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Vad srir begreppet New Age for? Gir
man till New Age-rorelsens egna Publikationer dr formuleringarna inte alltid si distinkta. New fue liknas vid
"
.. . ett nytt meduetande-tillstdnd",
"...uppnridandzt
au en... ny kosmiskt
"...
en uision: miinmeduetenmiinnis ka",
niskan i balans med naruren, och mtin'
"...dzt
paradis som
nishor i samuerkan",
jordzn"
osv.
pd
han
skapa
mlinnishan
vdrdeRunt begreppetstrcirman sedan
'...New
Age rir en opiringar som att
misisk riirelse med stor no till miinnis"Neu)
han och ltennes mdjligheter" att
Age rir i dzt utisentliga ndgot mycket
"...
chArm, intelfint"' och att den har
ligens och godhet".z
Sillar man bort dessaluddiga forn'ruleringarkan man utkristallisera Foljande betydelse. New Age-begrePpet
herstammar frin astrologisk teoribildning. Enligt denna sker hela tiden en
rent astronomisk forskjutning av solens virdagjdmningspunkt. UngeFir
vart tvitttsende ir genomloper den en
ny stjirnbild i djurkretsen, en fiorflyttnin g som i a^strologind.rytterst betydelsefull. Vid tiden for det kommande
S"rtusendeskiftetkommer solens vi.rdagjimningpunkt att civergi frin Fiskens stjdrntecken till Vattumannens.
Fiskens tecken stir historiskt for den
nu r5.dandetiden och Vattumannens
tidsilder, den Aquariska eller New Age,
stir for den nya tidens.3
Ett centralt tema i NewAge-ideologin 1r tron pi denna kommande historiska epok. Men skiftet behover inte
som ovan forklaras astrologiskt. Mari-

A
T

lyn Ferguson, en av rijrelsens nyckelfigurer, tror inte allspi astrologi men har
"The
Aquarian
indi dopt sin bok till
Conspiracy". Det astrologiskabegreppet Vattumannen fungerar hdr som en
metafor.a Viktigt ir att denna kommande tid alltid utmilas i positiv dager: det 1r den humana, sunda, ekologiska framtiden, den postindustriella
eran.5 En anhengare uttrycker det si
"
har: Neut Age innebLr slutet pd en
tidsepokoch barjan p,i en ny...Den gamla mcinniskar, dt gamh fo,rkorna, drt
gam lz samhalletf;rsu inner..." och istdllet fhr vi en ordning med nya andliga
sociala,ekonomiska, kulturella och vetenskapliga vdrden.6
Men New Age-rorelsens ideologi
handlarinte enbaft om framtiden. Faktum dr att bara mycket litet utrymme i
litteraturen dgnasden kommande guldildern (utom hos Mark Satin). Tyngdpunkten i de olika publikationernaligger istlllet pi en kritik av vir nuvarande kultur. Det dr som en kontrast till
samtiden som framti dsvisionerna rycks
spela sin frdmsta roll. I mitt kallmaterial illustrerasdet ofta med linga uppspaltningar ddr vir nuvarande tidepok
karakt[riseras av kristendom, krig, sndv
reduktionistisk kunskapssyn,materialism, logik, mekanism, rovdrift av naturen osv, medan den kommande New
Age-epoken prlglas av en nyandlighet,
helhetsrinkande, kunskap ur in tui tion,
smiskalighet och fred.7
Vad man kallar denna grundldggande dualitet varierar, men den underliggande tanken dr densamma.
Fritjof Capra talar om skillnaden mellan olika tankesdtt, det rationella och
det intuitiva, detvetenskapliga och det
religosa,det maskulina och det feminina, det linjira och det ickelinjira. Skillnaderna sammanfattar han i begreppen Yin och Yang. Han menar att vi i
v5.rkultur i alltfor hog grad prioriterar
Yang och dermed rationalitet och logik

