
Hokus pokus i hifi-virlden

Det dr inte bara hdlsokost-
branschen som sdljer
undergorande salvor och
mystiska manicker for att
oka det mdnskliga vdl-
befinnandet. I senaste
numret av tidninge n M -

magasinet fiir khssisk
musik, berdttar Mikael
Stromberg om de mest
hdnqivna audiofilernas jakt
pi det perfekta ljudet.

rcjmmcr du om det perfekta l ju-
det? di rlcker det inte med den
haft iga^ste hif i -anl aggningen.

[)u rnistc ocks'i sanera ditt lyssningsrum
frin dcn negativa energin frin gardincr-
na. m5.ncn, f5.rri l jbencn ocir bokstdvcrna

pi  .skive t iket te n.
I alla fhll om dri v:i. l jer att tro pi hif i-

glr ru n Peter Belt, fdrstis. Och kopa hans

prroduktcr.
Kanskc sltaffade du or:ksi fror si d,ir

t jugo 5.r scdan cn s5. kailad antistatmatta
ti l l  din skivspelarc? F,n cnkel och bil l ig

uppfinning av den engelske radaringen-

iiiren Belt, frir att fe bort knlpparna fri.n

s ra t i sk  c lck t r i c i te t .
I nr2194av M berdttar Mikael Stritm-

berg om Beits litveckling scdan dess.

Fiirvirrande filt
Idag seljer Belt allehanda produkter lor

att eliminera olika ryper av vad han kallar
"kraftfdlt". Belt menar att v5.r kropp c.r

mycket kcnsligare for svaga elektriska

och magnetiska fdlt dn vad vi tidigare

rrott. C)verallt, sirskilt i  ett rum med

clektron ik, upptrdder spdnningsfenomen
som vi stcirs av.

b,niigt Beit plverkas lyssnandet av alla
dessa svaga krafter pi mikronivS.. Josef
Svalander, audiofil som tidigare repre-

scnterade Beits bolag P\ilB i Sverige,

r 8

forklarar hyporesensi har it idningen lvf :
-  Vi  har jordy' tan som 

"nol lpotenr i -

a l"  och dcn vi l l  v i  s; i r ta al l t ing i  rc lat ion
t i l l . J ordytan, jordpotent ial r:n, mlste vara
unctrer v5.ra fcitter for att vi ska krnna oss
heit ri l i freds. Om i' i  f l jr in 

"konstgjorci

jord" ivi.ra hem, ti l i  e'xcmpel vattenled-
ningar eller clledningar i jver vira huvu-
den blir vi ft in' irrade och forsoker genast
ft inrdnga dessa srcirmoment.

- Krafterna piverkar troligen v5.n ba-
lanssinne. Vi upplever olust ungefdr pi
samma sdtt som vi fbr svindel ndr vi t ittar

civer ett stup.
l,yssnaren i vardagsrummet 1r sd,llan

medveten att han ens 
"kenner olust"

eller omges av "falska" jordplan och 
"f6t -

virrande vixelspdnningsfdlt". Vad Belt
lorsoker gcira d"r att nollstllla denna
ogynnsamma energi. Forst dl kan vi

slappna av s5. att vi fcirmir hora allt ljud

som faktiskt f inns irummet. Vipiverkar
v5.rt eget valbefinnande si att vi formir
uppfatta musiken.

'fypiska 
stdrmoment er tryckt text,

pi skivor, apparater och bokry gger. Text

bi ldar fbr i idancle " . , , r f t1 in jer .  Fal tcn bi i r
intr: lengrc regeihrundna Lltan orcgelbund-
na ocir frrrvirrandc ftrr ly'ssnaren.

F.t t  jdnrnt  anrai  f i j reml l  i  rummct ar
oclci stcjrancie, l iksonr irsrirrgar cich lci-
ringar i panelcr. L.lnder soflbordct bcir
man al l rs i  i r laccra ct t  I lc l t -prpper unclcr

fiardc, benct" Sju biomkrukor i fr instrr:t.
' I 'retton 

uppslagsbcickcr i hyllan, osr'.

Negativa prcpBar
Vdxelspdnninse n fiin ndtet p5.verkar lyss-
ningen dramatiskt. Belt menar att om

ndtkabeln kommer in i huset i iver vi.ra
huvuden vd.nds alla rc'ferenser upp och
ner. Valj alltsl inte kailaren ti l l  lyssnings-
rum om ndtkabein ti l l  huset kommer in
i markplanet.

Propparna i proppskipet piverkar oss
negativt. Vattenledningar och ledningar
ftir vattenburen vdrme lamslir vi.ra sin-
nen. Likasi. rektangulera ytor som vig-
gar, dcirrar, fcinster, tavl or, lin ggardiner.

Men det vdr:sta Peter Belt kan td.nka
sig ir en roterande aluminiumskiva med
text placerad i ett vdxelsplnningsFllt.
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Det senaste i "forskningen" 
dr Bclts

egcn F;rgldra. Art fdrgcr skickar ut si"vdl
stcirande som lugnande energi. Darfor
gor en papperslapp av rdrr sorr och farg i
byrS.lidan suscn.

I Belts sonimcnt finns dessutom en
"poloraiscr" - ert l i t iumbatteri i en plast-
l ida -  v i lkcn lyssnarcn bctr  r ik ta mot s in
hifi, mot lyktstolpar och eiskip i ndrhc-
tcn.  ( )ch nrot  mincn.

