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Itatanna Lrunnarssons

artikel om New Ag.
bygg.r pa hennes C-
uppsats i iddhistoria vid
Stockholms universitet.

Vad srir begreppet New Age for? Gir

man till New Age-rorelsens egna Pu-
blikationer dr formuleringarna inte all-

tid si distinkta. New fue liknas vid
" 

.. . ett nytt meduetande-ti l lstdnd",
"...uppnridandzt au en... ny kosmiskt

medueten miinnis ka", 
"... 

en uision: miin-

niskan i balans med naruren, och mtin'

nishor i samuerkan", 
"...dzt 

paradis som

mlinnishan han skapa pd jordzn" osv.

Runt begreppet strcir man sedan vdrde-

ringar som att 
'...New 

Age rir en opi-

misisk riirelse med stor no till miinnis-

han och ltennes mdjligheter" att 
"Neu)

Age rir i dzt utisentliga ndgot mycket

fint"' och att den har 
"... 

chArm, intel-

ligens och godhet".z
Sillar man bort dessa luddiga for-

n'ruleringar kan man utkristallisera Fol-

jande betydelse. New Age-begrePpet

herstammar frin astrologisk teoribild-

ning. Enligt denna sker hela tiden en

rent astronomisk forskjutning av so-

lens virdagjdmningspunkt. UngeFir

vart tvitttsende ir genomloper den en

ny stjirnbild i djurkretsen, en fiorflytt-

nin g som i a^strologin d.r ytterst betydel-

sefull. Vid tiden for det kommande

S"rtusendeskiftet kommer solens vi.r-

dagjimningpunkt att civergi frin Fis-

kens stjdrntecken till Vattumannens.

Fiskens tecken stir historiskt for den

nu r5.dande tiden och Vattumannens

tidsilder, den Aquariska eller New Age,

stir for den nya tidens.3

Ett centralt tema i NewAge-ideolo-

gin 1r tron pi denna kommande histo-

riska epok. Men skiftet behover inte

som ovan forklaras astrologiskt. Mari-

A
T

New Age r en svarfangad
lyn Ferguson, en av rijrelsens nyckelfi-

gurer, tror inte alls pi astrologi men har

indi dopt sin bok till 
"The 

Aquarian

Conspiracy". Det astrologiska begrep-

pet Vattumannen fungerar hdr som en

metafor.a Viktigt ir att denna kom-

mande tid alltid utmilas i positiv da-

ger: det 1r den humana, sunda, ekolo-

giska framtiden, den postindustriella
eran.5 En anhengare uttrycker det si

har: 
" 
Neut Age innebLr slutet pd en

tidsepok och barjan p,i en ny...Den gam-
la mcinniskar, dt gamh fo,rkorna, drt

gam lz samh a llet f;rsu inner..." och istdl -

let fhr vi en ordning med nya andliga

sociala, ekonomiska, kulturella och ve-

tenskapliga vdrden.6

Men New Age-rorelsens ideologi

handlarinte enbaft om framtiden. Fak-

tum dr att bara mycket litet utrymme i

litteraturen dgnas den kommande guld-

ildern (utom hos Mark Satin). Tyngd-

punkten i de olika publikationernalig-

ger istlllet pi en kritik av vir nuvaran-

de kultur. Det dr som en kontrast till

samtiden som framti dsvisionerna rycks

spela sin frdmsta roll. I mitt kallmate-

rial illustreras det ofta med linga upp-

spaltningar ddr vir nuvarande tidepok

karakt[riseras av kristendom, krig, sndv

reduktionistisk kunskapssyn, materia-

lism, logik, mekanism, rovdrift av na-

turen 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 grundldg-

gande dualitet varierar, men den un-

derliggande tanken dr densamma.

Fritjof Capra talar om skillnaden mel-

lan olika tankesdtt, det rationella och

det intuitiva, detvetenskapliga och det

religosa, det maskulina och det femini-

na, det linjira och det ickelinjira. Skill-

naderna sammanfattar han i begrep-

pen Yin och Yang. Han menar att vi i

v5.r kultur i alltfor hog grad prioriterar

Yang och dermed rationalitet och logik

framfor den intuitiva religosa princi-
pen Yin. Det rider en obalans i vir

kultur mellan Yin och Yang som den
nya tiden, New Age, kommer att upp-
heva.8

Mark Satin har flera beteckningar
pi. denna dualitet. Han stlller New
Age mot det han bland annat kallar

virt" s as d.iga ftnge lse 
". 

