
Hansson)och institutionen ftir vetenskapsteorivid Giiteborgs Universitet(Hampus Rabow). Kontakta ossunder adressen
Sven Ove Hansson
F ilosofiskai nstitutionen
Villavdgen 5
752 36 Uppsala
eller ring Hampus (hem 0311
845559, arbete 03117734722, fax
03117734723) eller Sven Ove (08/

878778,018/5
t86t7)
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