
rnittdn for The International Journol of
IVettroscience). Professor Hyddn 1r verk-

sam i Goteborg och uppger sjdlv att han

inte skrivit den ndmnda artikeln eller

krinner ti l l  den skandinaviska tidskrift

d:ir Kuznetsov hlvdar att den publice-

rats. Dentra pistidda artikel, l iksom fle-

ra andra i referenslistan, har ologiska

tit lar med grammatiska fel. Sammanlagt

T'der detta pi att mi.nga referenser d.r

pihittade. Kuznetsovs artikel vimlar dess-

utom av grammatiska fel och tryckfel.

Samnranfattningsvis har Kuznetsovs

studie oklar strategi, den saknar kvalitativ

dokurnentation av experimenten och

utv:irderingen av resultaten 1r ofull-

s t i n d i g .  D e t t a  g o r  h a n s  s l u t s a t s e r

ogrund, rde .  Ingen av  de  vdsent l iga

rneto.l referense rna rycks existera. Siledes

har Kuznetsovs krit ik av evolutiotten

inqen sonl  helst  vetenskapl ig grund.

Mojligheten att hans evolutionskrit iska

artikel endast skulle vara ett dil igt skemt

rir clessvrirre osannolik, eftersorn den stir

n rec l  i  hans  ve tenskap l iga  pub l ika-

t ionsl ista.

Datt LarltdmnTar rir uerksam uid

I t t stittr ti o n en Jb r rnedi cins h

genetilt
(Ip p s a la (J r t iu e rs i tet
Box 589
S-75I 23 UppsaLt
Tel :0 lB-17 43 13
Fax:0lB-52 68 49
E-mrtil:
DAN@LBIO. EMBIVET.SE

TorNor re t randers- ien
annan vdrld
Dagens Nyheters Tysta Mari (16/10)

skvallrar om den danske kultfilosofen
och vetenskapsjournalisten Tor Norre-
tranders. Svenskans ldag-sida hade i en
serie helsidesartiklar om honom gjort
reklam for Norretranders framtrddande

pi en konferens om 
"Medvetande 

och
sinne" i Stockholm, arrangerad av Svens-

:iDagbladet 
och foreningen Npdnkar-

"Norretranders framtrldande blev
mycket kort, nigra fi minuter bara, men

dndi hrorikt lor s5.dana som intresserar

sig for vilken effekt ett mot andra vdrldar

vidgat sinne har pl medvetandet. Idag-

sidans utlovade referat i SvD uteblevoch
en del av Nytinkarna sdgs ha tinkt om.

Den mer ln hundrahovdade publi-
ken i Ostra real fick pengarna tillbaka."

Enkla frAgor
- Til l  och med i berget gir tunnlar av grus
och sten, tror Vil ladgaren som i nr 4194

har en flera sidor ling artikel om slagru-

temdn. Vattnets hjaltar som med sina
klykor pekar ut var sommarstugedgarna
ska grlva sina brunnar.

Slagrutan bojer sig mot jorden fem

ginger och stannar upp vid den sjltte.

Det beryder fem meter och en extra

meter For att sl ippa bottenslammet. Sen
frlgar gdngaren Rolf Norman om vat-

tenmdngden. TvL utslag efter varandra

beryder wi tusen liter vatten per timme.

- Jag stlller enkla frigor till slagrutan
och f8'r enkla svar, ftirklarar han.

Vilken tur att Rolfs klyka dr anpassad
til l  metersystemet!

Personlighetsmdtare
Den som inte vet vem han dr rekom-
menderas att lasa tidskriften Ratten, som
gir ut t i l l  alla volvoigare (nr 3194).Din
favoritfdrg kan nimligen berd.tta vem du
dr! Gillar du rott 1r du viljekraFtig; gult dr
du spontan; gront 1r du bra pi att under-
visa osv. Allt enligt Annika Langl6s bok
Ljus och fdrg som helande kraft (Energi-

ca forlag AB 1990). Men, jag som inte
har ni.gon sdrskild favoritfdrg, vem dr
jag? En nol la?