Han hevdar att
vi miste lemna detta ft.ngelse, dir en av

komponenterna dr tilltron till socialis-
men 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 kunskaps-
sokande. Detta kunskapsokande prag-
las av odmjukhet, samarbete, karlek

och fredlighet och d.r ddrmed ett brott

med en patriarkal samhallsstruktur.
Oclai hon foresprikar en nedvdrde-
ring av Yang-principen. 1o

Marilyn Ferguson anvdnder ron frin
hjlrnforskningen nd"r hon talar om" It

is a new mind.11 Under kapitelt iteln
"Brtins 

changing, Mind c/tanging"

hdvdar hon att det i hjdrnan rlder
samma dualitet som ivi.r kultur. Hjdr-
nans vdnstra halva arbetar med logiska

stukturer, den hogra med intuit ion

och kreativitet. Enligt Ferguson hyllar

vir kultur ensidigt den vlnstra hjlrn-

halvans kunskap. Men genom New
Age-rorelsens rnedrr.t"ndegcirande te-

rapier kan detta Forillande forendra^s.

Foljden av det blir en mental transfor-

mation som i Forlangningen kan for-

d.ndra samhellet.t2 Det leder i sin tur till

att vi fhr ett nytt holistiskt Firgat veten-

skapsideal.l3
For att vidareuweckla Marilyn Fer-

guson, men ocks5. fior att komprimera

bilden av begreppet New Age, kan

man sd.ga att det innehiller wi nivi"er.

New Age-ideologin manar till hand-

ling pi wi sdtt. For det Forsta innehil-

ler den en praktiserande aspekt. Den

enskilda individen miste genom med-
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historia om kunskap
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vetandegorande terapier f inna si t t
"...hiigre 

jaget"eller der 
'1 

..renA medue-
tAndct" ftir att i Forhngningen kunna
oppna rig ".. ..mot hosmot ja bli ett med
fut... 

'1ra 
l)en andra, ideologiskaaspek-

ten, manar ti l lstora forandrin gar avvir
vdsrerlandska kultur, framf<ir allt dess
vetenskapssyn. Vi stir inFor ett skifte av
paradigm, "a 

paradigm thift ',enligt 
den

modellsom'l- Kuhn lanserade i sin bok
"J-he 

structure oF scientif ic revolu-
t ions" .15

l)enna korta ideologiska presenta-
tion ger intryck av arr New Age skulle
vara ni.gonting relarivt konsisr och sam-
manhangande. Man kan man latt for-
ledas 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 sam-
manstdlla nigra av dessa yttringar si-
som de uppenbarat sig bl a pi Cafe
Pan, i foretagsvdrlden och inom media
och mod.. J"g skall ocksi anryda hur
de dar hills samman inom ett vittfor-
grenat 

"nd"rverk". 
Av detta framgir att

rcirelsens praktiska uttryck inte utmdrks
av enhetlighet, utan snarare av ma.ng-
Itald och konturlo.shet. Det dr som vi
kommer att se en stor spdnnvidd av
fcireteelser som alla gir under bendm-
ningen New Age.
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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,
Pans p rogram'. CafdPan ligger i Stock-
holm och her framtrdder de flesta kan-
da s k NewAge-profiler i Sverige och i
den anglosaxiska vdrlden.16 I sin pro-
gramForklaring sd.ger man sig vilja ut-
veckla individen inom en holisk tradi-
tion.rT Har foljer en mycket kortfattad
resumd av verksamheten pi detta 

"hel-

he$center".

Alternatiu medicin zonrerapi, ho-
meopati, ortmedicin. Genom en for-
dndring i livsattiryd och genom visua-
liseringsrekniker kan halsan itervin-
nas.

Astrologi: rron arr stjd.rnornas srjll-
ning pi himlen i fodsloogonblicket
siger n5.got om en minniskas ode. Vat-
tumannens tidsilder dr en astrologisk
term.

Channe lingb udskap genom medi-
er, uppfattas som kontakter med ande-
vdrlden eller med en hogre medveten-
het. Nytt namn pi den gamla spiritis-
mens mediumism, tal i trance, auto-
rnatisk skrift och en inre rost.

Neu Age Economics: det nya sdttet
att se pi foretag. Man skall visa socialt
ansvar, ej bara strd.va efter vinst. Isrjllet

bor man se till vad som dr nyttigr For
samhdllet, milfO och mdnniskorna.

Esoterish andlighet: pistiendet att
vissa esoteriska forestillningar ger kun-
skap om vekligheten.

Healingmediumistisk kirurgi (m"-
dium opererar med handerna), hand-
p5.liggning, kristallhealing.

Holistish medicin: tron pi att mdn-
niskan dr en psykofysisk enhet. Man
behandlar hela mdnniskan, inre enskil-
da 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 bero-
ende av varrannat. Pi ert djupt plan dr
alla livsformer i botten samma vd.sen.
Kosmos d.r medvetet, tinkande och
skapande. Enhetsmystik.

