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ilinEla skil dt bli medlem
En personsom d.rverksamivirden skrevsi hir till foreningenom varfcirhan vill
i
bli medlem:
"Det
rir medf)rudning och ibhnd riuen med bestiirtning som ui rntiter mrinnis- .
hor i behandlingsarbetetsom har rnrirhliga uppleuekerau diuerse 'abernatiua
metoder'. Som uernpel han jag ta en huinna som ltd at, klara diagnosbaraoch
'terApeut'
behandlingsbaranachbesurir.
Au en
hade honfitt uetaatt hon under
en tidigare liu bliuit halshugen underfransha reuoluilonen. Ittruskullz hon
behiiuagdra upp med detta..."
Det kan finnas m5"ngaskal till att bli medlem iVetenskap och Folkbildningl
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Foreningen
Vetenskap
och Folkbildning
bildades1982 av manniskor
som
oroadesover att ockultismoch pseudovetenskap
s6 ofta f6tt st6 oemotsagda,och att vetenskapens
metodertir s6 deligtkanda.Sd hdr formule
ras v6r m6lsiittningi stadgarna:
Foreni ngen
V etenskap
och Fol kbi l dni ng
harti l l uppgi ftatt framj afot kbildning
om
vetenskapens
metoderoch resultat.Sdrskilttar foreningen
som sin uppgiftatt i
e n fri opi ni onsbi l dnibekampa
ng
de fel akti ga
forest6l l ni ngar
som for ekom m er
i
fragorsom kan avgorasvetenskapligt.
Enviktigdel av denvetenskapliga
folkbildningen
ar att klargoravilkafrdgorsom kan respektive
inte kan avg|ras
m edvetenskapl i ga
medel .
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oWaldorfdemokrati" ricker i nte
i. annan plats i detta numnler
refererar vi Skolverkets delvis
mycket kritiska granskning av
h.llen Key-skolan, en Waldorfskola i
Spinga utanfctrStockholm. G ranskningen kritiseradesi en dagstidningsanikel
(DN 2214 1994) av sju personer,daribland Maria Bcrgom Larssonoch Gcjran
Rosenberg,som sadc sig <lcks5.
tala lor
"minga
andra ldrare,fortldrar och elever" r,id Valdorfskolor.
D ct dr inr r c s s antarr s c h u r d c g a ml a
v a r r l i g am y t e r n a o m V a l d o r f s k o i a n
plockasfram av dessvapcndragarc.
Skol"cgna
vcrkct anklaga^s
till cxcmpclfor atr
huvudciclcnav sina kraftcr lt atr ndosa
altcrnativpcdagogiki stallctlor atr uppmu n tra oc h glddjas ig i t n ;' a v i s i o n c r" .
'Waldorf,skolan
Att bcskriva
sonl
"nya
byggd pi.
visioner" c.r minst sagt
m issvisand
e. \Waldorfpcdagogikcn bygg cr i a llt v is c nt ligt pi R u d o l f Stc i n e rs
idder, och i synncrhct pl hans rnycket
b e stl m da uppf at t ning a ro m s ta d i e rn ai
barns utveckiing. Mcdan det alimdnna
skolvdscndctpivcrka^s(ibland kanskc
alltfor mycket) av stdndigr nya pedagogiska idder,hi.ller Waldorfskolornafast
vi d si na 1920- t ais idd e r.
Minnislcosynen
I artikcln srigsatt rValdorfskolanbygger
"crt
helr annat s dtt a tt td .n k ak ri n g
pi
b a rn suwc c k ling,c n hc l t a n n a np e d a g o g i k so mv ilarpi c n hc lt a n n a nm d n n i s k o syn" etc.Vad dct betydcr att mdnniskosyn cn d r c n hc lt anna n ta l a r ma n d e re mo t i n teom . I s jdlv av crk e ts p e l a rR u d o l f
Stci n er sr c ink ar nat io n s l e ra
c n s to r ro l l
dven ftjr dct pedagogiskatdnkandet.
An mindrc ndmns ra.sliran,med dess
starkt rasistiskainslql, sonr utgciren vdsentlig del av anrroposofinsmcnniskosyn. Fcirmoclligenkenner flera av anikelnsfctrfattarcinte cnstillgrundvalarna
fiir den anrroposofiskamd.nniskosynen.
I)essaf.rrbehellsncmligenden inre krctsen, och predikasintc i sympatiscirskretsar som t cx bland Valdorffiirdldrar.
Skolvcrkctstvi. ryngsrainvlndningar
mot Flilcn Keyskolan Ir att dcn inte
F()LKVlll*l- NR I
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hi.ller grundskolansstandardi friga om
kunskapsinhamtning och om eleJinflytande.
Skolverket pipekar att skolan bara
har 45 procenr av det for grundskolan
ftireskrivnaantaletsvensktimmar.Kritiken bemcjtspi foljande sitt:
"Man
vet inte att barnenfrin klass1
skrivcr och milar sina egna periodhaften. Man vet inte att de lar sig skriva
genom formrcckning eller att kenslan
fiir sprikets kvaliterertrd.nasi rcjrelscdmnet eur)rtrni.Man ver inte arr en stor del
av klassB agnasit dramarik och err eger
s p c l .Al l t dctraskul l ei grundskol anfal l a
u n d c r c mnct svenska."

i fcinroligasamtaimed ldrarenosv."
Demokrati handlar emellenid inte
enbart om arr "ge uttryck lor sina isik"fr
ter", att
tala" ellerom att ftjra "fctnroliga samtal".Demokrati handlarom atr
gemensamtfatta beslut.

Formaliserat inflytande krivs
En av de lararesom Skolverketintervjuade havdadeatt avsaknadcnav klassrld
och elevrid beroddep5.att barnen inre
var mogna for infly.tande,uran skulle
rdttasigefter lararensom "Ir den som vcr
vad som dr rdtt eller fel". Dctta dr cn
konsekventoch logiskt sammani-ri.llen
(<>nrdn mycket konrroversieli)stlndpunkt.
Diktamen
Mcn DN-artikeln anry'derocksi atr
Me d s a mma rcsonemangskui i e man demokrati kan finnas uran ctt "formakunna havda att ndstan l00o/o av dcn
Iiscratinflytandc". Men demokrari
vanliga grundskolansunden,isning dr
(S .tmi nstonevesterl endskdcm okr ar i)
svenskundervisning,
eftersom alla dmrir for maJiserat
in flltande. Form aliscringnen innehS,llertrdning i modersmi.let. en innebdr bl a att rcisterrdknasoch atr
A.r"n i dcn vaniigaskoiansysslarbarnen varje rcistvdger lika tungt. Om skolan
med att skrivand.rde lar sigt exsamhalls- skage trdning i demokrari,mi.sreden ge
kunskapellerhistoria.(En pltaglig skill- tillfiilie till just err "formaliseratelcvnad er dock att barnen i den vanliga inflytande".
skolan ofta fhr skriva fritt, medan de i
Valdo rfskolornaskriverefter diktanren.)
Fcjr att visa att Valdorfskolan ger
likverdig svcnskundervisning
rdckerdet
darfor intc att pivisa att barncn f).r trdning i modersm5.lctdven inom andra
u n d e rv i s ni ngsmomcnt
dn svcnskd.mnet.
Man mistc pivisa att ciennasprikiiga
trdning Crsi myckermer omfattandedn
i dcn vanliga skolan, arr detta ftrllt ut
kornpcnscrar
art undcrvisningsridenbara
dr i-r:ilftcn si ling. Detra har sivitt bckant
inte pi.visars.
SkolvcrketkritiseradeF.lienKcyskolan fiir att den varkcn har klassridelicr
elevrid. Anikelforfattarnabcmciterdct... noterar att sierskanSaidakinner
ta genom att sd"ga
att det visserligenintc
"formaliscrat
sighotad av norska satanister,sedan
finns nigot
elevinflpanhon pistir sig ha gjorr en forutde" p5. Ellen Keyskolan,men deremot
"andra
sigelse om ert vildsdAd.
dernokratiskainstrument. I en
- Det ir klart man ir riidd f6r
alternativpedagogikfinns det alrernatisAdanadtr. Man vet ju inte vad de
va sdtt fcir elevcrnaarr gc uttryck fcirsina
kan ta sig till. (Expressen2A4)
isiktcr. Under morgonperiodernas
samInte?
Ii n g , d e r al l afhr tal a,pi kl assti mmarna,
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Ett kapitel ur HekanBlomqvists
A cab is a religion witlt no
political potaer.
Tom Wolfe

