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De f y ra  m i t t e rs ta  s ido rna

presenta t . ion av  VetenskaP

dem t i l l  nAgon  som du  t ro r

en ingen !

i det h6.r numret i ir en

och Fo Ikb i  l -dn ing .  Ge

i i r  i n t resse rad  av  fo r -

N u m r e t  i n l e d s  a v  e n  a r t i k e l  a v  J a n  B r o b e r g  ( h i s -

t o r i e l d r a r e  o c h  f d r f a t t a r e  t i l I  b l a n d  a n n a t  m A n g a

d e c k a r e )  o m  m y t e n  o m  d e n  f l y g a n d e  h o l l d n d a r e n '  I

ov r iq t  e ignar  v i  en  s to r  de l  av  de t ta  nummer  A t

a t t  g r a n s k a  d e n  m o d e r n a  o c k u l t i S m e n .  V A r  s e r i e  o m

a n t r o p o s o f i  a v s l u t a s  m e d  e n  a n a l y s  a v  v a r f o r  a n -

t r o p o s o f  i n  i i r  s A  f r a m g A n g s r i k .  K a t a r i n a  G u n n a r s -

S o n  s k r i v e r  o m  N e w  A g e - r d r e l s e n s  h i s t o r i s k a  r o t -

t e r ,  o c h  v i  r e s c e n c e r a r  u t f o r l i g t  d e l s  e n  b o k  o m

m o d e r n  o c k u l t i s m ,  d e l s  e n  b o k  o m  s A  k a l l a d  T r a n s -

cenden ta l  Med i t .a t ion  (TM)  .

F o r  a t t  f a  p l a t s  m e d  d e t t a  m a t e r i a l  h a r  v i  i  d e t -

ta  nummer  hoppa t  over  de  fas ta  Spa l te rna '  som i

s t d t l e t  A t e r k o m m e r  i  n i i s t a  n u m m e r .  M a n u s k r i P t '

t i dn ingsk l i -pp  med mera  i i r  vd lkomna.  S toppda tum

for  nummer  3  1992  i i r  den  s i s ta  augus t i  och  fo r

n u m m e r  4  1 9 9 2  d e n  s i s t a  o k t o b e r .

Suen Oue Hansson

Lennart Johansson

F6reningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av minniskor som

oroades Over att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA oemot-

sagda, och ail vetenskapens metoder f,r sA dAligt kdnda. SA hiir formule-

ras vAr mAlslttnng istadgarna:
Foreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att frdmja folkbildning

om vetenskapens metoder och resuhat. S6rskilt tar foreningen som sin uppgift

att i en fri opinionsbildning bekimpa de felaktiga forestbllningar som forekom-

mer ifrAgor som kan avgoras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga

folkbildningen iir att klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras

med vetenskapl iga medel.
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Antroposofin Sranskad
starkstdllning och med gott anseende pi.
minga he[ i samhd.llet. Den inneh5.ller -

det visste vi redan di - starka inslag av
pseudovetenskap. Dessutom var antro-
posofin ftirvinansvert diligt kand och
studerad. Detta var vi.ra skil att special-
granska just antroposofin.

V5l serie har innehillit artiklar bl a om
antroposofins kunskapssyn och min-
niskosyn, om rasleran, pedagogiken och
den medicinska teorin. Det vi len oss
under resans ging har bekriftat att an-
troposofin ir starkt pr:iglad av pseudove-
tenskap. Med anikeln "Den 

framgings-
rika antroposofin" i detta nummer av-
slutar vi v5.r serie. Detta betyder inte att
vi kommer att sluta intressera oss for
granskning av antroposofin. Artiklar om
antroposofin, lilaom om andra rcirelser
med pseudovetenskapliga inslag, ir vdl-
komna i Folxvsrr.

t  !  ' B ' - -
{  f f i ' f f i Z

For nigra 5.r sedan bestdmde vi oss i
redaktionen ftjr Folxvtrr ftir att g<ira en
grundlig granskning av antroposofin.
Sedan dess har varje nummer innehillit
minst en artikel om antroposofin.

Antroposofin ir en rcirelse med mycket

I detta nummer recenserar vi en bok av
Rune 

'$fl 
Dahldn om rranscendental

meditation (TM). Dahldn har gjort en
grundligstudie avTM. Det finns intres-
santa likheter mellan antroposofin och
TM, trots att de bida rcirelserna har helt
olika ursprung. Bide TM och antropo-
sofin uttalar sig om andevdsen och andra
iivernaturliga personligheter. Anda vill
ingen av dem kalla sig for religion, utan
de fforedrar att kallas "vetenskap".

De vetenskapliga anspri.ken ir givewis
huvudorsaken till att Folrvrrr ir in-
tresserat av att granska dessa och liknan-
de riktningar. En och samma rcirelse kan
inre bddc kalla sig ftir vetenskap ochfor-
vdnta sig att vara fredad fr5.n vetenskap-
lig och annan kritik pi det sdtt som
religioner brukar bli i de rena trosfrigor-
na.

Vikti$ utslag i
marknadsdomstolen

I detta nummer refererarvipS.sidan 6
ett utslag av marknadsdomstolen om
medicinska uttalanden i reklam. Utsla-
get ger viktiga klarlagganden. Medicin-
ska pistienden miste kunna "styrkas

med utredningsmaterial som enligt ve-
tenskap l iga  bedomningsgrunder  d r
civertygande". Intyg frin personer som
sdger sig ha blivit botade ir inte tillrlcklig
bevisning. Den som inte dr ldkare flr inte
erbjuda behandling fti. sjukdom som
krdver lakarvird.

De flesta fall av osericis marknadsforing
kommer aldrig till rittsl ig provning. Om
du stijter pi marknadsftiring t ex inom
det medicinska omridet som borde
prcivas rdttsligt, skicka en anmdlan till
Konsumenwerket. Ett enkelt handskri-
vet brev ricker som anmalan. Om din
anmdlan gdller en friga som intresserar
Folrcvrrls ld.sare: slaivtill oss och berdtta
hur det gir.

FOLKVETT NR 2  rgg2

Folhucitten
TM-gurun Maharishi Mahesh Yogi har ett
privat jetflygplan.

ffi
Vore det inte enklare att levitera?



Den fly $ande holHnd aren

Denna artikel ar hamnd ur Jan
Broblgs bok "Den heliga Graal och
Zorro" oclt frterga har rnedf;rlagen
titktdnd. Boken kan bestiilhs frfrn:
Carbsons bokfi;rkg
Stora Nygatan 31
111 27 Stockholm

tel 08-1 I 23 49

I borjan av januari 1843 hade Ric-

hard Wagners oPera 
"Den flygande hol-

lendaren" premid.r i Dresden. Den ryske
tonsdttaren hade fltt inspiration ti l l

dmnet under en straPatsfylldsjoresa nig-

ra ir tidigare till London, di det f^tryg

som han och hans hustru firdades Pi
tvingades sijka nbdhamn pi grund av

stormar. Men detta c.ventyr var inte den

enda inspirationskallan-i sin sjdlvbio-

grafi pipckar Wagner att han ocksi ldst

Heinrich Heines version av slgnen om

dcn flygande hollandaren och Fdngslats

framfor allt av 
"det sltt, pi vilket han

behandlade havets Ahasverus".

I{andlingen i 'sfagners romantiska

opera ar i korthet foljande:

lln norsk skeppare som heter Daland

har pi vdg hem fltt soka nodhamn it-

skilliga mil frin destinationsorten. Ett

gitful lt, svart m5.lat farryg uppenbarar sig,

och Daland mtjter di dess kaPten, en

olycklig hollandare, som drabbats av en

forbannelse, och som har rltt att gi i land

blott vart sj unde ir. Daland, som f<irhdxas

av hans rikedomar, berdttar om s in vackra

dotter, Senta, som sedan lange fascine-

rats av den mlrkliga legenden om den

osalige sjiimannen. I andra akten sjunger

hon balladen om denne hollandare' som

kan ni frllsning, om en kvinna ger ho-

nom sin trofasta karlek. Senta vill girna

bli den kvinna som kan ridda hollanda-

ren, och n1r Daland kommer hem med

den gitfulle man som han trlffat under

hemfdrden tror sig Senta kenna igen

frimlingen. Efter nigra forvecklingar av

olika slag, di bl.a. den olycklige kapte-

nen tror sig sviken av Senta och g<ir sig

beredd att iterigen gi till havs utan att ha

4

nltt fralsning kastar hon sig i havet och

drunknar-den flygande hollandaren har

intligen fltt ro, och de bagge stiger mot

himlen.
Motivet med den flygande hollanda-

ren har utnyttjats oclal pl flera andra

sdtt inom konsten och litteraturen. Bland

romaner pi det her temat mdrks bl.a. den

engelske dvenryrsfiirfattaren Frederick

Marryats 
"The Phantom ShiP", som

skrevs pi 1800-talet och som fijreligger i

flera svenska dverslttningar (en av de

senaste: 
"Flygande hollandaren" 1 954).

En mirklig rysk variation stir de bida

science fiction-f<irfattarna Erik Simon

och Reinhard Heinrich f<ir: i"Die ersten

Zeitreisen" 1977 ("Baklinges genom ti-

den" 1981) f ramst l l ls  den f lYgande

hollandaren som en farkost tillverkad av

nigra tidsresenlrer, som blivit av med

sin tidsmaskin, och som nu kryssar kring

Goda Hcppsudden i vintan pi sin egen

tidsS.lder. Undra pi att andra seglare i

de-ssa farvatten blir mystifierade av detta

spokskepp. . .
Aven svenska forfattare har fascinerats

av iegenden. Till lyrikerna h<ir Viktor

Rydberg, som i 
"Dikter" (1882) publi-

cerade ett lingt Poem med just titeln
"Den flygande hollandaren", der flirsta

strofen lyder:

"Det finns ett skePP, som gir och gir,

men aldrig gltr i kvav; kaptenen mlnga

hundra ir har drivit kring pl hav och

svurit med fortvivlans lust pi rorsman

vid hans ratt som ej kan kiira upp pi kust

i nigon stormig natt. 
"

For Rydberg blir 
"den flygande hol-

lendaren" en symbol, enligt honom sjilv
"en bild av den oroligt ji.ktande minsk-

ligheten", som Pressas mellan ienasidan

diomm.n om den oskuldsfulla barndo-

men och i den andra lengtan efter dii-

den.
Man vad ligger egentligen bakom

sagan om den olyclaalige skepparen?

F<ir att fh grepp om problemet miste

man gi tillbaka till de tidigaste framstrll-

ningarna av legenden.

Richard Hennig, den framstiende

men kontroversielle tyske geografen och

kulturhistorikern, har tagit upp lmnet i

en av sina uppsatser i 
"Var lig paradiset?