Intuit ion'ger bettre kunskap om
verkligheten in forstindet. Eller fung-
erar som komplement ti l l  detta. Man
bor uweckla sin intuirion flor att bli
toppresrerande.

Kroppsbehandlingar: for enheten
mellan l<ropp och sjdl. Tragermassage,
rolfing, shiatzu, alexandertekniken, ro-
senmetoden.

Meditatioz.. metoder som 
-l'M, 

Vi n-
passa 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 os vi.rt
namn ger nyckeln ti l lvi.r personlighet.



Den nyafysihen:hevdar att det finns
stora likheter mellan osterlindsk mys-
tik, en holistisk varldsbild och den nya

frsiken, der inte materia utan energi dr
universums innersta natur.

Parapsybo hgi: roner stort intresse
hos New Age-folket. Paranormala fe-
nomen, parapsykologisk forskning, ut-
ur-kroppen-upplevelser, ndra-doden-
upplevelser, reinkarnation, hur vi
minns tidigare inkarnationer.

Positiut ttinha.ndc; mojligt att for-
vandla det egna jaget och omvdrden (se
visualiseri^g).

Rebirthing en teknik som genom
hyperventilering frigor frin mentala
och kdnslomdssiga blockeringar.

Reinharnationsterapi: genom att
Iteruppleva tidigare liv soker man ge-
nom t ex hypnos losa livsproblem vars
orsaker tillhor tidigare inkarnationer.

Religion: osterldndska religioner,
"Ny andlighet", Gurus t ex Sai Baba,
Martinus, Steiner, Krishnamurti, Swe-
denborg. Kristna finns rePresenterade
pi Pan, men di som "speciellt intres-
santa individer" som mystikern och
religonsblandaren Hans Hof.

Sjdlahiinnedom / inre personlig ut'
u e c h ling / sj d lafiiru erhligan de : olika
metoder som hjdlper till for att vi skall
ta ansvar och makt over vira liv.

UFO
Vis u lis eri ngs t e bn i h n :up p re p an de t

av "inre bilder" som hjrilPer oss att
uppni bestimda m5"l med livet. Med
hjalp av "affirmationer" och metodiskt
upprepade nreningar kan man pi ett
suggererande sdtt piverka sin person-
lighet pi ett gynnsamt sd.tt.

Yoga:meditadon som skapar balans
och harmoni mellan kropp och sjel.l8

Nitverk
Cafe Pan 1r en koncentrerad dos av
New Age. Rorelsens uttryck dr sv6.rare
att urskilja utanfor dess dorrar. Hur
det kommer det sig? Kanske vi kan vi

5

finna svaret hos Marilyn Ferguson och
hennes syn pi organiseringen av New
Age: "... it is not A neu) political, religi-
ous, or pltilosophical system. It is a neut
mind".

Om rorelsen 1r si los i konturen
som hon menar dr det kanske inte
konstigt att den 1r si svir att greppa. Pi
samma gang 1r det just med hjelp av
Ferguson och hennes teorier om ett
samordnande nlwerk som man borjar
ana en struktur. Om man inte upp-
mdrksammar ett nlwerklr det svirt att
bevisa att New Age alls finns. Om
niwerket sdger hon: " This network is
the Aquarian ConspiraE. It is a conspi-
racy without A poliical docnine. lYit-

hout a manifesto. IY/ith conspirators who
see k power only to disperse it, and wltose
strategies are PragmAtic, euen scienific,
but uthose perspeciue sounds so mystical
that they hesiate to discuss it.'. \e

Marilyn Ferguson fortsdtter: "You

utill looh in uainfor affitnions in nadi-
tio na I fo rms p o litica I p ar tie s, ideo logi c a I
groupL clubs, or faternal organizatio ns.
You will f"d litth clusters and loose
network'l 20 Hon menar att detta nd.t-
verk bestir av separata individer som
genomgS.tt en transformation genom
medveandegiirande terapier och and-
liga upplevelser'. Dessa transformera-
de individer, " legions of conspirators",
soker sedan upp varandra och bildar
dessa nd.werk.2l De anvd.nder sig av
workshops, konferenser, telefonsam-

tal, pamfletter, spokorganisationer, fo-
reldsningar, personliga vd.nskapsband
och fax.

