
ningarnas positiva bieffekter. De har i

hog grad stimulerat den textkritiska tra-

ditionens framvdxt, fonbestind och ut-

veckling. Killkritiken hade stitt p5. ett

lagre stadium id"g,tycks han mena, om

den inte stimulerats av sin 
"kriminella

kusin" fo rfalskningskonsten.
Grafton har en tdmligen optimistisk

syn pi mojligheterna att avsloja ftirfalsk-
ningar, itminstone om de dr gjorda l5.ngt

efter den period de sdgs harstamma fr5.n:
"Om det f inns nlgon lag som hil ler

for alla forfalskningar, si d.r det helt

enkelt att varje forfalskare, hur skicklig

han ln 1r, sd.tter prdgeln av sin egen tids

liv, tankesdtt och sprik pi det lorgingna

som han hoppas gora realistiskt och le-
vande. Men hur In de detaljer han an-

vd.nder imponerar pi hans samtida pu-

blik, kommer de att fl bedrdgeriet att

framsti i rydlig relief ndr de iakttas av

senare tiders ldsare som kommer att ken-

na igen forfalskarens tidsperiod som <iver-

lagats pi den angivna tidsperioden ftjr

det fc;rfalskade dokumentet. Ingenting

blir si ftirlegat som en periods syn pi en

annan period."
Suen Oue Hansson

Antroposofisk
uppbyglglelse
Gemenskap, ett skeende. Andeveten-
skapen och den nya Kristusuppenbarel-
sen (Forlag Mercur, 1990) dr den andra

svenska upplagan av en ryslaprakig bok

som kanske bast kan beskrivas som en

uppbyggelsebok ftir antroposofer. Fijr-

fattaren Anton Kimpfler ger rid om hur

man ska leva sitt l iv, och den ger dermed

ocksi en god bild av antroposofins mdn-

niskosyn.
Den 

"Kristusuppenbarelse" som det

talas om it iteln inneber inte att budska-

pet 1r kristet. Fcirkunnelsen skiljer sig i

avgcirande avseenden frin flera av kris-

tendomens grundprinciper - si t ex talas

det om 
"gudar" ipluralis, och Kristusge-

stalten sammanftirs med troselement frin

andra religioner:

z5

"Kristi verksamhet dr s5. enasti.ende
som hela mdnniskovardandet. I en enda
tillvaro i en fysisk Lropp har han upplevt
och genomlidit vad vi fullbordar samtli-

ga inkarnationer igenom."(ss 62-63)
Det betonas starkt att mdnniskan kan

och bor sti i forbindelse med andevdsen-
den av olika slag. "Htigre vdsen och
avlidna mdnniskor kan trdda in. De ger
oss rid som tillika inneber ett inre stdr-
kande." G 20) Varje person sdgs sti "i

forbindelse mcd ett dnglavdsen" som g<ir
det mojligt att betrakta sig sjelv "utifrin

det evigas synvinkel ." (s 27)
Antroposofins mc.nniskoideal er en

f)randligadmdnniska. Milet dr att vi ska
"liisa oss ur materiens Flattrar" (s 63).
NIr man lyckas med detta "vdxer den
lkta friden fram" (s 71 ). Dettasdgs ocksi
visa sig i fitrhi.llandet till medmdnnis-
korna:

"Ar vi spirituellt konsekventa, kan vi
med desto stiirre tolerans gi in pi vira
medmdnniskor. Ju bestd.mdarevi dr, de-
sto st6rre civerseende kan vi ha med
andra."(s 70)

En god antroposof ska derfirr inte
vara en stridslysten debattcir.

"I hetsiga diskussioner dr spiritualite-
ten frinvarande. Vid for mycken klok-
skap blir den utslagen. Den kan deltaga
om vi lyssnar bdttre p5. varandra, det vill
sdga mer helhetsmdssigt varseblir varan-
dra. Lyssnandet visar sig vara ett vdsent-
ligt bidrag. Annars blir vi scinderrivna i
ett upprort debatterande och samman-
komsten resulterar i en tdrande strapats i
stdllet fcir att bli en vd.ckande tilldragel-
se." (s 28)

Idealet om tolerans och om en lig-
meld samtalston hor fcirvisso tilldet mest
sympatiska hos antroposofin. Ett min-
dre sympatiskt drag, som ocksi kommer

rydligt fram i Kimpflers bok, er florharli-
gandet av lidande och smdrta. Aven det-
ta henger samman med idealet om en
forandligad mdnniska. Enligt antropo-
sofin 

"visar sig i smlrtan en vig till
begrlnsning av det materiellas herravdl-
de." Lidandet och smlrtan 

"fostrar oss"
och oppnar 

"andliga 
portar". Den som

undflyr smdrran "ftirherdas 
i det yrtre".

