PRESSNOTISER

Frin OId Age till New Age

Alternativ energi

Inga Sannerskriver i Clart6 (nr 2
1992)om likheterna mellan
iddstrdmningarna
idag och i slutet
av forra Arhundradet.

Herr doktor Nieper, kiind
"Vegetarianism
och telepati,
helbriigdagorarefrAn Hannover,har
djurskydd
och Jung - en mdngd
varit pA besok i Goteborg.Inbjuden
idderryms inom det som kallas
av SvenskaBiopati-institutetholl
New
Age. Grundeni dem frr en
han foredragpA SvenskaMlssan
borgerlig
utopi, ddr den abstrakta
om ett nytt miljoviinligt
kritiken av det visterldndska
energisystem.
KaiandersSempler
samhrilletvints till nAgot
frAn Ny Teknik var dlr och skrev
individuellt, inAtriktat.Det
om Niepers evighetsmaskini eff
personligaansvaretska fora oss
kAseri (nr 39, 1992). Med hjiilp av
bort mot ett utopiskt tillstAndmed
fiftiga apparaterkan vi skaffa oss
bara snilla mlnniskor. Idderna
en pipelinefrAn rymdens
outtomliga energireservoarer.
MaskinenvisaspA biodukenoch
det femtiohovdadeauditorietAah-ar
och Ooh-ar.Men nlr frAgorna
bcirjarkomma blir Nieper nervris.
"Han
forklarar till sist att maskinen
mAstehAllashemlig. Miinskligheren
6r inte mogenfcir den", skriver
Sempler.
Inbjudantill foredragetgick ut brett
till massmedierna.Och visst iir det
bra att skeptisktlagdajournalister
ibland tar sig tid att bevakaoch
skriva om tokerierna.I

blommadesom en kulturkritik
redanpl 1890-talet."
Under 1890+aletvar intressetstort
for fenomen som inte fAtt
vetenskapligforklaring, t ex
rontgenstrAlarna.
De anvf,ndesofta
av spiritisternasom teckenpA en
andligsida av tillvaron. PA samma
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sdtt anviinds"den nya fysiken" av
New Age-rorelsen.De nya
virldsbilderna blir mojliga att
trlnga in i iiven fcir
icke-specialister,
som inte har
tillgAngtill ett absrrakt,
vetenskapligtsprAkbruk.Viigen till
kunskapom v[rldens sanna
andlighet[r inte pA vetenskaplig
nivA utan pA intuitiv eller
kinslomlssig. BAde"Old Age" och
New Age [r reaktionermot
fornuftet och fciljer dessutombAda
pA tider av politiskradikalism.
Politiskutopi byts ut mot en
individuell,inAtvlndutopi. r
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Tomtar pfl loftet

Klarsprf,k om nflra diiden

Mycket populirt [r niir kinda
personer,siirskilt till synes
rationellamakthavare,vittnar om
sin tro pA det sk overnaturliga.
JournalistenBerthil Akerlund har i
hdst givit ut en bok som heter
Insida, dlr han intervjuar kiindisar
"drivkrafter
om deras forhllande till
och tro". Bland de intervjuadefinns
Asa Jinder, Anders Wall, Thomas
Di Leva, LennartNilssonm fl.

RadionsdebattprogramKlarsprAk
har haft en llng och intensiv debatt
om ndra doden-upplevelser.Den ilr
kanskeden livligaste i KlarsprAks
femArigahistoria. Debatten
sammanfattasi Rcister i Radio TV

Forre Modo-chefen Matts Carlgren
intervjuasockstri boken och han
berittar om sin tro oA varsel och
,
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Det borjade med att Agneta
Hellekant beskrev sin niira dodenupplevelse.Upplevelsenvar den
klassiskai berlttelser om ndra
doden. Tunneln med eff starkt ljus i
andra f,nden,kinslan av att vara
utanfor sin kropp och oviljan att
v[nda tillbaka till livet igen.

t .

d o m s tr a k t e r .
"Vad
s a gd u ' /
- Varelser,gdcnde pa rad... Si hrir h,.)ga (N4attsCarlgren rnittar 30 cei'irmetcr). I koket fantrsocksi en flicka och jag
f rigadc henne tttiligt: Ser du? Hon nicka d c . H o n s A gs a m t n a s a k s o r nj a g - . . "
EllcrAt undersdkte de Akern d?ir vittrcna gitt. Dct lig ett tunt lager nysr"
utan nigra som helstsPirav fr"
C-'arlgrentolkade uPnlove!
! -