Botar elallergfi
Sorn mcdic in lor  d i t t  s iLrka rum f lnns
alltsi cn uppsj<i PVB-produkter. l)ct dr
poiar iscrandc clckrrer- f i  Im och rweczcrs,
folic, fcritc:r, s:ikcrhcrsnilar, rcfl cxion.s-
f r ia kablar,  rcsisrorcr,  rc jprcr  at t  anvdndas
i  cn po.si t ion paral lc l l t  mcd jordlran,
krdmcr,  in ictrningmc,del ,  p lasrspi  ra lcr . . .

lv{cn c let  dr  inte bara rnusik l l 'ssning
.som kan bchandlas.  Bcl t  mcnar art  han
hittat orsakcn ri l l  r.elf irdssrarens i.kom-
rnor,  som t  ex kont<lrssjuka. Ldkarc rap-
portcr : r r  arr  t i l ls t incicr  f t i r  c la l lcrgipar i -
cnrcr sonr anvint  Bc, l t -produktcr har
fi irbdttrats.

Aucl iof i lcr  som bchandlat  s i r ra ly 'ss-
ningsmil j< jcr  mcd PWIIs produkter sd.-
gcr sig irpplcva dislianten som mjukarc,
bascn fasrarc, l judbildcn bredarc. Ro-
fl ' l ldhcrcn (ikar, dct spelar hrigrc och
klarare. Joscf Svalandcr vet intc vad han
ska tro. Han inrygar f<ir M hur avslapp-
nad han kande sig ndr han "beltade" 

som
mest. Men idag har han brutit mcd Belt.

- Man mistc b1'ta vd.rldsuppfattning
fcir att leva efter Belts teorier. Jag kunde
acceptera hundra prylar, men inte hund-
ra ti l l , och hundra ti l l . Vad ska man tro?
C)ch hurska jag nfuonsin kunna forklara
vad som egentligen sker, med tekniska
termer?

Att leva efter Belt visade sig vara en
omojlighet. Nu rear Svalander Belt-pryia-
rna i sitt postorderftretag.

r efe r at J o n as S ij d ns tr ti m

Fotnot :  M ar en grat is t idning om klassisk musik
som distribueras ti l l  valsorterade skivaffarer

L993 ars folkbitdare
fiireliste
vid ersmiitet

en 6 maj blevdet dntligen moj-
Iigr fur Hans-Uno Bengtsson,
frsiker och folkbildare frin

Lund, arr ra emor sitr nyriradc diplom
(rccknar av Roberr Nyberg).

Dct skedde vid foreningcns i.rsmcire,
dar cier ftir civrigt konstateradcs arr nd.sta
hcla sryrelsen srdlldc upp ti l l  omval. Helen
Rrlndgren avsade sig dock vidare sryrel-
seuppdrag, och i hennes stalle invaldes
Kj ell S tr<imberg, hogstadielerare i mate-
marik och fysik frin Kumla.

'Antag att en ko ir rund...'
l lans-Uner rackade f?jr priscr med cn
ftirelasning om frsikens begrensning ocir
anvdndbarhet inom andra vetenskapcr,
sdrskilt biologin. h,n fy'siker dr, sade pris-
tagarcn, cn pcrson som antar att en ko dr
klotforrnig, det vii l  saga en sorn ft jrenklar
si l ingt som mojligt fbr att kunna gene-
ralisera orn omvdrlden.

Vi fick ocksi svar pi, frigor som "Var-

fur dr det mojligt att iigga pi en spikmat-
ta, men inte pi en spik?" och "Varfur 

scr
stora djur inte ur som smi djur?" (D.
skulle inte hil la, och de skulle do av
vermeslag.)

Den som inte visste att l inghalsande
dinosaurier intc kunde ha vadat om-
kring ivatten upp ti l l  axlarna, eftersom
de inte skulle ha orkat andars, f ick be-
sked om den saken, och den som inte
godtagit Kiplings forklaringar pa varftjr
elefanten har si stora oron fick veta att de
stora oronlapparna har samma funktion
som kylflansarna pi en mopedmotor: de
okar 1'tan utan att oka volymen i motsva-
t :ande grad. Insekternas hudandning
fungerar bettre In v5.rt sysren med lung-

or och syresd.ttning av blodet, men bara
si hnge dcras storlek dr mitt l ig.

Goliat yar chansltis
Storiekens berydelse fcirkiarar ocksi var-
lor David besegradeden ndstan fura mete r
l ingc Gol iar :  en s in bjcsse skul le ha var i t
nistan ororlig.

Om man kan ft irsti att Bibelns bcrer-
tare inre hade klam pi frsikaliska princi-
per, dr det svirare arr acceptera att pcr-
Erik Vahlu nd oroar sig for s i n guldham-
ster, som han tror kan sii ihj?rl sig efte r ert
fall pii 60 cml I sjdlva verket ki nasran
alla djur hoppa ungeflir si hogt frln
st i I I as t5.e nde, och ft;l j aktl igen ocksi. o ver-
leva ert fall frin den hc;jden.

Hans-Uno kncit elegant ihop dcssa
och andra mer eller mindre kanda fakta
med - i varje fail av $'sikerna - valkanda
naturlagar och hojde derigenom bldc
audi tor iets munterhet och bi ldningsni-
vi med berydligt mer dn tre alnar.
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