(s 61) Darfcir ftirdoms anvdndningen av
smdrtstillande medel.

"Genomginget 
lidande hiller oss vak-

na gentemot det som vi .sjdlva dr och
ocksl gentemot den andliga virld som
std.ller oss infijr uppgiften att civervinna
det. Men nufoniden ftinrings ofta li-
dandet genom att medvetet neddempas
av farmaceutiska medel. Den spirituella
oppning som vill uppsti forstores ge-
nom dessa. Det som vi borde ftirvdrva
som hcigre vdsen gir forlorat fcir oss." (s

30)
Antroposofin innefattar alltsi en stark

strd.van bort fr5.n det materiella. Kimp-
fler beskriver dess framtidsmil pi foljan-
de sdtt:

"Antroposofin 
dr anlagdsom en ling-

varig process. Dess andevetenskapliga
fo rskningsron vill tjana till att vi kan bera
vira jordiska erfarenheters frukter in i
framtiden. Det handlar om att vara med
i byggandet av en ny jord. I allt detta
miste det spirituellas verkan besti pro-
vet.

Ett nyrt belivande av vdrlden genom
minniskans andliga aktivitet kan trdda
till. Det som vi individuellt och gemen-
samt verkstdller blir till en bild for ett
blivande kosmos. I detta forblir vi inte
barn till gudar, vi uwecklas till att bli
gudars syskon."(s 71)

Suen Oue Hansson

Att slippa
reinkarnetas
Hester Mundis bok tO I sltt at undvika
reinkarnation (Bonniers 1990) dr, som
titeln liter anryda, en New Age-parodi.

Mundi hevdar inledningsvis att rein-
karnation ir ett "underberyg 

ilivets sko-
la och ett w5.ng att gcira om livet ging pi
ging, dnda tills man fhr till det", och
boken handlar om hur man 

"genom
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upplysning flr ti l l
gi.ngen".

Boken ger bl.a. upplysning om hur
man ska genomfiira si kallat positivt
tdnkande, enligt "reorin 

om kreativvisu-
alisering" som siger att "vad 

du ser d.r vad
du f5.r".

Frrempel:
Fcir att cika kontokorrskrediten: Se

for ditt inre hur du fcirstrcitt kciper 1r-
gingsviner av olika sorrer.

Fcir att fr befordran: se for ditt inre
hur du sitter i ett hcirnkontor med mas-
sor av ftinster och smeker en lcinecheck
med massor av nollor.

En mera ambiticis metod ftir att fiir-
bettra sin skonomi presenteras ocksi.,
en- minutsmeditation kri ng fokuserings-
ordet "pengar".

Mundi framhiller att "alla 
New Ag.-

filosofier har sina rcitter i enheten och er
hdngivna alternativen. Detta kan lita
som en motsdgelse, men det d.r plastgla-
set ocksS.och det crdet ingen som ifriga-
sitter... Att vara oppen ftir alla slags
alternativ; alternativ medicin, alternat iv
terapi, alternativ religion, alternerande
datumparkering dr ncidvtndigt ftir har-
monin mellan kroppen, sjilen och an-
den och lika vdsentligt ftir livet efter
detta som sjelva <iden." Som exempel pi
alternativ nd.mner han bland annat ock-
ult elektrolys, tibetansk tandkorrektion
och personkernisk fi berdiet.

Nagra nya spido mskonster presente-
ras: sushimanti (spidom i ri fisk), pasta-
manti (spidom i italienska nudlar), cap-
pucinomanti (spidom i ingad kaffe-
sump), etc.

Overs1ttaren har ft;r det meesta tiver-
satt fritt, dvs hittat pi nya vitsar pi.
svenska ndr de amerikanska inte gi.tt att
iiverfiira. En och annan miss finns det
dock. Si t.ex. st5.r det (s 163):

"Alla har haft minst en utomkropps-
lig upplevelse: fodelsen."