Ndtverket har sina forgreningar
inom en md.ngd yrkesgrupper, t ex
inom akademiska kretsar och inom
ldkarkiren. 22 New Age-i deologin tar sig
praktiska uttryck genom nd werkes ka-

naler. Flera av rcirelsens kristna laitiker
har uppmdrksammat nd.werket som

New Ages organisationsprincip. De me-

nar di att detta nlwerk av likasinnade

i rask takt ideologiskt infiltrerar alla

mojliga grupperingar i samhdllet frin

meditation till djurskydd och att dess
llnga tentakler nir de mest oskyldiga
grupper i samhdllet.23 Dessutom me-

nar man att det finns minga fordelar
med denna smidiga organisationsform
di man undviker stora organisationers

klumpighet.2a

Jag tror att man kan bli mer upp-

mdrksam pi New Ag.t nd.rvaro om

man blir medveten om detta ndwerk

som samordnar de separata och olikar-

tade praktiska uttrycken. Jag skall har

presentera nigra av niwerkets mest

rydliga organisationer, institut, bokaf-

fiirer och nyckelpersoner i Sverige och

i den anglosaxiska vdrlden.

I USA finns t ex organisationen
"New'W'orld 

alliance". Den grundades

av nyckelpersonen Mark Satin, ndr han
lat 350 New Age-influerade personer
utforma en framtidsutopi som ligger
till grund for organsisationens arbe-

te.25 Andra exempel pi amerikan.ska

niwerksorganisationer dr 
"Planatary

Initiative"och 
" 

Planatary Citizens". 26

Den forsta New Age-foreningen i

Sverige bildades 1979 under namnet
"Gemenskapen 

Omkresen". 1982 bil-

dades 
"Fiireningen 

Nytdnkarna" som

verkar For helhetsyn och nytdnkande

inom psykologi, filosofi, ryrik, ekologi
etc. Kurser i meditation, transperso-

nell psykologi etc anordnas av 
"Fiiren-

ingen Nya tidsildern". Den 1r ocksi
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arrangtir for de sk Livsfestivalerna.

Vidare kan ndmnas 
"P&P 

gruppen",

ett konsultForetag inom utbildnings-

branschen som ordnar kurser och se-

minarier. Man ordnar ocksi konferen-

sen 
"Levande foretag i en ny tid."27

Helhetsinstituten 1r viktiga inom

New Age. Ett av dem 1r 
"Ensalen",

" 
den Amerikanska New age-riirelsens cen-

mtm". Pe 
"F,nsalen" har man sedan

sextiotalet odlat alternativa terapier,

holistisk medicin, humanistisk psyko-

logi, osterlandsk filosofi etc.28 Ett an-

nat institut d"r 
"Neut 

Age-samltrillet"
"Findhorn" i Skottland.2e

Utover dessa dldsta och mest omta-

lade finns 
"lnstitute of noetic science."

l)etta ir ett s k think-tank-center for

universellt helhetstinkande och per-

sonlig utveckling. Det startades av den

f d a"stronauten F.dgar Mitchell som

efter sin minfard blev fingad av att

f inna sambandet mellan vir intuit ion

och vir intell igens, mellan universum

och den minskliga hjdrnan.
"Vorld 

Business Academy" har sin

ba^s i San Francisco, men har lokalkon-

tor <iver hela vdrlden, bla i Stockholm.

Det 1r en sammanslutning av affdrs-

min och entreprentjrer som kallar sig

globala medborgare. De vil l  anvinda

sitt samhelleliga inflytande ti l l  att ska-

pa en miljo der den s k hclhetssynen dr

grunden.3o
"'fhe Elmwood Institute" l igger i

Berkeley och grundades av Fritjof Ca-

pra for att bidra till en 
"...holistisk 

och

ekologisk urirldsbild'l3r Utover det tidi-

gare omndmnda institutet 
"Cafl. 

Pan"

finns i Stockholm 
"Halsans hus" och

pi Vaddo, i Goteborg och i Fjallbacka

de s k 
"Vixthusen" som har kurser bl a

i andliga leror, transpersonell psykolo-

gi, astrologi, rebirthing och healing.32

Ocksi de lokala bokaffdrerna dr vik-

tiga i spridandet av information och

som kontaktcentra. I Stockholm finns

bokaffarerna 
"Vattumannen" och

"Bookshop East and W'est". I Gcite-
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borg finns bokhandeln 
"Nrckrosen"

och i Malmo 
"Regnbigen". 

I dessa

bokafftrer iterfinns, utiiver en md.ngd

rena handbocker, ocl<si nyckelfigurer-

nas bocker. Vidare sd.ljer man har tid-
ningar knutna till New Age-rorelsen.33

Forutom 
"Scikaren" 

i.terfinns tidning-

ar med liknande innehill som 
"Hel-

hetsyn for en ny tid" och 
"Nexus",

ibland ocksi de mer annonsbladsarta-

de skrifterna 
"Energit 'agen", "Fenix"

och 
" 
Regnbigsblad et." 34

Fcirutom redan omtalade nyckel-

personer inom New Age rcirelsen s5.-

som Marilyn Ferguson, Mark Satin
och Fritjof Capra kraver Mark Maw-
rence ett omnd.mnande. Han var i
Sverige som niwerlabygg ar e | 97 9 och
var di med att starta 

"Gemenskapen

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 Sci-

ence, dess nuvarande ledare Will is
Harman3T och Peter Kostenbaum pro-

fessor i filosofi, som alla reser runt pi
konferenser.