framfor den intuitiva religosa principen Yin. Det rider en obalans i vir
kultur mellan Yin och Yang som den
nya tiden, New Age, kommer att uppheva.8
Mark Satin har flera beteckningar
pi. denna dualitet. Han stlller New
Age mot det han bland annat kallar
".
virt" sas d.igaftnge lse Han hevdar att
vi miste lemna detta ft.ngelse,dir en av
komponenterna dr tilltron till socialismen och kapitalismen. De tillhor bida
en forruttnad vdrld.e
Hazel Henderson havdar att New
Age-rorelsen dr en overgi.ng till nigot
som hon kallar ett kvinnligt kunskapssokande. Detta kunskapsokandepraglas av odmjukhet, samarbete, karlek
och fredlighet och d.rddrmed ett brott
med en patriarkal samhallsstruktur.
Oclai hon foresprikar en nedvdrdering av Yang-principen. 1o
Marilyn Fergusonanvdnderron frin
hjlrnforskningen nd"rhon talar om" It
is a new mind.11 Under kapiteltiteln
"Brtins
changing, Mind c/tanging"
hdvdar hon att det i hjdrnan rlder
samma dualitet som ivi.r kultur. Hjdrnans vdnstra halva arbetar med logiska
stukturer, den hogra med intuition
och kreativitet. Enligt Ferguson hyllar
vir kultur ensidigt den vlnstra hjlrnhalvans kunskap. Men genom New
Age-rorelsens rnedrr.t"ndegcirande terapier kan detta Forillande forendra^s.
Foljden av det blir en mental transformation som i Forlangningen kan ford.ndrasamhellet.t2Det leder i sin tur till
att vi fhr ett nytt holistiskt Firgat vetenskapsideal.l3
For att vidareuweckla Marilyn Ferguson, men ocks5.fior att komprimera
bilden av begreppet New Age, kan
man sd.gaatt det innehiller wi nivi"er.
New Age-ideologin manar till handling pi wi sdtt. For det Forstainnehiller den en praktiserande aspekt. Den
enskilda individen miste genom med-
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l)en andra, ideologiskaaspekten, manar tillstora forandrin gar avvir
vdsrerlandskakultur, framf<ir allt dess
vetenskapssyn.Vi stir inForett skifte av
"a
paradigm, paradigm thift ',enligt den
modellsom'l- Kuhn lanseradei sin bok
"J-he
structure oF scientific revolutions".15
l)enna korta ideologiska presentation ger intryck av arr New Age skulle
vara ni.gonting relarivt konsisroch sammanhangande. Man kan man latt forledas att tro arr det skulle rida en
liknande enhetlighet Sven bland de
prakti.ska uttryck denna ideologi tar
sig. Detta avsnitt ska handla om dessa
uttryck. Jag har.som syfte att Fordjupa
bilden av New Age genom arr sammanstdlla nigra av dessayttringar sisom de uppenbarat sig bl a pi Cafe
Pan, i foretagsvdrldenoch inom media
och mod.. J"g skall ocksi anryda hur
de dar hills samman inom ett vittfor"nd"rverk".
grenat
Av detta framgir att
rcirelsens
praktiska uttryck inte utmdrks
av enhetlighet, utan snarare av ma.ngItald och konturlo.shet. Det dr som vi
kommer att se en stor spdnnvidd av
fcireteelsersom alla gir under bendmningen New Age.
FOLKVE'rT NR r
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Cafe Pan
I ett nummer av tidningen Sokaren
frin 1988 skrev man si"har: ".. uill man
ueta uad Neut Age-folhet innesserar sig
fi)r, uad som i praktiken iir New Age i
Suerige, sd kan man titta efter i Cof,
Pansp rogram'. CafdPan ligger i Stockholm och her framtrdder de flestakanda s k NewAge-profiler i Sverigeoch i
den anglosaxiskavdrlden.16I sin programForklaring sd.german sig vilja utveckla individen inom en holisk tradition.rT Har foljer en mycket kortfattad
resumd av verksamhetenpi detta "helhe$center".
Alternatiu medicin zonrerapi, homeopati, ortmedicin. Genom en fordndring i livsattiryd och genom visualiseringsrekniker kan halsan itervinnas.
Astrologi: rron arr stjd.rnornassrjllning pi himlen i fodsloogonblicket
siger n5.gotom en minniskas ode. Vattumannens tidsilder dr en astrologisk
term.
Channe lingb udskap genom medier, uppfattas som kontakter med andevdrlden eller med en hogre medvetenhet. Nytt namn pi den gamla spiritismens mediumism, tal i trance, autornatisk skrift och en inre rost.
Neu Age Economics: det nya sdttet
att se pi foretag. Man skall visa socialt
ansvar,ej bara strd.vaefter vinst. Isrjllet
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bor man se till vad som dr nyttigr For
samhdllet,milfO och mdnniskorna.
Esoterish andlighet: pistiendet att
vissaesoteriskaforestillningar ger kunskap om vekligheten.
Healingmediumistisk kirurgi (m"dium opererarmed handerna), handp5.liggning, kristallhealing.
Holistish medicin: tron pi att mdnniskan dr en psykofysisk enhet. Man
behandlarhela mdnniskan,inre enskilda symptom.
Ho lis tis h urirlds bi l*detta dr en kir"
na i New Age. Allt utgor en helhet,
hdnger samman, piverkar och ar beroende av varrannat. Pi ert djupt plan dr
alla livsformer i botten samma vd.sen.
Kosmos d.r medvetet, tinkande och
skapande.Enhetsmystik.
Intuition'ger bettre kunskap om
verkligheten in forstindet. Eller fungerar som komplement till detta. Man
bor uweckla sin intuirion flor att bli
toppresrerande.
Kroppsbehandlingar: for enheten
mellan l<ropp och sjdl. Tragermassage,
rolfing, shiatzu,alexandertekniken,rosenmetoden.
-l'M,
Meditatioz.. metoder som
Vi npassa och Zen ger djup kunskap om
det egna jaget och dess relation dll
kosmos, samr inre frid och sdkerhet.
Numero logi :n urnmervd.rdet h osvi.rt
namn ger nyckeln tillvi.r personlighet.