Tror inte pA healing
Cancerhk ar en J erzy E inhorn kommen-

terar en artikel om healing i Expressen
(26 september, i serien Den nya andlig-
heten). Han tror inte att aurahealing dr

medicinskt verksam och han pipekar att

de alternativa metoderna har underscikts
noga.

- J^g kan sdga att idag dr chansen
mycket l i ten att hitta en verksam metod.

Men dndi tror han att metoderna kan

hjalpa mdnniskor i ett svirt skede av
livet. Han berittar For Expressen om en
kvinna som hade cancer i underlivet.
Ndr det stod klart att inga andra metoder
hjalpte vil le hon ha behandling rned
medlet THX. vilket framst.dlls ur kalv-

brdss. Tester har visat att det inte har
ni.gon medicinsk effekt.

- Vi ht henne ffi preparatet. Hon blev

giadare och havdade att smdrtan hade
lorsvunnit. Men tumoren vdxte och v:ix-

te.

- Man miste kon'rma ihng att smdrta
1r en psykologisk upplevelse, och dArFor
kan behandlingsmetoder ha effekt iverr
om de inte har ni.gon klinisk verkan.

tr r i l-.-" r'" r ' : , r : 1  - 1 +  1 t q 9 4



"Partiet for naturens lag"
Tvn veckor f,ore valet presenterades for
pressen det forsta polit iska parti vars

partiprogram pistis vara 
"vetenskapligt

bevisat". Den upptdckt som fullstdndigt
ska utradera virldens elande heter yoga-
fl1,gning. Partiets lorsta steg Ir att skapa
erl grupp av 7000 yoga-flygare som
genom en 

"mental 
process" lyfter fri.n

marken, leviterar. Med hjalp av yoga-
flr 'gare och experter som ska sryra partiet
kommer al la problem att  losas, och

sratsskuld kommer at t  forbjudas ien ny

l.g. Bakom partiet l igger den multi-
nationella sekten Transcendental Medi-

tat ion (TM),  och i  et t  pressmeddelande
pistir de att partiet 1r aktivt i 40 hnder.

Flera nyhetsmedier rapporterade med

ironi  och humor om det nybi ldade

partiet. Svenskans forstasida pryddes av

en bild av de pi studsmatta skuttande

yoga-flygarna. Men ler gor man nog inte

i  Mocambique, dlr  presidenten har

planer pi att si l ja en !ardedel av landet

t i l l  TM.

Vem vann?
S t o r s t a  N e w  A g . - m a n i f e s t a : i o n e n
ni.gonsin i Sverige kan man nog kalla

mdssan Peace in mind pi Medborg-

arhuset i Stockholm i oktober. Med an-

ledning av j ippor bjod Aschbergs pro-

gram Diskutabelt i TV3 in ti l l  debatt.

Mi.nterapeuter, utomjordingsexperter,
rnedier och diverse energiterapeuter Pre-
senterades och en efter en foll si att

sdga pi eget grepp. FrS.gorna frin Asch-

berg och Hans Isaksson (styrelsemedlem

i vir Forening) var inte nidiga, och det

hela blev faktiskt en riktigt rolig flore-

stdllning. Men anhdngarna liter sig nog

dessv;irre inte pi.verkas si mycket. E,n

reikihealer jag talade med pi konferen-

sen dagen efter ryckte sjdlvklart att det

var New age-arna sotn vann.

Jag iterkommer i ett senare nummer

('r

fNTBnNATToNAL

PEACE IN MIND
FBsrrvAL

MEDBORGARHUSET
28-30 OKTOBER -94

STOCKHOLM

av Folkvett och berdttar om de astrolo-

ger, helare, magnetterapeuter, ndsskolj a-
re, f lodesbalanserare osv jag ln1spl,juade
pi. mdssan (fior Vetenskapsradions rik-
ning).