Bland svenska ndrverl<sbyggare kan
nimnas Jan Gronholm och Kerstin

Nordin. Nordin dr New Age-konsult
och var med om att stifta 

"Gemenska-

pen omkretsen".38 Tillsammans med

skidespelerskan Bibi Anderson starta-

de hon ocksi. stiftelsen Nytinkarna.3e
Helhetcentret  under beteckningen

Vdxthus har startats av Lena'W'aden-

mark-Tuuls pi olika orter i Sverigeao.

Uttryck inom ftirctaglsvirlden
Inom foretagsvdrlden har New Age-
rcirelsens ideologi och praktiska utov-

ningar tagit sig flera konkreta uttryck.

Dessa uttryck blir kanske extra rydliga

och slagkr afdga,eftersom de tidi gt ver-

kar ha organiserats inom ett redan v1l

uwecklat ndwerk. New Age-rorelsen

hade redan frin det att den Forst inrro-
ducerades i Sverige i 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 svensk media var konferenserna 

" 
Le-

vande Foretag i en ny tid". Den forsta
av dem holls i Alvsjo rnisshall 1981 .

Nawerket representerades her av

arrangcirerna som var konsultforetaget
"P&P" (pedagogik & produktion), de
New Age-infl uerade konsultforetagen
"Aninla" 

och "Nybygarna" i samar-
bete med Sveriges personaladministra-
tiva forening. Biljetterna kostade det
fcirsta i.ret 2700 kr.at

Konferensen var klart New Age-
influerad. Man talade om helhetcen-
tret Findhorn, Marilyn Ferguson be-
rittade om sin bok 

"Vattumannens

konspiration" och Peter Koestenbaum
om sin kliniska filosofi, som anvd.nds
inom niringslivet som en form for

psykoterapi och healing. Den bygger

pi den 
".y" 

humanistiska psykologin"
och har starkt piverkats av cisterlindsk

' ' The  
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fr losofi och religion. I samband med
konferensen ordnade Sveriges Mark-

nadsforbund ett foredrag med Kosten-

baum i Industrihuset under rubriken
"Filosofi 

For foretag."42 under sin vis-

telse i Sverige sa Marilyn Ferguson i en

intervju: 
"Oppenheten 

f)r Netu Age tir

stijrst inom ntiringsliuet. Dtir har man

tidiE uiid.rat sig ill den f)rtinding som

nr pd gdrg inom miinniskornA och som

bommer att f)rlindra samhAlltt. a3

Redan iret dirpe (1982) arrangera-
des den andra konferensen under titeln
"l.evande foretag i en ny tid" nu pi.

temat 
"Mod, mening och moral" .

Fritjof Capra iterfanns bland talarna

denna ging. Utover foreldsningarna

ftorsokte man under konferensdagarna

skapa en suggesti.,' andlighet. Bland

annat sjong man den stdmningsfulla

singen 
"The 

song of the soul" som har

en tydlig andlig ton och text. Den

sjongs t i l l  naturbi lder av Dietr ich

Mul ler .aa
Intresset for New Age inom flore-

tagsvlrlden S"terspeglas ocksi i att man

givit rorelsen s5. mycket positiv publici-

tet i niringslivsinriktade tidningar.

fritjof Capra

Fysikenslho

i

I
I
I
t_

I samband med den andra upplagan
av "Levande foretag..." analyserade man
i Veckans AfFirer fenomenet New Age
silunda: "Hiigteknol"g" 

fiddc en ryl
uric kelseriirelse... som nu iiuen ndr Sueige.
Kalifornien iir inte bara ett centntm f)r
dzn nya elektroindustrin. Hand i hand
med den nya tehnologiska unechlingen
gd r dt n mtin s k liga, fi lo s of s ka. S am lings -

begreppet iir 'New Age'. Radcr au suenska

f)retagare har redan striimmatditf)r att
s rudzra p ra ktis k f los ofi , ki ne s is k tao i sm,
holistisht ainkandz etc, alh praktiserat
pdfiretagsplanet. I uechan gdr strtimmen
dt andra hdllet. Flera au 'New Agt'-

flosoferna samlas i Alutji; pd konferensen
'lnandz 

f;retag i en ny tid .4t
A,ren Marknadslorb un dets ti dsla i ft

"Den svenska marknaden" refererar
till samma konferens i en artikel om
marknadsftirarnas nya vlrldsbi ld. Man
presenterar ocksi flera av New Age-
rcirelsens nyckelfigurer som Marilyn
Ferguson, Alvin TofFler etc.