Men li.r ossftirst titta pi det pisti.dda
sambandetmellan flygandetefat och det
nationalsocial
istiskaTysklandI
Vid julen 1944, ndr det tredje riket
sin utmlrkta - men nigot
gick mot sitt oundvik.ligasammanbrorr,
paranoida - bok Messengers
of borjade allierade flyeare rapporrera arr
deception varnar den fransk- dc under uppdrag civer'l-ysklandhade
am er ik ans ke U F O -fo rs k a re n ftiljts av smi, lysande foremil med en
JacquesVallie lor de totalitd.ra hapnadsvd"ckande
mancivreringsforml-ga"
tendensernai m5"nga
UFO-kull)e nrystiskafciremilcn kaliadespoter och esoteriskarcirelser."f)et dr inte
pulanfo o-fghters,ochundcrr:irtclscrj ansfenomenet i sig utan den tro det har
ten ivdsr misstd.nkte
till en borjan art de
skapat,som rnanipulerasav grupper ft)r var nigot nytt hemligt vapen ftjr radardera^s
egnasyften",skriverhan. (1)
stcirning.Spcikljuscndr)k upp plotsligt
Vallic ger ocksi" mi"nga exempel pi
och fioljde dc allieradc plancn i fleia
hur UFO-kulrer presenrerarbtrdskap kilometer.Ibland uppr,oi fel pide eleksonrgir hand i hand med den allmlnna
triska sysremeni planen nd"rljusen ndrkonscrvativaoch fundamentalistiskavig
made sig. Det skapadc forvirring och
som dr si. tydlig i bide <ist och vdst. rddslahos piloterna.
-l-eman
som gi.r igen rir sexuelltfonryck,
rasdiskrimi nering,antidemokratiska
och Frin 'eldkula" till 'kulbtixt'
antiin teilekruella vdrderingar.
EnliE den italienskeforfattarenRenaro
Historiskr serr verkar det ha firnnits Vesco var fbo-fighterftirerni.len faktiskt
kopplingar mellan vissaockulta rcjrelser en
rysk uppfinning och det forstasregcr
och politik. Nazismensuppkomsr dr ett till det senarctefatct!
exempel. Totalitd.ra och rasistiskatenTyskarna kallade det Feuerbatt- elddenser i Blavatskys teosofi rycks ha utkulan - en rund flygande farkost som
gjort en del av den ideologiskagrogrund drevs av en speciellturbojetmotor. I)en
ivilken nazismenkunde uppsti. (2)
utveckladesvid flygforskningslaboratorierna iViener Neustadt och anvd.ndes
Hemliga baser
ftir radarstorningoch som psykologiskt
'l'ron
pi flygande tefat kan utnynjas i
vapen mot de allierade,allt enligt Vesco.
politiskasyften.Der finns bland annaren
(3)
sambandmellan vissanynazistiskagrupMen det var en senaremodell, den
per och UFO. Man sprideriddn att tefa- tefatsform ade Kugelblitz (kulblixten),
"den
ten tillhor
sistabataljonen",hemliga som var det verkliga hemliga vapensom
naz.istiska
grupper med baser <iverhela Hider hoppadesskulle vinda kiigslyckvdrlden,bland annat iAntarktis.
an f<ir tredje riket! Enligt major Rudolf
,1
+

Luzar i boken German secretweaponsof
lVorld lv/ar Ilkonstrueradesett flygande
tefatav ingenjcirRudolfschriever isamarbete med expenernaHabermohi och
'l-efatet
Miethe.
hade en diameter oi 42
Inerer ocir var 32 merer fri.n bas rill
kupol. l)et konstn:eradcs
i SS'undcrjordiska fabriker i Kahla. l)en 14 februari
1945 provflogsdet :rv Haberrnohl och
Mi cthe. P i tre mi nutr:rsl egfar kost cnt ill
12 + 00 mcreroch nranni ddc en hast ighet av 2 000 ki l omereri ti mm cn. ( 4)
Myt och spekulation
Men som vanl i gt i U FO-sam m anhang
finns ciermotsrriciigauppgifter. I
Lvska
ti dni ngarpi 1950-ral ciuttaladeSchr iever arr testflygningenaldrig bler.av,att
modeliernafcjrstordes
och hansritningar stais. Andra intervjuadeplstod sig
daremotha setttestflygningenm"d "gn"
ctgon.(5)
EnliE en arrikcl i tidskriften l,uftfahrt International,maj-juni 1 975, var
Schriever dock civenygad om att den
storamdngdentefatsrapporter
sedankriget beroddepi art ni.gonlyckatsomsltta
han.steorier i praktiken - vem det var
ville han li.ta vara osagr.
Och det dr hdr som vi ftirlorar oss i
myt och spekulation.Rykten gor gdllande att stora mlngder p"ng"r, tekniker
och material - kopplat till tefatsmodellerna- frjrsvannunder kriger till hemliga
baser,som redan hade upprittats i Sydameri ka och A ntarkri s. I sam m anhanget nd.mns ofta de tvi. ubi.tarna
U-530 och U-977, som ovd.ntatd<ik
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- i myt och yerklighet"

upp i Mar del Plata,Argentina, den 17
augusti 1945, ndstanfl'ra mi.naderefter
kriget. Flerafcirfartaregcirgdllandeatt de
fraktadernaterialfri.n SS' underjordiska
fabriker till hernligagomstdlieni Sydamerika (6).

Dold arme
I fleracuropeiskalendersfoiktro berdttas
legenden om en dold arrnd, vanligwis
riddarepl vita hdstar,som skall komma
fram ur sina underjordiskagrottor ndl
landet dr i fara och slutgiltigt krossa
fienden.
En nynazistiskgrupp i Kanada, som
kallarsig SamisdatPublishers,anvcnder
sig av en variation pi denna legendfijr art
spridasitt budskap.I boken UFO - Nazi
secretueapon?avChristof Friedrich och
en person som bara 96.runder beteckningen Mattern, dr det inte riddare pi
vita hdstarsom vdntar i kulisserna,uran
"sisra
Hitlers
bataljon"som rned250 000
man kommer arr sli till fr5.nen stor bas
iAntarktis. Piden basenharsedankriget
Scirrieversflygande tefat vidareuwecklats,och her, menar man, ar ftirklaringen
till de flygande tefatensgita.
Christof Friedrich d.ren pseudonym
fur den tyskenazistenErnst Zundel som
uwandrade till Kanadaefter andravd.rldskriget. Han sti.r bakom ftirlaget Samisdat iToronto och har publicerar bc;cker
som Tbe Hitler u)e loued och Did six
million really die?. Den senare boken
rend eradeZundelen FJngelses
t raff 19 8 5.
Han dcimdes ftir lognaktiga pistienden
om judeutrotningen.
F O r - K V E ' r TN R r
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Under rdttegS.ngenftirkla rade Zundels ftirsvarsadvokat, apropi. tefatsboken, att Zundel egentligen inte trodde
att nazisternabyggt nigra tefat utan anvdnde boken fiir att f). publicitet och
kunna n5.ut med sitt budskapatt judeutrotningen aldrig hent. Ernst Zundel ar
fonfarande aktiv i nazistiskakretsar och
deltog bland annar i ett nazimotei Madrid i april 1992. (7,8)

sistastora ftste, varifr5.nde kommer arr
ta makten civervirlden me<lhj;ilpav sina
flygande tefat.
UFO - Nazi secret uteapon?dr etr
brinnande ftirsvarstalftir Hiiler och nationalsocialismen
som politisk ideologi.
"Den
kansliga konstnd.rssjdlen
i dcnnc
man proresterademot vad han sig hc;ll
pi att henda", skriver Zundel som ftirklaring till Hitlers idd att judarna holl pi
att ta over virlden. Genom fdrlaget
Antarktisk bas
Samisdat i Kanada kan man ocksi. kopa
EnligtErnstZundelsbokbyggdes
under tal av Hitler, kassettbandmed krigssingkriget en valdig basupp iAntarktis, och
er och vimplar.
dit fraktadessrora mlngder material och
Legendenom nazisternasUFO-bas i
personal. Basen ar fonfarande i funkAntarktis dyker upp litevarsransiUFOtion, uppger han, och er nu nazisternas Iitteratur och i ockulta skrifrer. Iddn

tycks ha en veldig genomslagskraft,kanske beroende pi att tefatsgltan aldrig
blivit lcist. Ufologen Eric \?.ynants i
Kalifornien pistir till och med att han i
Wien 1975 intervjuadeen person som
hadc varit engageradi arbetet med basen. Enligt'W'.L., som personenkallas,
kan flera ru.scnpersonervistaspi basen,
och man fungerarsom crr slagshernligt
sallskapoch anvdndcr flygande tefat for
att ni. olika platscri verlden. (9)
Mc d s t or s r as ann o l i k h e td r W .1 .. e n
ful IblodsnUromanoch hela historien nys,
mcn clen ir ett fint exempel pi vilka
b crd tt eis er
s om dr i oml o p p . M a n k a n j u
ocks5.tdnka sig mojlighcten arr nyna"plantcrar"
z.istiska
gruppcr
dylika pistienden frir att anvdndasig av dem i sin
propaganda.
Ouppklarade gl&tor
lrn myckct lisverd roman som rar upp
hcla detta mytkomplex dr \f.A. Harbinsons skickligt komponcrade och spd.nnandc Gmesis.Fcirfattarenhar lagt ner
ctt enormt arbcte pi att spi.rafakta tili
berdttelsens
ram och har fltt hialp frin
fleraav dc st<jrstaforskningsbibiioteken
runt om i vd"rlden,
bland andra Imperial
\i7ar Museurn i [.ondon.
I cn cfterskriftsdgerHarbinson:"Det
dr cnligt min bcdcimningfullt mrijligt atr
pcrsonal och matcrial fraktadestill Antarktis undcr kriget och att tyskarnavar
engageradei att bygg^gigantiskaunderjordiska komplex i Neuschwabenland
och att den amerikanska,ryska och engelskarystnadspolitikenangiende tefatiobservationerkan ha sin orsak i det scenario jag presenterari boken." (10)
Trots det uppenbart fantastiskaiiddn
dr Harbinson cippenfor mojligheten att
det kan ligga en viss sanning bakom
dessapist5.enden.
Det finns alltftir minga
ouppklaradegitor kring nazisternasaktiviteter i Sydamerika,menar han.
F.nannan mycket intressantkoppling
mellan nazism och tefat dr amerikanen
Ceorge Hunt'l7illiamson, ftirfattare till
fleraUFO-bocker och ett av de edsvurna

uFo's - nazi secr:t taeapon?
1974 au chisthof Friedrich, pseudonymf)r den
?tgort
ahande nazisten Ernst Zundzl.
vittnena till George Adamskis pistidda
kontakt med "venusianen"Onhtn D52.
Enligt JacquesVallde arbetadeVilliamson de forsta iren pi 1950-talet fcir den
"
amerikanskanazi-organisatio
nen silver
Shins" i Noblesville,Indiana.
Organisationen leddes av William
Dudley Pelley, som srarradeverlaamheten 1932. Han fick senarei.tra irs fingelseftir sina aktiviteter.
Efter kriget startade Pelley en ockult

grupp, Soulcraft, och en rasistisktid_
skrift, Vahr. Han skrev ocksi boken Srar
Guests,som utkom 1950. Medlemskap_eti Pelleysnazigruppoverlappadestarkt
Guy Balla:.dsI Arc.rcirelse.Willi"rnron
infl ueradeoclai ftirfattarenJohn McCoy
till hans bok UFO-Confdentialmed sin
teori att rystnadsgruppenvar en konspiration av en samling judiska bankmln.
( 11 )
Samma ryp av antisemitismpredikas