Kulturhistoriska och geografiska gitor"
(1956).  Enl igt  honom blev histor ien om

den flygande hollandaren nedtecknad

forst ir 1830, men den fcirekommer iett

par olika versioner, som bida tycks vara

ungefdr l ika ursprungliga. Den ena talar

om en hollandsk kapten, som heter van

Straten, och som gitt t i l l  sjoss med sitt

skepp pi en lingfredag och darftir fltt

Guds straff att irra omkring pi haven

inda till den yttersta dagen utan att

kunna soka hamn. Den andra berdttar

om en sjiifarare som svurit en ed att till

varje pris runda Godahoppsudden, hur-

dant dn vd.dret var, ftir att itid kunna ni

sin destination i Indiska Oceanen.

Av allt att dijma har de her sagorna

ibland kopplats samman med andra

skildringar av sp<ikskepp, som sjirmln

pistitt sig ha mcitt under sina resor pi de

sju haven. Under 1800-talets romantis-

ka decennier smyckades legenden sedan

med ytterligare detaljer som att den fly-

gande hollandaren endast skulle kunna

hnn" ro, om en kvinna offrade sig fiir

honom--det ir exempelvis hir som fuc-

hard'Wagners inledningsvis nlmnda

opera kommer in i bilden.

FOLKVETT NR 2  r992



Nu ir det ju si. att mlnga sagor har en

verklighetsgrund att bygga pl, och det

gdller iven berdttelsen om den flygande

hollendaren.
F<irst och frimst har det betonats att

skildringarna av det gltfulla sp6lakep-

pet som framfor allt rycks dyka upp i

dimma och storm helt enkelt beror pi

synvillor. Man har naturvetenskapligt
forsokt ftirklara fenomenet som luft-

speglingar, hagringar av olikaslag, unge-

fdr av samma ryp som kan mcita i tiken-

trakter.
I och med att den flygande hollan-

darens irrPirder forlagts inte bara till

haven i  a l lmdnhet utan t i l l  Goda-

hoppsudden, Afrikas sydspets, och till

Kap Horn, Sydamerikas sydligaste udde,

i synnerhet, har man ocksi antytt att det

dar kan finnas klippformationer, som pi
avst5.nd och i diligt vider kan likna ett
skepp under segel. Det rycks under alla

omstindigheter g:illa Kap Horn, der det

finns en sidan klippa, och varifrin det

finns rapporter om kusliga spokskepp.
Men det ir bide mojligt och troligt

att det oclai finns en s5. att sdga historisk

sanning bakom legenden.
Versionen om en kapten som gir till

sj<iss en lingfredag och darmed flr sitt

domedagsstraff 1r antagligen beslaktad

med Ahasveruslegenden dvs. berittelsen
om den vandrande juden, skomakaren,
som knuffade undan Jesus ndr denne
sokte vila framftir hans d<irr pi vigen till
Golgata, och som darftr dcimdes att

vandra utan rast, utan ro genom irhund-

radena till den yttersta dagen. Denna

hollandarvariant kan i det her samman-

hanget lemnas darhan.

Berydligt intressantare ur historisk

synvinkel ir skildri ngen av kaptenen som

svdr att han till varje pris skall runda

Godahoppsudden och som genom sitt

trots mot Gud och sitt <ivermod doms

till att fortsdtta att segla utan att kunna

gi i hamn. Richard Hennig har under-
strukit att den har legenden miste ha

uppstitt t idigast under 1500-talet, dide

geografiska upptdckterna-t.ex. av sjii-
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maktstillning som :ir fttrbluffande. Det

var i och ftir sig flera faktorer som sam-
verkade hartill-man kan peka pi geme-
ne mans arbetsamhet, pl invandrande
kiipmins kapitdinftirsel osv.- men
viktigast var kanske ?indl samftrdselns
ftirskjutning mot vdster, mot Atlanten.
Industrin skot fart med diamantslipe-
rier, porslinsfabriker, vdverier m.m., och
handel och sjiifart kom att blomstrasom
aldrig ftirr.

Ostersj<ihandeln var utan wivel den
viktigaste for hollandarna, men de hade
oclai siktat in sig pi sj<ifanen i Indiska
oceanen, sedan Spanien mot slutet av
1500-talet fcirs<ikt utestinga dem frin

mcijligheten att handla via l.issabott. A.
1595 seglade Cornelis Houtman runt
Afrikas sydspets till Java, och det blev
startskottet fcir flera hollandska kaptener
att ta sig fram samma vag. Ar 1602

grundades det ostindiska kompaniet, och
det fick fullmakt att sluta <iverenskom-
melser med furstar i fuien, som kunde
vara intresserade av ett handelsutbyr..
Det bcir hir nimnas arr en hollendsk
statsman som hette Hugo Grotius redan
ir 1609 publicerade ett verk med titeln
"Mare 

liberum", dar han havdade ha-
vens frihet-skilet var naturligwis att
han si att sdga statsrittsligt ville ftirankra
hollandarnas handel i Ostindien.

Java kom att bli ett centrum ftir hol-
lendarnas Firder iden ostindiska arkipe-
lagen. Borneo, Malacka och Sumatra
blev omriden som handelspolitislct be-
harskades av dem lilaom Ceylon, vissa

delar av Australien och Tasmanien samt
Kaplandet. Men det bcir samtidigt un-
derstrykas att det knappast var friga om

nigon riktig kolonisation. Kontrollen
<iver de her omridena skedde genom
ktipmin och faktorier. I

De sjiikaptener som fiirde sina skepp
mellan Nederlanderna och Ostindien
via Godahoppsudden var ute pi fdrder
som varade i omkring ett lr. VindForhil-
landena pi Indiska oceanen kring Go-
dahoppsudden var si.dana att de inte
sdl lan kunde vill a avsevd rda ftirseningar,

vdgen till Indien-gjordes. Men, sdger

Hennig, troligen uppkom den forst un-

der 1 600-talet, 
"diju hollandarna nidde

hojdpunkten som sj<imakt".
Det kan finnas anledning att her

skissera bakgrunden till den hollandska
uppmarschen som en av de viktigaste

sjcinationerna under det seklet.
Nederlanderna hade grundlagts ge-

nom unionen i Utrecht fu 1579 men var

egentligen bara ett forbund av stater,

som alla var likaberittigade. Fcirbundet

hade emellenid ett gemensamt organ,

Generalstaterna, som ansvarade fcir t.ex.
utrikespolitiken. Under 1 500- och 1600-
talen drabbades f<irbundet av inre kriser,
som bl.a. hade att gcira med motsd.tt-
ningar mellan inflytelserika borgarfa-
miljer och det oraniska furstehusets re-

presentanter. Religiosa motsittningar
satte ocksi sin prigel pi uwecklingen.

Kontroverser i friga om handels- och

sj<ifartsintressen ledde till ett krig mellan

England och Neclerlenderna pi 1650-

talet, och det resulterade i sin tur i att

handeln under en period avtog och att

fattigdomen bredde ut sig ilandet. Un-
der Vilhelm III:s tid stirktes Nederlan-
derna inte minst genom att man lycka-
des sli tillbaka det av Ludvig XIV:s
Frankrike igingsatta angreppet 1 67 2.

Nederlanderna lyckades under det her
irhundradet skaffa sig en ekonomisk



som i sin tur i vissa fall kunde leda till

ekontrr{riskt avbrlck. Det ir mot den

bakgrtrnden som den flygande hollanda-

ren avtecknar sig i sin spiiklika gestalt.

Man skulle alltsl kunna tdnka sig att

ursprunget till historien om den flygan-

de hollandaren skulle vara en berittelse

om en hollandsk skeppare, som driven

av ekonomiskt vinstb egdr fx ut i ftirban-

nelser, di vidrets makter rycks hindra

honom frin att fullfolja en seglats runt

Kap pi beri.knad tid.

Men som den rytk. forskaren Rolf

Engert visat i en uppslagsrik essay med

titeln 
"Die Sage vom Fliegenden Hol-

lender" (1927) ir detta ingalunda hela

sanningen. Engen gor en nogeirann analys

av hela den flygande hollandaren-kom-

plexet och kan genom att jamft;ra en rad

1 500- och 1600-talskdllor medvarandra

konstatera att m5.ng av inslagen i sagan

faktiskt herstammar fr5.n de samtida

skildringar som existerar om Bartolomeo

Diaz'och Vasco da Gamas fcirsta ftrder

ti l loch runt Godahoppsudden pi 1480-

respektive 1490-talen. De her bzigge sj<i-

fararnas historiska insatser harsedan gjort

ett si starkt intryck pi det ftiljande ir-

hundradets sjonrln att dessa efter hand

broderat ut berdttelserna, f<irsett dem

med allt fler sdllsamma inslag och slutli-

gen ftirankrat dem i ldnder, drr sjcifanen

spelat en vdsentlig roll. Si hamnar sagan

till slut i Holland, der den fhr sin speci-

ella utformning just under hollendarnas

handelsuppsving under 1 600-talet.

Engerts resonemang 1r si overtygan-

de att det inte finns nigra egentliga skal

att ifrigasitta hans slutsatser. Men man

kan fonsitta att fundera iiver vad det var

i sagan som gjorde att den kunde leva

vidare och bli ett begrepp ocksi i vir tid.

Ar det till syvende og sidst bilden av den

flygande hollandarens iivermod, hans

dumdristighet att sdttasig upp mot Gud

och att utmana elementen, hybrismoti-

vet och syndastraffet som fascinerar oss

mer dn nigot annat?

Jan Broberg
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IVlarknadsdomstolen
ftirbjuder laserreklam

Sedan september 1987 har Konsu-

menwerket ftirscikt fl 
"laserterapeuten"

Anni Norling att vara iterhillsam i sin

marknadsforing. Arendet nidde sl

sminingom Marknadsdomstolen, som

den 18 mars 1992 forblod ett antal for-

muleringar som hon hade anvint i sin

reklam i tunnelbanan i Stockholm. De

ftirbjudna formuleringarna var:

1.  
"Med laser behandlar v i . . .  in-

flammationer, bihilor, depressioner,

hiravfall, virtor, leverfleckar, <ivervikt

m.m."
2. 

"Redan i ganska unga ir bcirjade

lockarna falla. Att jag skulle fl tillbaka

hiret efter frrtio trodde jag vel aldrig

skullevara mojligt. Efter behandling med

laserpenna har det vdxt ut igen."

3. 
"Min virdeppighet borjade redan i

grundskolan, det blev bara virre med

iren. Efter kombinerad akupunktur och

laserbehandling mir jag bra lven i fe-

bruari och mars."

I sitt domslut fiir domstolen ett vik-

tigt principresonemang om den bevis ning

som krdvs fcir medicinska plstienden i

reklam:

"Som framhills i motiven till mark-

nadsftiringslagen och i tidigare beslut av

marknadsdomstolen... sti l ls speciellt

hciga krav pi vederheftighet i friga om

framstdllningar som innehiller medicinsk

argumentering och som riktar sig till

grupper som kan antas vara mindre kri-

tiska ln konsumenter i allmanhet. Ex-

empel pisidana grupper irsjukapersoner

eller personer med iivervikt. Det iligger

den som marknadsfiir en vara eller tjenst

att styrka att vad som dervid pistis er

riktigt. Det beuishrau som marhnadsfi-

ringshgen sttiller pd marknadsf)raren be-

trffinde pfrstdenden om medicinsha ef-

fekter iir rnycket kngtgdende. Lagen mdste

sdlunda innebtira att ett ?dstAendc au sd.'

dan art normab shall leanna styrhas med

utredningsmateia I so rn enligt u aens h ap-

liga b e dii mningsgrunder rir ti u er tygande."
(Vir kursivering.)

