Livets mening

Ellegird om Jesus

Nya biicker

Erich von Ddniken har gerr ur en ny
bok, StmarnAs mystik (B Vahlstroms).
Det d.r den ftirsta av hans bcicker som
<iversittstill svenskasedan 1982. Aterigen handlar det om art olika fornfynd
"bevis"
etta ir en studie(cirkels)bokom
utgcir
for forntida besok frin
"eviI
livsiskidningar och om de
ran historievetenskapligsynpunkt
fremmande planetsysrem.
I
Ir mycket litet kint om kristenga livsfragorna". Har stalls de
En svenskbok om forntida astronauklassiskafrigorna'Varftir finns jag till?
I
domens tidigaste historia. Kellter har ocksi nyligen kommit ut, Hi)gtekVad ar livetsmening?Tar allting slut ndr
materialet bestir till allt visentligt av
nologi hosforn tiderufo lk S al,entin) av B o
jag dor?"
Nya Testamentembticker, som emeller- Lindlvist. Boken
gir helt i von Danitid ar partsinlagor och darfor starkt har
Boken tar sin utgingspunkt i biolokens stil.
gin. Efter ett avsnitt om mdnniskans ifrigasata som killmaterial.
Det verkar att finnas en god marknad
cvolutiondraursprung och betydelsenav
Bristen p5. slkerstalld kunskap ger flir historieftirfalskning just
nu. (llla och
detta for morai och samhd^llsliv
kommer
utrymme ftir olika tolkningar. I sin nya
John Hamilton har gett ur Oera-Linda.
flirfattaren in pi olika iivsiskidningar:
bok l:igger sprikvetaren Alvar Ellegird
En fornfrisish hriiniha (Cradle publiskristen, osterlandskt religicisoch icke- fram en tolkning som sikert kan bli
hing), som de uppger vara en bevarad
religios.Om det dr n5.gonav dessasom
uppfattad som i hOggrad provocerande: 4000-irig krOnika om ert
fornfrisiskt
Den Jesusvi ldserom i evangeliernahar folla ode. (Fornfrisernavar
favoriserasi framstdllningen, si Ir det
en germansk
aldrig funnits!
den icke-religi<isa.
follatam.) Boken Byggetkring mysteriet
"nyandliga"
De
riktningarna flr geEllegirds hypotes - han kallar den
(Monitor) av den nyligen avlidne f d
nomgiende en kritisk behandling. Fcir- sjdlv si- c.ratt kristendomen i huvudsak lansbibliotekarienFridrich Ochsner
prefattaren framhi.ller t ex att sjllva begrep- gir tillbaka till Paulus, och art de ftirsta senteraridder om talmystik
i byggnads"New
Ag." bygger pi en astrologisk kristna tillhorde den essenskagrenen av mitten hos ski.nska
pet
kyrkor.
judendomen. Ner Paulusoch hanssamvidskepelse.
Ett annat tema som verkar att fortsit"Genom
sin svirmisk-optirnistiska tida talade om Jo*, syftade de pi den
ta attraheraldsaredr mystiskatolkningar
essenskariktningens sedan lange bongrunCton och tjusningen som alltid ligav kvantfysiken. Kuantjager av Danah
ger i nya alternativ har New .Age fltt
gingne grundare. Frirst senareskapades 7-ohar har nyligen kommit ut i en ny
ganskaston inflytande inom olika sam- forestallningen att Jesus var en person upplaga (MinPocket, Forum). Samma
som levat samtidigt med Paulus. Evang- ftirlag ger ocksi ur en bok av
hallsomriden - pi amerikanskt mandr
Kjell Enhadi girnat kombinerat med businqss." elierna :ir till stdrstadelen fikt io nslitterager med den mdrkliga titein Kuantgolf
Aven antroposofin och scientologin be- tur.
Boken behandlar psykologiska aspekter
Detta d.r en spdnnande och mycket
handlaspi detta kritiska sdtt.
pi golfspei, och referar till en mysticisvdlskriven bok. Darmed er inte sagt att
Boken avviker fran de flesta livsit isk fcirestdllni ngsvarld.
fcirfattaren har presenterat n5"gon vatskidningsbcickergenom en legre toleLivets Ords ftirlag har gett ut en bok