6
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idag av rymdmannen Hatonn, en utomjording som talar genom mediet Dharma (pseudonym for Doris Ekker) i Kalifornien. l)enne utomjordiske befilhavare Presenteras
som:
"Gyeorgos
CeresHatonn, Commander
in Chiel, Earth Project Transition. PleiadesSectorFlight Commznd, Interga/zctic
Federation Fleet- Ashtar Command; Eart h
Representatiueto the Cosm.icCouncil on
Earth'l'ransition" (sic) (12).
Antisemitiska id6er
F.ntidskrift i kvellstidningsformat-'l'be
Phoenix'Liberator-gqsur av Georgeoch
DesireeGreen,ddr Hatonns andligavisdom prescnreras
Ft;rfolket.
I dcn kan man ldsa atr koncenrrationsidgrcnu ndcr andravd.rldskriget
aldrig cxisterat och art judarna ir rcltentiil
alir onr. l-)crasplan dr att sprida anarki
och oro i varjesrargenornsin ekonomisl<a nrakt. Scdan, sdger [{atonn, bry,ter
inbt;rdeskrigut och makten f,r fbrlorad
tiil judama.
Avc,ni Sverigcfinns sambandmeilan
t'rtalir;iraidcr<ilsgi61
clcirUFO-rcirelsen.
LJndcr sina lbreclrag[rrukar konraktnranncn Sten l,indgren visa ett korr videoband med l-ars Adelskogh som utralar
"nergativa
sig om 1,'.{;
cmotionalitet".
Adclskogh er lcdarc for en tcosofisk
sekt.drir mcdlcmrnarnakallar sig hylozoiker cllcr csoteriker. FIan driver Insriturcr for hyk>zoiskastudier i Skovde.
Broschyrerfr5.ninstitutet delasut under
Stensftiredrag.
Cenom mitt intresseftir IJFO kom
jag i bOrjan av 8O-talet i kontakt med
Adelskogh, fascineradss av fiirfattaren
Henry T. I.aurencys idder, som hylozoiken byggerpi, och hj?ilptetill att bygg
upp dennasektunder cirka fem ir. 1986
kom det nd"rmastsom en chock fc;r mig
att jag svalt ett totalitirt bete bara ftir att
det pistods komma frin en andlig klilIa.
Jaghade godtagit fascistoidaoch antisemitiska idder bara for art de pistods
"mdstare".
komma fri,n
I tidskriften Scikarennr 8, 1982,skrev
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j^g ,n ling artik el, Vaming
ftr tryhzoihen, vrlken startade en intensiv dlbatt.
Trots det fina talet om positivt tdnkande och andlighet finns i hylozoiken
ndstan alla klassiskanazistiskaidder, om
in i draperad form: <iverminniskoidealet, demokratiftiraktet, teokratitanken,
bildningsfuraktet och antisemitismen.
Dessutom de i ockulta sekter vanliga
hoten mor avfdllingar, den gladjekiia
pl iktmoral en, minn iskoforaktersamrarr
motstS.ndare
betecknassom satanister.
Antisemitismendr en integreraddel
av den teosofiskalaran, grundad av
ryskan Helena Petrovna Blavat.sky.I sitt
sroraverk, Den hemliga liran, ftirklara_
de hon att judarna Arandligt degenererade, sjdlvi.ska
och sinnliga. l)enna antisemitism utvecklas viciare av Blavatskys
arwagare,Alice Bailey, som har blivit
ni.got av new age-rorelsens
andliga moder, dven i Sverige.

Ockult antisemitism
Bailey ftirklarar att judarna misslyckat.s
med sin evolution pi en annan planet,
darfor art de var ftir materialisti.ska
och
sinnliga.Som straffhardesattspi jorden
o:! alhar nagot av ondskansredskap*
offer ftir sataniskamakter.
New age-rorelseni Sverigetar med
<ippnaarmar emot denna antisemitism.
I-arsAdelskogh hi.ller regelbundna fciredrag pi diversencur age-center.Baileys
bocker och idder sprids och riversd.ttsi
Sverige av Stifteisen Tibetanens bokfond. I)en ockrrlta antisemitismen har
blivit rumsren"
Men varifrin kommer dessaidderoch
varftir slir de si.ldtt igenom och accepteras dven av bildade mlnniskor?
Den ockulta antisemitismenhar djupast sina rtjtter i gamla gnostiskatankegi.ngar, dar judarnas gud betraktassom
Satan och skaparen av den fysiska vdrlden. I den religi<isa
och gnostiskadualismen var det andliga gort och det fysiska
ont. Judarna associerades
med det frrirka, jordiska,sinnligaoch sexuella- alltsi.
var de onda.

"Judarnamiss,
lyckades med sin
evolution pi en
annan planet.
Som straff har de

satts hir pA
jorden"
"I)en

jordcentreradejuden saknar
sjdl" skrevden tyske nazistenAlfred Rosenberg.Nazismenvar gnosricismciverfttrd i politiken. Her servi orsakentill atr
Hitler inte baraville Fcngsla
och fordriva
judarna. Han ville helt enkelt utrota
judarna fri.n jordens
)ra, darfor art de
hindrade den verkliga mtnniskans andliga utvecklinggenom sin materialism.
Boken Throughthe curtainbygger pi
.
budskap fr5.n "hciga andliga rnastare,'
ftirmedladeavViola Petit XLd och Shafica Karagulla.Den distribuerasav lnsrirurer ftir hylozoiskastudier. F{erf}.r rnan
"x-gruppen",
vetaatt judarna,sornkalla^s
"...
d.r plutonianernas(satanis
ternas,H B:s
anmlirkning) forakrade och anvd.ndbara
redskap."(13) Vidare,arr "Freud var en
ond persongenom vilken ondskanskrafter, den SvartaLogen, tomde en flod av
snusk<jvermlnskligheten." (14). Notera att Freud var jude.
Att judarna sryrsav onda rymdrnlnniskor frin Pluto eller av den "svarta
Logen" ir onekligen en ny varianr pi.
antisemitism.Absun naturligwis, men
isikterna d.rinte ovanligai ockulta kretsar.
Flerasvenskaufologerir rFvdrrinvolveradei Adelskoghshylozoiksekt. Fcirutom Sten Lindgren, dven ingenjcirBertil
Kuhlemann, som pi sitt forlag Edista,
Kuhlemann & Co., ger ut bcitk"r om

E

'fibet,
mdstare i
budskap frin medier
och kontakter med folker som bor i
underjorden.
Bondfingaren
Jiiri Lina
Atskilliga svenskaufologer tappade siken hakan ndr de slog upp Expressen
den 1 1 juni 1992. En helsidadgnadesit
"bondfl"ngaren
Jiiri Lina". Anikeln tar
upp [.inasv5.ldsamtantisemitiskaaniklar i estniskprcss.
FstlendarcnJtiriLina dr forfattarctill
boken LrFO-forshning i Sotjetunionen
och kand {tireldsarei UFO-fragor. Jag
lardc kanna honom under min tid i
hylozoiken. Adelskogh och l-ina ftirenadcs genom sitt intresselor ockultism
och antisemitiskaidder.
Avcn Edith Nicolaisen, som drev
flirlagetParthenon,distribueradepi sin
tid antisemitiskapamfletter,men de var
bara avseddafc;r "den inre cirkeln av
Parrhenonsvdnner".Andra var inte tillrdckligt andligt utveckladeftir att ta del
av materialet.
S<irenBroman, Laxi.,krnd fiiredragshi.llare i UFO- och new age-grupper.
propageradeunder en tid for den schweiziskekontaktmannen Eduard Meier och
silde hans skrifter. En av skrifterna,
T'almud Immanuel , innehiller Jesu
"ofcirfaiskade
lera". I det kommande
samhlllet skall homosexuellamdn och

Noter
l.

2.

3.

4.

JacquesVall6e: Messengersof deception - UFO contacts and cuks, And/Or
Press,Berkeley,Calif., 1979,s.209.
Se till exempel Peter Cornell: Den
h e m l i g ak d l l a n .G i d l u n d s ,l 9 9 l . S p e c i ellt kapitel lV: Nazism och ockultism.
Tamligen seri6s iir ocks* Gods and
Beasts.The Nazis and the occult, av
journalisten Dusty Sklar. Thomas y.
Crowell, N.Y.,1977.
Renato Vesco: Intercept - but don,t
shoot. The true story of the flying
saucers.Grover Press,N.Y 197l. Ursprungligenpublicerad i ltalien 1968.
Rudolf Luzar:German secret weapons

organisationmed syfteatt spridadiverse
rymdbudskap.
Till och med tidskriften Arcanum,
ockultisternashusorgan i Sverige, har
noterarsambandetmellantotalitdra ideologier och "andliga" liror. I novembernumrer 1976 skriver man: 'Vi i red. har
emellan5.tmottagit trancebudskap att
inftiras i Medlemsbladet."Budskapen"
ir ndstanalltid av si.danhalt (ibland med
skrdmmande fascistiskunderton) att de
nbarr lempar sig for papperskorgen."

t5)

float fran vitrltt@a.1
dktenskapsbry.tarekastrerasoch "utstiitas och ftirbannasinfcir folket".
l)essa kosmiska Ni.irnberglagar forsvaradesav bide ScirenBroman och Sune
Hjorth. De allvisarymdmlnniskorna har
ju sagt si. Vem behover fiender med
"vdnner"
sS.dana
frin rymden? Sune
Hjonh ir en pensioneradgymnasielarare
frin Sundsvall,som srarraren egenUFO-

of World War ll. NevilleSpearman,
London,1959.
5. W.A.Harbinson:Genesis.Coryt
Books,
London,1980.KapitletAuthor'snore,
6.
7.

s. 595.
lbid. s. 598.
Walter Kafton-Minkel: Subterranean
worlds.l00000 years of dragons,
dwads, the dead, lost races & UFO,s
fr,cm inside the earth. Loompanics Unlimited, Port Townsend, Washington,
USA, 1989,s. 233-238.
Franz Gluckmann: Allt vlldsammare
nazister i Tysklandoch Osterrike. Arbetaren, nr. 24,1U6 1992.