En stor del  av domsprotokol let

handlar om Norlings pistlende att laser

hj?ilper mot 
"virk'. Till stiid ftir detta

hade hon dels lamnat in inryg frln per-

soner som blivit bettre efter hennes be-

handling, dels nagra vetenskapliga ar-

tiklar. Om inrygen konstaterade dom-

stolen:

"Vad 
sdller de inrygsgivande personer

som uttalat sig i brevform finns det ingen

anledning att ifrigasltta deras uppgifter

att de efter laserbehandling kant sig be-

friade frin bl a vrrk. Med hensyn till det

lingtgiende beviskravet kan dock inte

dessa inryg anses som bevis ftir att laser

har effekt mot vdrk."

Pi grundval av de inlamnade publi-

kationerna ansig domstolen indi att

Norling hade 
"uppfyllt rimliga krav pi

vederheftighetsberisning" i friga om

lindring av vc.rk. Domstolen framholl

derefter att det strider mot god affirssed

att 
"i marknadsftiring erbjuda behandling

ftir sjukdom som krcver liikarvird. Detta

gdller iven om marknadsftiraren kan

sryrka att behandlingen kan ha verkan."

Norling tillh<;lls darftr att inte uppge att

behandlingen hj :ilper mot virk, 
"om inte

samtidigt tydligt anges att man bcir stika

lakarvird ftir vrrk som inte bara 1r tillftil-

lig." Utslaget var enh:illigt.

S O H
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Den svenskaste historie n?
"Sveriges historia dr dess konungars",

skrev Erik Gustaf Geijer. I)et c.r en sen-
tens som har missftirstitts. Geijers ord
var riktade mot stindssamh:illet och det

kvardr<ijande adelsvaldet. I kampen
mellan herremakt och folkmakt i svensk
historia gjorde han kungen till allmo-

gens viktigaste bundsftirvant. Ridsher-
rar och hcigaristokrati hade varit det
svenska bondestindets och den urgamla
bondedemokratins hatska fiender, me-
nade Geijer, sjilv en av de tidiga 1800-
talsdemokraterna.

Geijers stindpunkt var kontrovers iell.
Och pisttt och vis kan man sdga att hela
den moderna histor ieforskningen i
Sverige borjade som en enda stor strid.
Anders Fryxell, prosten i Sunne och aka-
demikollegan, forfattade sin berrttelse
tjver svenska folket, der han bem6tte
adelsfordomandet hos Geijer och utml-
lade monarkerna som de verkliga skur-
karna. En <ippen polemik vidtog, och

genom den haftiga skrifwdxlingen blev
historien en angeldgenhet for samtiden
och dess mdnniskor.

Striden mellan Geijer och Fryxell vi-
sar att historieforskningen inte kan vara
en vdrderingsfri vetenskap. Synen pi

historien fogar inte samman, den splitt-
rar. Den 1r oclal intimt sammanwinnad
med de dagsaktuella stridsfrigorna. Nar
broderna'Weibull decennierna efter I 900
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ftirpassade den nordiska sagavlrlden till
myternas rike, stack de samtidigt hil pl
den storsvenskhet som florerade pi
universiteten och inom politiken.'Wei-
bullarna var skandinavister, fostrade i
den radikala 8O-talsandan, och nlr
lauritz i slutet av 20-talet publicerade en
uppsats, ddr han sokte visa att Karl XII
inte ftill ftir en fiendekula utan miirdades
av de egna - ett tyrannmord alltsi -

fick det konservativa etablissemanget
fnatt.

Politiskt nyttiga
Samma symbolvirde hade den marx-

istiska historieforskni ngen under 60- och

70-talen. Den var ett utfldde av vi.n-
steruppsvinget i hela vdstvirlden. Agrar-
och arbetarhistorisk forskning tog sina
impulser inte bara ur lasningen av Marx
Kapitalet utan ocksi ur dagspolitiska
motsd.ttningar. Milsittningen var att
skapa en emancipatorisk, frigorande
historieskrivning och riva ner gamla
myter om Sveriges fredliga utveckling
mot vdlsti.nd och valfard. IGmpen mellan
samhallsklasser gjordes till utveckling-
ens drivkraft. Kanske bidrog man der-
med till att skapa helt nya myter.

Bilden av det ftirgingna kan darfor
aldrig vara gemensam. Bilden beror pi
perspektivet och perspektivet bestdms av
vilken position man intar.

Det verkar som om denna historio-
grafiska lardom hiller pi att falla iglcim-
ska i vir egen samtid. Se ut iiver vlrlden!
Oclai i vi.r ndrmaste omgivning, i det
Europa som nu tar form, ir synen pi det
ftirflutna en politiskt formande kraft.
Stater som frigor sig frin underordning
och ftirsciker komma pi ftitter strd.var
efter historisk legitimitet och fcir det
indamilet lanseras historiemytologier,
som inte behover ha det ringaste med
historisk sanning att g<ira - och det ir
inte heller syftet. Syftet ir att de ska vara
politiskt nyttiga. Resultatet kan ivirsta
All bli vipnade konflikter.

Den enas historia ir inte den andras
lik. Det giller mellan stater, men det

giller ocksi mellan mdnniskor och grup-
per av minniskor. Uppfattningen om
vad som har hant d.r oftadensammasom
vad vivill ska ha intrlfft. Mot historie-
myterna har den kritiska historieforsk-
ningen erbjudit korrektiv och alternativ.
Historien kan man aldrig bli ftirdig med.
Striden om vad som har hant hiller
samtalet vid liv.

Skapa nationella mytologlier

Jettesatsningen 
" 
Den svenska histori-

en", det st<irsta utstdllningsprojekt ni-
gonsin i Sverige, frikostigt understcitt
med statliga medel, efterstrdvar uttryck-
ligen en historieskrivning vars fremsta
uppgift dr att skapa nationella mytolo-
gier. Den 1r menad som en folkr<irelse,
skriver projektledaren Sten Renrxhog,
och ska bygg" upp en "nationell 

identitet
som c.r gemensam for alla" (Kulturrldet

l-2192, kursiv i orig). Under 1993, den
svenska historiens ir, ska Nordiska mu-
seet, Statens historiska museum, lens-
museer och hembygdsfcirening"f samlas
i gemensamma anstringningar ftir att fl
"ett 

folk pi. rnarsch frin fiinringning till
bejakande av vi.r historia".

Vilken historia? miste man fr$^.
Aterigen ir det de stora gestalterna och
vdndpunkterna som sp<ikar. Det ir Gus-
tav Vasa pi skidor och Karl XII i rrik och



damm. Men det ir inte Geijers kritiska

perspeLtiv man dr uteefter. Projektet ska

bli 
"vlrt nya nationalepos" och ge 

"till-

ftille till inlevelse och identifikation".

Man ska tala till kenslan, inte till fttr-

nuftet. Inte ifrigaslttandet utan fiirsva-

ret av det svenska i.r det som stir i

forgrunden. 
"Analyser och forklaringar

av det historiska ftirloppet kommer inte

att kunna beredas plats inom utstlll-

n ingens huvudflra", fiirklarar Rentzhog.

Tendentiiis historieskrivnin$
Sankt Gciran och draken har valts

som emblem: det godas kamp 
"mot

ondskans minghovdade hydra". Man

behover inte svdva i tvivelsmil om var de

svenska hjaltarna har stitt ide iterkom-

mande bataljerna.
Vinner projektmakarna gensvar fiir

sin milsdttning - och mycket talar ftir

att de kommer att g<ira det, med all

tdnkbar officiell uppbackning - riske-

rar vi ett rejelt kliv tillbaka i det allmlnna

historiemedvetandet. Man siger sig vilja

oka historieintresset, utan det minsta

belagg ftir att dagens svenskar skulle vara

ett historieliist folk, men genom att soPa

komplikationerna under mattan kommer

{brvillelserna och okunskapen om det

forflutna snarast att tillta.

Vad ska vi med en nationell och oP-

pet tendenticis historieskrivning i dag?

Det sena 1900-talets Sverige dr ett

mingkulturellt samhalle som miste fl

rymma minga nationella identiteter,

minga historieuppfattningar. En statl igt

sanktionerad historiesyn 1r vad vi minst

av allt behciver. Den kommer bara att

skerpa konflikterna och kollisionerna i

virt eget samhalle.
Uppgiften fiir en kritisk, vetenskap-

ligt baserad historieskrivning blir storre

an pi mycket lange.

Anders Bjdmsson

TM avsltiiat
Rune'W Dahlin, Myter och mantra. En grunden tonades ned och fiirnekades

bokomTMochMaharishi,Libris,Or.- snart helt. I stdllet presenterades TM

bro 1992. som en neutral avslappningsteknik.

Nyckelordet var inte lengre 
"andl ig" utan

TM (transcendental meditation) ar 
"vetenskaplig". Maharishi sjelv Presen-

en av de mest framgingsrika av de rikt- terades som en storvetenskapsman. Han

ningar med osterlandsk bakgrund som sades representera 
"vetenskapen om den

trangt in i VisterlanCet de senaste de- kreativa intelligensen", ett uttryck som

cennierna. Med Rune Dahldns bokhar ftirst anvindes ir 1969. Vid bclrjan Pa
vi fitt en grundlig och viildokumenterad 1970-td,etdroghan igingdeinstitutioner

genomgingavvadTMsysslarmed.Som som han med sedvanlig blygsamhet let

sioftavisardet sig finnas itskilligt bakom kalla Maharishi-universiteten.

fmaden som rcirelsens fciretrddare inte Meditation

frivilligt visar upp for omvd.rlden.
En gfuru-rtirelse

TM har en obestridd ledare, r<irelsens

grundare Maharishi Mahesh Yogi, som

f<;ddes i  Indien i r  1911. Maharishi

iberopar sjalv som sin auktoritet sin egen

guru, Guru Dev, som han tjinade under

en ftiljd av 5.r. Eftersom Maharishi inte

tillhiir brahman-kasten kunde han inte

bli munk, men han fann sin egen veg till

framging inom det religiiisa omridet.

Efter Guru Devs d<td ir 1953 borjade

han att missionera, och ir 1957 grundade

han Spiritual Regeneration Moaement
(TM-organisationens fiirsta namn).