Anna Sclrytt

Se & h6r -  el ler Det var
bdttre fdrr
Roster i radio/TV gick i graven for ett
halvir sedan och efterloljdes av Se & hor,

som ges ut avAllers forlag. I nummer 36
(september, 1994) visar t idningen hur
sv5.rt det kan vara att balansera mellan
skepticism och vad de tror att ldsarna vil l

ha. I en artikel med rubriken Ar Carola

besatt av satan? dgnas sex spalter it

foljande spekLrlation: Artister-r vil l  ha barn
men har rinnu inte Fitt det. Orn l 'ron
Forblir l 'rarnlos mrisre det vara sl att hon
:ir besatt A\r sat:1n.

De resteranc-le spalterna lgnas dock
mecl viss Forsiktiehet it fhkta. F{iir f inns
en avhoppares egen berlttelse och l ite
statistik over sj :iivmo rdslorsok mecl mera.

Detta kan jdmforas med en notis i
Ros ter  i rad io  hos ten  1931:

Frenologi - vetenskap eller humbug?
(Frenologi rir ldran att man kan utl isa en
mdnniskas karakt : i r  ut i f r i .n skal lens
form.) Professor Ivar Brornan kan dar i

$'ra kernfulla sqycken forklara termen

frenologi, presentera vilka vetenskapliga
ron som ikullkastat teorin och berdtta
varfor verksamma yrkesfrenologer trots

att 
"de 

harvid 1r rov for en stor villfarel-

l l lusrardr: Richud Triigdrdh

Folkve t t  n r  3 -4  1994



H isto rieku nskaper vi kti ga
Folrvnrr har tidigare berdttat om spi-
mannen Kurt Svensson i Bil lesholm. I en
intervju i Kristianstadsbkdet den 14l3
1994 berdttar han att han behandlar
fobier genom att 

"t itta 
in i" patientens

tidigare liv. Arbetet krdver goda histori.:-
kunskaper: 

"Sedan 
miste man forstSs

ocksi kunna historia och geografi. Det
stir ju inga irtal nar jag gir in i nS.gons
liv, utan jag fir genom att se pi klader
och hus avgora var jagdr och i vilken tid
mdnnisko rnajagska hjalpa har levt i sina
tidigare l iv."

Reportern som fick dessa informationer
fick ocksi veta att han sjllv hade levt pi
1500-talet och formodligen var son ti l l
Erik XIV och Karin Minsdotter.

frenologi. Ur Suenska
Familj -Journalen ( 18M ) :
"bild, 

ftrestiillande ett men-
nishohufuud indeladt i flere
afde I ning ar, mot s u arande
Iciget ou de organer eller
hjerndelar, huars yttringar

betechnas af de smd figurer-
zas sysse/sri/tningar och be-
ty de I s e r. 

",4a 
de I ning e n

Itingst ned i nachen uisar
centrum ftr hdnsdriften.

Legitimation i fara
Hoganlstandhkaren Christer Malm-
strcim anvinder egenpifunna testmeto-
der med bl a avforingsprov for att avgcira
om patienter ir kvicksilverforgiftade av
amalgam. Han riskerar att lorlora sin
legitimation, eftersom sjukvirdens an-
svarsnlmnd anser att han som tandhka-
re saknar kompetens att bedcima en even-
tuell kvicksilverforgiftning. Symptomen
finns p5. annat heil i kroppen dn i tlnder-
na, varftir detta dr en uppgift for ldkare.
Malmstrom sdger sig dock komma att
fortsdtta d.ven utan legitimation. 

"Pa-

tienterna 1r mycket viktigare dn ansvars-
ni.mnden", siger han.

/4/k-4
1 oo 7't '

\ rG \ r

se" endock pistir att de kan bedoma en
mdnniskas viktigaste karaktdrsdrag.

Varlor tror inte redaktorerna ftir Se &
hor att lesarna kan vara intresserade av en
kr i t isk art ikel  om Livets ord.  utan
smaklosa spekulat ioner om Carolas

eventuellt ofrivilliga barnloshet? Kan h-
sarnas intresse idag baravdckas med ken-

disskriverier?