9 . Eric Wynants: Notes on the Nazis,

Judar, homosexuellaoch Fcrgadedr
de vanliga syndabockarnai fasiistiska
oc1rockuha grupper, men d.veni mi.nga
UFO-sekrer grundadeav kontaktpersoner. Med tanke pi extremhcigerns
framgingar i Europa och den vd.xandcantisemitisrrrenfinns det all anledning arr se
upp med de idder som saluforsav ufologer som Sten l-indgren, Benil l(uhlemann, Jtiri l.ina med flera.
Manga UFO-intresserade och nerv
age-mdnniskorsvdljerlett ett totalitln
bete bara ftir att det pistis komma fr6.n
rymdmdnniskorellernigon andlig mdstare. Det finns all anledning att vara
u-ppmdrksamp5.dessatendenser,speciellt i v5.rosdkratid, ndr frihet och demokrari er hotade vdrlden.
H'ikan Blomquist

UFO's, the holy lance, the Vril and
Thule society and Antarctica. Critique
- a quarterly joumal, No. 7, 8, spring/
s u m m e r 1 9 8 2 ,s . 4 l - 5 5 .

t 0 . Harbinson,s. 605.
i l . JacquesVallee: Messengersof

deception, s. 193.
t2. Don Ecker: A neo-nazi ETI 'Hatonn's
world'- part l, UFO, vol.7, nr 4, JulyAugust 1992,s.30-3 l.
1 3 .Viola Petit Neal & Shalica Karagulla:
Through the curtain, DeVorss, Marina
del Rey,Calif., 1983,s. 537.

14. l bi d.s. 263.
15. BrevcirkelnArcanum,medlemsblad
nr 122,november1976,s.2.
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Distanseratom ufo-myterna
Hikan Blomqvist:
Ufo - i myr och uerhlighet
NTB/Panhenon, 1993.

tidsS"lder.
Liksom fcirr kommer frdlsaren
frin skyn, men inte som en Messias
omgiven av inglar, uran som rymdm1nniskor i memlliska drdkter som Flrdasi
hc;gteknologiskamaskiner. Sciencefiction har blivit nagot slagsserietidningsreligion.

gentligen handlar den har boken
merom kulten och mJternakring
ufon, dn om tefat och besokare
frin rymden. Det ar darftirjag rycker att
lnternationell bestseller
den dr intressant.Den handlar om hur
Ar l9B7 toppade en ufo-bok bastslljarufo-rcirelsenharvuxit fram, vilken kopplistorna for facklitreraturi USA. Det var
l i n g d en har t ill oc k u l ti s m o c h o l i k a
\Thitley Striebers Communion, som
politiskaoch religiosasekter,
och om vad
handlar om forfatrarenspisti.dda mciten
det 1r sonrfi.r en del md"nniskoratt tro pi.
med utomjordingar. Han skriverom hur
ofta helt absurdasaker.
han blev ombordtagen pi rymdskepp
Hi.kan Blomqvist sttnger sjd.lvinte
och utsatt fcirundersokningarav smi.gii
dcjrrcn flor mojlighcten till bescjkfri"n
varelsermed stora svartaogon.
rymden. Han d.rknuren till organisatioBoken fick strilande recensioneroch
ncn UFO-S\/[.RIGE,
som d.rden stcjrstaoch
sS.ldes
i civer6 nriljoner exemplarbara i
mcstscricisa
ufo-fiireningeni landetoch
USA. Vintern B8/89var den blandde tre
han har dgnatm1'cketrid dc senaste
rjugo bxt saljande
bcickernai Sverige,tillsamiren 5"tatt studerar-rfon.
mans rned Guillous 1 nationensintresse
Men han dr trcjtt pi att det olta dr de
och Holmirs bok om Palmemordet.
trocndetefatsmissionCrerna
som mdrksi
Pi. svenskahette den "Narkontakt"
ma^ssmcdicrna,
och av hans bok fbrstir
och mottes d.venhar av lovord frin reman att branschenar full av fa.ntasifl.rlla,
censenrerna,som inte brydde sig om att
me r cl i e r nr indr epar a n o i d as to l l a r.
forsoka bedcima om det har vlrHigen
kunde varasanr,vilket ju Strieberpisti"r.
Ufon eller terat?
H5.kanBlomqvist beskriverisin bok
I)e flesta observationer av oidentiJieraa.e
Striebers berd.ttelseoch fragar sig hur
.flygandeobjeht visar sig ha helt banala Strieber,rnedsinaabsurda
historier,kan
ftorklaringar,sisom arr der dr stjirnfall
fb ett si.dantenormr genomslagoch ett si.
eller flygplan folk ser.
okritiskt bemotande. Svenskaoch utNar de har fallen d.rborrrensadei.terlandskajournalister ftirefallerlika naiva
st5"rn5.grafr procent och det d.rdem som
och okunniga,skriverBlomqvist.
de troende ufo-fanrasrernavill furklara
Ett annat exempel dr Hikan Blomsom flygande tefat. De mer skeptiska
qvists beskrivning av Sten Lindgren och
kallar dem rltt och slett ufon - oidentihans rymdbroder.
fieradeflygande objekt.
Har talar Hikan Blomqvisr av egen
Nar det gdller observationerav utomerfarenhet,eftersomhan som toniring i
jordiska besiiharemenar Hikan Blomborjan av 7O-taletsjilv var med i Sten
qvi.statt det mesta tycks kunna ftirklaras
Lindgrens rymdsekt, den lntergalakiisi psykologiskatermer som visioner eller
ka federationen. Sekten har tidigare berena fantasifoster.
skrivits avAnders Dahl i hans bok "UppFreuds Iarj unge Carl GustavJung var
st5.ndelsenfrin tefatssekren",der fttrfalen av de ftirsta som studerade tefaten ur
taren beskriver hur det kandes att leva i
psykologisk synvinkel. Han ansig att
en auktoritdr och sluten fantasivirld och
tefaten var en av vi.r tids myter.
till sist trasasscinderinombords.
Att visioner och fantasiertar sig utHakan Blomqvist tog sig ut i tid och
tryck i form av tefat har att gciramed att
kan idag skriva om sekten med stor disvi lever i teknikens och vetenskapens
tans.
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Sten Lindgren har ofta inbjudits att
beritta om sinakosmiskakontakter, si.vdl
iriksradionsPl och P3,som iTV. Oclai
har forv5.nasH5.kan Blomqvist river att
journalisterna d"rsi okritiska. De li.ter
Sten Lindgren berirra om civilisarioner
pl Saturnus och derasutsd.ndakontaktpersonerpn jorden.
StenLindgren tror kanskesjalvpi det
han berdtta.roch avsikten dr vdl air han
ska fl tillfredsstilla vin behov av myr
och fantasi. Det d.r patetiskr, skriver
H5.kanBlomqvist.Men minga ungdomar lockas in i sina her sekter med en
osund atmosft.rav forakt for vetenskap
och sunt fornuft.
Vad finns lcvar?
Men, frigar jag mig: Vad finns kvar av
ufo-problematikennd.rman har sorterat
bon tokstollar, visioner, rena fantasicr
och stjernfall?Varfor igna en sror dei av
sitt liv it att granskafall dar mdnniskor
har sett konstiga saker?
Hi.kan Blomqvist beskrivernigra fall
som han rycker dr intressantaoch han dr
besviken pi den vetenskapligavdrlden
ftir att den dr si.ointresr"."d o.h k"llri.,nig, kanskefeg, infor studiet av ufon.
Men pi sdtt och vis forsri"rjag varfcir
forskarnainte engagerarsig;jag har svi.rt
att tdnka mig nagormycket mer svi.rforskat d.mne.Man kan inte gciraexperimcnt
och observarionernaav konstiga ljusfenomend.rsdllsynta.Berd.ttelr"m"gru-lasdessutomofta av observatcirenslcirutfattademeningar om vad det ir hon eller
han har sett.
Me;r hur det in dr med framriden fcir
den sericjsa
ufo-forskningen,sihar H j.kan
Blomqvistgjon en vil<tiginsatsmed dcn
har boken genom att visaufo-intresserade ldsaretill en mer skeptiskhi.llning, arr
inte gi i de vdrstafdllorna och inte rio pi
s5.ntsom redan dr vederlagt.
Ufl - i myt och uerhlighetar en av de
ff riktigt lasvarda bc;ckei om ufon som
finns pi. svenska.
Anna Schyn

Waldorfskola fick underkint
Ellen Keyskolani Stockholm,som Ir en av de mesr
kandaWaldorfskolornai Sverige,uppfyller inte kraven
for godkennandeav friskolor.Det beslotSkolverketi
slutatav mars 1994.
Skolanmiste darfor infor ldsiret 1994195endra
verksamhetensi att den uppryller skollagenskrav.
Annars kan skolanforlora sitt godkannande.
kolvcrket granskadeskolan under vi.ren 1993. En huvudfraga
ftjr skolverketsutredare var givctvis orn F.llenKeyskolanseleverflr de
kunskapcroch fardighctersom elcverna
i den vanligagrundskolanftr. Detta var
sv5.rtatt bcd<imaeftersom skolan i allmd n het int e delt ar i k o mmu n a l a e l l e r
centrala kunskapsmdtningar("centrala
prov"). I stdllct gjorde Skolverket en
bed<imningutifrin mera allmdnna faktorcr som timplanen, kursplanen,leromedlen, arbetsformerna och lararnas
kompetens.
Ndstanallaskolansldrareharwaldorflararutbildning.En del av dem har dessftirinnan hogskolcutbildning,andraen"l
bart gymnasium. nigra fall" har lerarna dvenvanlig lararutbildning.
Veckotimmarnai svenskapi lag- och
mellanstadietutgor enbartcirka 45 procent av vad grundskolanslaroplan foresl<river,och pi hogstadietendast66 pro"si
cent.Awikelsen dr enligt Skolverket
stor att det dr weksamt om Ellen Keyskolan pi annat sltt kan kompenseraeieverna ftir detta bonfall av unden,isning i
svenskemnet".
Waldorfskolorna utg5.rfri"n en sammanhillen L2-irigskola. Det inneblr att
en del av de temen som enligt grundskolans leroplanska behandlasi grundskolan har tas upp forst under gymnasiei"ren. Detta glllcr fremst orienteringsdm"Dct
ar darfor tveksamtom utbildnen.
ral

ningen i dessadmnen under de fcirstanio
i.ren verkligen morsvarar skollagens
krav", skriver Skolverket.
Brist pi laborationslokalermedforde
att skolan vid inspektionstillFrllethade
svi.rt lor att ge elevernagodtagbarakunskaper i frsik och kemi. Dock pagick
byggnadsarbeten
som skulle ftirseskolan
med lokaler fcir dndamilet.
I intervjuer var elevervid skolantveksammatill om skolanholl det allmlnna
skolvdsendets
standardi fragaom narurorienterandec.mnen(sdrskiltteknik och
d a t a k u n s k a p ) ,s a m h e l l s o r i e n t e r a n d e
"nutidsdmnen,
och ungdomsfrS.gor"
samt andra religionerdn kristendomen.
Deremot ansig de att sprikundervisningen hc;ll god kvalitet.

