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Ockultismen
avslitj ad
HAkan Arlebrand, Det ol<)nda,Libris
1992
Hlkan Arlebrand, som br
gymnasiellrare i religionskunskap,har
skrivit en bok om modernaockulta
rorelser. Ockultism dr med Arlebrands
ord "ett samlingsnamnfor en rad
foreteelser, forestdllningar och l5ror
vilka utgAr frnn att mdnniskanhar
mojlighet att sf,ttasig i forbindelsemed
en dold bortomliggande verklighet.
Denna kan goras synlig och till viss del
kontrolleras genom att minniskan
tiimjer oversinnliga krafter och uppnir
hogre medvetandetillstflndmed hjtilp av
fantasi och medvetet utvecklade
psykiska tekniker."
Den moderna vhsterlindska
ockultismen brukar sdgasig tillhdra en
ur6ldrig tradition, ddr visdomen har
fortplantats frin mistare till elev
genom irtusendena. Denna oavbrutna
tradition finns emellertid aldrig
dokumenterad,utan man har all
anledning att rdkna den som en mYt.
Den 5r cimt omhuldad av de ockulta
rcirelsernasledare, eftersom den okar
deras status.
Den moderna ockultismen
utformades till storstadelen under
slutet av L800+alet- visserligentill
stor del pl grundval av gamla killor,
men inte i ntgon obruten tradition frfrn
ildre mystiska siillskaP.
Arlebrand framhlller med rltta den
teosofiska rorelsensbetydelsefor den
moderna ockultismen. Det teosofiska
samfundet bildades f,r 1875 av Helena
Blavatsky, ett f d spiritistiskt medium.
Hon byggde uPP den teosofiska
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ldrobyggnadengenom att ldgga samman
och kombinera idder frln mlnga olika
hall. Andra ockulta riktningar har till
stor del tagit over den teosofiska
syntesen.Det iir p6 grund av detta
gemensammaursprungsom t ex
rosenkorsareoch antroposoferhilr till
stor del gemensamtid6stoff.
Mycket grovt (och h?ir fcirenklarjag
ett steg ldngre dn Arlebrand) kan
teosofin, och ddrmed den ovriga
moderna ockultismen, sdgasha tre
huvudkillor. Den forsta av dessadr
iildre vdsterldndskmysticism. De
ledande ockultisternahar l?ist(i
oversittning) de bevaradeurkunderna
frin senantikensgnosticism,hermetism
och mysteriereligioner, frin
medeltidensalkemi, astrologi och
kabbala.
Den andra huvudkdllan hr
osterldndskreligion, som i regel har
omtolkats kraftigt och attpassatstill
vdsterldndskt tlnkande. Ett exempel pfl
detta dr ldran om reinkarnation.I den
visterllndska ockultismen har denna
fltt en utvecklingsoptimistiskprdgel
som den saknar i indisk religion.
Ockultister bortser i regel frln
mojlighetenatt minniskor kan
frterfodassom llgre varelser. I stlllet
handlar reinkarnationenom hur man
kommer att uppni hcigreoch hogre
nivter. Det var Blavatsky som inforde
reinkarnationsteorini den moderna
vdsterldndskaockuitismen och gav den
dessvdsterliindskt
utvecklingsoptimistiskapriigel.
Yogatekniker som ursprungligen
syftade nirmast till andlig
sjilvutplflning anvdndsi viisterldndsk

ockultism som medel till
sjiilvforverkligande och personlig
utveckling. Den tredje huvudk?illan6r mociern
naturvetenskap,som emellertid har
blivit minst lika forvanskad som de
osterldndskareligionerna. Minga
termer inom den moderna ockultismen
dr hlmtade frtn modern vetenskap. Det
giiller t ex "energi", "vigort', "eter"
och "dimensioner". De ockulta ledarnas
bekantskap med vetenskapenhar i
allmdnhet inskrinkt sig till vad som gitt
att inhiimta ur populiirvetenskapliga
skrifter. I allmiinhet har de
naturvetenskapligatermerna en helt
annanbetydelseinom ockultismen dn
inom vetenskapen.Ett intressant
exempel pi detta dr evolutionen,som
inom ockultismen ofta fcirenasmed
reinkarnationstanken.Det dr inte bara
biologiska varelser utan dven andevdsen
som ansesgenomgt evolution.
Blavatsky giorde en stor sak av att
mycket av det som hittills varit hemlig
kunskap nu, genom teosofin, skulle
goras allmhnt tillg?ingligt.Mtnga av
hennes efterfoljare har emellertid flist
mycket stor vikt vid den gamla
ltskillnaden mellan exoteriskalhror
(tillgengliga for alla) och esoteriska
ldror (bara fcir de invigda). I mtnga av
de ockulta rcirelsernafinns en noga
bestdmd hierarki. Efterhand som man
stiger i graderna flr man tillgflng till
allt mer av den hemliga liran.
Teosofernasyssladeinte med
ceremoniell magi (ritualmagi). Aven
detta har emellertid tagits UPPav
mtnga av de moderna ockulta
rorelserna. De flesta av deras magiska
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ceremonier dr starkt plverkade av de
ritualer som utveckladesinom det
brittiska siillskapetThe Hermetic Order
of the Golden Dawn vid slutet av 1800talet.
Ockultismen har en tendensatt
foroka sig genom delning. (Det har den
gemensamtmed minga atidra rcirelser
som har ett inslag av starkt personligt
ledarskap.)Den egentliga teosofin 6r
splittrad i itminstone tre
konkurrerande organisationer.De ir
alla foretrddda i Sverige, men 6r alla
smt i forhtllande till det antroposofiska
sdllskapet,som uppstodvid lrsskiftet

