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De som linar pengar hos Stadshypotek f'ar kundtidningen Dialogen. Nr 4/1992 gjorde rel iotekstjdnstsgranskningsna'mnd beslutat att sd.ndaut ftirstadelen av I-.indqvists klam for hdstskors lyckobringande kraft.
Sverigeserietill f'ornyat utlitande. Lek"Helt
klan dr att hd.stskor
tdren, professor Gciran Rystad, yttrar
varit och dr
lyckobringare
som
bland annat i ett starkt reserveratutl5.'Vad
viktiga
fcir mi.nga
man skulle <inskair stcirre fonfarande
tande:
m dnn iskor. Friga barataxichaufomsorg vid faktakontroll och faktiskt
ocksi har och der en uppstramning av ftirerna i London som gd.rnavill
ha ett bilnummer med den hastspriket, som ibland tenderar till att bli
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fallen
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Lord Nelson som hade en hdstdet fraga om att ge sig tid." Norstedts
ftirlag har silt ftirsta upplagans140.000 sko pi fartyget Victorias mast
under slagetvid Trafalgar.Nu kan du
exemplarslut, innan det enligt egenupp
skaffaen egenlyckobringandeh:istsko dennalycka250 laonor.Att hdstskonrr
gift inftr en andra upplaga har korrigerat
ftirekommande felaktigheter: hur omfattande den revisionen har blivit 1r ftir
tidigt att yttra sig om.
Jrg h* dven i andra sammanhang
"historiska"
framfart;
bercin Lindqvists
("I
fablernas
si i Ordfront Magasin I193
Uvets ffimetoder
Poltetgeist
vd.rld"), dar den historiska mytfabrikaHemmetsJoumal nr 6, 1993 berdttade i Svenska Kyrltan?
tionen sdttsi relation tili laroplanskom"ovanligt
sp<ikfenomen" i familSydsvenska Dagbladet den 2/1 1993
om ett
mittdns ft;rslagtill mycket drastiskabantjen Boulters hem i Leicester, England.
berlttade om de s k ft;rbonsgudtjdnsterningar av historiei.mnet i grundskolan,
na i Fdssbergsfcirsamling i Molndal.
Ett varmt klibbigt slem dyker upp tiversamt i det finlandssvenskaveckomagasi-'
Sista scindagskvallenvarje minad ignar
allt i huset: i tekoppar, i wittmaskinen,
net Ny Tid 1/93 ("Ett medeltida mcirman i.t gudstjdnster der den som si vill
p5.maten i kylskipet, pivdggar och golv,
ker"), dar Lindqvists roll i museiprojek"Ingen
har sett ndl det
kan komma fram till altaret f<irindividupi mcibler, etc.
"Den
svenskahistorien" kommentetet
ell ftirbon och ftir att bli smord av prdsten
bildas", berdttar Doris Boulter. Olika
ras.Det senaredissekerad, jryi Folkvett
med invigd olja. Sydsvenskan iterger
medier har bes<ikthemmet fiir att flirso2192 ("Den svenskahistorien?").
ka ftirdriva det onda. Alla misslyckades, ocksi (i allt annat en kritiska ordalag) en
berlttelse om hur en kvinnlig f<irsamoch itminstone en av dem fick slem med
darifrln.
lingsmedlem
ner
han
mirakuliist hade blivit kvitt
i sin ponftilj
gick
"Det
"stor
en cancersvulsti brcistet,
som en
Attairige Luke sdger i artikeln:
mindre potaris", direkt efter ftirbiinen.
blir vture ni;r jaghar varit stygg.'
Fiirsamlingens kyrkoherde Gunnar
Lindskog beskriver i anikeln denna gudstj:instform som en del av den kyrkliga
ftirnyelsen, Me si" vara. Men om han uttalat eller outtalat - inger sina guds-
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tjiinstbestikare forhoppni ngar om aft ftirbiiner \<aneniinalikarbes<ik er han inne
pi farliga vi.gar.
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UFO i lighonjunhtaren
DagensNyheter (1913 1993) intervjuade Hikan Blomqvist vid UFO-Sverige
med anledningav att organisationenf5"tt
pro jektanstdlla w5.arbetsliisa ungdo mar
med arbetsmarknads
medel.Ungdomarna, som dr handplockadeav fiireningen,
ska under ett halvir arbeta med att bygg^
upp ett bildarkiv och en databas <iver
UFO-observationer.
"I
dlliga tider <tkaralltid intressetftir
"Aven
UFO', sdger Hakan Blomqvist.
intresset ftir religicisasekter och ockulta
foreningar rikar, och en del pistir ju att
det dr ockultism vi ignar oss i.t. Det d.r
bland annat denna missuppfattning vi
vill komma it med hj:ilp av den seriijsa
och kritiska forskning vi utftir.'
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Sista sltriket i primalterapi?
Artur Janov gjorde sig bercimd i bcirjan
av 1970-talet med sin id6 om det fcirlcisandeskriket. Han har nyligen kommit
ut med en ny bok i d.mnet,"Det nya
primalskriket" (Wahlstriim och \7idstrand). I Val oclt uenr 10, 1992, intervjuas Hannah Burvall, f d primalterapeut, som varnar fcir att md.nniskorsom
scikersig tillJanov kan fara mycket illa.

Janov har ri.kat i konflikt med ndstan
allade terapeurersom han utbildat. Derftir siger han nu, efter att ha utbildat
primalterapeuteritjugo 5.r,arr han inte
har n5.grafardiga terapeurer att rekcmmendera. Enligt Burvall beror konflikterna pi att Janov inte til laitik. Terapeuterna ar fcir honom utbytbara redskap som han vill kontrollera.

AstrologJiftir ridisor
Loka bidningen f)r nolra Stor- Stochholm
och Vristerort inneh<;ll den 5 oktober
1992 en artikel under den trosvissarub"Trddgirds'astrologi'
riken
ger bettre
rddisor". Artikeln handlar omden anrro(/,
posofiskaiddn att man ska si och skcirda
pi astrologiskt uwalda tidpunkter.
Sedan 1977 ger biodynamiska ftireningen ut en Si- och skclrdekalendermed
anvisningarom nil man skasi och skcir"m5.nens
da olika grodor i enlighet med
stallning i fttrhillande till stjtrnhimlens
djurkretsar". Moriitter ska sis pi dagar
som rynnar vdxtens rotuweckling, spenat pi dagar som gynner bladmassans
de ocksi Kjell Arman pi Biodynamiska
tillvixt, etc. Det hela slgs vara grundat
"Det
hir ar
pi mlngiriga experiment pi ridisor av ftireningen i Jarna, som sa:
mer dn en teori. Det har ftirekommit
den ryska forskaren Maria Thun.
forskning och fcirsiik i <iver30 ir. Till
Den anonyme j ournalisten intervj ua-
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exempel har man gjon forscik der man
sitt fri.n samma pise varj e dag fl eradagar
i strick och hittat skillnader. Visserligen
inte si stora, men d.nd5.."
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