Vidare berdttar man om en opini-
onsundersokning om olika livsstilar och
mlnniskoryper. Tidningen tolkar den-
na understiknings resultat si att den
nya tidsilderns vdrderingar redan har
uppnitt 40 procen t'mar knadsandtlar
"i Sverige.

I artikeln berdttar man ocksi om en
undersokning ddr 140 marknadafora-
re fltt svara pi ni,gra mentometerfri-
gor. Det visade sig di att hela 80 pro-
cent av marknadsforarna riknade sig,pi
det personliga planet som, "...helt eller
till en uiss dzl, som anhangare aa dzn nya
utir ld.s b i lden." Tidningen drar slutsat-
sen att det kanske dr si att ".. .ntirings-
liuets mtinniskor har till dzm som iir mest
appna f;r dz nya striimningarnd'A6.

Den tredje "Levande foretag i en ny
tid"-konferensen holls i Sunne i Varm-
land 1983. Aven denna gang medver-
kade flera av New Age-rorelsens nyck-
elfigurer: Peter Kostenbaum, frsikern
G"ry Zukav och rymdfararen Edgar
Mitchell.aT

I oktober 1990 gick dnnu en New
Age-influerad konferens av stapeln i
Goteborg under titeln 

"Kampanj 
F"t

jorden". Aven dar iterfanns en kopp-
ling till foretagsvdrlden. G^ry Zukav
Foreldste om" Business and Spirit", och
andra forelasningsteman var 

"The

C hangtng Face of C h ange M a nage me n t 
",

" 
kp anding B us in e s s Ne tut o r h 

" 
o ch 

" 
Pre-

pare Yourself to Manage Prosperous Bu-
siness on the'W'ay to the Year 2000".48

Det dr inte bara i Sverige som Fiire-
tagsvdrlden har haft ett ndra forhlllan-
de till New Ag.- rcirelsens ideologi och
uttryck. I juli 1986 triffades exempel-
vis representanter for nigra av USAs
st<irsta ftiretag, 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 ut-
tryck i.terfinns dven inom media och
mode. New Age dr en livsiskiding.
Som en s5"dan marknadsfcirs den likt en
attraktiv vara pi den fria marknaden.
New Age-idderna 1r lonsamma. Ddr-
for stdller masskulturens medier sina
spalter till fiorfogande for New Ag.-
rcirelsen och dess nyckelpersoner, och
dess bocker omnd.mns ofta i en positiv
dager.

Exemplen Ir minga. Kvillstidning-
arnas sondagsbilagor skriker ut rubri-
ker som 

"En 
ny andlig udg gdr g€nom

uiirlden 
" "... 

8}-tAlet uar hropp sfxering-
ens dzcennium ... ser 9}-talet ut att bli

dzn tid di miinniskor siiher sitt inre."
Sedan li.ter man Tomas Frankell, en av
grundarna till Cafd Pan f3 breda ut sig
<iver tre uppslag.50 I en av Expressens
sondagsbilagor kan man 

"testa 
sig sjd.lv"

for att f). svar pi frigan 
" Ar du en

modcrn miinnishai'i Bland frS.gor om t
ex forfattaren Stig Larsson och piratko-
pierade skivor i.terfinns en friga om

New Age-rorelsen. Har man kunskaphkforLrgct Korpcn
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" Jag fr'|,gar vad New Age bety&r,vilfut fdr lwrcm ur sndbt kasa rcd cn rdgot sprctigsS.ss av &n mtrcHiga
hidrnan pd cn seweu, utdcr hidrnan ritar han ndgor somnud titc ilja kan tydu som jordkbret.

-Sd hnr ser hjdrnan ut, den dr dzW i nd dcls, och om man dnar pd jordHoret och &ss kontincnter sd gdr det
en linje rakt igenom dllr ockd. New Age skalt wptdna dessa grllrccr och dppna det ney'je 6gat.Varfdr jag Mller
pd nud sdnt hdr? Ddrf1r att jag mb bra ay der...,,

Almobat nr I 1990

&t

J---
! t

I

om den kan man enligt Expressen kalla
r ig en modern mdnniska de man
".. 

. inn eh Ar b as kuns kap ernaJii r ko ns tru h-
tiut kroggLifs och socialt snicksnach".5l I
Veckorevyn Forekomrner artiklar om
medier, magi, shamaner och hdxor.
Slutsatsen dr att 

" 
Trolldnm iir trend".5z

I de mer respekterade publikationerna
Svenska Dagbladet och Sydsvenska
Dagbladet i.terfinns vinjetter som Idag
och Sokaren . Bida har kontinuerligt
artiklar om New Ag" t'.

