New Age r en svarfangad
Detta 1r den andraoch
avslutandedelen av Kataartikel
rina Gunnarssons
om New Age. Den forsta
artikelnvar inford i Folkvetr 1192.
I min forra anikel i Folkvett(1192)
anvdndejag olika beteckningarpi New
Age. Ibland kallade jag den en rcirelse,
ibland ett fenomen och ibland kon och
gott New Age. Det ir svi.rr att vd.ljaut
den mest passandedefinitionen. Som
alla andra aspekterav New Age skapar
Iven en organisatoriskdefinition problem. Det Ir helt enkelt svi.rt att sltta ut
ramar ForNew Age. Jag skall andi presenteranigra olika forsok till en sidan
organisatoriskdefinition, f,orsijk som
tydligt visar hur svirgripban New Age
d r.
I borjan pi ittiotalet ndr begreppet
var nytt sattesmycket vida organisatoriska
ramar. I OBS Kulturkvarten sa man s5"
"Begreppet
soft7
har.
for sarnmanforeteelser
ekohgi, feminism, terapi, personlig utueckling, tisterkindsk flosofi, den nla
atomfisikens urirldsbild, det s k paradignu htftet, mi $ ii och anti krirn k rafsrd r elsen, gri)na ud.gen,alternatiu ilihehonst,
biohgiska/gffiia odlingsmetoderoch alb
dnnnt som kan uPPfattassom alternati u t".tDenna v ida de fi n i ti o n d r i n te
ovanlig.Vissavill inte enskallaNewAge
"iddrijrelse".
ftjr en
Det d.rinte nigot si
fast menar man utan mer en samling
olikanadeorganisationersom var for sig
urmanar ortodoxt vdsterlandskttdnkan'paraplyde.2Andra kallar New Age en
organisation" som tdcker allt frin kurser
i personlig uweckling och global transformation till spirituella kontakter med
fiorflder. 3
Annu en vid definition som framholls
seminarium
vid ett religionssociologiskt

t5

"The
att
iAbo, Finland vill gciragd.llande
occult revival" Ir en subkultur / motkultur. New Age ir enligt detta synsitt
en utvc.xt av 60-talets motkultur, som
efter 1968 svdngdebort frln politiken
och mot ett individuellt andligt och
livsstilsmdssigtsokande.Det dr som en
lorlangning av detta man ser New Ag..n

kan det varani,gonsom iefterskott kallar
det en ideologi eller - ism.

Alla ger inte lika komplexa organisatoriska definitioner som de ovan nimnda. En del av den kristna kritiken havdar
att New Age, utciver de politiska och
ekonomiska milen, framfiirallt ar en
'Teligion'l
Den passarin pi en religionsvetenskapl i g defi ni ti on med heliga
Inom New Age-rorelsensjelv finner
man intehellernigon enhetligdefinition. skrifter, andliga centran, prdsteroch gu"Findhorn"
"EnsaMarilyn Ferguson hevdar att New Ag.rus. Instituten
och
rcirelsenbestir av personersom hiller pi
len" kallasdi andliga centra.Prdsteroch
"konspiration",
med en
och organise- gurus har heliga bcineformlersom an"ndtverk".5
"allt
ringenav ett
Genomgiendei
spelarpi religionenskerna om att
d.r
boken kallar hon sedan New Age en
ett".8 En annan kristen definition pi
"a
movement", om tn i sin
riirelse,
New Age konrmer fr5.ndet kristna livsi"Nordiska
fiodsloprocess.
Aven i andra New Ag.skidningsinstitutet
L'Ab ris".
av Her menar man att riirelsen 1r alldeles
publikationerbrukarman begagnasig
"r6relse".
uttrycket
for oformlig och amobaliknande fiir att
hilla for en definition som religion"'e
I en dokumentation frin Religionssociologiskainstitutionendefin ierasNew
Inte heller inom New Age-rorelsen
"iddstri;mning",
som
en
och
efter
Age
en accepterarman den religicisaorganisato"Ibland
viss tvekan ocksi som beteckningenpi
riska definitionen.
sfrkalla Neut
"rtjrelse",
"sociologiskt
en
di det ir ett
Age fekhtigt f)r en religion. Det fnns
fenomen".'J^gkallar New Age en rorel- religiiisa inslag i riireben, i synnerhetfdn
se, dven om jag inser att en sidan defiiisterlindslea religioner, sd som idy'er om
nition inte dr helt oproblematisk.R6reinlearnation och karma, men Netu Age
relsendr som sagtlosi konturenoch utan iir ingen religion i religionsuetenskaplig
riktiga manifest och ledare. Dessutom mening...religioneniir bara en dzl i en
verkar inte medsympatiscirernasjdlva stiine idihomplzlo.
