
Kraftflilt i politiken

Centerparliets ungdomsfdrbund fi ck
i somras en ny ordfdrande, Magda-
lena Fransson. Hon har inte bara
lovat att fcirdubbla forbundets med-
lemsantal, utan iir ziven mycket in-
tresserad av gammal naturmedicin,
dnskar sig "helande hdnder", har
"mdtt kraftfiilt i rummen omkring
sig", samt tror att alla muinniskor
har en iingel som vrigleder dem.

(DN3 r/B 96)

Amalgamsanering
mot lungcancer

Socialstyrelsen vill dra in legitima-
tionen for tandldkaren Ragnar So-
derstrdm i Markaryd. Soderstrdm
har minst sagt annorlunda teorier
och behandlingsmetoder. Han ge-
nomfor bl.a. stora amalgamsane-
ringar, som hjlilper mot mycket: en
lungcancersjuk man blev helt frisk
efter en sfldan behandling, berzittar
Soderstrom.

Han har f,ven uppgivit f6r social-
styrelsens inspektcirer att han ffltt
kraft frin Gud att med hjalp av sin
aura och sina hrinder mobilisera
energi hos patienterna. Socialsty-
relsen misstzinker att Sciderstrom f,r
psykiskt st6rd och foreslflr att han
ska liikarundersokas. - De missupp-
fattar allting avsiktligt bara for att
jdvlas, svarar han.

( Kvcillsposten I0/I0 -96)

Sierska i spartider?

Stockholmskommissarien Walter
Kego blir hflrt angripen av tvi in-
sdndare i  t idningen Expressen.
Bland annat blir han beskylld for"agg ress i v ,  f undamen ta l i s t i sk
skepticism".

Anledningen till anklagelserna dr
att Kegd inte trorpi sierskan Saidas
formflga att hjiilpa polisen att hitta
fdrsvunna personer. I dessa ned-
skiirningstider borde vril en polis-
chef vara tacksam for all hjAlp som
gir att fA, menar en av insrindarna.

(Expressen 26/4 -96)
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Sierska i valtider

En Folkvettsldsare pfiminner om
sierskan Saidas spidom friin TV-
programmet Kalla fakta i februari
199 4. Det blir en socialdemokrati sk
regering efter 1994 frrs val. Ingvar
Carlsson blir statsmini ster men efter-
trrids i framtiden av en kvinna, dock
inte Mona Sahlin, spidde hon. Vi
vdntar med sprinning pi att Goran
Persson ska sliippa fram sin kvinn-
l isa sida.

Marknadsfiiringsmiss

Foretaget Naturmedical i Orsa mark-
nadsfor sig bland annat med hjalp
av reklarnblad som man fzister pA
parkerade bilar. Naturmedicals pre-
parat uppges kunna bota lungcancer,
astma, diabetes, reumatism, barn-
loshet med mera.

En dag satt ett reklamblad for
Naturmedicals preparat pA Christer
Backmans bil. Reklamen kunde
knappast vara mera felriktad - Chris-
ter Barkman iir verksjurist vid Lii-
kemedelsverket, och i steillet f'or en
ny kund fick Naturmedical ett vites-
forelii-egande pi 200 000 kronor med
forbud att anveinda pflstienden om
rnedicinska eff-ekter i marknadsfo-
ringen.

Alternativkurser

I rnedborgarskolans kursprogram
for viiren -97 leiser vi , atf man under
24 studietimmar kan bli undervisad
om alternativa terapier av Maria
Ekeroth Johansson, "dipl. zontera-
peut/ intui t iv kroppsterapeut och
akupresscir".

N:igra sidor l[ngre fram, under
rubriken "Jordstrilningen och de
elektriska fdlren. Vem blir sjuk?"
fflr man veta att "vrira nya kunska-
per om j ordstrirlningsfhlten, rlnnu si
leinge okrinda men registrerbara en-
ergier, kan vrigleda till biittre heilsa
och laingre liv." Forekisare zir Dick
Sj ober-e. "biofysiker".
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Melatonin I

Melatonin, ett hormon som produ-
ceras av tallkottkdrteln, iir ett riktigt
mirakelmedel, omman fflrtro mass-
media. Det ska bl.a. fiirebygga can-
cer, uppskjuta flldrandet, ersfltta P-
piller, fcirblittra minnet, hjiilpa mot
niithinneavlossning och 6ka den
sexuella njutningen.