Forlaget'S7ahlstrom o ch 
.s7'idsrrand

startade 1981 utgivningen av en serie
bocker kallad 

" 
New Age-seriei'. Aven

forlaget Askild och Kdrnekull har gett
ut New Age-litteratur. 5a

ICA-forlaget gav 1984 ur en halso-
bok under titeln "Srora 

hdlsoguiden -

en iddbok for ett rikare liv". Pi bokens
balaida siger man sig vara inspirerad

F O L K V E T T  N R  r  r g g z

av de tankar som under ittiotalet lan-
seras over hela virlden under bendm-
ningen "The 

New Agt - dzn nya tidsdl-
dzrns ttinkandi''tt

Aven inom modevlrlden iterfinns
uttryck for New Age-rorelsens ideolo-
gi. Rorelsens miljomedvetande och hel-
hetstlnkande har blivit oerhorr trendi-
ga och kommersiellt glngbara. Klad-
firman Esprit tilltalar sina konsumen-
ter pi ett sdtt som dr helt i l inje med
"nytdnkandet" och dess livs5.sk5.dning.
"En analyiker i modzbranclten tror inte
att Annonsen sbullz ha fungerat f)r ett
par ,ir sedan. Nu ligger den helt rtin i
tidzn".

Ett annar exempel ar affirskedjan
"The Body shop" som vunnit enorma
framgingar med siu" ehologiska nyttin-
handz ". The Body Shops framgi.ngar
har inspirerat kosmetikaproducenten

Estee Lauder, en mycket inflytelserik
imageskapare, att slappa en helt ny
kosmetikaserie under namnet " Origi n ",

som beskrivs som ett "...'skiinhetshon-

cePtfirankrat i New Age', mer en liussil
rin en mringd nya krtimer".56

Ett av de mest tongivande engelska
trendmagasinen For ungdomar, Face
Magazine, urnimner i sitt forsta nitti-
otalsnummer der nya irtiondet till den
tid di New Age skall bli riktigt srorr.tT

Vid min genomging av tidnings-
material infor min C-uppsars om New
Ag. rppmlrksammade jag hur New
Age-rorelsen i borjan mesr omnd.mn-
des i "seritisa" 

specialartiklar for redan
invigda, men arr dess idder och uttryck
allt eftersom vann terrdng inom den
mer kommersiella pressen och inom
mode. Det ligger kanske nigot i vad
Stefan Gusavsson pi det kristna livsi-



skidningsinstitutet Nordiska [. 'Abris

skriver: 
"Fdr 

fem dr sedan uar trendtn

nykonseraaism, eihett oclt fness. T'A-

ningarnafi,lldts au smaskiga bihgor och

i TYfanns Program om lyx, i)ue(ldd och

njutningsfilosofi. Nu har medierna rih-

tat sitt intresse mot New Age'.54

NOTER
' S M  S a l a r s n 1 9 8 4  n r  9 ,  s  2 1 .
) S\1 Soharrn 1988 nr 2-6, s 4.
3 Appelqvist I'.va m f\ Religonsociologish dohu-

ntentation 2000 Nru., age (n Pres(ntation, s 2.
a N{arilyn Ferguson: The Aqturian Conspira'

cf - Personal and social transformation in our

time, s 19.
t Appelqvist mfl : Religiorxociologish dohu-

mentation 2000, s 2.
6 SNl Siiharen 7984 nr 9, s 22.
'.1' ex J (l ronholms kap i ce l 

" Altem adva vlrlds-

bilder For en alternativ vdrld" i boken Man-

nishan i en ny tidsdl.ders 17'19, rcd Ingemar

Svanteson.
8 Capra Fri t joF kapit let 

"Buddist isk 
fosik" i

boken Alterrntiua synsiitt pd morgondagens

samhlille, s 42-43 red Kumar.
e Satin Mark Politik f;r €n ny tid -Nat', age-

r ii r e k m s grun dz r, i dl er o c h h a n d I ings p r o gr am,

s 3 0 f f .
r0 He nderson Hazrlkapidet 

"Sol i lderns an-

komst" i boken Ahertatiua synsritt pd mor-

gondagens samhrilb, s 177.
" Ferguson Marilyn Aquarian Corxpiracy, s

23.
t2 Ferguson M Aquarian Conspiracy, s 65 ff.
t3 Ferguson M Aquarian Conspiraq,, s 145 f .
'4 SM Siiharen i988 nr 2-6, s 5.
15 Ferguson M Aquarian Conspiracy, s 26.
'6 SM Siiharm 1988 nr 2-6 s 3.
t7 Cafe Pans sti.ende programaffisch
'8 SM Stiharen 1988 nr 2-6 s 3. Sven M

St;harcn 1988 nr 8, s 4.
re Ferguson M Aquarian Conspiracy, s 23.
20 Ferguson M Aqaarian Conspiracy, s 25.
2t Ferguson M Aquarian Conspiracy, s 24-
22 Ferguson M Aqu.arian Conspiracy, s 63.
23Schlink M.Baselia Neut Age ur bibelns per-

spehtiu, s 9.
2a FrelTorbjorn Neu Age- de nygamla hgnn-

nafdn Eden, s 52.
2t Appelqvist E Religioruocio logish do humen-

tation 2000, s 8.