tentit bevisning for sin hypotes. Det c.r om New Age av Texe Marrs. Titeln 1r
rans fcir vidskeplighet och ett stijrre intressefctr vetenskap. Den ftjrefaller vara ocksi en fordel att han inte civerdriver betecknan de: Sataruplznf)r utir/dsltenaval lampad f<ir dem som vill diskutera sryrkan i sin bevisning.Tvdrtom framuiild.e:Neut Age.New Age framstd.llssom
hi.ller han noga kallmaterialets brister, ett led i Satans plan for att skaffa sig
existentiella frigor utifrin ett sekulen
och ger pi vdgen lisaren en god lektion
perspektiv.
politiskt och religiiist vlrldsherravdlde.
i
killlaitik.
En annan bok i samma genre, En gurus
SOH
dad av Rabindranath R Maharaj har
SOH
kommit i nyutgiva Q.{orman).Aven har
ftirsvarasfu ndamentalistisk kristendom
mot <isterlandsktinspirerad andlighet.
UFo-b6cker riderdet ingen brist pi.
Den oftinr<ittlige Boris Jungkvist har
kommit ut med en ny bok, UFO. Beuis
il,obcrt Syk:
lvl,iste lit,et ha en mening?
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Alvar Ellegird:
Myten om Jesus.Den tidigaste
kistendornen i nyn lius
Bonniers 1992.
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sdgeren hel del om ftireteelsens
urbred- Fjarrskiderskan Saida Andersson har
n i n g i s a m h dl l et.
skrivit sjalbiografin Min liutillsammans
Tvi bocker om kristallers helande m edjournalisrenJ eanetteM ellvig (Richverkan har komm ft ut: Knstallhealing av
ter). Ett annar medium, Doris AnkarEva Lindell Fors och Tiiu Serenander berg, har skrivit sin sjilvbiografi tillsam(Larson) och Hehnde hrafier av Annika
mans med Orjan Bjiirkhem: Kontaht
L^angli(Osiris).Fcirden som vill forhinmed andra urirHar? Doris Ankarberg,
dra
ansiktets
naturliga
ildrande
finns
M ediet och mtinnisk an (Zi ndermans).
tI Forshningensliulina (FolkuniversiJoseph Corvos bok Naturlig ansikxlyfning med zonterapi (BVD. En mera kritetet) ger rre forskaresin syn pi forsktisk syn pi. naturmedicinen framkomningsinformation. Ett viktigt inslag i
mer i Frdn iirtauhoh till lakemedcl (Apopopulervetenskapenssvenska historia
tekarsocieteten) av Ivan Ostholm, f d
behandlasav lIlla Poppius i Nar Lundafo rskningschef pi Astra.
p r ofrssorerna haII bondzfi r eLim i ngar (SkiiSkrock av Christer Topelius (Rabdn
nes Bildningsforbund). Den akademisliu
i
dar
han
iterigen
forsak&Sjcigren)
ar
en
exempelsamling
pi
folkka frihetenshistoria i Sverigebehandlas
f)r
rymdcn,
rar att UFO ir utomplanetariskabescika- tro. Detsamma galler Folklig spddonu- av Griran Blomqvist i Elfenbenstonteller
re och att Jesusvar rymdman. Jtiri Lina
konst av Carl Herman Tillhagen (Fastatsskepp
? (avhanding, Lund Universitl'
skriver i U FO -gdtanfirdj up,ar(Referent)
bel), som har kommit i ny upplaga. Press).
om UFO-fenomen iRyssla.ndoch BaltiSOH
kum. Boken hor till de mera godtrogna
i genren.I-ikom Linas<ivrigaskrifter ger
\
'
den dessutom uttryck for en svi.ranad
antisemitism.
/
t
Den som vill veta vad som verkligen
kommer in i jordatmosft.ren frin yrtre
rymden kan i stdllet ldsaPeter Nilssons
nya bok Rymdljus (Norstedt), som bl a
behandlarmeteoritnedslagoch andrakatastrofer.
Ahrnatiuhatalngen (Altera) d.ren ftirteckning <iveralternativmedicinskautcivare i Sverige,ftirdelade pi olika specialiteter som akupunktur och kiropraktik.
I MA NO,A g6pas,AUtraN6,
F cireteckningen omfatrar cirka 5000 personer, firmor och organisationer,vilket
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