E6na lirol*ieker
I reklamen lor'Sfaldorfskolan framhills
det stdndigt att elevernaredani de lagsta
"skriver
S.rskurserna
sina egnalarobock"skriver"
er". Minga tror att
her betyder
"ftirfattar",
men det ir fel. Det betyder
"skriver
av".
I Skolverketsrapport konstaterasocksi att elevernaistor utstrd.ckningtillver"genom
kar sina egnaleromedel
att skriva av vad lararenframftir muntligen eller
skriver pi. tavlan". Det dr ftirst fr5.noch
med S"rskurs
6 som eleverna,utciveravskrifter och diktamen, ocksi ftirfattar
egna texter utifrin det som lararen gir
igenom.

Elevinflytande
Avsnittet

om elevinfll.tande d.r kanske
det intressanrasre i Skolverkers rapporr,
och vi ska darflir citera ett lengre avsnitt:
"Skolan
saknar i dagsliget sAvil klassrAd
som elevrtd. Enligtskolan syftar undervisningentill att fostra eleverna till demokratiska minniskor. Detra skall dock
inte ske genom ett formaliserat elevinflytande. lsfSlletska demokratifrtgor diskuteras nir dessanatudigt kommer in i
undervisningen.Under de f6rsta fem-sex
iren iir elevema enligt skolan inte mogna att delta i planeringav innehlll och
arbetsformer i undervisningen.Enligten
av lirarna 'hommor man en positivutveckIingav borneti defta oyseendeom det stcills
inftr valsituotioneritidigodr. De ftnto sex
&ren skall elevernofinna en tryggheti
liiroren, de vuxnostdr ftr dsikter och omddmen. Liirorentir den som yet vad somiir
rdn ellerfeL' Enligt huvudmannensbed6mning uttaladesdetta i ett'ndgot
affekterot tillstdnd.Sko/ons uppfanningiir
naturligtvismer nyonseroddn sd'.
Av skolanskursplan framgir att'From
till pubertetenmdste liiraren vora en oukte
ritet, dvs en som mon litar pd och kdnner
trygghethos...Eornetsutveck/rngiir lagbunden. Vogen till frihet och sinne for jiimlikhet
gdr i)ver auktoritet Man sonn auktoritetdr
motsotsentill ouktoritdrWre makt'.
lnfor besoket ifrlgasatte skolan
ldmplighetenav att Skolverkets representanter skulle treffa en grupp elever
frAn ltg- och mellanstadiet f6r att samtala om elevernasuppfaaning om sin
skolgtng. Det uppfattades som sirskilt
weksamt atr ett sldant samtal skulle iga
rum utan nirvaro av nlgon personal frAn
skolan.Som motivering angavsovansrAende beskrivningav barns uweckling.
Enligt de intervjuadeeleverna ar
graden av elevmedverkan/-inflytande ltg
pl skolan."
Skolverket diskuterar

inte varifrS.n

Valdorfskolan

hamtat sin syn pi elevinflytande och lerarauktoritet, men synsdttet er hemtat i trogen efterfoljd frin

Rudolf Steinersskrifter i emnet. Her
finns en rydlig konflikt mellanSteiner
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och skollagen.Enligt den senareskaelever pi alla stadierhar inflpande <iverhur
deras utbildning utformas. Skolverket
konstaterardennaskillnad isin rappon:
Enligt Skolverketsbed<imningdr Ellen Kcyskolanssyn pi elevinflytandefor
eleveri irskurserna 1-6, som den kommer till uttryck iskolans mildokument
och i uppldggningenav den dagligaverksamheten,inte i tjverensstdmmelse
med
vad som gdller ftir det offentliga skolvlsendet.Skolan uppfrller darfit inte pi
denna punkt skollagenskrav.

En nubbe ftir

hiartat?

i och di publicerar tidningarna
I\
I
! nyheten om art en regelbunden
Y
dls alkohol enligt u.inrk"p..,,
senastercin ger ett visst skydd mor hjertsjukdomar.
Journalistiskt 1r det en perfekt nyhet:
den handlar om en ingslan vi alla kanEkonomi
ner, den ger ossabsolution for ni.got vi
Fcjrutom kommunbidragen dr skolans
har hatt lite diligt sarnvereftir, och den
stora inkomstkdlla elevavgifterna,som
ger oss dessutom tillflille att moralisera
"foreldrabidrag".
kallas
Di inspektio<iverde nykterhetsivraresom mo raliserat
nen genomfordes var S.rsavgiften72A0
6ver oss.
kronor for fiorstabarnet. (Halv avgift for
Ibland har tidningarna senareinfort
andra barnet, och ytterligarelagreavgift
aniklar der nigon experr ifrigasc.tterdet
for det tredje.) LdsS.ret1993194var 5.rsvetenskapliga underlaget for uppgifteravgiften 4800 kronor fcir forsta barnet
na om alkoholensnyttighet, vilket inte
(med motsvarandejlmkningar for sysbrukar ges lika framtrddande plats som
k o n ).
den ursprungliganyheten.
Dessutom bidrar minga foraldrar till
Det dr sv5.rt att bed<ima vclder av
skolansekonomi genom arbetsinsatser
dylika rapporter, i synnerhet de som
av olika slag(stddning,kokstjanst,bygginflutit underden senastetiden, och som
nads- och reparationsarbeten).
citerar ledande facktidskrifter som Lan"proElevavgifternauppgesbl a tdcka
cet och .Journal ofAmerican Medicine.
fiikostnader i form av dyrare materirl
Hur fullstindiga och korrekta ir referaoch hojda matkostnader".Materialkostten?
naderna 1r dock inte hogre d.r for den
allminnagrundskolan,och derfor d.relevtimplig dos?
avgifternaenligt Skolverketsbediimning
Vilka foljderftr folkhalsan
flr engeneoskaligt hoga.
rell rekommendation om ett dagligt alSOH
koholintag? Vem skulle rekommendationerna g:illa? Alla med <ikad risk for
hjanproblem? Alla ijver en viss ilder frrtio, femtio, sextio?Ar undersokningarna si vdl underbyggda att helnyktra
bcir uppmanas att tivergesina principer
ftir att oka sina chanseratt leva langre?
Och vilken dr den rekommenderade
dosen?Ett glas lattol di och di eller ett
par glas vin eller en snaps varje d"g'?
Finns det en risk att personeri riskzonen
vdljer att misstolkainformationen som
ett stdd f,orfortsatt <iverkonsumtion?
Vilka lorklaringarger forskarnatill de
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uppgivna godaverkni ngarna?H ur mycket beror p5.samvariation mellan gynnsarnma livsstilsfaktorer och m5.ttlig, "lkoholbruk?Ar det alkoholenallenaeller
kanske ett imne i druvskaler som ger de
istundade verkningarna?
Felkallornair legio i denna sortsstudier. Vid en tidigare underscikningvisade det sig t.ex. att kontrollgruppen (personersom aldrig drack alkohol) inneholl
patientersom slutat dricka sedande fltt
beskedom att de var svin sjuka!

Nyheter eller rid
Som s5.ofta finns det m5.ngafrigor men
fh svar. Den har gingcn dr det dock
viktigare in nigonsin att allminheten
fir aktuella, fullstlndiga och opaniska
besked om lekarvetenskapensstindpunkt. Bor inte Folkhalsoinstitutetfijrsijka skaffasig ett underlag ftir en allmdn
rekommendation om v5.rlivsftiring?
Frigan ii.rom pressenskcitersirt uppdrag som allmdnhetenhar ritt att krdva
eller om journalister och redaktijrerfaller ftir frestelsenatt skriva det som vi
ldsarevill ha - goda nyheter snararedn
goda rid?
Niels Houmiilbr

Att siika Gud i fV
om AIewAgt-riirekensuetenshapssyn
Gud spelarinte tdrning.
Si saAlbert Einsteintill
Niels Bohr. Det var aprope
Bohrstolkning av den
lcvantftsikaliskateorin dar
slump i naturengavsen
framtrddanderoll.