alltid vara si. medvetna om att de kan
sorterasin underett stbrreidajok. Detta
HISTORIK
framkom nrr tidningen Akrobat bescikte
Det vi idag kallar New Age ir nigot
New Age-centret Cafd Pan. Hir visste splittrat och mingfasetterat. Hur komalla vad New Age stod ftir, vad man
mer det sig?Kanskefinner man en del av
skulle veta fcir att" ...plztsai gringa". Det
svaret pi den fragan om man ftirsoker
blev en upprd"kningbestiendeav chackra, belysanigra av New Age-rcirelsensftirekristalleroch astrologi.Men det var ingen gingare. Det framkommer di att dagens
"NewAgare".
som sjdlvville kallasig
Det
New Age-riirelseinte bara har en enda
var det andra som var. Sj:ilv ir det si att
ideologiskeller religi<isftiregingare.Trots
"
man bara hdllerpd rnedsin Pry|".7 Foratt jag under denna rubrik bara valt att
modligen 1r det ett svar som inte 1r si
behandla tvi ideologiska fiiregi.ngare,
ovanligt ndr man befinnersig mitt uppe teosofin och hippieriirelsen,tror jag mig
veta att listan av si.danavdgrtijareskulle
i ett historiskt nytt skeende,politiskt,
konstnirligt eller intellektuellt.Om det kunna bl i oendl i g.
inte finns fasta ledare, manifest och
kollektivanslutning dr det nog lett att
Religiiisa riitter
"sin
"Nordisbara kalla det man giir
Pi I ivsiskidn ingsinstitutet
pryI". Sedan
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historia om kunskap - jlsl 2
ka L'Abris" vill man som sagt inte se
New Age som en religion. Anda uppger
man en rad religioner som historiska
kallor till New Age. Man anser att rcirelsen,sisom den ser ut idag, har starka
religiiisainslag, och att dessaaldre religiosaftirgi.ngarekommer frin vitt skilda
iddtraditioner och kontinenter. Frin
vdstvirlden kommer spiritismen. Fr5.n
Ostasien moneismen, panteismen och
tron pi, reinkarnation. Man anserocks5.
att New Age har rotter i afrikanskaoch
indianskatraditioner som animism och
shamanism. Inslag av dessareligioner
har sedanblandatsmed vdstvdrdensidder
om vetenskapoch evolution. Sammanslagetblir det New Ag.tt .

pi alla religioners gemensamma san- liv som finns i vdxterna,i djuren, i minningar och existensenav s k mdstare. niskorna, till och med i mineralerna,
Hon trodde att dessakunde ta sig form
men det uttrycker sig pi olika sltt. I
av andevd.seneller speciellt upplysta Srikarenanserman art denna enhetstanke
mdnniskor. Den tredje presidentenftir
ocksi kinnetecknar New Age.Vidare
sallskapet,Alice Baily, kom att ra emot
fastslir man ett teosofernair "... lite au
ett budskapsom spiritistiskt medium av f)regdngare till Netu Age i Suerige".la
en tibetansk s k vishetsmdstare.Baily
skrevned det hon upplevt som en hemlig
Rritter frin hippienirelsen
lera. Det blev i sin tur teosofinss k plan
Det verkar som om New Age-rcirelftir maktovertagande.Enligt planen var senocksi hdmtat mycket ideologiskt stoff
det meningen arr sdllskapetskulle vara ur det alternativai 60-talets motsti.ndsunderjordisktfram tilllg7 5.Sedanskulle kultur. Det finns minga likheter mellan
man borja bereda vdgen ftir den nya New Age och hippierorelsen, om inte
tidsordningen med dess nya kristusge- annat ftir att de dr lika ideologiskt samstalt. Hans namn 1r Maitreya, men i
mansattaoch svS.rgripbara.
andra uppenbarelser
har han haft namn
s o m Messi as,B uddha el l er K ri shna.
Dokumentation 2000 frin ReligiEnligt de kristna kritikerna ir New Age onssociologiskaInstitutet ger Foljande
liktydigt med detta sdllskap.t2
fem exempel pi vad man formodar dr
historiskai nspirationskiJlo r for New Age.