Ar antroposofin
rasistisk?
I Folkvett nr | 1997 har Sven Ove
"De
Hanssonskrivit en artikel
sven" negerprobleskaantroposoferna
och
met". Artikeln vlcker respektgenom
grundlighetoch utforliga citat - man
slipper de tendensiosasnuttar som
figurerat i pressen. En dialog [r
mojlig i vetenskapliganda, dvs en
korrekt karakteristikkan uppnAs.
Rubrikslttningen forrycker tyvlrr
det nyanseradei artikeln. Inte alla
lusl6seri vAr stressade
tid. Vad som
"Fcirsvarfdr
fastnar iir rubriker som
"Den
apartheid",
ariska eliten".
Jaha, siger man, som vi tf,nkte,
rasister.Artikeln handlar dessutorn

19l2lL9l3 genom att det tyska
teosofiskasdllskapetbrot sig ur det
internationellasdllskapet.Det tyska
shllskapetleddesdfl av Rudolf Steiner.
Mtnga svenskateosofergick frin
borjan over till antroposofin,och denna asatro och andra forsok att rehabilitera
har ocks[ haft en starkare
forkristna religioner).
dn
den
i
Sverige
medlemsutveckling
Bokens frimsta styrka dr att
egentliga teosofin.
forfattaren har lyckats reda ut och
Dessutom finns ett stort antal andra
avmystifiera den modernaockultismens
som
1r
ockulta rorelsermed ldror
tdmligen snflrigaid6historia.Dessutom
starkt inspireradeav teosofin:
dr genomgingen av de olika ockulta
Arlebrand behandlarDen esoteriska
sdllskapenvilgjord, och ger mer
vdgen (Arkanskolan, Alice Baileyinformation om dessaorganisationerhn
rorelsen), Summit Lighthouse (Church vad som tidigare fanns tillganglig pi
svenska.Boken :ir pfl det hela taget
Universal and Triumphant),
vdldokumen
teradoch faktamdssigt
Hylozoiken, White Eagle [-odge,
ti l l fo rl i tl i g.
Universellt Liv, Nya Akropolis,
Personligenskulle jag emellertid
Martinus kosmologi, rosenkorsorden
gdrnaha sett en grundligarediskussion
AMORC, Lectorium Rosicrucianum,
av de tankestoff och termer som
Rosicrucian Fellowship,
Linbusamfundet, Hermetic Order of the ockultismen har tagit upp fr6n
och av de
naturvetenskapen,
Golden Dawn och Ordo Templi
som dr si vanliga
vetenskapliga
ansprik
Orientis. Dessutomfinns i boken avsnitt
om spiritism, esoteriskaldkekonster,
magiska spldomstekniker, satanism
samt "nyhedendom"(shamanism,

inom dessarcirelser.Dessa frigor
bercirsi boken, men inte sdrskilt
utforligt.

inte mycketom just svenskaantropo"negerproblemet".
sofer och
Det ir nf,stanomojligt att hitta
en svenskaantroposofsom forsvarar
apartheid. Tv[rtom gcirs stora anstrlngningar for att bekiimpa apartheid, t ex genom att grunda skolor
och seminariermed blandadegrupper, nlgot rltt unikt och svArt.LIraren vid KristofferskolanHans Scholerud har i flera Ar arbetathos den
firgade befolkningeni Johannesburg
"Regnbigsprojektetgett
och genom
mojlighet for vAra elever aff genom
regelbundnabidrag beklmpa apartheid, vilket viickt stor anslutning.

Desto grundligarebehandlar
forfattarenrelationenmellan
ockultismenoch den kristna religionen.
Han dr sjiilv kristen,vilket han alls inte
doljer for sina ldsare.I ett avslutande
kapitel framhiller han kontrasten
mellan ockultismenoch den kristna
tron pi en personligGud och personlig
friilsning och syndaforlitelse.Han
menar ocksi att elitismen och
hemlighetsmakeriet
inom ockultismen
dr frdmmande fcir kristendomen.
Man behciverinte vara troende for
att htlla med honom om att det dr mera
sympatiskt ndr en religion oppet visar
upp sin ldra och sina ldroskrifter fcir
alla intresseradedn nir ldroskrifterna
hllls hemliga och avslojas gradvis i
utbyte mot visad lojalitet och/eller
inbetaldapengar.
Sven Ove Hansson
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