Folkvett 153.indd 63
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Ny skeptisk podcast
Under sommaren har en ny
folkbildande skeptisk podcast
sett dagens ljus. CJ Åkerberg,
tidigare programledare för
Skeptikerpodden och skribent i
Folkvett, har startat KH-podden (Kvalificerat Hemligt),
en poddradio om konspirationsteorier. Varje episod presenterar och avfärdar en konspirationsteori, med hjälp av
källkritik och en vetenskaplig
genomgång av påståenden
som framförts. I skrivande
stund har Chemtrails, myter om fluor samt två olika
perspektiv på 911 avhandlats.
Källmaterial och avsnitt
återfinns på khpodden.se.
LSL

NCCAM har 		
blivit NCCIH
Amerikanska National
Center for Complementary and
Alternative Medicine (NCCAM), som finansierar forskning om alternativmedicin
och som omgivits av kontroverser sedan skapandet 1992,
har nu bytt namn till National
Center for Complementary and
Integrative Health (NCCIH).

”Alternativmedicin” har således ersatts av ”integrativ
hälsa”, ett skifte som blivit
populärt inom alternativmedicinska kretsar under senare
år. Det återstår att se om
namnbytet också betyder något för hur pengar i framtiden
kommer att fördelas.
(Källa: Skeptical Inquirer
May/June 2015, s. 6.)
JJ

Mumiefiaskot i Roswell
Roswell, en ort i New
Mexico, USA, är ett begrepp
i ufokretsar. Här ska en
farkost från en annan värld
ha kraschat 1947, varefter
händelsen ska ha mörklagts
av myndigheterna, enligt de
troende. Många ”bevis” för
detta har presenterats, men
inget som övertygar en normalt sansad person. Under de
senaste åren har ett par gamla
diabilder som påstås visa en
död rymdvarelse från Roswell
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blivit omtalade. Somliga ”ufoforskare” har gått i god för
att bilderna är från 1947 och
visar en rymdvarelse. På en av
diabilderna syns en liten skylt
bredvid varelsen, men länge
var bildernas upplösning för
låg för att man skulle kunna
läsa skylten. De som hade
kommit över diabilderna lovade att släppa högre upplösta
kopior, och en något bättre
bild läckte ut i maj 2015. Strax
därefter lyckades förslagna
personer med hjälp av gratis
programvara läsa vad som
stod på den lilla skylten: ”Mumifierad kropp, två år gammal
pojke”. Bilden föreställer
alltså ett mumifierat människobarn, av allt att döma en
indianpojke vars kropp tidigare funnits till beskådande på
ett museum i nationalparken
Mesa Verde, Colorado, USA.
Somliga som tidigare trott på
bildernas äkthet erkänner nu
att de hade fel, medan andra
hävdar att det fortfarande rör
sig om en rymdvarelse, vad
som än står på museiskylten.
Skylten kan ju vara ett medvetet utplacerat villospår!
(Källa: Robert Sheaffer,
”The ’Roswell Slides’ Fiasco:
UFOlogy’s Biggest Black
64

Eye”, Skeptical Inquirer Sept/
Oct 2015, s. 30–32.)
JJ

Himmelskt besök
var bluff
År 2004 råkade sexårige
Alex Malarkey och hans
pappa Kevin ut för en svår
trafikolycka. Alex blev förlamad och såg först inte ut att
överleva. När han efter två
månader vaknade ur sin koma
berättade han hur han hade
besökt himlen, träffat änglar
med mera. Påståendena låg
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till grund för den bästsäljande boken The Boy
Who Came Back from
Heaven (2010). Eftersom boken bekräftade
standardföreställningar
om himlen blev den
populär bland kristna.
Alex Malarkey har
under 2015 erkänt att
han ljög om sin himmelsresa. I ett skriftligt
uttalande säger han:
”Jag dog inte. Jag besökte inte himlen. Jag sade att
jag besökte himlen eftersom
jag trodde att det skulle ge
mig uppmärksamhet.” Det
framgår också av uttalandet
att Alex Malarkey räknar sig
som kristen och att han bland
annat anser att ”Bibeln är den
enda källan till sanningen.”
(Källa: Skeptical Inquirer
May/June 2015, s. 5.)
JJ

Mirakulös cancerbot
var bluff
Australiensiskan Belle
Gibson hävdade 2013 att hennes hjärntumör försvann med
hjälp av alternativmedicin och
speciella dieter. Hon sålde en
hälsoapp och gav ut en kok-

Bild: Pekka Strandroth

bok med påstått cancerbotande recept, vilket genererade
en hel del pengar. Hon lovade
att hon skulle skänka bort
stora summor till välgörenhet,
men så tycks aldrig ha skett.
Gibson blev ett affischnamn
för alternativmedicin, men
erkände i april 2015 att hon
aldrig hade haft cancer. Det
tycks ännu vara oklart om
hon bara var ute efter pengar
och uppmärksamhet, eller
om hon under någon period
kan ha varit inbillningssjuk.
Det är också oklart om några
verkliga cancerpatienter valt
bort sjukvård till förmån för
Gibsons overksamma kurer.
(Källa: Skeptical Inquirer
Sept/Oct 2015, s. 11.)
JJ
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Obefintlig måneffekt
Många verkar föreställa sig
att månens faser har samband
med frekvensen av födslar och
dödsfall, även om statistiska
analyser för det mesta har
talat emot sådana samband.
Ännu en statistisk analys har
nu rapporterats, med samma
negativa resultat. Analysen
omfattade de drygt 7 miljoner
födslar och knappt 4 miljoner dödsfall som inträffade i
Australien 1975–2003 (totalt
66

10 592 dagar). Såväl födslar
som dödsfall förefaller att
inträffa helt slumpmässigt
i relation till månens faser.
”Många faktorer påverkar
befruktning, födelse och död,
men fullmånen är inte en av
dem”, skriver forskarna.
(Källa: Joshua S. Gans och
Andrew Leigh, ”Does the
Lunar Cycle Affect Birth and
Deaths?”, Journal of Articles in
Support of the Null Hypothesis
11(2), 2015, s. 31–35.)
JJ
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