Redan nista ir begav sig Maharishi

till USA. Det var borjan pi en intensiv

reseverksamhet ftir att i V:ist sprida den

meditationslera som han efterhand ut-

vecklade. Ar 1959 kungjorde han en

storstilad plan enligt vilken tio procent

av vdrldens vuxna befolkning skulle ut-

ova TM tre ir senare. Detta skulle bli 
"en

riirelse som kommer att bli en v?ig till

frd,lsning, till att fiirena minniskan med

hennes Gud". Det var den fiirsta i en

ling serie av ambitiosa planer som aldrig

forverkligats men som fyllt sitt syfte att

sporra aktivisterna till hin arbete.
'Vetenskap' i stillet f6r reliElion

TM-riirelsen har genomgitt minga

ftirindrin gar i frilga om bide lera och

organisation. Den hittills viktigaste for-

Indringen intrddde vid slutet av 1960-

talet. Da by,,. Maharishi sitt srtt att

presentera rcirelsen och att virva med-

lem mar/ meditatii rer. Den religiiisa bak-

Medlem i TM-rcirelsen blir man i

samband med att man ldr sig meditera

enligt TM-metoden (och ftir de flesta

TM-are stannar engagemanget i rtjrelsen

vid detta). Varje meditatiir flr ett kon

ord, ett s k mantra att meditera <iver.

Mantrat sdgs vara en noga personligt
avpassad lj udkomb ination. Den nyblivne

meditatijren avkrdvs ett rysthetslcifte.

Man flr ddrig avsliija sitt mantra ftir

nigon annan. Om man gtir det, sdgs

mantrat ftirlora sin kraft. fl'M-lararna
fhr inte heller diskutera mantrana in-

b<;rdes med varandra.)
I sjdlva verket Ir mantrana inte alls

personligt anpassade. De delas ut efter

en enkel lista, som TM-lararna flr lera

sig. Det enda avgiirande for vilket mantra

man f"ar 1r ildern. Ar man t ex mellan 30
och 35 ir gammal ska man meditera med

ordet 
"shirim", ir man mellan 35 och40

med ordet 
"hirim", etc. I ett vittnesmil

infor en amerikansk domstol sa en f d

TM-lirare:
"Vi blev larda att ge allmrnheten och

de individer vi initierade det bestlmda

intrycket att det existerade ett mycket

stort antal mantran, och att varje medi-

terande tar emot ett mantra som ir spe-

ciellt uwalt ftir honom och som pi ett

unikt sitt stimmer med hans personlig-

het. I verkligheten ir det emellertid si,

att varje lerare har en lista pi 16 mantran

som sedan ges till de mediterande efter

en ildersprincip."
Som svar pl frlgan om man fick

nigon ftirklaring till att mantran delades
.......fortsatming pd sid 15
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Vetenskap och Folkbi ldning
n En presentation r

Hur det btirjade
En ftirening mot astrologi, scientologi och flygande refat? Ja, men framfiir dlt en fttrening fiir folkbildning om
vetenskaplig metod och fiir an vi skdl anviinda vetenskapen i frlgor der den kan vara oss till hj:ilp.
Under vlren 1982 skickade tio personer ut ett upprop ftir att bilda en fiirening f6r vetenskap och Folkbildning. I
uppropet varnades firr tendenser till 6kad vetenskapsfiendighet i samh?illet. "Pseudovetenskapliga och
mysticistiska riktningar verkar pi en del hill att motai med Okad respekt."

Pseudovetenskapen :ir llngtifrln alltid ofarlig, menade undenecknarna. Den ar fulig nir den lockar m?inniskor
till kvacksalveri i stlllet ftir sakkunnig vfud, och den 1r ftrlig ndr den drar in miinniskor i ett auktoritetsbundet
beroendefdrhlllande, som fallet ir i minga sekter. Vidare hette det:

"Det 
finns dz som tindi anser dzt liinliist att behiimpa irrationalismen, efiersom f)rnrfxargunmt ina firefallcr

ba ndgon aerkan. Vi dchr inte dettna bedt;mning. Vi tor att miinniskors moxtdndshrafi mot inationalism kan

iihas gmom hunskap om aetenshapms metoder och rewlat "

I december 1982 bildades ftireningen Vetenskap och Folkbildning. Fiireningen har fn cirka 320 medlemmar
<iver hela landet. Allt arbete inom fdreninqen ?ir ideellt.

Milsittning
I stadgarna beskrivs f6reningens syfte si h?ir:

"Fdrcningen Vetmshap och FolkbiHning har till uppgifi att fanja folhbiUning om reunshapens metoder och
resulat. Siirshih tar fdreningm som sin uppgirt an i m fri opiniowbildning behampa frkhnga fhestiillningar
som firehommer i fdgor som han augiiras uetenskapligt En uihtig dzl aa dm ueanskapliga folhbiAningn Ar
att hkrgiira uilha flgor som kan respehtiue inte han augdras med uetenshapliga nedel.
Fi)rcningen ansluter sig till den poktisha dzmokratins pincipn. Ftireningen ilr partipoktisht neatral ocb
neutrul i rekgiiisa nosfdgor. "
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Vad har fiirenin$en istadkommit?
Mlnga av Vetenskap och Folkbildnings medlemmar arbetar pl olika siitt med folkbildning och opinionsbildning

for att skapa ftrstleise ftir vetenskaplig metod. Kanske den viktigaste effekten av vlr fdrening har varit att enskilda

medlemmar har stimulerats att gdra insaser i form av tidningsaniklar, biicker, ftiredrag och - inte minst -

personliga samtal.

Fiireningen ger ut en tidskrift, Fouonrr. V utser sedan nigra lr varje ir Arets Folkbildare och Arets Fiirvillare.

Vfua insatsei har i ttskilliga fall mdrkts i massmedia- Sjdva existensen ev en organiserad motkraft mot

pseudovetenskapen har seken od<si i mlnga fall verkat lterhlllande pi vad som annars kunde ha blivit ohlmmad

propaganda fdr pseudovetenskap.

Men vi skulle kunna gora itskilligt mer. Allt h:inger p5. medlemmar som er beredda att gdra insa$er.

Fouvrrr
Ar 1984 fick fdreningens medlemsblad namnet Fotxvrt.r. Den har sedan dess alltmer kommit ett spridas till

prenumeranrer som inte ?ir medlemmar. Minga folkbibliotek prenumererar till exempel pl Folkvett. (Men inte

alla. Om ditt bibliotek inte giir det, sl fdresll dem gdrna att borja gora det.) Vi har oclsl gndvis ftirblarat den

tekniska utformningen, men sjalvfallet tu det innehillet som er huvudsaken.

Hiir fttljer nigra exempel pl iimnen som har behandlats i artiklar i Forxrrsrr under de senaste !.ren:

. Scientologi

. tJri Gellers comebach

. Siare hjalpa polism?
'Annoposofitk medicin
. Homeopai

. Antrop osofns ras liira

. Skgrutor i Norge

.I{aosforskning

. Vad iir New Age?

' Den flygande holkndaren

I FoxvET-rs presspalt rapponerar vi hur iivriga media behandlar frlgor inom v!.n intresseomrlde. I den

internationelia spJtett h"ndlat d.t siirskilt om vad Vetenskap och Folkbildnings rysterorganisationer i udandet

hlller pi med. Den medicinska spdten handlar om kvacladveri och sl kdlad altemativ medicin. Dessutom

innehiller varje nummer en ledare, och flenalet nummer innehiller bokrecensioner, notiser och brev frl.n l?isatna.

For-rwt.�t kommer ut med frra nummer per Ar.
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Vetenskap och folkbildning delar sedan 1987 lrligen ut wi utmdrkelser, fuets folkbildare och Arets ftirvillare. De
bida utmdrkelserna har fltt god uppmlrksamhet i pressen.

T987

1 988

Arets Folkbildare

TV-journalisten Hans Rehnvall, ftir sina 1987
po pularveten skapl iga TV-p ro gram.

Arets Ftirvillare

Dag Stilsjo, fior sina okritiska TV-program
som bidrar dll att underbygga
auktoritetstro och skapa felaktiga
florestc.llningar om vetenskapligt arbete.

Amelia Adamo. Som ansvarig for
Aftonbladets sondag- och hlilsobilagor har
hon gi.tt i spetsen for en journalistik som
har mer gemensamt med gammaldags
marknadsskoj och humbugmediciner in
med modern undersokande journalistik.

Den statliga alternativmedicinko m mittdn,
som konsekvent undvikit att ta in ett
vetenskapligt underlag i sina
overvdganden.

Ty 4, for programmen "Sjunde sinnet".

r988Klas Fresk. Han d.r ledare for Tom Tits
Experiment i Sodertdlje, der barn flr lara

sig naturvetenskap genom egna iakttagelser

och undersokningar.

l 989 1989

1990 1990

1991 Bodil Jonsson, som avmystificerat fysiken r991 Jens Tellefsen, som spridit vantolkningar
och missforstand om frsiken.och gjon den begriplig.

Fiireningen har en regelbunden miitesverksamhet i Stockholm, med ett till re mdten per halvfu. Mdtena inleds
med fdredrag av en inbjuden ftiredragshillare, och avslutas i regel med en eftersits med enkel fdniring. Nlgra av
vfua miiten de senaste fuen:
. Harry Bostr<im har berittat om Liikarsillskapets utredning om skador av alte rnativmedicinsk behandling.
. Hans Rehnvall har berittat om hur det ir att giin populiwetenskapl pe TV.
. Klas Fresk har visat oss Tom Tits Experiment.
. Bengt afKlintberg har berittat om pseudoverenskapliga mper.
. James Randi, mannen som avslojade Uri Geller, har besdkt oss tre ginger. Han har hlllit mycket uppskaaade
foredrag i Lund, Goteborg, Stockholm, Uppsala och Umel.
Till vlra nirmaste planer hdr att fl lokala ombud pl nlgra oner utanfcir Stockholmsregionen, der vi har mlnga
medlemmar, mod huvuduppgiften att ordna ett och annat m6te pl respektive on.

Gunnar Rosell, medicinsk journalist vid
Aftonbladet.