tal, pamfletter, spokorganisationer,foDen nyafysihen:hevdaratt det finns
reldsningar, personliga vd.nskapsband
storalikhetermellan osterlindskmysoch fax.
tik, en holistiskvarldsbildoch den nya
Ndtverket har sina forgreningar
frsiken,der inte materiautan energidr
inom en md.ngd yrkesgrupper, t ex
universumsinnerstanatur.
inom akademiska kretsar och inom
Parapsybohgi: roner stort intresse
ldkarkiren. 22New Age-i deologin tar sig
hos New Age-folket. Paranormalafepraktiska uttryck genom nd werkes kaforskning,utnomen,parapsykologisk
naler. Flera av rcirelsenskristna laitiker
ndra-dodenur-kroppen-upplevelser,
har uppmdrksammat nd.werket som
upplevelser,reinkarnation, hur vi
New Agesorganisationsprincip. De meminns tidigareinkarnationer.
nar di att detta nlwerk av likasinnade
att
formojligt
ttinha.ndc;
Positiut
och
(se
Ferguson
i rask takt ideologiskt infiltrerar alla
svaret
hos
Marilyn
finna
vandladet egnajagetoch omvdrden
hennessyn pi organiseringenav New mojliga grupperingar i samhdllet frin
visualiseri^g).
"...
it is not A neu)political, religi- meditation till djurskydd och att dess
Rebirthing en teknik som genom Age:
system.It is a neut llnga tentakler nir de mest oskyldiga
pltilosophical
ous,
or
mentala
frigor
frin
hyperventilering
grupper i samhdllet.23Dessutom memind".
blockeringar.
och kdnslomdssiga
Om rorelsen1r si los i konturen nar man att det finns minga fordelar
Reinharnationsterapi: genom att
Iterupplevatidigareliv sokerman ge- som hon menar dr det kanske inte med denna smidiga organisationsform
di man undviker stora organisationers
nom t ex hypnoslosalivsproblemvars konstigtatt den1r si svir att greppa.Pi
just
av
med
hjelp
1r
det
samma
gang
klumpighet.2a
inkarnationer.
tidigare
orsakertillhor
ett
teorier
om
och
hennes
Ferguson
Religion: osterldndskareligioner,
Jag tror att man kan bli mer upp"Ny
andlighet",Gurus t ex Sai Baba, samordnandenlwerk som man borjar mdrksam pi New Ag.t nd.rvaro om
Martinus,Steiner,Krishnamurti,Swe- ana en struktur. Om man inte upp- man blir medveten om detta ndwerk
denborg.Kristna finns rePresenterade mdrksammarett nlwerklr det svirt att som samordnar de separataoch olikar"speciellt
tade praktiska uttrycken. Jag skall har
intres- bevisa att New Age alls finns. Om
pi Pan,men di som
"
santa individer" som mystikern och niwerket sdgerhon: This network is presentera nigra av niwerkets mest
theAquarian ConspiraE.It is a conspi- rydliga organisationer, institut, bokafHans Hof.
religonsblandaren
racy without A poliical docnine. lYit- fiirer och nyckelpersoner i Sverige och
Sjdlahiinnedom / inre personlig ut'
who i den anglosaxiska vdrlden.
hout
a manifesto.IY/ithconspirators
uechling / sjd lafiiru erhligan de: olika
I USA finns t ex organisationen
k power only to disperseit, and wltose
metodersom hjdlpertill for att vi skall see
"New'W'orld
alliance". Den grundades
strategiesarePragmAtic,euenscienific,
ta ansvaroch makt over vira liv.
but uthose
perspeciuesoundssomystical av nyckelpersonen Mark Satin, ndr han
UFO
lat 350 New Age-influerade personer
that theyhesiate to discussit.'. \e
Visu liseri ngst ebni hn :up prepandet
"You
"inre
fortsdtter:
utforma en framtidsutopi som ligger
Ferguson
Marilyn
bilder" som hjrilPer oss att
av
utill looh in uainfor affitnions in nadi- till grund for organsisationens arbeuppni bestimda m5"lmed livet. Med
"affirmationer"och metodiskt tio naI rms p olitica Ip ar ties, ideologicaI te.25Andra exempel pi amerikan.ska
hjalpav
fo
"Planatary
upprepadenreningarkan man pi ett groupL clubs,orfaternal organizations. niwerksorganisationer dr
"
26
sdtt piverka sin person- You will f"d litth clustersand loose Initiative"och Planatary Citizens".
suggererande
Den forsta New Age-foreningen i
network'l 20Hon menar att detta nd.tlighet pi ett gynnsamtsd.tt.
Yoga:meditadonsom skaparbalans verk bestir av separataindivider som Sverige bildades 1979 under namnet
"Gemenskapen
Omkresen". 1982 biloch harmoni mellan kropp och sjel.l8 genomgS.tten transformation genom
"Fiireningen
Nytdnkarna" som
medveandegiirandeterapieroch and- dades
och nytdnkande
verkar
For
helhetsyn
liga upplevelser'.DessatransformeraNitverk
"
filosofi,ryrik,ekologi
Cafe Pan 1r en koncentrerad dos av de individer, legionsof conspirators", inom psykologi,
bildar
Kurser
meditation,
transpersovarandra
och
etc.
i
upp
soker
sedan
dr
sv6.rare
uttryck
Age.
Rorelsens
New
"Fiirenav
sig
av
etc
anordnas
anvd.nder
nell
De
psykologi
dessa
nd.werk.2l
Hur
att urskilja utanfor dessdorrar.
det kommer det sig?Kanskevi kan vi workshops, konferenser,telefonsam- ingen Nya tidsildern". Den 1r ocksi