Frin humanetiskthill riktar Hikan
Man anseratt New Age har hemtat stoff
Blomqvist kritik mot New Age ftir dess ur "alternativa r6relser" som freds- och
historiskarcitteri te<lsofin.
Han hinvisar miljiirorelsen, ur "akernativa andliga
till Alice Bailys bok "From intellect to
rijrelser"som teosofinoch antroposofin,
intuition" skriven 1932, dar hon fc;r ur "nya terapiformer", ur "alternativa
-I'he
lorsta gingen anvdnder begreppetNew
samhellen"som
Farm i Tennessee
Age. I dennanyatid kommerdet att ri.da och Findhorn i Skottland och ur "aheren annan syn pi kunskap, dar bland nativ forskning", r ex forskning om etr
annat meditationenblir en auktoriserad vidgat medvetandeoch den holisriska
kunskapskalla.I boken "Dicsiplinship fysi ken.rt
in the New Ag"" talasdet sedan om de
socialaoch politiska mil fiir ett maktoNyckelfigurer inom New Age stodjer
vertagandesom Hikan Blomqvisranser tesenom att r<irelsen
uppkommit ur 60att New Age-rcirelsenarbetari linje med tals-rcirelsenefter det att desspolitiska
falang brutit samman.16
New Age har
enligt dettasynsittvdxt fram inom olika
N e w A ge-rri rel sen avfd.rdar i nte
alternativrcirelser "...feministisk a, ni lj i)ihopkopplingen med teosofinsom en av aktiuistiska, andliga ochhuman p otentialsina historiska kallor. "Teosofernabar
riire/ser. Ochsd riirelser sorn sysslar med
Dessareligioner finns ofta represen- alhid intressnat sigft)r en hel del au det som mi iianp ass
ad teknohgi, enheh /zunadssritt,
I
teradebla pi CafdPan.Jagskall trots det
nu betecknassom Nau Age'i Man sdger 'urirldsordning'
(utorA ordzr),'ffirsu erkinte djupare underscikaderashistoriska sig di syfta pi den fiir teosofin karaktd- samhetf)r erfarenhetoch ni)je'samt riirelsambandmed NewAge. Istlllet skalljag ristiskatanken att allt d.rett, att allt har
senfir abernatiu pedagogik." 17
nc.rmaresyna teosofin. Minga kristna samma killa. Allt liv dr pi olika sitt
anseratt just teosofin dr New Age-r<i- u ttry c k for samma bakoml i ggande
Inom New Age-rcirelsenvd.jerman
relsens ftiregi.ngare. De historiska r<it- verklighet. Hela universum ir fram- sS.ledes
inte fiir att utnlmna hippieroterna gir tillbaka till grundandet av sprungetu r de inneboendemrijlighererna relsentill en av sina friregingare. "Hipteosofiskasallskapeti New York 1875. hos detta "absoluta" och "eviga". Det
pieriireken ochflnuer potaer-riireben hdr
Dessgrundare Helena Blavatskytrodde
5.terfinnsialla livsformer.Det ir samma till f)regdngltrnA, liksom indiskt religdst
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ochflnsofskt trinhande, sd som detta har
innoducerats i ulist". I den andan ut"The
ndmner man boken
Greening of
America" ("Mot en ny vi.rld" i svensk
irversittning) av CharlesA Reich som en
av fciregi.ngarna.r8
Som synesverkar man
inte syfta pi den politiska aspekten av
60-talsradikalismen med dess ibland
hirdfora, politiska sekterism, med maoister,leninister och mamister. Her er
det istdllet den amerikanskalivsstilsinfluerade motstendskulturen som tycks
varaiblickpunkten. Det var i Kalifornien
som hippiercirelsenfoddes och det var
ocksl der som New Age ftiddes.Marlyn
Fergusonanseratt Kalifornien dr nigot
av ett laboratorium fcir nya idder. Hon
hd.nvisartill J.Needleman, filosofiprofessornvid San FranciscoStateUniversity. Han anser att den amerikanska
ostkustensintellektuella tradition ar cynisk till sin karaktlr eftersom den ir
alltfor europeisktfargad.Den amerikanska vdstkustenber pi en friare tanketradition, den dr mer andlig och skiljerinte
mdnniskan frin kosmos. le
ReligionsprofessornCarl Ruschke
anseratt New Age 1r en utveckling av 60taletshippierorelsetill nigot han liknar
"moget
vid ett
stadium".zoOm si ar fallet
s5.miste dess rcitter ledas tillbaka till
Height-Ashbury i San Francisco och
Venice i Los Angeles. Den historiska
analysengor ivarje fall norrmannenNils
Bjorn Kvastad som skrivit en bok om
New Age-rcirelsen.I Scikaren berittar
han hur man kan harleda New Ag.rijrelsens r<itter till undergroundtid"The
ningen
city of San FranciscoOracle". Der betecknademan de tiorusen
ungdomar som i januari 1967 drog mot
Golden Gate Park med lingt hir och
skaggsom inledningen till det man kalladeVattumannens tidsilder. De var de
forsta mlnniskorna i en ny tid och
"Height
Ashbury" v^r deras ursprung.