Skalman, tecknad av Rune Andrdasson, ftir
sina avslojanden av fordomar och
vidskepelse.
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Internationella kontakter

Vetenskap och Folkbildning ingir i ett internationellt kontaktnit av skeptikerorganisationer, med vilka vi utbyter

erfarenheter och information. Den st6rsta av dessa organisationer ?ir CSICOP (Committee for the Scientific

Investigation of Claims of the Paranormd) med siite i USA. CSICOP ger ut tidskriften Skepticd Inquirer, som

mlnga av ftireningens medlemmar har som husorgan j?imte Foxr,'nrr. Vidare har vi systerorganisationer i bl a
Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Itdien, Kanada, Mexiko, Nederllnderna, Norge, Nya

Zeeland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland.
Rapponer om vlra systerorganisationers aktiviteter kommer i varje nummer av Folrvmr'

Alla som stddjer ftreningens syfte kan bli medlemmar i Vetenskap och Folkbildning. Modlemsavgiften lr ftir

nLrvarande 150 kr per fu. I medlemsavgiften ingir prenumention pi Foxvrrr. Medlemsavgiften skall slindas till

postgiro 63 591-2.Fyll i en postgirotalong sl, hlr:

I N B E T A L N I N G  /  G I R E R I N G  B

J") slider fr'rrn;43eu 5
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lnamn ch @sladrossl n';n;;;"'"' 
lI"r.lzrs t t'v

fu, ,lats t?n /^e'rrfa'- t a

/  f a . a atA/.t/ / 2,

+n/  og l  -  / /22 \q /05 z ?- 50 furb

Det gi.r ockse bra att enbaft prenumerera p5. Folrcvarr. Det kostar 100 kr per er, och postgironumret ar

detsamma. Skriv "prenumeration" pi. talongen.
Foreningens adress d'r: 

vetenskap och Folkbildning
Box  185
l0l 23 Stockholm

Kontakt med redaktionen Kontakt med stvrelsen

Sven Ove Hansson
Niels Hovmoller
Lennart Johansson
Hi.kan Marklund
Anna Schyn

Jonas Soderstrijm

08-87 87 78
08-760 79 77
08-742 06 66
08-771 29 96
08-32 13 32
0s-744 24 9r

Per-Olof Huldt
Perni Poutiainen
Hanno Essdn

3 1  3 0 7 0 5 f l O 2 f l

08-7 18 53 14
08-658 69 92
08-723 18 27

""*'r'* 
/f91":
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Den fiamgengsrika
antroposofin
Antroposofi ns grundare Rudolf Stei-

ner (1 861-1 925) kallade antroposofin
ftir en 

"andevetenskap". 
Idag havdar

antroposoferna fonfarande att deras le-
robyggnad er en vetenskap. Antroposo-
fin dr en mycket omfattande lara som
yttrar sig bide om den materiella verk-
ligheten och om itskilliga virldar utciver
denna. Dess metod skiljer sig frin den
gdngsevetenskapens genom att man inte
undersciker verkligheten empiriskt utan
genom meditation och inre skidande. I
allt vdsentligt bygger antroposofins leror
pi Steiners mycket omfattande redogo-
relser fcir sina egna "klervoajanta 

syner",
dvs ftir sitt skidande iandevlrlden. Efter
Steiner har s5.vitt bekant inget av det han
sade eller skrev reviderats av anhengarna,
och mycket litet har lagts till.

Steiner menade att den gd.ngse ve-
tenskapen efterhand skulle komma att
bekrlfta hans utsagor. Si har emellenid
inte skett. I sS.dana fall dar han uttalat sig
om forhillanden som fiirst senare blivit
empiriskt kandahar det tvdrrom visat sig
att Steiner hade fel. For antroposofin
leder detta emellertid inte till nlgon re-
vision av laran, och i synnerhet inte av
metoden som i allt vd.sentligt bestir i att
ftirlita sig pi Steiners syner.

For an kalla antroposofin en vetenskap
miste man anvindaordet i en helt annan
bemdrkelse d.n den glngse. Ett grundkrav
pS.vetenskap- i ordets gingse bemdrkelse
- 1r ftirmiga till korrigering nir nya fakta
framkommer. Antroposofin uppfyller
intedet grundkravet. I en tidigare anikel
i Folkvett (nr 3-4189) har vi visat att
antroposofin inte heller uppfyller andra
grundkrav pi vetenskaplighet.

En rcliglion?
Om antroposofin inte i.r en vetenskap,

vad er den di? Vi tror atr anrroposofin
bast kan beskrivas som en livs- och
vdrldsiskidning med stora anspri"k pi
att kunna ge svar om allt fri.n vardagsli-
vet till de yttersta tingen.

Eftersom antroposofin har noga spe-
cificerade leror om irkednglar och andra
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andevdsen kan det forefalla naturligt att
ri.kna antroposofin som en religion. Det
finns oclai ett religiost samfund inom
antroposof in,  med namnet Kr istet
Samfund. (Trots namnet 1r det inte bi-
beln utan Steiners syner som utgor
grundvalen for religionsutcivningen.)
Antroposoferna dr emel ler t id i  dag
mycket angelegna om att deras riirelse
inte ska betecknas som religicis. Mest
korrekt d.r formodligen att beteckna an-
troposofin som en livs- och vlrldsi-
skidning med starka religiosa inslag.
Steiner havdade att den materiella verk-
ligheten miste ftirstis mot bakgrund av
hur olika andevdsen hela tiden inverkar i
skeendet.

Ofta bemrits antroposofin med sam-
ma slags respekt som b rukar visas religicisa
trosuppfattningar. Det vore dock for
mycket begen av antroposoferna att deras
larobyggnad samtidigt ska rdknas som
en vetenskap och vara i sin helhet "fre-

dad" som en religion.

Ursprungf i teosofin
Antroposofin var frin b<;rjan en ur-

brytning ur teosofin, vilken grundades
ir 7875 i USA som en framvixt ur den
spiritistiska rcirelsen. Teosofi ns grunda-
re och obestridda ldromdstare var Hele-
na Blavatsky ( t831-1891),  som t id igare
gjort karrier som spirit istiskt medium.
Enligt Blavatsky hade alla religioner en
gemensam hemlig del, mysterier som
inte avslcijades lor allmlnheten. Hon gav
ut ett flenal tjocka volymer om mi.n-
niskans och virldens ursprung och om
andliga virldar. Hennes lera var sam-
mansatt av byggstenar frin olika hell, bl
a frin osterldndska religioner. Till srora
delar var bcickerna rena avskrifter frin
ildre urkunder.

Ner Blavatsky dog ir 1891 hade det
teosofiska samfundet 100 000 medlem-
mar. Sedan dess har teosofin vuxit genom
delning. Det finns en hel grupp av or-
ganisationer, vi kan kalla dem teosofifa-
miljen, som alla bygger sina leror pi den
syntes av olika ockulta traditioner som

Blavatsky istadkom. I Sverige finns tre
samfund som kal lar  s ig teosof iska.
Dessutom finns hd.r, utciver antroposo-
fin, Summit Lighthouse, Hylozoiken,
lvlartinus kosmologi, Rosenkorsorden
AMORC, Lectorium Rosicrucianum
och Linbusamfundet, som alla hromas-
sigt kan riknas till teosofifamiljen. (For
en <iverblick <iver dessa riktningar han-
visar vi till Hakan Arlebrands nyutkomna
bok Det Okanda.)

Blavatskys och teosofins berydelse for
den moderna ockultismen kan knappast
<iverskattas. Visserligen finns det inte
mycket originellt hos henne, eftersom
det allra mesta d.r himtat frin olika aldre
ockulta kdllor, men sammanstc.llningen
och sammansmi l tn ingen som hon
istadkom blev bestimmande fcir ockul-
tismens fortsatta uweckling. Man kan
inte ftirsti de moderna ockulta rikt-
ningarna utan att se dem mot bakgrund
av teosofin, som pi minga sd.tt har tjinat
som deras gemensamma utgi.ngspunkt.

Likheter med teosofin
Beroendet av teosofin glller i hogsta

grad ocksi antroposofin, som bildades
genom att det ryska teosofiska sdllskapet,
dar Steiner var generalsekreterare, brot

I



sig ur den internationella organisationen

vid S,rsskiftet 1 912-19 1 3. Antroposofer

brukar - helt naturligt - framhilla det

unika hos antroposofin, och tona ned

teosofins roll. F<ir en utanfiirstiende

betraktare Ir det dock mest iogonfallande

hur stora l ikheter som finns mellan an-

troposofin och teosofin.
Genom teosofin har antroposofin ta-

git over viktiga inslag frin indisk religiiis

tradition. Det galler sdrskilt tron pi rein-

karnation och pi 
"karmalagen", dvs att

gdrningar i detta liv avgcir vilken inkar-

nation man flr ndsta ging. Den teosofiska

och antroposofiska uttolkningen av sji-

lavandringen dr mera optimistisk an den

indiska ursprungsversionen. Sjdlavand-

ringen framstir inte som en tri jstl i js

rundging mellan hogre och ldgre livs-

former, utan framfor allt som en vdg till

al lt hogre l ivsformer. Den osterlendska

s j d.l avandri n gstron fo ren ades av B lavats lry

med vd.sterlandsk utveckl in gsoptimis m.

Denna kombination har bevarats av

hennes efterfoljare, daribland Rudolf

Steiner.
Andra viktiga idder inom teosofi och

antroposofi kommer frin den dldre vds-

terlendska mysticistiska traditio nen. Det

vdsterhndska inslaget Ir berydligt starkare

i antroposofin In i den ursprungliga

teosofin. Sl t ex spelar Kristus-gestalter

en sti jrre roll inom antroPosofin ln inom

teosofin. Dock ir antroposofins Kristus-

tolkning radikalt annorlunda in den

gdngse kristna. Vdsterlendsk likhetsma-

gi, t ex alkemi och astrologi, er betydel-

sefull inom bide teosofin och antropo-

sofin.
De vetenskapliga anspriken hcir till

det som antroposofin har tagit civer frin

teosofin. Blavatskys bok Den hemliga

laran hade underrubriken 
"Samlnan-

fattning av vetenskap, religion och filo-

sofi". Steiner kallade som sagt antroPo-

sofin for en 
"andevetenskap".

Minga naturvetenskapl iga idder som

var kenda pi Steiners tid har fhtt lina

termer och begrepp 5't antroPosofin. Det

gdller t ex evolutionen, som hos Steiner
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har gett upphov till en lera om evolution

hos andevdsen. Andra ockulta och mys-

ticistiska riktningar som utvecklats un-

der den senare delen av 1900-talet har

tagit upp idder frin t ex denna periods

frsik, inte minst kvantfysik och pani-

kelfysik. Eftersom antroposofin inte har

utvecklats ni.mnvc.rt scdan Steiner hade

sina syner har dessa nyare begrepp inte

fltt nigon stdrre berydelse inom antro-

posofin.

Det antroposofiska
*vntirgisbordet'

Det Ir intressant att jimlora teosofi-

fam il j ens rtirelser med New Age- riirelsen.

I kataloger ijver New Age-aktiviteter (t

ex Cafd Pans katalog) handlar en stor del

av utbudet om sidant som ingir i de

teosofiska l irorna: reinkarnation, kar-

ma, meditations- och visualiseringstek-

n iker, ast rologi, hol ist isk vlrlds bild, yoga,

paranormala fenomen etc. Den stora

skillnaden dr att New Age erbjuder so-

karen ett 
"smtirgisbord", der man kan gi

och plocka vad man vill och strunta i

resten. Teosofi fam ilj ens ol ika riktn ingar

presenterar fasta ldrogingar, der man

miste acceptera helhetcn ftir att ff tillging

ti l l  de enskilda delarna. De stora fram-

glngarna for New Age under senare ir,
jdmfort med flertalet teosofiska och

teosofi i nspi rerade rikt n i ngar, beror sdkert

till stor del pi att detta slags oppenhet

underlettar rekryteringen.
Flenalet av de etablerade ockulta ro-

relserna har alltsi misslyckats med att

dra till sig de senaste i.rens ockulta vig.

Man kan jdmloradetta med att politiska

enfrigertrreiser ofta haft lettare In de

etablerade partierna att rekrytera med-

lemmar.
Antroposofin skiljcr ut sig frin bide

teosofin och de flesta andra av teosofi-

familjens medlemmar genom att ha ett

stdrre mitt av praktiskt inriktade leror.

Steiner gav detaljerade anvisningar ftir

minga omriden av det praktiska livet:
jordbruk, pedagogik, lc.kekonst etc. De

flesta som kommer i kontakt med antro-

posofin gcir det i forsta hand genom
dessa verksamheter.