5
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arrangtir for de sk Livsfestivalerna.
"P&P
gruppen",
Vidare kan ndmnas
ett konsultForetag inom utbildningsbranschen som ordnar kurser och seminarier. Man ordnar ocksi konferen"Levande
foretag i en ny tid."27
sen
Helhetsinstituten 1r viktiga inom
"Ensalen",
New Age. Ett av dem 1r
"
den Amerikanska New age-riirelsenscen"F,nsalen"
har man sedan
mtm". Pe
sextiotalet odlat alternativa terapier,
holistisk medicin, humanistisk psykologi, osterlandsk filosofi etc.28Ett an"Neut
Age-samltrillet"
nat institut d"r
"Findhorn"
i Skottland.2e
Utover dessadldsta och mest omta"lnstitute
of noetic science."
ladefinns
l)etta ir ett s k think-tank-center for
universellt helhetstinkande och personlig utveckling. Det startadesav den
f d a"stronautenF.dgar Mitchell som
efter sin minfard blev fingad av att
finna sambandet mellan vir intuition
och vir intelligens, mellan universum
och den minskliga hjdrnan.
"Vorld
BusinessAcademy" har sin
ba^si San Francisco, men har lokalkontor <iverhelavdrlden, bla i Stockholm.
Det 1r en sammanslutning av affdrsmin och entreprentjrersom kallar sig
globala medborgare. De vill anvinda
sitt samhelleligainflytande till att skapa en miljo der den s k hclhetssynendr