En av de fcirsra i denna genre var
Fritjof Capras FysihensTao, som blivit
en bestseller.Gary Zukavs De dansandz
lVu Li-mAyarnL som d.ren mer vederhaftig berd.ttelse
om den moderna frsikens historia frin sekelskiftetfram till
idag, bar oclaispir av resonemanger
om
att f'sik och meditation ir etr willingpar. Fysiken ger en yrrre, mystiken en
i n rev d gmot i grundensammakunskap.
Det finns nu mi.nga fler fctrfattare
som pekar i sammariktning, med titlar
ciregen delville Einsteinhilla fmt
vid gamla principer, orrr kausa- som Mysticism and the IVeu.,Plrysia (Militct och realism i kunskapssyn. chael Talbot, 1981), Gud oclt den nya
F,nligthans uppfattning fanns trots allt fi,siken(avfrsikern Paul Davies, 1983;sv
cn av nrdnniskornaoberocnde,objektiv c j v e rs d t tni ng
1987 och -88). C apra har
verklighct och den kunskap fysiker fir
gi.tt vidarei sinaspckulationer med The
turning point (1982) och Uncornmon
ti a rn br jr s pc giaolik a d i me n s i o n e ird c n .
tu i s d o m( 1988),B okcn om " vdndpunk[)e r fi nns t ill oc h m e d c n d j u p a reo rd ten" gcirgdllandeatt vi lever i en tid dl
n i n g , m c n a d cI ' . i n s t c i n .
det vdxer fram ett helt ny'tt paradigm
ldag bestridsh,instcinsrcalisrnav populcrv'ctenskaprliga
fcirfattaresom med over hela linjcn i vetcnskaperna-s
varld,
kvant$.'sikcnsor',rutgingspunkt hdvdar ett som bygger pi ctt crkennandc av en
a tt-,'c r k lighc r c: rirrc n i l l u s i o n .l )e n d r e n andligheti naturenoch md.nniskan.
ko n stnr k r i< ln
avv ir eg en h .i a rn aD. u k a n
h a <i c n v c r k liehetdu v i l l , b a ra d u b e - New Agle
"den
New Age, ungefdr
s t a m m c rd i g .
nya tidsiidern",
Samtidigtmenardeocksi arrder finns dr en samlingsbeteckning
som anhengaen djuparc ordning, men den dr kos- re av den nya trendengivit sigsjalva.Det
d.ren mi.ngrydig och svirdefinierbar rcimisk. Den modcrnafrsiken bdrjarkomma fra m t ill s am m ain s i k tc rs o m g a m l a relse med religiosaoch mystiska inslag
rjsterldndska
mystiker haft secianlange. som fcirbryllar.Att scikagciraden "nya
(ludsbevisctfinns i kvant&siken.
frsiken" till grund fcir en nyandlighetdr
ett av de viktiga kennetecknen, men
lingt ifri.n det enda.
Fysikens Tao
Idcn om en parallell mellan vad som
Fcirutom populera utlaggningar orn
"nya
den
kalla^s
moderna kvantfysikens,bootsrrapden
den
kvantrelaf,tsiken",
tivistiska,och mystiken,finns ien mdngd teorins,strd"ngteoretikers
och kosmologerssenastercin,ing5.rocksi experimentebocker som kompopularvctenskapliga
rande med holistisk medicin. meditami t p i s enar ct id.

tionsteknikerfor att uppnS."akernariva
medvetandetil lstind", psykedelika, bantningskurer,kinesiskskuggboxning, mentaltrd.ning,japanskkampspon, alternativ grcinsaksodling,
osterlendskfilosofi
och mycket mera.
Bland gurus rdknasmystikern llrishnamurti, ekosofen Gregory Batesonoch
fysikernDavid Bohm. FritjofCapra och
G"ry Zukav dr bland de som suttit vid
dessasftitter i Kalifornien, ndrmare bestdmt vid konferenscentret
F.saleni en
paradi si sk
mi l j o pi en ki i ppa int ill St illa
Havet.
Psykoterapi med fysik
Fsal enhar si tr namn cftcren indiansr am
som en gi ng boddevi d den vackr aBiq
S ur-kustcn.C cntrethar funger arsom en
sanriingspunkr
ocl'ren kallafcirminga av
de nymodi ghcrcr,rch
tanka rom cn andlig rransformationsorn ftirknippasmccl
New Agc.
Psykotcrapiar cn hrirnpclarc,vilkcr
mcrks bland annat genom atr Fialens
byggnader,dd"rworkshops och konferensdeltagarc
inkvancras,har sinanamn
efterolika personligherer
som varir med
"The
om att grunda
Human Potential
Movemenl" _ rcirelsen
ftir mdnniskans
uwecklingsmojlighcter.De fl estaharvarit
psykologeroch rerapcurer,
och tankendr
att fcirdndramd.nniskanoch samhlllet
genom att ta varapi. g<imdaresurser
sonl
hittills endastbeherskats
av gamla mystiker, naturldkare,asrrologermed flera.
Ankny.tningen till fysik gcr en viss
vetenskapliglegitimiret,samridigt som
delar av en mer sammanhengandctankebyggnadgrundaspi metaforiskareso-
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slken
nemangsom hd.mtarinspiration fri.n en
uppsjciav kvantfrsikaliska idder.
Tidskrift en Cal ifornia Businessgjorde 1986 en undersokning bland 500
f<iretagare
och ftiretagsledareoch kunde
d5. konstatera att mer dn halften hade
utnyttjat ni.gon form av medvetandehojandeteknik.
"Aven
o m dessamlnskl iga-potentialkurser dr vanligarc i Kalifornien dn pi
annat hi.ll, havdarndringslivsexperter
art
de vixer snabbastbland utbildningspaketcn for foretagsledare"(Robert Lindsay, l{eu Age. Mrinniskan sin egenGud,
'l'empus
1 1 / 10 , - 8 6 , n r 1 9 9 ) .
Kritikcr finns ocks5.,inte minst i ndringslivet.I Svcrigehar SAF-direktciren
Rolf Lindholm ien rekommendationp5.
btsidan av Willis Harmans och Howard Rheingolds bok lrupirationens dgonblick. Om bur idier uppstAr och hur nun
kan utueckla sina dold"a resurs€r,1988,
"bry'rer
skrivit att fcirfattarna
upp invanda, intcllektualiserande
tankestrukturer
och ftjrltrserden skapandemdnniskan."
A andrasidanhar de kulturkonseryativa i nom'l'i mb ro-forlagethillit sigganska kailsinnigatill nyandlighetenslitteratur. New Age-rorclsensalsteranvd.nds
flirigastav konsulterimentaltrdning.Ett
aktuellt exempelhar varit idrottspsykologen l.ars-Erik Unestihls distanskurs
som gick vid Hcigskolani Orebro, ddr
den nu har lagts ned pi grund av det
stora inslaget av o- och pseudovetenskaplighet.

Fiirnuftskrisen
Intressetfiir personlig uweckling genom
mentaltrdning och dess blandning av
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modern fyrik och gammal mystik i en
filosofiskciverbyggnadsammanfallermed
en trend i samhd.llersom vdnder ryggen
mot det rationella tinkandet.
Den fi nskeverenskaps
filosofenGeorg
'Wright
Henrik von
pekar i sin bok
"Vetenskap
och ftirnuft" pi hur det i v5"r
"...olika
tid uppkommit
antirationalistiska protqsrer,vidskeplig tro p5.iivernaturliga krafters och makters sryrning av
v5,raoden och olika vishetsldror om det
rd.ttasd.ttetatt leva-Bongl<;mda eller nya

former av magi odlas igen.
Pifallande ofta har forkunnelserna
rcitteri cjsterlendsk
religionoch visdom".
G von \il7righr d.ringen vd.nav enogdhet
i akademisk vetenskap, utan wd.rtom
uppmanar han till kritik av allaformer av
absolut rationalism. Dd.remot dr han
mycket oroad av dessastrcimningarsom
parasiterar p5. "ftirnuftskrisen" och gor
irrationalism till en dygd.
Den tid som beharskasav rationellt,
vetenskapligttinkande dr en krigsharjad

r3

Ill|

Fysiken Eieren
yttre, mystiken en
inre Yagmot i
grundensamma
kunskap.