Antroposofin har alltsi bide ett
"smiirgisbord" av likartat slag som New

Age-rcirelsen och en enhetlig ldra av

samma slag som teosofifamiljens iivriga

moJlemmar. Detta i.r en tdmligen ovanlig

kombination.

Framgin$srik - men hur?
H ar ant roposo fi n varit framgingsrik?

I ett avseende har den varit mycket

framgingsrik, nimligen med 
"smiirges-

bordet". De antroposofiska verlaamhe-

terna har fltt en stor spridning och ac-

ceptans i samhallet. Detta g?iller sirskilt

\ilaldorf-skolorna, men ocksi biodyna-

misk odling, rygbl<;jor, arkitekturen,

FJrglaran och lakekonsten. Graden av

iddanknpning till antroposofi n varierar

starkt bide mellan och inom dessaverk-

samheter. Biodynamiken och pedagogi-
ken har ofta en rydlig iddm:issig anknyt-

ning, dven om de flesta foraldrar som har

sina barn i 'sTaldorfskolan inte har tagit

stallning for Rudolf Steiners syn pi 1r-

kednglar eller pi mi.nnisko-"rasernas"
egenskaper. Minga som kommit i kon-

takt med, och kanske fattat sympati ftir

nigon av de antroposofiska verksamhe-

terna, kenner inte alls t i l l  antroposofins
leror om <iversinnlig kunskap. Ibland

kanske man inte ens kenner till verk-

samhetens anknytn ing till antroposofi n.
"Smiirgisbordet" av antroposofiska

verksamheter utg<ir antroposofins re-

kryteringsbas. Darf<ir har antroposofin

en mycket stiirre kontaktyta mot all-

mlnheten in andra riktningar med ur-

sprung inom teosofin. Med sina cirka

1200 rnedlemmar 1r det antroposofiska
sdllskapet den ojamforligt stcirsta av

teosofi familj ens organ isationer i Sverige.

Okningen har dndi varit ganska liten,

satt i relation ti l l  hur snabbt de antro-

posofiska verksamheterna har vuxit. Det

verkar som om de flesta som kommer i

kontakt med 
"smtirgisbordet" ncijer sig

med detta och inte dras srrskilt mycket

ti l l  laran idess helhet.
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Framgingarna i de yttre verksamhe-
terna har alltsi till stor del vunnits ge-
nom att man har legat ligt med de antro-
posofiska lerorna. I synnerhet har det
religicisa inslaget tonars ned. Foraldrar
med barn i 

'S7aldorfskolor 
har ibland

haft stora svirigheter att fe insyn i hur de
antroposofiska lerorna piverkar lero-
stoffet i skolan. Gcista'Wilson har vittnat
om detta i sin bok "Jag trodde pi Wal-
dorfskolan."

Anpassning till tidsandan
Minga av antroposofins yrrre verk-

samheter har passat bra in i de senasre
decenniernas t idsstr<imningar.  Den
biodynamiska odlingen och den enkla
lantliga livsstilen har passat bra in med
"grcina 

vi.gen" och miljciintres.set. New
Age-strcimningen och intresset ftir alter-
nativmedicin har cikat intresset ftir flera
av antroposofi ns verksamheter. Kritiken
av de offentliga skolorna och intresset ftir
s k friskolor <jkar m6jligheterna arr srarra
nya 

'Waldorfskolor.

Till en viktig del handlar detta om arr
antroposoferna har anpassar sig, och litit
tidsandan avg<ira vilka delar av leran som
ska presenteras uti.t. Inslag som ankny-
ter till kristendomen, liksom hela rasla-
ran, reseryeras numera for den inre
kretsen. (Forhoppningsvis kan man inte
idag vinna anhingare pi Rudolf Steiner-.
uppfattning arr svarra minniskor ir
barnsligare dn vita. Se Folkvetr nr 1,
1992.) Samtidigt har naturmystiska in-
slag fltt en kraftigt <ikad roll i den yrtre
fcirkunnelsen. Detta inneber ingen ftir-
lndring av den samlade larobyggnaden,
utan endast anpassningar av vad man
vdljer att visa uti.t.

Det finns ett naturligt urval bland de
ockulta riirelserna: De flesta dilr med
sina grundare, medan andra vdxer sig
starka. Antroposofins kombination av
ett traditionellt esoteriskt sillskap och
ett allmint "smdrgisbord" 

for scikare
verkar vara ett framgingsrecepr fcir ock-
ulta r6relser.

Suen Oue Hansson, Anna Sclryn
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TM avsliiiat (forts frin sid 8)

ut efter ilder svarade en annan f d TM-
lerare: "Nej 

aldrig, man bara sa att si hlr
dr det - och hill ryst om det! Men, som
sagt, det var aldrig nigon som ifrigasatte.
Hur skulle man kunna ifrigasitta Mlis-
taren? Det var bara att lyda!"

Officiellt heter det att manrrat ir en
ljudkombination uran mening. Internt
beskriver deremot Maharishi mantrat
som "Guds 

heliga namn". S k 
"tillaggs-

tekniker" ftir mera avancerad meditation
inneber ofta att mantrar ftirlengs. Det
kan di visa sig vara en hinduistisk religicis
fras. Det ursprungliga mantrat bestod av
nigra stavelser ur denna.
Religiiis initiering

Dahldn betonar att han tror arr med-
itation, t ex i form av TM, kan ha posi-
tiva effekter i form av avspinning och
stressuppkisning. Det d,r  inte s j i lva
meditationen som han vill ifrigasdtta. I
stdllet vill han skapa klarhet om TM som
organisation och om alla dess aktiviteter
utcjver vanlig meditation.

Alla blivande meditatcirer ska ge-
nomgi en invigningsceremoni, "init ie-

ringen". Dd.r mdssas en texr pi. sanskrit,
som enligt TM-rcirelsen inte har med
religion att gcira. Dahlin iterger en
<jverslttning av rexren i en bilaga. Det
visar sig att den i sjalva verket dr en
gudaakallan, bl a med tillbedjan av Guru
Dev. Pi grundval av detta klassificerar
Dahldn invigningsceremonin som i allt
vdsentligt en hinduisk ceremoni. "Der

endaspeciella medTM:s invigning i.r att
de invigda inte ens ffr veta att det rcir sig
om religion.".
Hierarki

TM-r<irelsen c.r uppbyggd pi en hie-
rarki, dar itskillnaden mellan olika nivS.er
drstrikt och upprinhills noga. Maharishi
gcir, enligt en fd TM-ledare, "en 

stindig
uppdelning av folk, r ex arr personer med
en viss titel fir sitta pi ett stille i en
samlingssal, medan de med legre titel ska
sitta pi ett annar stille. Titlar och exami-
na spelar en enorm roll inom ri irelsen."
Det rijr sig alltsi om titlar som delas ut
internt inom TM. Nar Maharishi ska ge

en bild av sitt idealsamh:ille blir ocksi
hans sprikbruk mycket elitistiskt: "De

dugliga ska leda och om de odugliga inte
kommer med finns det ingen plats for
dem."

Varje nivi inom TM har sina egna
hemligheter som medlemmar pi l:igre
nivS.er inte flr ta del av. Minga av dessa
hemligheter kan dock de svenska TM-
arna nu ta del av genom att ldsa Dahldns
bok. Han har nimligen haft tillging till
minga av TMs hemliga skrifter. Darfor
kan han avslcija rcirelsens esoteriska de-
lar, dvs de delar som utomsti.ende inte
ska fi nigon information om.
Medvetandenivier

TM ger l<;ften om olika "medvetan-

denivi.er" som ska uppnis med hj:ilp av
meditation och olika "tilldggstekniker".

Den frirsta av de hcigre niv5.erna ir
"kosmiskt 

medvetande", som bl a inne-
ber att man ir "fcir 

evigt tillfredsstalld"
och fylls av "en 

obegrd.nsad ocean av
karlek och lycka".Ndsra steg d.r "guds-

medvetande", som i utitriktade skrifter
kallas "ftirfinat 

kosmiskt medverande".
Der "kommer 

det gudomligas alla moj-
ligheter till fullt uttryck hos minniskan".
I ndsta steg, "enhetsmedvetande" 

slutar
minniskan att dyrka Gud eftersom hon
sji lv nitt en gudomlig nivi. "Di. 

er han
och hans Gud ett i honom. Di har han
s jalv bl ivit Honom. " Enhetsmedvetande
inneber ocksi formiga arr se in i det
ftirflutna och in framtiden.

Vid det iiversra medvetandetillstin-
det, " B rahman medvetande", intrdffar fl er
mirkliga ting. Dahldn citerar en person
som g5.tt TM-Sidhi-kursen:

"Pi denna medvetandenivl ska man
b<;rja agera som Gud sjalv, sdgs det. Man
ska kunna skapa materia ur intet. Det
her reagerade jag emor..."
Maharishi-effekt och levitation

Vid mitten av 1970-talet lanseraCe
Maharishi flera nya, dramatiska effekrer
av TM. En av dessa var den s k Maharis-
hi-effekten, som presenrerades ir 1974.
Enligt denna ska meditation ha magiska
effekter (even om han inte kallar dem si)

......fortsatning pd sid 19
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New Age r en svarfangad
Detta 1r den andra och
avslutande delen av Kata-
rina Gunnarssons artikel
om New Age. Den forsta
artikeln var inford i Folk-
vetr 1192.

I min forra anikel i Folkvett(1192)
anvdnde jag olika beteckningar pi New
Age. Ibland kallad e jag den en rcirelse,
ibland ett fenomen och ibland kon och
gott New Age. Det ir svi.rr att vd.lja ut
den mest passande definit ionen. Som
alla andra aspekter av New Age skapar
Iven en organisatorisk definit ion pro-
blem. Det Ir helt enkelt svi.rt att sltta ut
ramar For New Age. Jag skall andi pre-
sentera nigra olika forsok till en sidan
organisatorisk definit ion, f,orsijk som
tydligt visar hur svirgripban New Age
dr.