"Nrckrosen"
borg finns bokhandeln
"Regnbigen".
I dessa
och i Malmo
bokafftrer iterfinns, utiiver en md.ngd
rena handbocker, ocl<si nyckelfigurernas bocker. Vidare sd.ljerman har tidningar knutna till New Age-rorelsen.33
"Scikaren"
i.terfinns tidningForutom
"Helar med liknande innehill som
"Nexus",
hetsyn for en ny tid" och
ibland ocksi de mer annonsbladsarta"Energit'agen", "Fenix"
de skrifterna
"
och Regnbigsblad et."34
Fcirutom redan omtalade nyckelpersoner inom New Age rcirelsens5.som Marilyn Ferguson, Mark Satin
och Fritjof Capra kraver Mark Mawrence ett omnd.mnande. Han var i
Sverigesom niwerlabygg are | 97 9 och
"Gemenskapen
var di med att starta
Omkresen", en Forening som skulle
arbeta for den nya tidens idder i
Sverige.3t
Bland ovriga nyckelfigurer mdrks
Peter och Elie Caddy som grundat
institutet Findhorn36,Edgar Mitchell
som grundat institutet for Noetic Science, dess nuvarande ledare Willis
Harman3Toch Peter Kostenbaum professor i filosofi, som alla reser runt pi
konferenser.
Bland svenska ndrverl<sbyggarekan
nimnas Jan Gronholm och Kerstin
Nordin. Nordin dr New Age-konsult
"Gemenskaoch var med om att stifta
pen omkretsen".38Tillsammans med
skidespelerskanBibi Anderson startade hon ocksi. stiftelsen Nytinkarna.3e
H e l h e tc entret under beteckni ngen
Vdxthus har startats av Lena'W'adenmark-Tuuls pi olika orter i Sverigeao.

g ru n d en. 3o
"'fhe
Elmwood Institute" ligger i
Berkeley och grundades av Fritjof Ca"...holistisk
och
pra for att bidra till en
ekologiskurirldsbild'l3r Utover det tidi"Cafl.
Pan"
gare omndmnda institutet
"Halsans
hus" och
finns i Stockholm
pi Vaddo, i Goteborg och i Fjallbacka
"Vixthusen"
Uttryck inom ftirctaglsvirlden
som har kurser bl a
de s k
har New AgeInom foretagsvdrlden
i andliga leror, transpersonellpsykologi, astrologi,rebirthing och healing.32 rcirelsensideologi och praktiska utovningar tagit sig flera konkreta uttryck.
Ocksi de lokala bokaffdrerna dr vikDessa uttryck blir kanske extra rydliga
tiga i spridandet av information och
och slagkr afdga,eftersom de tidi gt versom kontaktcentra. I Stockholm finns
" V at tu ma n n e n "
och
kar ha organiserats inom ett redan v1l
b o ka ff ar er na
"Bookshop
uwecklat ndwerk. New Age-rorelsen
East and W'est". I GciteFOLKVET'|
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hade redan frin det att den Forstinrroduceradesi Sverigei borjan av 80-talet
haft ett mycket gott forhillande till
niringslivet.
Det dr symptomatiskt att den Forsta
manifestationen av New Ag. i Sverige
som riktigt kom att uppmdrksammas
"
av svenskmedia var konferenserna Levande Foretagi en ny tid". Den forsta
av dem holls i Alvsjo rnisshall 1981.
Nawerket representeradesher av
arrangcirernasom var konsultforetaget
"P&P" (pedagogik
& produktion), de
New Age-infl uerade konsultforetagen
"Aninla"
"Nybygarna"
och
i samarbete med Sverigespersonaladministrativa forening. Biljetterna kostade det
fcirstai.ret 2700 kr.at
Konferensen var klart New Ageinfluerad. Man talade om helhetcentret Findhorn, Marilyn Ferguson be"Vattumannens
rittade om sin bok
konspiration" och PeterKoestenbaum
om sin kliniska filosofi, som anvd.nds
inom niringslivet som en form for
psykoterapi och healing. Den bygger
".y"
pi den
humanistiska psykologin"
och har starkt piverkats av cisterlindsk
''The
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Personolsnd Social
kansformationin OurTime