Denna kultur var emot grundernai det
moderna ind ustrisamhdllet,mot teknik,
mot karrilrhetsen. Politiskt vdnde man
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sig mot Vietnamkriget. Minga i motkulturen var iven kritiska mot sjilva den
vetenskapligamentaliteten,mot tron pi.
objektivitet och ftirnuft . I fornuft etsstd.lle
framhevdeskonsten, i synnerhet musiken och fantasin. Detta kom sedan arr
m a n i fe s te ras i W oodstockfesti val en
1969. Inom hippierorelsenfanns ocksi
ett intresseftir ockultism, parapsykologi
och cisterlandskreligion, samr ftir droger." Denna motstendskulturhadei sin
tur hemtat inspiration frin en mlngd
hell, bl a frin djuppsykologin, frin romantisk Weltschmerz, frln Dada och
"eviga
den klassiskamystikens
visdom".
Hippierorelsen kennetecknasocksi. av
ett intresseftir individens expanderande
medvetande. Gestaltterapi,jungiansk
psykologioch iisterlindskareligionervar
ocksi viktiga ingredienseri detta samm a n h a n g . 2 2U n d e r 7 0 - t a l e t b o r j a d e
minga kalla denna motkultur for New
Agr."

droger och nipper. Yeah!".I drg, nir det
i.ter ir inne att sitta samman sin verklighet, servi 60-tals-generationentrippa
"Drogerna
vidare.
ltar ersattsmed healing
feeling och belieuing."'o
Katarina GunnArsson
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forskaren Roger Selbert skriver att den
ti l l tal s! S ci karen,l 989nr 2, s 8.
"New
bakomliggande tanken rr att
r aS i i k a r e n , 1 9 8 n5 r 1 , s 2 .
Agarna" sjalva skall lordndra sig och
t5 Appelqvist E: Religionssociologisk
darmed ocksi vlrlden. Men istallet beDokumentation 2000, s 3-4.
skriverhan engenerationmdnniskorsom 16
Satin lvI: Politik fttr en ny tid, s 18.
ftirsvinner allt lengre in i sig sjdlva och
rTS ati nM: P ol i ti k for en ny t id, s 17.
som drunknar i sina egnaegon. Det ir
t8S M S ri karen,1984nr
9, s 21.
"...den
"
totah yrilucentreringen. Det d.r re
Ferguson
M:
Aquarian conspiracy,s
"...
en
duerterapeutadgeneration med rtit60-61.
tenta i 60-tal"etsProtest ochflower-power
20Tempus,1986 1 I / 10. Religionsprofferiirelser". Denna generation ftirkastade
sor i Denver USA.
auktoriteter och etableradesanningar. 2 t
S M S 6 k a r e n , 1 9 8 8n r 2 - 6 , s 5 - 6 .
"En
Man gjorde istalletsina egnatolkningar
Kvastadsbok heter
ny tid i Vannav vc.rlden.Denna generationir nu den
mannens tegn?" Solums forlag i Oslo.
ftirsta vars individer har tid och rid att
22Runeby N: Frin Aten till Los Angeles
dnda upp i medelildern soka efter sin Idihistoriska miljoer, s184; huvudreidentitet. En annan viktig komponent
daktcir Ronny Ambj ornson.
frin 60-talets livsstil ar enligt Selbert 23S M
S ci karen,1988
nr 2-6, s 5.
dessexperimentlusta,med hamningslcist 2a
Ortmark
och
Lind,
Clic nr 1, s 28.
"
blandade filosofiska pusselbitar: Peace
Roger Selbert dr framtidsforskarei Los
and l^oue,taoism, kristendom, anarki, roch Angeles.
and roll, buddism, hinduism, karrna och
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