I borjan pi itt iotalet ndr begreppet
var nytt sattes mycket vida organisatoriska
ramar. I OBS Kulturkvarten sa man s5"
har. "Begreppet 

for sarnmanforeteelser soft7
ekohgi, feminism, terapi, personlig ut-
ueckling, tisterkindsk flosofi, den nla
atomfisikens urirldsbild, det s k para-
dignu h tftet, mi $ ii o c h anti k rirn k rafsrd r e l-
sen, gri)na ud.gen, alternatiu ilihehonst,
biohgiska/gffiia odlingsmetoder och alb
dnnnt som kan uPPfattas som alterna-
t iut" . tDenna vida def in i t ion dr inte

ovanlig. Vissavil l inte ens kalla NewAge
ftjr en "iddrijrelse". Det d.r inte nigot si
fast menar man utan mer en samling
olikanade organisationer som var for sig
urmanar ortodoxt vdsterlandskt tdnkan-
de.2Andra kallar New Age en 

'paraply-

organisation" som tdcker allt frin kurser
i personlig uweckling och global trans-
formation till spirituella kontakter med
fiorflder. 3

Annu en vid definition som framholls
vid ett religionssociologiskt seminarium

t 5

iAbo, Finland vill gciragd.llande att "The

occult revival" Ir en subkultur / mot-
kultur. New Age ir enligt detta synsitt
en utvc.xt av 60-talets motkultur, som
efter 1968 svdngde bort frln politiken
och mot ett individuellt andligt och
livsstilsmdssigt sokande. Det dr som en
lorlangning av detta man ser New Ag..n

Inom New Age-rorelsen sjelv finner
man inte heller nigon enhetligdefinit ion.
Marilyn Ferguson hevdar att New Ag.-
rcirelsen bestir av personer som hiller pi
med en 

"konspiration", 
och organise-

ringen av ett "ndtverk".5 Genomgiende i
boken kallar hon sedan New Age en
riirelse, 

"a movement", om tn i sin
fiodsloprocess. Aven i andra New Ag.-
publikationer brukar man begagnasig av
uttrycket "r6relse".

I en dokumentation frin Religions-
sociologiska institutionen defi n ieras New
Age som en 

"iddstri;mning", 
och efter en

viss tvekan ocksi som beteckningen pi
en 

"rtjrelse", 
di det ir ett "sociologiskt

fenomen" .'J^gkallar New Age en rorel-
se, dven om jag inser att en sidan defi-
nit ion inte dr helt oproblematisk. R6-
relsen dr som sagt los i konturen och utan
riktiga manifest och ledare. Dessutom
verkar inte medsympatiscirerna sjdlva
alltid vara si. medvetna om att de kan
sorteras in underett stbrre idajok. Detta
framkom nrr tidningen Akrobat bescikte
New Age-centret Cafd Pan. Hir visste
alla vad New Age stod ftir, vad man
skulle veta fcir att" ...plztsa i gringa". Det
blev en upprd"kning bestiende av chackra,
kristaller och astrologi. Men det var ingen
som sjdlv ville kalla sig 

"NewAgare". 
Det

var det andra som var. Sj:ilv ir det si att
man bara " hdller pd rned sin Pry|".7 For-
modligen 1r det ett svar som inte 1r si
ovanligt ndr man befinner sig mitt uppe
i ett historiskt nytt skeende, politiskt,
konstnirl igt eller intellektuellt. Om det
inte finns fasta ledare, manifest och
kollektivanslutning dr det nog lett att
bara kalla det man giir 

"sin 
pryI". Sedan

kan det vara ni,gon som iefterskott kallar
det en ideologi eller - ism.

Alla ger inte lika komplexa organisa-
toriska definitioner som de ovan nimn-
da. En del av den kristna kritiken havdar
att New Age, utciver de politiska och
ekonomiska milen, framfiirallt ar en
'Teligion'l 

Den passar in pi en religions-
vetenskapl ig def in i t ion med hel iga
skrifter, andliga centran, prdster och gu-
rus. Instituten 

"Findhorn" 
och "Ensa-

len" kallas di andliga centra. Prdster och
gurus har heliga bcineformler som an-
spelar pi religionens kerna om att "allt d.r
ett".8 En annan kristen definit ion pi
New Age konrmer fr5.n det kristna livsi-
skidnings institutet "Nordiska 

L'Ab ris".
Her menar man att riirelsen 1r alldeles
for oformlig och amobaliknande fiir att
hil la for en definit ion som religion"'e

Inte heller inom New Age-rorelsen
accepterar man den religicisa organisato-
riska definitionen. "Ibland 

sfr kalla Neut
Age fekhtigt f)r en religion. Det fnns
religiiisa inslag i riireben, i synnerhetfdn
iisterlindslea religioner, sd som idy'er om
reinlearnation och karma, men Netu Age
iir ingen religion i religionsuetenskaplig
mening...religionen iir bara en dzl i en
stiine idihomplzlo.

HISTORIK
Det vi idag kallar New Age ir nigot

splittrat och mingfasetterat. Hur kom-
mer det sig? Kanske finner man en del av
svaret pi den fragan om man ftirsoker
belysa nigra av New Age-rcirelsens ftire-
gingare. Det framkommer di att dagens
New Age-riirelse inte bara har en enda
ideologisk eller religi<is ftiregingare. Trots
att jag under denna rubrik bara valt att
behandla tvi ideologiska fiiregi.ngare,
teosofin och hippieriirelsen, tror jag mig
veta att listan av si.dana vdgrtijare skulle
kunna bl i  oendl ig.

Religiiisa riitter
Pi I ivsiskidn ingsinstitutet 

"Nordis-
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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 rci-
relsen, sisom den ser ut idag, har starka
religiiisa inslag, och att dessa aldre reli-
giosa ftirgi.ngare kommer frin vitt skilda
iddtraditioner och kontinenter. Frin
vdstvirlden kommer spirit ismen. Fr5.n
Ostasien moneismen, panteismen och
tron pi, reinkarnation. Man anser ocks5.
att New Age har rotter i afrikanska och
indianska traditioner som animism och
shamanism. Inslag av dessa religioner
har sedan blandats med vdstvd rdens idder
om vetenskap och evolution. Samman-
slaget blir det New Ag.tt .

Dessa religioner finns ofta represen-
terade bla pi CafdPan.Jag skall trots det
inte djupare underscika deras historiska
samband med NewAge. Istl l let skall jag
nc.rmare syna teosofin. Minga kristna
anser att just teosofin dr New Age-r<i-
relsens ftiregi.ngare. De historiska r<it-
terna gir t i l lbaka ti l l  grundandet av
teosofiska sallskapet i New York 1875.
Dess grundare Helena Blavatsky trodde
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pi alla religioners gemensamma san-
ningar och existensen av s k mdstare.
Hon trodde att dessa kunde ta sig form
av andevd.sen eller speciellt upplysta
mdnniskor. Den tredje presidenten ftir
sallskapet, Alice Baily, kom att ra emot
ett budskap som spiritistiskt medium av
en tibetansk s k vishetsmdstare. Baily
skrev ned det hon upplevt som en hemlig
lera. Det blev i sin tur teosofins s k plan
ftir maktovertagande. Enligt planen var
det meningen arr sdllskapet skulle vara
underjordiskt fram tilllg7 5.Sedan skulle
man borja bereda vdgen ftir den nya
tidsordningen med dess nya kristusge-
stalt. Hans namn 1r Maitreya, men i
andra uppenbarelser har han haft namn
som Messias,  Buddha el ler  Kr ishna.
Enligt de kristna krit ikerna ir New Age
liktydigt med detta sdllskap.t2

Frin humanetiskt hil l  r iktar Hikan
Blomqvist kritik mot New Age ftir dess
historiska rcitter i te<lsofin. Han hinvisar
ti l l  Alice Bailys bok "From 

intellect to
intuit ion" skriven 1932, dar hon fc;r
lorsta gingen anvdnder begreppet New
Age. I denna nya tid kommerdet att ri.da
en annan syn pi kunskap, dar bland
annat meditationen blir en auktoriserad
kunskapskalla. I boken "Dicsiplinship

in the New Ag"" talas det sedan om de
sociala och politiska mil fiir ett makto-
vertagande som Hikan Blomqvisr anser
att New Age-rcirelsen arbetar i linje med

New Age-rr i re lsen avfd.rdar inte
ihopkopplingen med teosofin som en av
sina historiska kallor. "Teosoferna 

bar
alhid intressnat sigft)r en hel del au det som
nu betecknas som Nau Age'i Man sdger
sig di syfta pi den fiir teosofin karaktd-
ristiska tanken att allt d.r ett, att allt har
samma killa. Allt liv dr pi olika sitt
ut t ryck for  samma bakomliggande
verklighet. Hela universum ir fram-
sprunget u r de inneboende mrijl ighererna
hos detta "absoluta" 

och "eviga". 
Det

5.terfinns ialla l ivsformer. Det ir samma

liv som finns i vdxterna, i djuren, i min-
niskorna, till och med i mineralerna,
men det uttrycker sig pi olika sltt. I
Srikaren anser man art denna enhetstanke
ocksi kinnetecknar New Age.Vidare
fastslir man ett teosoferna ir "... 

lite au

f)regdngare till Netu Age i Suerige".la

Rritter frin hippienirelsen
Det verkar som om New Age-rcirel-

sen ocksi hdmtat mycket ideologiskt stoff
ur det alternativa i 60-talets motsti.nds-
kultur. Det f inns minga likheter mellan
New Age och hippierorelsen, om inte
annat ftir att de dr lika ideologiskt sam-
mansatta och svS.rgripbara.

Dokumentation 2000 frin Religi-
onssociologiska Institutet ger Foljande
fem exempel pi vad man formodar dr
historiska i nspi rat ionskiJ lo r for New Age.
Man anser att New Age har hemtat stoff
ur 

"alternativa 
r6relser" som freds- och

milj i irorelsen, ur "akernativa 
andliga

rijrelser" som teosofin och antroposofin,
ur "nya 

terapiformer", ur "alternativa

samhellen" som 
-I 'he 

Farm i Tennessee
och Findhorn i Skottland och ur "aher-

nativ forskning", r ex forskning om etr
vidgat medvetande och den holisriska
fysiken.r t

Nyckelfigurer inom New Age stodjer
tesen om att r<irelsen uppkommit ur 60-
tals-rcirelsen efter det att dess politiska
falang brutit samman.16 New Age har
enligt dettasynsitt vdxt fram inom olika
alternat ivrcirelser ". ..fe minis tis k a, ni lj i)-
aktiuistiska, andliga och human p otential-
riire/ser. Ochsd riirelser sorn sysslar med
mi I iianp ass ad tekno hgi, en h e h /zunadss ritt,
'urirldsordning' (utor A ordzr), 'ff irsu erk -

samhetf)r erfarenhet och ni)je'samt riirel-
sen fir abernatiu pedagogik. " 17

Inom New Age-rcirelsen vd.jer man
sS.ledes inte fiir att utnlmna hippiero-
relsen till en av sina friregingare. "Hip-

pieriireken och flnuer potaer-riireben hdr
till f)regdngltrnA, liksom indiskt religdst

r7



och flnsofskt trinhande, sd som detta har
innoducerats i ulist". I den andan ut-
ndmner man boken 

"The 
Greening of

America" ("Mot en ny vi.rld" i svensk
irversittning) av Charles A Reich som en
av fciregi.ngarna.r8 Som synes verkar man
inte syfta pi den politiska aspekten av
60-talsradikalismen med dess ibland
hirdfora, politiska sekterism, med ma-
oister, leninister och mamister. Her er
det istdllet den amerikanska livsstilsin-
fluerade motstendskulturen som tycks
vara iblickpunkten. Det var i Kalifornien
som hippiercirelsen foddes och det var
ocksl der som New Age ftiddes. Marlyn
Ferguson anser att Kalifornien dr nigot
av ett laboratorium fcir nya idder. Hon
hd.nvisar ti l l  J.Needleman, fi losofipro-
fessorn vid San Francisco State Univer-
sity. Han anser att den amerikanska
ostkustens intellektuella tradition ar cy-
nisk till sin karaktlr eftersom den ir
alltfor europeiskt fargad. Den amerikan-
ska vdstkusten ber pi en friare tanketra-
dition, den dr mer andlig och skil jer inte
mdnniskan frin kosmos. le