Ildkan Marhlund

M
/ E+<< FilN:l , l'filil,

I-  0 f , . '  I  ETr nDl6. tRE
L IV  VAR J  kG B  & t  o . r {
M u M C H + U s E N . /
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UFOn farliga fdr fdreta-
gen ?
Den s k pollenkungen Gosta Carlsson

har nvligen framtrdtt och berittat om ett

mote med 
"utomjordingar" den 18 maj

1946. Att han inte berlttat om saken

tidigare berodde pi att han miste vara

rnvcket forsiktig, eftersom jag kunde

forstort rnina fliretag. 
"

(iDAG 27/B r 994)

Gurgeldiagnos
|DAG den I 1/B 194 rapporterar om ett

gurgelvatten som ska ge oss besked om
"vilka sjukdomar vi blr pi, nedervda i

generna. Skurnma runt l i tet med mun-

vatten och du fi.r svar pi om du har anlag

for cancer, astma elier cystisk fibros."

Foln'Et-t.s korrespondent, som sdn-

de in klippet t i l loss, 1r tandhkare och ir

som sidan utomordentligt skeptisk ti l l

testet eftersom 
"det vid ett sidant test

slkerligen kommer med fler celler In

mdnskliga om man gor som beskrivs".

Legit i  merad spAkvinna?
Em riksforbund for teckenrydare och

framtidstolkare har nyligen bildats. Syf-

tet dr att organisera en legitimering for

siare, j lmte etiska regler lor spidoms-

verksamheten.

Initiativtagare dr Ylva Trollsveden i

Umei. 
"Vi 

mi.ste rensa uPP i vira egna

led om spidomskonsten ska kunna 5.ter-

skapa ett allmdnt frrtroende", siger hon'

Siarkonsten har, menar hon, 
"fitt 

dil igt

rykte till loljd av att oseriosa skojare har

ti l l i t i ts harja inom spidomsbranschen

och att mdnniskor, som fitt givan att se

bide framit och bakit i tiden, inte tagit

sitt etiska ansvar i sammanhanget."

Ylva Trollsveden har i tidigare liv
varit bide egyptier och eskirnikvin-
na. 

"Egyptientiden 
var grym och

olycklig, medan jag ddremot var

mycket nojd med tillvaron som eski-
mi. Minnesfragmenten 1r allt flor
klara For att kunna avfdrdas som fan-
tasier. I den har ti l lvaron har mitt l iv

borjat att stabil iseras. Mycket tack
vare att jag rycks ha funnit en bery-

delsefull l ivsuppgift. 
"

Si hlr lorklarar hon sina spikon-

ster:
"Enkelt 

uttryckt har alla mdnnis-
kor en aura omkring sig, som skickar

ut energiladdade klnslovigor. De kan

Formedla besked ti l l  l ikval tarotkort
som ti i l  exempel kafFesump, vanliga

spelkort, skriftsti len eller handerna. 
"

(1.,1 o rrlandsk tidskrift
Nr 2, 1994)

f /r, a f  g  .

Detta 1r alltsi den 
"sericisa" 

spidoms-
konsten. Hur den 

"osericisA" 
Ir beskaFfad

har Foi-xvurl vid de nna upplagas presslagg-
ning d.nnu inte fLtt besked om.

Cirklar i  sddesfdlt
Under sommaren 1994 iakt togs c i rk lar  i

sldesfdlt i bl a Harplinge utanfor Halnrstad

samt i trakten av Molle i Skine.

Arne Gjdrdman vid FOA sdger att dess:r

cirklar i regel dr gjorda 
"Av 

In.lnniskor. Sy'Ftet
1r att lura andra mdnniskor." Ni.gra enstaka

cirk lar  kan dock ha t i l lkommit  utan mdnsk-

lig hjri lp, t ex kan de ha Fororsakats av

klotblixtar.

(Arbetet 23/7 1994)

Suur Oue Hntssut

0 t+..

\
I

I
I
I

il

: _ . i  
' /

{

t:r i

(
J

t

oj

I .
, l
t f

s t )n  cva l Ic{i

I
l,
I
I
I
t

I
I
t

T
t
t

I
I

Uwr

Fo l l i ve t t  n r  3 -4  t 994