I O

25 SM Siiharen 1984 nr 9. s 24.
77 Si iharen 1985 nr 1, s 4-5.
28 Lonroth Ami SzD ldagsidan 1913 1989.

Ferguson M Aquarian Conspiracy, s 437.
2e Hagcrot Percr DNInsidan 712 1985.
r0 Soderl ing Fredrik DNidag2ll0 1991. A

Ortmark och [.ind J Clic nr 1 s 29-31.
3t Ortmark och i-ind Clic, s 29. Ferguson M

Aquarian conspiracy s 436-
32 Siiharm 1985 nr 1, s 5. Maria Hogfors SvI)

Idag 1988 2116
33 Sijharen 1985 nrl ,  s 3.
A Si ikaren 1985 nr1 , s 4.
35 Stjkaren 1985 nrl ,  s 4.
36 Gronholm Jan Helhetsyn och famtidstro, s

14r .
3;'  Soderl ing Fredrik DNlnsidan 2110 1991.

C l i cn r  1 ,  s  31 .
38 Si iharen i985 nr 1, s 5.
3e Ortmark och l- ind Clic 1991 nr 1, s 41.
e Hogfors Maria SzD Idagsidan 1988 2116.
a' Appelqvist F, Religionsoc io logish dohumm-

tation 2000. s 9.
az Frej 

-l-orbjiim 
Neut Age- de nygamk liigner-

nafdn Edens 130.  SuDIdag26lS 1981.
a3 Olausom igerid SuD |dag2618 1981.
aa Magnuson Sven St;karen 1982 nr 10, s 3.
a5 Mehr SteFan Vechan Af,irer 1982 nr 32, s

59.
6 Backelin Jan Den suensha Marhnadennr7-

8  1 9 8 2 ,  s  1 3 .
a7 Sidenblad Erik W 1983 n r 42, s 6-7.
€ Programinformation
ae T-empus 10.11 198(r
t0 Ekstrand Ingerd Afonb lnder Sonddagsbi-

l"g* 2113 1991, s 6-9.
tt ExpressmScindagsbil€* ll9 1991, s 6.
t2 Everdahl Goran Vechorevyn
53 T ex SuD 1989 mars, artikelserie under

rubriken; Nya ti*dAern.,
5a Appelqvi sr E Religionsoc io hgish dohumen-

tation 2000, s 9.
55 ICA forlagets Snra halsobohen 1984.
t6 Ortmark och l.ind Clic nr 1, s 35.
57 Face Magazin 1990 nrl.
tB Dagen6i  5  1989,  s  18.

Nya utlflndska bticker

Richard L Brenneman har givit ut Deadly
Blzssings: Faith Healing on 7'ial (Pro-

metheus, 1990). Boken behandlar trc
fall av helbragdagcirelsc som har hamnat
infctr domstolar. Ett av fallen gc"ller ett
barn som dog ibakter ie l l  h jarnhinnein-
fl ammation eft ersom fordldrarna, mccl-
lemmar i Kriste n Vcte nskap, forvdgradc
barnet mcdicinsk vird.

Fred Fedler har skrivit bokcn Media
Hoaxes (lowa State Univcrsity Press,
1989) som handlar om medvetna be-
drdgerier i media.

Kcndrick Fraz-ier, redaktor for Skeptical
Inquirer, har redigerat en antologi, The
Hundredth Monkey and Other Paradigzru
of the Paranormal (Prometheus i 991),
som d"r en samlingav 43 artiklar frin dc
senaste 5.rens Skeptical Inquirer, i m&nga
fall med efterskrifter som ger komplet-
terande information och upploljningar.

Frank Close har skrivit en krit isk sam-
manfattning av den kalla fusionens korta
rnen intensiva historia, Too Hot to

Handle: The Race for Cold Fusion
(Princeton University Press 1 991 ).

James Randihar framtrdtt i en TV-serie
iStorbritannien, der han testat personer
som pistitt sig ha olika paranormala
fti rmigor. TV-serien har sam manfattats
i en bok, James Randi: Psychic Inuestiga-
tor (Boxtree, 1 991).

James T Richardson, Joel Best och Da-
vid Bromley har gett ut en bok om
mytbildningen om satanskulter, The
Satanism Scarr(Aldine de Gruyter, 1 99 I )
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