Religionsprofessorn Carl Ruschke
anser att New Age 1r en utveckl ing av 60-
talets hippierorelse ti l l  nigot han liknar
vid ett "moget 

stadium".zo Om si ar fallet
s5. miste dess rcitter ledas tillbaka till
Height-Ashbury i San Francisco och
Venice i Los Angeles. Den historiska
analysen gor ivarje fall norrmannen Nils
Bjorn Kvastad som skrivit en bok om
New Age-rcirelsen. I Scikaren berittar
han hur man kan harleda New Ag.-
ri jrelsens r<itter t i l l  undergroundtid-
ningen 

"The 
city of San Francisco Ora-

cle". Der betecknade man de tiorusen
ungdomar som i januari 1967 drog mot
Golden Gate Park med lingt hir och
skagg som inledningen till det man kal-
lade Vattumannens tidsilder. De var de
forsta mlnniskorna i en ny tid och
"Height 

Ashbury" v^r deras ursprung.
Denna kultur var emot grunderna i det
moderna ind ustrisamhdllet, mot teknik,
mot karrilrhetsen. Politiskt vdnde man

r8

sig mot Vietnamkriget. Minga i mot-
kulturen var iven kritiska mot sjilva den
vetenskapliga mentaliteten, mot tron pi.
objektivitet och ftirnuft . I fornuft ets std.lle
framhevdes konsten, i synnerhet musi-
ken och fantasin. Detta kom sedan arr
manifesteras i  Woodstockfest ivalen
1969. Inom hippierorelsen fanns ocksi
ett intresse ftir ockultism, parapsykologi
och cisterlandsk religion, samr ftir dro-
ger." Denna motstendskultur hade i sin
tur hemtat inspiration frin en mlngd
hell, bl a frin djuppsykologin, frin ro-
mantisk Weltschmerz, frln Dada och
den klassiska mystikens "eviga visdom".
Hippierorelsen kennetecknas ocksi. av
ett intresse ftir individens expanderande
medvetande. Gestaltterapi, jungiansk

psykologi och iisterlindska rel igioner var
ocksi viktiga ingredienser i detta sam-
manhang.22  Under  70- ta le t  bor jade
minga kalla denna motkultur for New
Agr."

Det finns dock de som menar arr
aryet frin hippiercirelsen inte bara giiller
ideologin utan i lika hog grad sji.lva
livssti len. Den amerikanska framtids-
forskaren Roger Selbert skriver att den
bakomliggande tanken rr att "New

Agarna" sjalva skall lordndra sig och
darmed ocksi vlrlden. Men istallet be-
skriver han en generation mdnniskorsom
ftirsvinner allt lengre in i sig sjdlva och
som drunknar i sina egna egon. Det ir
"...den 

totah yrilucentreringen. 
" 

Det d.r
en "... 

duerterapeutad generation med rtit-
tenta i 60-tal"ets Protest och flower-power
riirelser". Denna generation ftirkastade
auktoriteter och etablerade sanningar.
Man gjorde istallet sina egna tolkningar
av vc.rlden. Denna generation ir nu den
ftirsta vars individer har tid och rid att
dnda upp i medelildern soka efter sin
identitet. En annan viktig komponent
frin 60-talets livsstil ar enligt Selbert
dess experimentlusta, med hamningslcist
blandade filosofiska pusselbitar: 

" 
Peace

and l^oue, taoism, kristendom, anarki, roch
and roll, buddism, hinduism, karrna och

droger och nipper. Yeah!".I drg, nir det
i.ter ir inne att sitta samman sin verk-
lighet, servi 60-tals- generationen trippa
vidare. "Drogerna 

ltar ersatts med healing

fee ling oc h be lieuing."'o

Katarina GunnArsson
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TM avsltiiat (forts frin sid 15)

om tillrickligt minga minniskor medi-
terar. Detta angavs i exakta tal. Om en
procent av jordens befolkning mediterar,
kommer den s k Maharishi-effekten arr
leda till att krig, brottslighet och andra
problem upphor. Maharishi-effekten sdgs
ocksi kunna verka i lokala orosherdar.
Vissa ftirsok har gjorts i Mellanijstern,
men resultaten har inte varit impone-
rande. Maharishi har dock ftireslagit FN
att sirskilda grupper av meditatcirer ska
hillas i beredskap fcir att rycka ut ndr det
behcivs ftir att istadkomma fred i nigon
region.

Ar 1975 sa Maharishi t i l l  sina an-
hengare att det var dags arr "vi 

oclai l?ir
oss att flyg och gipi.vattnet". Derravar
ursprunget till de s k Sidhi-kurserna,
som infrirdes iret darpi. Den som beta-
lade fur dyra "avancerade" 

kurser kunde
bli en "sidha" 

och uppni fantastiska ef-
fekter ("sidhi"), daribland:

levitation (att svdva fritt i strid med
tyngdlagen); osynlighet; klirvoajans;
vinlighet (!); "tt kunna tala med djur.

Kostnaden ftir en TM-Sidhi-kurs var
17 000 kronor ir 1991. (Den som har
gott om pengar kan ocksi kopa ett s k
naturldkemedel frin TM-rcirelsen med
"slllsynta 

<irrer handplockade frin Hi-
malayas bergssluttningar och Indiens
djupadjungelskogar", till ett pris av 6900
kronor per ftirpackning.)

Pi. senare ir har sidhi-kurserna frd.mst
handlat om levitation, "flygning". 

En
tidigare TM-aktivist ftirklarar i en in-
tervju varftir de <ivriga teknikerna inte
lers ut i stcirre utstrickning langre:

"Tidigare 
hade det funnits tekniker

ftir att g<ira sig osynlig, gi genom vdggar
och kunna prara med djur. Men man
hade slutat med dem darfior art de gav
vissa bieffekter, pistod lerarna. En del
som uppnidde osynlighet blev t ex blia
i ansiktet efteri.t, sas det. Flygtekniken
gav si. mycket bettre resuhar."

Levitationstriningen gir i praktiken
ut pi att man hoppar upp och ner pi
madrasser eller studsmartor, sittande i
meditationsstdllning. Det pistis att sid-
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has ibland lyckas "stanna 
kvar dar uppe",

men ni.gon demonsrration av detta har
av lett insedda skil inte anordnats. Da-
remot kan der rydligen gl ganska livfullt
till, fonfarande enligt samma f d TM-
lerare:

"Men 
som TM-Sidha var jagmed pt

en del speciella samlingar. En ging, det
var en Valborgsmdssohelg, hade vi en
storsamling pe Grand Hotell i.Stock-
holm. .. Fcir att fl komma in krlvdes det
att man visade upp Sidhalegitimationen.
Hade man glcimt den hjalpte det inte ens
om man kande vakterna. Vi var 308
sidhor som kcirde programmer i tvi. stora
salar, en f<tr md.n och en ftir kvinnor.
Madrasser var utlagda <iver hela golvet,
och nir vi satte iging att studsa omkring
dar si skakade kristallkronorna i taker. . .
Flygsutran korde vi en kvarr den gi,ngen,
och di fickvi bilda en rund bana med wi
filer, der de som studsade fortare korde i
omkcirningsfilen. Alla kunde inte hilla
riktningen uran hoppade bide framit
och bakit och det rig ju lustigt ut."
Ar TM religJion?

Dahlin fdster stor vikt vid de dolda
religiosa inslagen i TM. Han pivisar
<ivertygande den hinduistiska bakgrun-
den. Pi etr par sidor der han diskuterar
TMs ftirenlighet med kristen tro kommer
det fram att han sjd.lv ir kristen. Hans
analys av TM firgas dock inte av den
egna religiosa uppfattningen, uran d.r
ftired<imligt saklig.

Varftir tillstir inte TM-rcirelsen sjd"lv
att TM d.r en religi<is riktning? En viktig
lorklaring lr givetvis att det kan vara en
bettre marknadsforing att presenrera sig
som religiiist neutral in som hinduistisk,
nd.r man driver verksamhet i Vdsterlan-
det. Det finns ocksien annan anledning,
som Dahldn formulerar mycket rydligt:

"Fiirst 
miste vi di konstatera att mer-

parten av de ockulta och cisterlandska
rcirelserna ftirnekar att de Ir religioner.
Detta kan ha flera orsaker, inte minst
kulturella. 'Religion' 

er fcir en hindu ofta
identiskt med vdsterlandsk kristendom,
vilket han absolut inte vill paras ihop

med. Hinduismen ses som sannthana
dharmaden eviga lagen, som inbegriper
alla aspekter av tillvaron, medan religion
betraktas som en fiireteelse i den vister-
landska kulturens ytterkanter."
ilaharishi tillbaka i Indien

Maharishi ar sjalv starkt ftiranlaad i
hinduistisk tradition. Han har vid flera
tillfallen fiirsvarat kaswd.sendet, och
varnat ftir att "en 

sammanblandning av
kaster forstcir de ideal som bevaras av de
urildriga traditionerna och har den di-
rekta ftiljden att den rubbar den sociala
jimvikten". (I ett ftiredrag i Sverige ir
1968 argumenterade han med liknande
resonemang mot "rasblandning", 

dvs
iktenskap mellan minniskor med olika
hudfarg.)

Pi ilderns hcist har Maharishi ocksi
lagt ned allt stiirre mcxia pi att bli ac-
cepterad inom traditionell hinduism. At
1977 starcade han en hinduisk munk-
orden inomTM, nigotsom irviktigt fcir
hans anseende inom hinduismen. Alla
vdsterlinn ingar, iven TM-medlemmar,
1r ponftirbjudna pi ordens omride. "Ner

ett par kristna indier slapptes in, upp-
tdckte de att det ftirekom hinduiska ce-
remonier der, t ex det klassiska eldsoffret
samt offer rill Shiualingarner - en guda-
bild i form av Shiuas manslem." TM har
frtt delta vid stora hinduiska religiosa
festl igheter der andra visterl indska
riktningar, sisom Ananda Marga och
Bhagwan-rcirelsen har hindrats fri,n att
delta.

Ar 1984 flyttade Maharishifrin TM-
rcirelsens internat ionel la centrum i
Schweiz till en ny anlaggning tre mil
cister om Delhi. Rcirelsens lednings-
funktioner flyttade med honom till In-
dien.

En friga som man naturligt stdller sig
ir vad som kommer art handa med den-
na mirkliga rcirelse nir dess i.ldrige leda-
re inte l:ingre kan sryra verksamheren.

Suen Oue Haruson

I
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Medlemsmiiten
Arsmotet l99l holls pi, Fysikum, Stockholms
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hade rFvdrr inte mojlighet att komma och personligen
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gav seminarier vid Fysikum, Stockholms Universitet,
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Folkvett
Tidningen Folkvett har kommit ut med 3 nummer
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medlemstillstromning tack vare James Randis besok.
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