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SJÆLENS VÆGT OG MURPHYS LOV 
 
Ny bog fortæller om virkelighedens vanvittige videnskabsfolk, der 
sagtens kan hamle op med deres kolleger i bøger og film.  
 
I slutningen af 1800-tallet påstod videnskabsmanden Nikola Tesla, at 
han var i stand til at destruere selve Jordkloden ved at sprænge enorme 
mængder dynamit synkront med planetens frekvens.  
 I 1907 vejede en amerikanske læge en flok dødssyge 
tuberkulosepatienter og konkluderede, at sjælens vægt er 21,3 gram. 
 I 1926 fik en russisk biolog en hemmelig ordre af Josef Stalin: Skaf mig 
en ny race af superstærke menneskeaber. 
 I 1948 førte et eksperiment med g-kræfter på en amerikansk luftbase til 
den talemåde, der verden over er kendt som Murphys lov. 
 I 1966 kom en amerikansk forretningsmand lidt for tæt på en 
evighedsmaskine og en nobelpristager. Det kostede ham livet. 
 I 1971 løb et psykologiforsøg løbsk da forsøgslederen i løbet af få 
dage forvandlede sig fra en ambitiøs forsker til en sadistisk 
fængselsinspektør. 
 I 1994 satte spejderdrengen David Hahn 40.000 af sine naboers 
helbred på spil, da han konstruerede en strålepistol og en lille 
atomreaktor af husholdningsremedier. 
 
Ovenstående er blot et lille udpluk af de vanvittige videnskabsmænd og 
groteske eksperimenter, som præsenteres i bogen ”Frankenstein A/S.” 
 Som fiktiv skikkelse kender vi den gale videnskabsmand fra talrige 
bøger, film og tegneserier, hvor hans projekter ofte eksploderer imellem 
hænderne på ham. Men i virkelighedens verden lever han skam også sit 
farefulde liv. Her eksperimenterer han med mystiske stråler, bizarre 
transplantationer og kemiske opløsninger; han knuser videnskabelige 
problemer med utraditionelle metoder, udtænker besynderlige teorier og 
drømmer om evig hæder i videnskabens annaler. 
 ”Vi behøver ikke at besøge et galehus for at finde forstyrrede hjerner”, 
sagde Goethe, ”denne planet er selve universets sindssygehospital.”  
 Døm selv. Men døm ikke for hårdt. Hvad der adskiller den gale og den 
geniale videnskabsmand er ikke altid så nemt at gennemskue. 
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