
Hdsten 95 kunde man i
tidningar i hela vdrlden
lasa om hur hinduiska
gudabilder pfl ett oforklar-
ligt siitt lapade upP mjolk
som offrats till dem.

Naturligtvis fick James
Randi massor av fbrfi6g-
ningar om vad som egent-
ligen hade hant. Hans svar
lades ut pi Internet.
Det foljande ar ett referat
av nigra av Randis rdtt
muntra kommentarer till
dessa "handelser".

Inf-or hotet onl en dag med
nyhetstorka -r1ick Reuters
ut med foljande nyhet frin
New Delhi:
Folkrnassor har invaderat
tempel i hela Indien och
grannlandet Nepal sedan
det uppstitt rykten om att
hindr-riska sudabilder
dricker mjolk som hiillts
upp 6t dem som ett oftbr.

Enligt ett t idningsrnedde-
lande frin Toronto i
Canada lapade gudabil-
derna i sig rnjolk i ett tem-
pel i denna stad

Det som r,'erkliqen hander
ar att mjolk sugs tlPP
teskedsvis med kaPil l[r-
kraft. En skvdtt nrjolk sorn
hil ls inti l l  gipsavbildning-
ens mun "fbrsvinner" en-
l igt t idningarna Det tror
inte Randi pA N'ljolken
f'6rsvinner inte. den sugs
helt enkelt upp av giPset

En person frAn templet i
Toronto sa. "Det ar Precis
som om nigon hade sugit
upp mjolken med sugrdr."
Just det! kommenterar
Randi och tilldelar honom
tio pozing for att ha lost
mysteriet, men minus tio
pozing for att strunta i
detta.

Randi tror att en giPsbYst
av Lyndon Johnson skulle
utfora samma Prestation,
kanske med en ol
Skulle det ocksi raknas
som ett mirakel? Kanske i
Teras . . .

Randi foreslir att man
testar fenotnenet genom
att erbjuda gudarna en
tesked black. Om aven
denna vhtska "laPas uPP"
ar de hinduiska gudarna
antingen oerhort korkade
eller forsedda med brist-
fblliga smaklokar Men
detta test kommer aldrig
att genomfdras. eftersom
bide det ligger i bide
prasternas och mediernas
intresse att denna fars fEr
spelas upp. Randi anslir
tiden som hysterin f6r Pi-
qi t i l l  ser veckor.

RANDI OM MJOIXORICKANDE
GUDABILDER

Arsenik
och gamla
ldkemedel
I New. Scientist (30 sept
1995) rapporteras att det kan
finnas mer an ett skiil till att
avsti frfrn preparat som ingir
i den tradit ionella kinesiska
folkmedicinen. Ndr den ame-
rikanska tullen beslagtog ett
parti "medicinkulor" som ti l l-
v e r k a t s i f a b r i k e r i K i n a .
skedde det darfor att man
misstankte att de inneh6ll de-
lar frin utrotningshotade djur
som tigrar och noshorningar.
Men nar man analyserade
kulorna, sotn brukar fortaras
genom att upPlosas i varmt
vin eller vatten och drickas
som "te", visade det sig att
de inte inneholl de stora
halter av svavel, fosfor och
kalcium som pekar pi att de
framstiillts av ben eller horn.
I stiillet hittade man de giftiga
metallerna arsenik och kvick-
silver i halter som kunde vil la
fbrgiftningar vid uPPrepat
bruk. Enligt en erPert Pi ori-
entalisk rnedicin vet bide ti l l-
verkare och konsumenter oln
att preparaten innehflller des-
sa metaller, men de anses
eflbktivare an medicin sont ar
mindre giftig
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