Forewordby John Noisbitt

I sambandmed denandraupplagan
frlosofi och religion. I samband med
"Levande
av
foretag..."analyserade
man
konferensen ordnade Sveriges Marki VeckansAfFirer fenomenetNew Age
nadsforbund ett foredrag med Kosten"Hiigteknol"g"
silunda:
baum i Industrihuset under rubriken
fiddc en ryl
"Filosofi
urickelseriirelse...
somnu iiuenndr Sueige.
For foretag."42under sin visKalifornien iir inte bara ett centntmf)r
telsei Sverigesa Marilyn Ferguson i en
"Oppenheten
dzn nya elektroindustrin.Hand i hand
intervju:
f)r Netu Age tir
med den nya tehnologiskaunechlingen
stijrst inom ntiringsliuet. Dtir har man
tidiE uiid.rat sig ill den f)rtinding som gdr dt n mtinskliga,fi losof ska. Samlings'New
iir
Age'.Radcrausuenska
nr pd gdrg inom miinniskornA och som begreppet
redan
har
striimmatditf)r att
bommer att f)rlindra samhAlltt. a3
f)retagare
Redan iret dirpe (1982) arrangera- srudzrap raktiskf losofi, ki nesisk taoi sm,
holistisht ainkandz etc, alh praktiserat
desden andra konferensen under titeln
"l.evande
foretag i en ny tid" nu pi. pdfiretagsplanet.I uechan
gdr strtimmen
'New
" M od,
dt andra hdllet. Flera au
Agt'm enin g o c h m o ra l " .
te ma t
Fritjof Capra iterfanns bland talarna flosoferna samlasi Alutji; pd konferensen
'lnandz
denna ging. Utover foreldsningarna
f;retag i en ny tid .4t
A,ren
Marknadslorbun detsti dslai ft
ftorsokteman under konferensdagarna
"Den
svenskamarknaden" refererar
skapa en suggesti.,'andlighet. Bland
till sammakonferensi en artikel om
annat sjong man den stdmningsfulla
"The
marknadsftirarnas
nyavlrldsbi ld. Man
song of the soul" som har
singen
och
text.
Den
ocksi
flera av New Agepresenterar
en tydlig andlig ton
rcirelsensnyckelfigurersom Marilyn
sj o n g s t ill nat ur bild e r a v D i e tri c h
Ferguson,Alvin TofFler etc.
Mu l l e r. aa
Vidare berdttarman om en opiniIntresset for New Age inom floreonsundersokning
om olikalivsstilaroch
ocksi i att man
tagsvlrlden S"terspeglas
mlnniskoryper.Tidningen tolkardengivit rorelsens5.mycket positiv publicina understikningsresultatsi att den
tet i niringslivsinriktade tidningar.

fritjof Capra

nya tidsilderns vdrderingarredan har
uppnitt 40 procent'mar knadsandtlar
"i
Sverige.
I artikeln berdttarman ocksi om en
undersokningddr 140 marknadaforare fltt svarapi ni,gra mentometerfrigor. Det visadesig di att hela80 proriknade sig,pi
centavmarknadsforarna
"...helt
eller
det personligaplanet som,
till en uissdzl, somanhangareaa dzn nya
utirld.s
bi lden." Tidningen drar slutsat"..
senatt det kanskedr si att .ntiringsliuetsmtinniskorhar till dzmsomiir mest
appnaf;r dz nya striimningarnd'A6.
"Levande
Den tredje
foretagi en ny
tid"-konferensen
hollsi Sunnei Varmland 1983.Aven dennagangmedvernyckkadefleraav New Age-rorelsens
elfigurer:PeterKostenbaum,frsikern
G"ry Zukav och rymdfararen Edgar
Mitchell.aT