(nr a0 1992).
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troll, eller vittra som det heter i
Carlgrenslngermanllndska
barndomstrakter.Svenska
Dagbladetdgnar en halvsida(6
sept, 1992) [t boken med tonvikt
pA Carlgrensupplevelseroch
Expressenen helsidadagenefter.
- Det finns en vdrld som inte iir
synlig for ogat, sdger
industrimannentill Expressen.Och
sjiilv har han besokt den, ett par
gAngerhar han llmnat sin egen
kropp (tror han). r

Claes-AdamWachtmeister
(verksamvid Utrikespolitiska
institutet) reageradeoch gjorde ett
inlZiggdiir han sa att det handlade
om ofornuft, vidskeplighetoch
onsketlnkandeom ett liv efter
detta.Radion fick sig ocksAen
klnga. Den folkbildandeuppgiften
hade tillbakasatts. Han efterlyste
populiirvetenskapl
iga program som
forklarade att det inte fanns nAgra
fornuftiga skiil for sjllens
odddlighet.

som att de har varit nilra d6den.
Men just vad de har upplevt
forsoker bl a Jan Wolinder,
professori psykiatri i Linkoping,
att ft)rklara i fysiologiskatermer. I
dodsdgonblicketsliippsstora
mdngdersignalsubstanser
ut och
detta kan forklara en del av
medvetandeforiindringarna.Men
just vad som hlnder i
dodsdgonblicketiir ju tyviirr ett
viildigt svArforskatemne. I

B&ra
drdmar
om

Rolf Alsdn, liikare i Karlstad, anstrg
att i Wachtmeistertalade det
vetenskapligarivermodet.Han sa
att det inte glr att vetenskapligt
motbevisanira doden-upplevelser.
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Vetandetsv[rld tog upp frlgan i ett
program i borjan av juni. Dir
ifrlgasiitts inte att miinniskor har
upplevt nAgotsom de sjiilva tolkar
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FIum och ovetenskap

spAkvinnor.Programmet iir niistan
outhirdligt tontigt och
oprofessionellt.Astrologin flr nog
inte mAnganyfrilsta den hdr vdgen.

Idag-sidani SvenskaDagbladetgor
ingen hemlighet av att ge ett
ovetenskapligtperspektivpA
tillvaron. NAgonkoppling mellan
detta och dAligjournalistik gor de
friljaktligen inte. En artikel pl Idagsidan den 8 augusti 1992inleds sA
"Rytmiskt
hf,r:
flum och
ovetenskap,det [r vad den hdr
"
artikeln handlar om. I artikeln

Kanal 1 satsarocksApl astroiogi.
Programmet N[rkontakt ir en ny sk
talkshow som s[nds pA lordagar i sn
kanal som kan sesav hela svenska
folket. Diirfor mAstedet angl sl
mf,ngasom mojligt, sdger

intervjuasastrologenMonica
Hortell, som tycker att hon har
funnit att planeternas
Aterkommandecykler sammanfaller
med mlnniskansklassiska
Alderskriser.Vid sjulrsAldern
kommer "Saturnuskrisen"och 6nnu
v6rre, vid 29 kommer
"Saturnusreturen"
!
Astrologenerkinner helt oppet:
Hon 1r inte intresseradav
vetenskapl
iga forklaringar, men
hon "vet" att en liten avlSgsen
planet som Pluto kan pAverkaoss
minniskor. Och SvenskaDagbladet
vill ge oss "inblick i den populiira
och kittlandeovetenskapligheten
om de kosmiskarytmerna"....
t

Astrologi i TV
I Stockholmskanalen
Z-TV kan
tittarna sjiilva ringa in och fA
horoskopstlllda av fvi utspokade
bonor som ska forestiilla
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programledarenCatrin Jacobs,f d
kulturreporter pA Rapport och
programledarefor Skcinasondag.
Medverkande6r "framtrddande
personlighetersom representerar
olika stjlrntecken"."Gisternadr sA
kalladekdndisaroch skulle inte det
rdcka for att skapaintressesA [r
folk kanskenyfikna pA astrologi?"
SAsiigerCatrin Jacobs,sjiilv lejon,
till Rosteri Radio TV (nr 39)
1992.
Tala om populism.I
Anna Schytt (sjiilv skytt)