I vissa liinder siilj s melatonin fritt,
men i Sverige lir det klassat som
liikemedel. Liikemedelsverket no-
terar att allt mer melatonin skrivits
ut under det gAngna 6ret. Verket
konstaterar ocksfl att sttidet fiir p&-
stienden om melatoninets fantas-
tiska egenskaper ?ir svagt. Det kan
mtijligen vara befogat att skriva ut
melatonin vid vissa sdmnrubb-
ningar, menar man. <ivrig anviind-
ning iir diiremot inte ftirenlig med
vetenskap och beprdvad erfarenhet.

Melatonin II

Pi planet hem frfln USA mtiterjour-
nalisten Lasse Arnell en svensk au
pair-flicka som entusiastiskt beriit-
tar om den nya drogen melatonin,"som alla miinniskor iiter". Anrell
iir sjiilv skeptisk: han tiinker att det
nog iir nagot skumt med ett preparat
som bflde gdr en pigg och sOmnig.
Och som missbrukas av au pair-
flickor.

(Aftonbladet 27/ I 0 -96 )
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Naturlflkemdel
blir livsmedel
Sedan den nya liikemedelslagen
trtidde i kraft 1993 har antalet natur-
liikemedel pfr marknaden minskat
kraftigt. Tillverkarna miste nu kun-
na presentera dokumentation som
visar att medlen iir oskadliga, att de
innehAllervad de p&stis g6ra och aff
de tillverkas underbetryggande for-
mer. Det kostar sl mycket att ta
fram dokumentation att tillverkar-
na hellre avregistrerar medlen om
ftirsiiljningen iir liten, enligt Bengt
Gustafsson p[ liikemedelsverket,
som ansvarar fiir godkflnnanden av
naturliikemedlen.

Att ett naturlflkemedel godkiinns
betyder dock inte att det ocksfl fung-
erar. De beh0ver inte genomgl kli-
niska priivningar pA saulma sfltt som
vanliga liikemedel. Enligt Bengt
Gustafsson kan man niimligen inte
stiilla samma krav pA naturlflkeme-
del som pfl moderna liikemedel.

Naturltikemedel som avregistre-
rats ffu inte siiljas. Men tillverkarna
kan ibland helt enkelt bestiimma sig
ftir att kalla medlen ftir livsmedel,
kosttillskott eller kosmetika i stiil-
let, och pfl sfl stitt kringgfl bestlim-
melserna. Ett nytt ftirslag om grllns-
dragning mellan liikemedel och livs-
medel iir dock pl viig.

(DN ten -%)

Ingen patientbrist

En kvinna i Appleton i Wisconsin i
USA har stiimt sin psykiater, som
stellt diagnosen personlighets-
klyvning och sedan tagit betalt ftir
gruppterapi. Llkaren hiivdar att
kvinnans psyke iir indelat i 120 oli-
ka personligheter och har inkasse-
rat 2 miljoner kronor av kvinnans
fcirstikringsbolag.

Prcfessorn och
ttcancerfrekvensentt

Sassa Akervall, som utsflgs till fuets
fiirvillare L993, figurerar nu som"sakkunnig i det of6rklarliga" i
Hemmets veckotidning. I nummer
4 | | 9 6 interoj uar hon professor eme-
ritus i maskinelement Leif Floberg,
som "lever€rat en och annan san-
ning till den moderna vetenskapen
genom tren".

En av dessa sanningar iir att han
har funnit orsaken till cancer: 'Jor-

dens puls" och "cancerfrekvensen"

sammanfaller niimligen. Ftin i viirl-
den kiinde alla till denna jordstr6l-
nings farlighet, enligt I-eif Flod-
berg:

- Men i och med att universiteten
bildades fdrm6rkades kunskapen.

Floberg pfistir sig vidare ha fun-
nit ftirklaringen inte bara till cancer,
utan till de flesta av vtra sjukdomar
(inklusive ryggskott): lven d[r
handlar det om jordstrfllning. Detra
pflstiende levererar Flobrg enligt
artikeln "utan minsta tillstymmelse
till skrytsam ton".

Miirner Yfigrar att sko sig

Tror du att en forskare som [r van
att arbeta sericist ska vara med pi en
amerikansk trollkarls jiidra jippon,
att girigheten ska slfl ut intellektet?"

Det svarar Nils-Axel Mdrner niir
tidningen Metros Cecilia Ahlbeck
frflgar honom varftir han sagt nej till
ett erbjudande frin James Randi att
mot ett bevis ftir att slagrutor fung-
erar fi 6,8 miljoner kronor.

Han fortsiitter: "Mitt enda intres-
se i det hela skulle vara att slfl en
sf;dan hiir mdrkrets riddare. Man
jag beh6ver inte gdra det, fdrjag har
si mycket pi fdtterna att jag-inte
behdver spela efter hans regler."
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