Fysikenslho
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I
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hkforLrgctKorpcn

I oktober 1990 gick dnnu en New
Age-influerad konferens av stapeln i
"Kampanj
Goteborg under titeln
F"t
jorden". Aven dar iterfanns en koppling till foretagsvdrlden. G^ry Zukav
Foreldsteom" Businessand Spirit", och
"The
andra forelasningsteman var
",
Changtng Faceof Ch angeM a nagemen t
"
"
"
kp anding B usin essNe tutor h o ch Prepare Yourselfto Manage ProsperousBusinesson the'W'ay to the Year2000".48
Det dr inte bara i Sverigesom Fiiretagsvdrldenhar haft ett ndra forhlllande till New Ag.- rcirelsensideologi och
uttryck. I juli 1986 triffades exempelvis representanter for nigra av USAs
st<irstaftiretag, bl a General motors,
IBM och df&T
i New Mexico for att
diskuterna metafrsik, ockultism och
hinduisk mystik.ae

Uttryck inom media och mode
New Age-rorelsens ideologi och uttryck i.terfinns dven inom media och
mode. New Age dr en livsiskiding.
Som en s5"danmarknadsfcirsden likt en
attraktiv vara pi den fria marknaden.
New Age-idderna 1r lonsamma. Ddrfor stdller masskulturens medier sina
spalter till fiorfogande for New Ag.rcirelsenoch dessnyckelpersoner, och
dessbocker omnd.mns ofta i en positiv
dager.
Exemplen Ir minga. Kvillstidningarnas sondagsbilagorskriker ut rubri"En
ker som
ny andlig udg gdr g€nom
" "...
uiirlden
8}-tAlet uar hroppsfxeringensdzcennium ... ser 9}-talet ut att bli
dzn tid di miinniskor siiher sitt inre."
Sedanli.ter man Tomas Frankell, en av
grundarna till Cafd Pan f3 breda ut sig
<ivertre uppslag.50I en av Expressens
"testa
sondagsbilagorkan man
sig sjd.lv"
"
for att f). svar pi frigan Ar du en
modcrn miinnishai'i Bland frS.gorom t
ex forfattaren Stig Larssonoch piratkopierade skivor i.terfinns en friga om
New Age-rorelsen. Har man kunskap

I]OI,KVI]11'NR I

1992

"

Jagfr'|,gar vadNew Agebety&r,vilfutfdr lwrcm ur sndbt kasa rcd cn rdgot sprctigsS.ss
av &n mtrcHiga
hidrnanpd cn seweu,utdcr hidrnanritar hanndgorsomnud titcilja kan tydu somjordkbret.
-Sdhnr ser hjdrnan ut,dendr dzW i nd dcls,
ochom mandnarpd jordHoret och&ss kontincntersd gdr det
en linje rakt igenomdllr ockd. NewAgeskaltwptdna dessagrllrccrochdppnadetney'je6gat.Varfdr jag
Mller
pd nud sdnthdr?Ddrf1r attjag mb bra ay der...,,
Almobatnr I 1990

&t
J--!