tala trdningen kan tinka sig frisk.
ning i v5.r kultur, speciellt under och
efter andra vdrldskriget.
En macFsk-mystiskkausalitet
Om det nu kan visasatt det skett ett
'kan
grundlaggande perspektiv- eller para- Vad en sten betrlffar, sdgerCapra,
digmskifte pi detta omride, som sdger jag inte tillskriva den ett medvetandeur
oss att det inte finns nigon objektiv det perspektiv dar jag ser det som en
distinkt entitet. Men ur den synpunkt
verklighet, utan vi ar fria att skapa den
dar jag ser det som en del av ett stijrre
och
anti-realism
verklighet vi vill, si f"ar
satsa-pi-dig-sjalv-fiiosofier en starkare system, universum, som d.r medvetet,
skulle jag sdga att stenen liksom allt
stC.llning.
annat deltar i den stora medvetenheten.
Den gamla newtonska frsikens sltt
att tdnka - V:irlden som en maskin, Mystiker och folk med transcendenta
determinism och reduktionism- har erfarenheter- typiskt - skulle placera
sig sjllva i detta st6rre perspektiv', det
tjinat som modell pi m5.ngaandra omkosmiska medvetandets(Uncommon
till
klibeteendepsykologi
frin
riden,
V
isdom, s. 141).
Capra.
siger
ekonomi,
och
nisk medicin
Shakti Gawains bok Kreatiu uisualifrin
den
oss
frigjon
Nar den nya frsiken
och miljoutsugandeera.Upplysningens
Anurind din fantasi och skapa dtt
seing:
vlrldsmekaniska och deterministiska
och det modernasprojekt har gjon bandu uill i ditt liu (1987) ger fordjupning i
bild som ftirknippas med Newton, miskrutt. Denna riirelseskamp mot fordote konsekvensenocksi tas pi alla andra det magiskatlnkandet.
mar, mltbildningar, skrockoch pseudoHuvudtesen dr att man kan omprovetenskapensomriden.
vetenskaphar visat sig di;lja en elitism;
grammera sitt liv genom inre mental
fysiken tog for givet att
Den
gamla
"Tenk
ett maktmonopol som herjat i vetenskadig Variden
omprogrammering.
det finns en Ftre verklighet om vilken vi
pensoch expertisensnamn och som skakunskapergenom vira sin- som ett praktfullt paradisi vilket alla du
frr
objektiva
pat vapenarsenaleroch nya former av
nen. Den nya fysikens mest grundlagden ena mdnniskans fonryck av den
gandepremissskullevaraett fornekande
andra.
avdensamma.Observattirenoch det som
Den nya trenden d.r att komma ur
tillhtir en och sammakosmisobserveras
dennasituationgenomatt satsapi mjukka vd.v;det kvantfysikaliska experimen"intuition" istellet for
het. kansla och
tet stiir den subatomdraverkiigheten,pi
fornuft. Inga fastahS.llpunkterkan finett sidant sd.ttatt visjdlv kan bestlmma
nas ndr det gdller vetenskaplighet.Nya
om resultatetskabli lornimmelsenav en
vetenskaper,pseudom)'ter,gofi kdPsmys"panikel" "uig"
den ena uteeller en
tik och esoteriskreligion flper in i varanmdtning av
lilaom
sluter den andra,
dra.
rcirelseuteslutermiijligheten att ta fasta
Det nya tlnkandet vdntar sig inte
"plats".
"rationella",
pi
utan
lengrefralsningfrin det
I den nyandliga tolkningen smeker
"emotionsllx" - den kanslofri.n det
i sina experiment delar av
kvantfrsiker
Drivkrafter
mdssigaupplevelsenav Verlden, livet,
vdsen,dar andeoch materia
kosmiskt
ett
o Sekularisering
och behovetav en
Man sokerinte
kosmosoch md.nniskan.
i vAr tid.
er oskiljbara.Vi som mlnniskor Ir en del
referenspunkt
andlig
tekniskaoch ekonomiska
vetenskapliga,
funktion.
kosmiskasmeten- i sjdlvaverket
av
den
legitimerande
o Fysikens
utan omvlndelsertill ett
dctaljlosningar,
alla
darav
sjelva;
av
oss
berijr vi en del
o Kommersiellakrafter, blandannat
n1'ttsinnelagoch ett ny-tthandlande,och
dessaparadoxeroch underligheter.
ledarskapsutbildning.
den programmeras,baravi vill det.
'l 'ank
Popularvetenskapligaforfattare som
fysikensbegreppsliga
o
Den klassiska
pos it iw! - s i l y d e rb u d s k a p e t,
"den
nYa
stora vdxlar p5.
drar
Capra
kris:
viirldsbildskrisen.
och kapitalstarka krafter driver Pi, ry
fysiken",och terapeuternagir c.nnulango Milj6krisenoch sugetefter ekoandlighetoch den terapeutiskakulturen
"rnind
re. Enligt dem dr det en frigaom
logiskttiinkande.
dr en lukrativ business.
pi nyorienteringi
over mattsl" - md.nniskorhar resurser
o Parasiterande
paradigmteori
si att tanken kan ordna materia- sepi
vetenskapsteori,
Fysikens centralitet
eller
teskedar,
bojer
han
nrr
Geller
Uri
med mera.
Fysikcn har alltid haft en central stallmensom med den rC.tta
cancerpatienten
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trdiTaruppleversammafullhet och civerfl ci d so mdu. Njur av de tti l l fu l l o . F a ro m
du cinskartill andraplaneteroch finn dar
mirakulosating" (s. 67).
Om du intc lyckasbcror det pi dig
"Dc
sjllv.
som inte uppleversin Verld
sorn rik och 1'mnigrror pi nigot plan pi
knapphetsprogramrncring hellre dn cjvcrfl o d . Av ok unnighet h a r d c a n s l u ti ts i s
ti l l d e n v anligat r on pl fa tti g d o me n os c h
kn a p p h c t c nsoundv ikl i g h e t,o c h d e i n ser intc att dcn )Trersraskaparkraftcn
vi l a r i h ander na( ellc rsn a ra res i n n e t)h o s
va r o ch en av os s " ( s .6 5 ).
It's all in y our m ind, s k u l l ema n k u n na sdgapi engelska.Verklighctcnd.rvad
d u g ci rd ent ill, pr ec is . s o rn
i k v a n tfl ' s i k c n .
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Liisa metaforel
I o ch m c d at r nr an r , d n d e rra ti o n a l i tc t
'l-antras
dr en indisk text och Shivadr
o ch o b jc k r iv it c t s ans p riry
k g g e ns, i fi n n s
gud i hinduernasreligion."I)er
intc hcllcr samma kritcrier ftir bcvisfii- danserna-s
dr helr otroligt att dessaantika rexrer
ri n g o ch v alidit et .
s
k u l l cta l aom rummcr som en substans
Rqsoncrrrang
kan isr;illctb,i'ega^s
upp
som
innchillerinkapsiade
kraftlinjer.Det
kri n g mc t af or c roc h pis ri c n d c n o m p a dr
bara
under
dcr
scnastc
i,rhundrader
ra l l cl l i t c tm c llan ur s ag o ra v a n ri k am ),s sonr
den
vdsterldndska
vetenskapenhar
ti kcr o c h m odc llc r i dcn mo d c rn a fu s i kunnat fcirsti.rummcr pl icke-cullidirk,
ken. l)ct rdcker mcd a.ssociationer
och
i mp rcs s ionis t is kkaopp l i n g a r,s o m i o c h maner och tdnka sig cn krcikning.lv{en
'fantralor sig,om man mediterar civerdem, kan fdr mingaseklerscdanhenvisade
te x tc rn ati i l expansi onoch konrral i ti oni
fls att fiarnstS"
som sjdlvklara.
s a "( s s .11 8 - l 1 9 ) .
F.ttti'piskt sdtt arr rcsoneradr att fljrst A k a
"Akasa"
d.r cn slags ursubstans.som
rcdog<irafcir cn tankeab.straktionhos
tdnks
bli
differentierad
mcd tidcn och
frsiker f?irarr scdan hdvda:Men se der,
som
dr
urkraftcn
Praknri-saktis
sare.
dctra fannsju rcdan hos de cisterldndska
Akasa
och
supergravitationens
substrat
nrystikernal
F.tt bra exempclpi detta Ir Michael jdmstdilsi derta resonemang,och derra
"om
'['albot
vi
i Mysticism and the l\,/eu,Physics. dr vad som skulle hevisas-rfri n dcn rel i ei 6satermi nol ogi n,
Si hIr skrivcrhan clm gravitationsreore- b o n s e-l'antralc,ran
sessom en antik gren
ti ke rnJo hn W heeler st o l k n i n g a v re l a ti - si kan
a
v
k
v
a
n
rtcori
n"
(s.
I i 5).
vi sti skr unr - r id:
"\Thccler
Antaiet
exempel
pi hur nigot i en
forestallcrrig ... inregrcracjsterldndsk
reiigios
tcxt
plockasut ur sin
de maskhS,l
som ft;rbinder alla rr.rmmcrs
rcgioncr...dar clektriskakraftlinjcr t,vcks kontext fijr att jamftiras med tankeabk o mma s am r nanoc h s j u r-rk ian i ru m ri - straktioner i den moderna fusikenkan
dc:nsvdvnad, liksom tri.dar som dras mlngfaldigas.
Capra fttr sin dcl ar lite rner iterhillgenom cn tratt". ()ch si: "Detta:ir civersarn,men tar lastapi samnraslagsplstira-skandc,
cftcrsomTantrastalarom rummet som gcnomsyrarev kraFtlinjersom e n d c n o m parai l el i i rctcl l er strukturl i khct mclian mystiska rankar och idder
kalla^s
Shivashi.r".
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i nom kvant$' si koch rcl ari vit er sr cor i.
H ansresonemangverkarlite ri rnI igare, dcrftir att han oversarrerfrin bicla
hi l l ti l l en sysremreoreti sk
te r m inologi
som sedankan fls arr beraen du bbclrncni ng, m1' sti kernssi vi l som h'sikcr ns.
l)erra skullesamtidigtvara crr inrve fijr
samma bakomliggandekosrniskacnhcr
som de w i . kommi t i r pi ol i ka vagar .
Ontologi och epistemologli
P i sti enden om l i kher el l er n r et af or isk
sanrstdmmighet
rnellannr;'stikoch fi.sik
rcj r tvi pl an. A cna si dan fi nns r esoncmangom verklighcten.s
beskaffe
nircr.dcr
sorni filosofiskrspraLli
kallasfbr onrologi.
l eranom vad som Ir, ti ngens"r , ascn".
A
andra sidanjcmlors si.danrsom rcir hur
vi fl r kunskapoch vad kunskapr cn
inncbc.r,d v s epi stemol oei
el i crkr. inskepr slll d l l .

l )i dct ontol ogi skapl ancr hit r . r r r i
h e n v i s n i n g at irl l u n i v e r s u nslo mc r rs l l g s
kosrni skrndtvcrk;al l t hange rsar nnr i. r n.
H ar fi nns ocksi hol ogramnr ciali>r cn.
B i de rnysri kcroch modernafi ' sikcrskr r ll e ha kornmi t fi anr ti l l hur delriill. rt lnns
i dct sroraoch tvart< l nr.[)cnn a nict . r t ir r
rir dock orntvistad.New Agc-ps1'kirtrikern R. D. L.aingproresrerar
och nlcnrr
art har man gj on uFp nrcd Neu, r ons

