
Livets mening
il,obcrt Syk:
lvl,iste lit,et ha en mening?
Brevskolan 1992

etta ir en studie(cirkels)bok om
livsiskidningar och om de 

"evi-

ga livsfragorna". Har stalls de
klassiska frigorna'Varftir finns jag till?
Vad ar livets mening? Tar allting slut ndr
jag dor?"

Boken tar sin utgingspunkt i biolo-
gin. Efter ett avsnitt om mdnniskans
cvolutiondra ursprung och betydelsen av
detta for morai och samhd^llsliv kommer
flirfattaren in pi olika iivsiskidningar:
kristen, osterlandskt religicis och icke-
religios. Om det dr n5.gon av dessa som
favoriseras i framstdllningen, si Ir det
den icke-religi<isa.

De "nyandliga" riktningarna flr ge-
nomgiende en kritisk behandling. Fcir-
fattaren framhi.ller t ex att sjllva begrep-
pet 

"New 
Ag." bygger pi en astrologisk

vidskepelse.
"Genom sin svirmisk-optirnistiska

grunCton och tjusningen som alltid lig-
ger i nya alternativ har New .Age fltt
ganska ston inflytande inom olika sam-
hallsomriden - pi amerikanskt mandr
di girnat kombinerat med businqss."
Aven antroposofin och scientologin be-
handlas pi detta kritiska sdtt.

Boken avviker fran de flesta livsi-
skidningsbcicker genom en legre tole-
rans fcir vidskeplighet och ett stijrre in-
tresse fctr vetenskap. Den ftjrefaller vara
val lampad f<ir dem som vill diskutera
existentiella frigor utifrin ett sekulen
perspektiv.
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Ellegird om Jesus
Alvar Ellegird:
Myten om Jesus. Den tidigaste
kistendornen i nyn lius
Bonniers 1992.

I ran histo rievetenskaplig synpunkt
I Ir mycket litet kint om kristen-
I domens tidigaste historia. Kell-
materialet bestir till allt visentligt av
Nya Testamentem bticker, som emeller-
tid ar partsinlagor och darfor starkt har
ifrigasata som killmaterial.

Bristen p5. slkerstalld kunskap ger
utrymme ftir olika tolkningar. I sin nya
bok l:igger sprikvetaren Alvar Ellegird
fram en tolkning som sikert kan bli
uppfattad som i hOg grad provocerande:
Den Jesus vi ldser om i evangelierna har
aldrig funnits!

Ellegirds hypotes - han kallar den
sjdlv si- c.r att kristendomen i huvudsak
gir tillbaka till Paulus, och art de ftirsta
kristna tillhorde den essenska grenen av
judendomen. Ner Paulus och hans sam-
tida talade om Jo*, syftade de pi den
essenska riktningens sedan lange bon-
gingne grundare. Frirst senare skapades
forestallningen att Jesus var en person
som levat samtidigt med Paulus. Evang-
el ierna :ir till stdrsta delen fikt io nsl ittera-
tur.

Detta d.r en spdnnande och mycket
vdlskriven bok. Darmed er inte sagt att
fcirfattaren har presenterat n5"gon vat-
tentit bevisning for sin hypotes. Det c.r
ocksi en fordel att han inte civerdriver
sryrkan i sin bevisning. Tvdrtom fram-
hi.ller han noga kallmaterialets brister,
och ger pi vdgen lisaren en god lektion
i killlaitik.

Nya biicker
Erich von Ddniken har gerr ur en ny
bok, StmarnAs mystik (B Vahlstroms).
Det d.r den ftirsta av hans bcicker som
<iversitts till svenska sedan 1982. Ateri-
gen handlar det om art olika fornfynd
utgcir 

"bevis" 
for forntida besok frin

fremmande planetsysrem.
En svensk bok om forntida astronau-

ter har ocksi nyligen kommit ut, Hi)gtek-
no logi h os forn tideru fo lk S al,enti n) av B o
Lindlvist. Boken gir helt i von Dani-
kens stil.

Det verkar att finnas en god marknad
flir historieftirfalskning just nu. (llla och

John Hamilton har gett ur Oera-Linda.
En fornfrisish hriiniha (Cradle publis-
hing), som de uppger vara en bevarad
4000-irig krOnika om ert fornfrisiskt
folla ode. (Fornfrisernavar en germansk
follatam.) Boken Bygget kring mysteriet
(Monitor) av den nyligen avlidne f d
lansbibliotekarien F ridrich Ochsner pre-
senterar idder om talmystik i byggnads-
mitten hos ski.nska kyrkor.

Ett annat tema som verkar att fortsit-
ta attrahera ldsare dr mystiska tolkningar
av kvantfysiken. Kuantjager av Danah
7-ohar har nyligen kommit ut i en ny
upplaga (MinPocket, Forum). Samma
ftirlag ger ocksi ur en bok av Kjell Enha-
ger med den mdrkliga titein Kuantgolf
Boken behandlar psykologiska aspekter
pi golfspei, och referar till en mysticis-
t isk fcirestdll ni ngsvarld.

Livets Ords ftirlag har gett ut en bok
om New Age av Texe Marrs. Titeln 1r
betecknan de: Sataru plznf)r utir/dsltena-
uiild.e: Neut Age. New Age framstd.lls som
ett led i Satans plan for att skaffa sig
politiskt och religiiist vlrldsherravdlde.
En annan bok i samma genre, En gurus
dad av Rabindranath R Maharaj har
kommit i nyutgiva Q.{orman). Aven har
ftirsvaras fu ndamentalistisk kristendom
mot <isterlandskt inspirerad andlighet.

UFo-b6cker riderdet ingen brist pi.
Den oftinr<ittlige Boris Jungkvist har
kommit ut med en ny bok, UFO. Beuis
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