t

I

om den kan man enligt Expressenkalla
av de tankarsom under ittiotalet lan- EsteeLauder,en mycket inflytelserik
ri g e n m oder n m dn n i s k a d e ma n
serasover hela virlden under bendm- imageskapare,
att slappa en helt ny
"..
"The
. inn ehAr baskunskapernaJiir konstru hningen
New Agt - dzn nya tidsdl- kosmetikaserie
undernamnet" Origin ",
tiut kroggLifs och socialt snicksnach".5l I
dzrnsttinkandi''tt
som beskrivssom ett "...'skiinhetshonVeckorevyn Forekomrner artiklar om
Aven inom modevlrlden iterfinns cePtfirankrat i New Age',merenliussil
medier, magi, shamaner och hdxor.
uttryck for New Age-rorelsens
ideolo- rin en mringdnya krtimer".56
"
Slutsatsen dr att Trolldnm iir trend".5z gi. Rorelsens
miljomedvetande
ochhelEtt av de mesttongivandeengelska
I de mer respekteradepublikationerna
hetstlnkandehar blivit oerhorrtrendi- trendmagasinenFor ungdomar, Face
Svenska Dagbladet och Sydsvenska ga och kommersielltglngbara. Klad- Magazine,urnimner i sitt forstanittiDagbladet i.terfinns vinjetter som Idag
firman Esprit tilltalar sinakonsumen- otalsnummerdernyairtiondet till den
och Sokaren . Bida har kontinuerligt
ter pi ett sdtt som dr helt i linje med tid di New Ageskallbli riktigt srorr.tT
"nytdnkandet"
artiklar om New Ag" t'.
och desslivs5.sk5.dning. Vid min genomging av tidnings.s7'idsrrand "En
Forlaget'S7ahlstromo ch
analyiker i modzbrancltentror inte materialinfor min C-uppsarsom New
startade 1981 utgivningen av en serie att Annonsensbullz ha
fungerat f)r ett Ag. rppmlrksammade jag hur New
"
bocker kallad New Age-seriei'. Aven
par ,ir sedan.Nu ligger den helt rtin i Age-rorelseni borjan mesromnd.mn"seritisa"
forlaget Askild och Kdrnekull har gett
tidzn".
desi
specialartiklarfor redan
5a
ut New Age-litteratur.
Ett annar exempelar affirskedjan invigda,men arr dessidderoch uttryck
"The
ICA-forlaget gav 1984 ur en halsoBody shop" som vunnit enorma allt eftersomvann terrdnginom den
"Srora
bok under titeln
hdlsoguidenframgingar med siu" ehologiska
nyttin- mer kommersiella
en iddbok for ett rikare liv". Pi bokens
balaida siger man sig vara inspirerad
F O L K V E T TN R r

rggz

pressenoch inom
".
handz The Body Shopsframgi.ngar mode. Det ligger kanskenigot i vad
har inspireratkosmetikaproducenten StefanGusavssonpi det kristnalivsi-

skidningsinstitutet Nordiska [.'Abris
"Fdr
skriver:
fem dr sedan uar trendtn
nykonseraaism, eihett oclt fness. T'Aningarnafi,lldts au smaskigabihgor och
i TYfanns Program om lyx, i)ue(ldd och
njutningsfilosofi. Nu har medierna rihtat sitt intressemot New Age'.54
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Nya utlflndskabticker
Richard L Brenneman har givit ut Deadly
Blzssings:Faith Healing on 7'ial (Prometheus, 1990). Boken behandlartrc
fall av helbragdagcirelsc
som har hamnat
infctr domstolar. Ett av fallen gc"llerett
barn som dog i bakteri el lhj a r nhinneinfl ammation eftersom fordldrarna,mccllemmar i Kristen Vcte nskap,forvdgradc
barnetmcdicinskvird.
Fred Fedler har skrivit bokcn Media
Hoaxes (lowa State Univcrsity Press,
1989) som handl ar om medvet nabedrdgerieri media.
redaktorfor Skeptical
Kcndrick Fraz-ier,
Inquirer, har redigeraten antologi, The
Hundredth Monkey and Other Paradigzru
of the Paranormal (Prometheus i 991),
som d"ren samlingav43 artiklar frin dc
senaste
5.rens
SkepticalInquirer,i m&nga
fall med efterskriftersom ger kompletterandeinformation och upploljningar.
Frank Close har skrivit en kritisk sammanfattningavden kallafusionenskorta
rnen intensiva historia, Too Hot to
Handle: The Race for Cold Fusion
(PrincetonUniversity Press1991).
JamesRandihar framtrdtt i en TV-serie
iStorbritannien,der han testatpersoner
som pistitt sig ha olika paranormala
fti rmigor. TV-serien har sammanfattats
i en bok, JamesRandi: PsychicInuestigator (Boxtree, 1991).
JamesT Richardson,Joel Best och David Bromley har gett ut en bok om
mytbildningen om satanskulter, The
SatanismScarr(Aldinede Gruyter, 199 I )
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