Det d.r riktigt roligt pi. engelska (out-
of-body-experience).

Suen Oue Hansson

I

det rett redan flirsta HiStOfiSka €litOf
Jan Broberg d.r historielarare, och har
skrivit flera bocker om historiska myrer.
Den senaste i raden d.r Den heliga Graal
och Zorro (Carlssons 1 990).

Boken inleds med en essd om kvarle-
vande dinosaurier. Atminsrone sedan
19O0-talets borjan har ftirfamare och film-
makare fascinerats av tanken att det skul-
le kunna finnas kvarskreckodlor i nigon
undanskymd dal eller pi nigon avsides
belagen d. S k "kryptozoologer" 

har or-
ganiserat expeditioner till de otillgdngli-
gare delarna av Kongo och Nya Guinea
pi jakt efter dinosaurier. "Egendomligt

nog har de'forskare' som sjd.lva pistir sig
hasett fiirhistoriska djur i full aktion vid
de her tillfillena antingen glcimt sina
kameror eller misslyckats med att ta ryd-
liga foton."

Fantaster finns det gott om. Broberg
berdttar om en Tom Crotser som pistir
att han pi sina olika expeditioner har
funnit Babelsrorn, Noala ark, fcirbunds-
arken samt den sten som Kain slog ihj:il
Abel med.

St<irre delen av boken handlar om
historiska myrer, sisom Jason och argo-
nauterna, Crad-legenden, den sjunkna
staden Ys, trollkarlen Merlin, elefanter
hos Mayafolket, pristkungen J ohannes,
den flygande hollandaren och Zorro.
F<irfattaren berd.ttar om myrernas bak-
grund, och diskurerar om det kan finnas
ni.got verklighetsunderlag. Ett slrskilt
kapitel "gn* 5.t en kritisk granskning av
von Deniken m fl som pistir arr urom-
jordiska varelser har bes<ikt jorden i his-
torisk tid.

Boken dr ldttsam och underhillande,
men skriven i en kritisk anda. Den d.r ett
gott bevis fcir att avsl6jandet av myrer
kan ha ett minst lika ston underhill-
ningsvdrde som myterna sjllva.

Suen Oue Hansson
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Bohnotiser
Pi Studentlitteratur ger Idar Magne
Holme och Bernt Krohn Solvang ur
boken Forshningsmetodih, som ger en
introduktion till samhdllsvetenskaplig
metodik. F cirfattarna framhi.ller arr bide
kvantitativa och kvalitativa metoder be-
hcivs inom samhd^llsvetenskapen.

En vetenskapsfilosofisk klassi ker, proof
and Refutations av Imre lakatos, ges ur
p5. svenska av Thales. Det svenska narn-
net har blivit Beuis och motbeuis. Mate-
matiska uppttickters hgik.

Trollerikonsrens historia behandlas i
Tro llzre oc h andra under hd llzra av Chris-
ter Nilsson, Skeptra ftirlag.

Charles Berlitz bok om Bermudatriang-
eln, Diidenr niangel kommer ut i en ny
utgiva i ir. Utgivare d.r bokforlaget Le-
genda (alltsi samma forlag som Folkvett
kritiserat ftir dess oftirmiga arr ta avsti.nd
fri.n nazistisk historieftirfalskning) .

British Museum i London har haft en
stor utstdllning om ftirfalskningar. I sam-
band med detta har man gerr ur en bok,
Fahe? The Art ofDeception, under redak-
tion av MarkJones. Fcirlaget ir Univer-
siry of California Press.

Barns ndrad<idenupplevelser beskrivs i
Ntirmare fruset(Natur och Kultur). For-
fattare Melvin Morse, barnlakare i Se-
attle, USA "Genom 

att elektrisktstimu-
lera ett litet omride i hcigra hjarnhalvan
har man [kunnat] framkalla praktiskt
taget alla momenren i en nd.ra-dciden-
upplevelse. Detta inneber att vi.r formi-
ga atr ff en NDU ir inprogrammerad i
vi.ra gener..." Oversittning Gciran Grip.

Stuart Holroyd rycker att vissa d.mnen
behandlas med "lett 

<iverldgsen attityd" i
venliga uppslagsverk. Darft;r uppslags-
boken "Nya 

perspektiv", med avdelning-
arsom "andlighet 

och esoteriskt tinkan-
de" och "det 

paranormala". Korpen.