Ordet 'paradigm'
har utvattnats till
menin$sliishet,
exempelvis'det
nya paradi$met'
som samlin$s'

begreppfiir
allehanda hopkok
aY Yetenskapli$a
fragment och

religitisa traditioner
rl ckanis k av dr lds bi l dfi n n s i n g e na n l e d ning att ersrittamaskincn med hoiog ra mm c ts om m c t a fc rr.
ilcskrivningar av svarta hi.l, hevdar
ma n ,f annsr c danide a n ti k arn y s ti k e rn a s
"l)et
rexler:
makrofrsiska svana hiler
o ch S iv a bindu dr id c n ti s k a "(' l ' a l b o t).
N{r's t ik er nas
henv isn i n g atir l l m i .n g an i vicr ir,lrr rncdvetandekopplasihop med
fsikernas idd om *r^-, fem- och ming"Sri
d i r n c n s i o n e l lrau m .
A u r o b i n d o sl e ro r 1 r idc nt is k am ed J o h n A. Wi re e i c rs
"intimations"
( s . 1 3 5 M i c h a e lT a l b o t ) .
Pi det epistemologiska
planettar man
fiam dcrraarr m1'stikeroch kvantfysiker
ej beter sig som lskidare, som forskare
ska i det newtonska paradigmet,utan
som deltagare.Mystiker ftiregriperfysiken i civergi.ngenfrln iskidar- tilldeltag a ri ns t allningen.
i bida fallen uppfattasocksi verklighetensom en drom. Detta att kvantfysil<aliskaabstraktionerfinns i forskarnas
huvuden jemstallsmed mystikernasavvisandeav iden om en objektiv verklig"derute".
hct
Och si kommer detta med
att m1'stikern/fisikernskapar sin egen

r6

"verkligher"--der

dr bara en fri.ga om
mentaltrd.ning.I tabeliengesen civersikt
civerni.graav de kopplingar som brukar
gcirasi den aktuella litteraturen, med
mer eller mindre halsbrJ'tande
analogiresonemang.
MAff pi vetenskapliElhet
Fcir att kontrasteramotsd.ttningenmellan forskning och New Age-folkersi.be"n),t,"
ropandeav ett
paradigm, kan det
vara vdrt att friga oss vilka kriterier vi
egentligenhar pi verenskapligher.
Inonr
vetenskapsteorin
har man civergivittron
pi klaragrdnsdragningskriterie
r som kan
skilja mellan vctenskapoch ovetenskap.
Men betyder detta att det inte finrrs
nigra skiijelinjeralls?
Enligt min mening kan forskarsamfund och New Age-kulten jdmfcirassom
kulturftireteelser.
De skiljersig i avseende pi ert eros eller en ideologi,ndr det
gdllerkunskapskritericr,och rent sociologiskt.Forskarsamfund
brukar h51lasig
med en hederskodexsom bland annar
s{er att man inre ska friska.Det finns
epistemiska
kriterierfcjrkritisk provning
av nya hypoteser,oclr err pecr reviovsystemsom institutionaliscrars
i form av
kol legialaprcivningsfcirfaranden
hostidskriftsredaktioncr,forskarrid och i sakkunnigprcivningfor tjenster.
Nu d"rdetta en idealbild,och forskare
rdttarsiginte dltid eftersin hederskodex
ellerkritiska bednmningsprinciper.
Alla
vet att det finns favoriseringtili formS.n
flordem som skriver i sammaforskningstradition som man sjdlv,medan foretrddare ftir en annan forskanradition har
svS.rare
att bli publiceradei en tidskrift
som beherskasav rivalerna.
Men Indi, ndr stora avsreggcirsfi5.n
principerna,si trdder kritik och sjdlvsanering in; resonemangbyggerocksi pi
att citera andra, men inte i cienauktoritetsdyrkande anda som ftirekommer i
New Age, som ndrmasthar ett regelsystem som p5.minnerom frdlsningslerors.
Med andra ord finns pitagliga skillnadermellanNewAge och vetenskapens

kultur, i fragaom eros,kunskapskriterier
och peerreview-sysremet,
bristfalligtsom
det dr.

Paradigfmbe$rcppetsbankrutt
Inom vetenskapsteorin
fiirs en stdndig
diskussionom kriterierpi vetenskaplig'fidigare
het.
fannsen tendensart enban
severifikarion,upprepbarhetoch hi'potetisk deduktion som kenneteckenpi.
vetenskapoch kriterier fcir avgrcnsning
gentemoticke-vetenskap
och pseudovetenskap.Utglngspunktenvar di err underlorstitr vetenskapsideal
med forankring i en del av narurvetenskapen,
framforallt den klassiskafrsiken.
Men inte ens inclnrfrsiken mors\/arr.des ideaibildcnav rsrlbilden. Kritil< av
den snlva stindpunkten har lert frarntill
uppmlrksarnmandeav lnerod och synsdtt i andra dmnen, sonr till exwmpu,l
tol kni ngsl era(hermeneutik)hos hum ani ora, och dct har i nnebu r iren Fokuscring p5.vctcnskapcns
sociaiagrundcrsorn
i n t r e s s a n tf o r 1 . : u n s k a p s b i i d n i noec h
fo rskni ngcns r.,illko r.
Thomas Kuhn infa;rdcbegreppcr"paradi gm" 5r l 9(> 2 fci r art b et onadcnir a
si da,tunncl seende
och bcgr eppsiiga
br illor som styr forskarnasr:inkande.I)ctta
r.rppnade
dcirrenfcjr cn velbehciviighistori seri ngoci r soci ol ogi ser ing
av vcr cnskapsbegreppet.
I efterhandhar det dock slagitcjveri
en relativisering
av begreppom kunskap
ocksi i episremologiskmening. Ordet
"paradigm"
har urvarrnarstiil meningslcishet,cxempelvisnd.rdet ralasom "vdsterlandska"och "cisterld
ndska"paradi gm
i minskligt tdnkande,eller "det nya paradigmet"somsamlingsbegrepp
fur allehandahopkok avvetenskapligafragment
och metafysiskaantagandeni religiosa
traditioner.
New Age-rorelsendr bara ett av flera
exempel,der man parasiterarpi. en vetenskapsteoretisk
nyorienteringi vi.rtid.
Aant Eleinga
p rofessori uetenshapsteoti,
Gii teborgsuniuersitet
F O L K V E - [ ' TN R r
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Aura-bluffen
av Nils Anundbv
En man uid namn Einar Eiderflykt reser
runt pd olika mrissor och fotograferar
mrinniskors "Aura" med polaroidkamera.
Journalisten Nils Anundby bar Ldtir sin
aurafotograferds au Eiderflykt, men ochs,i
au SucnArnquist, som har at,sldjatEiderlUho metodn.

klarteckenrill den her verksainheten.
BengrGrore art det dr myckerenkelt art
Riktigt si er det nu inte. Vad konsu- fa fargforandringar genom att vdrma
menrverker,efter en anmdianfri.n Konpol aroi dbi l denunder framkallningen"
sumenrLulei",sd.ger
- Filmen ska anvdndasoch ger korIr art man inte finncr anledningundersokamcijligheterna rckta Fcrgcrmell:rn plus l3 och
30 graa v a ri fotografera el ekrromagneti sk dcr. Alir annar gcr firgft;rdndringar.
s tri i n i n g.
C rore fti rkl ararart vi d kallar et em pcAtt verketsrrunrari det beror pi. att
ratur bl i r bi l dcn bl i och vid var m ar egir
dct i nrarknad.sft;ringcn
inre tala.sorn f?irgcnnror riirr.
For ett drygt i.r sedan bcsijkrcF.rik F,i- c l l c r u r l ovasl i ndri ng, bor cl l cr hj :i l p
- l)er kan ju ock.siv:rrasi ari polapi
d e rfly k t f r in M aim k t;p i n g i Sd d c rn r:rn - dc
S'siskaellcr psvkiskaorlridcna.
roi clfl l rnernahar dubbcl cx pun. r . , r ,f t ir i a n d Hus hills - oc h v i l d n ra rk s n r:i s s :rn
i
V c rkcr har vi d sarnralrncdJan-F.ri k Fotografcrars
rncd dcr sorr-rkallasauran.
Lulci.
N o rd i n pi K onsunrenrl .ul ei .sagrarr l )et ri r cnkcl t arr s(i ra och jag har
sjdlv
I s in m ont c r had c h a n c n s ro r .s v e rt n n r) s er pi cl cr h:i r sorn andra nrark- h j :i i pr
.svcnsk:r
rr< > l l karl a
arr t g<ir asi. dana
ka n r er aupps r llld o c h l o v a d c a rr i r:rn n a c l s j ippon
oci r di i rrnedi nrc i ngri per.
fiirfixosrafcringar. I dc iallen har dcr
me d dc n k an t a bi l d c r p i . b c s < )k a rn a ^ s SvenArnqvi.stger sig inrc rrots ftirhancliarorn arr forografcraspelkort.
a u ro r . l) c n s r r ilr r ir rqh :rns ri gre a l l ao n r- sikringarna Frin F.idcrfl1,kratt dcr dr
N ri r F.i derfl r' krkonfr onr er a. sm cd
gc.sav och sonr:rnners[l:rrakan Lrppt:ick- n rd j l i g rarr ra auraFotografi cr.
A rnqvi .srs
cxpcri rncnrs:i gcrhan:
a sa \/pc r s onc rs onr i r rn c c l i a l a .
i-lan har skafhr err par polaroidka- Jrg k:i nncrrni g si kri nkt av cr uppc
Inrrc'ssctvar rn)'ckct stort och som me ro r o ch nri nns hur F.i dcrfl vkteftcr i
Lul ci . N i ri r si bul ' fl i ga.l ) cr har f ungr-rrs.lnd
lor atr bcvakanr{ssanlar jag mig
f o r < > g r a f c r i r r grci jnr d c p . r l e r o i d b i l c l c n crar.
av ar r diskuJag:i r i nrc i nrrcsscrad
fo to g r af c ' r as
I ).i pola ro i c l b i l d c snv n .s
hufra n ri rircn nrvckctkoncentrcradl ampa tcra clerh:ir rncdArntlvisr och jag
Ir sjd"lv
vu d c t oc h r jv c r k r op p c n< i n rg i v c na v c n s o n rs a ttvi d karncr:rn.
i ngcn cl cktroni kexpcrr.Jag skir er i onr
kraftie violcrt ftrg.
- l )e t gor j eg fdr arr snabl rarcrorka dct si trcr
en ci ar< >skruv
r,
cllcr ingcnr ing
I.. nligtdet pappc r .s o n rj a g s a rn ri d i g r b i l c l c n ,sdgcrforografcn.
i k a r r r e r r r rI )r c. t f i r n g c r a r .
fick skulle ftrgcn ri'da pi hdg andlig
N a g o t sornen ui ng i vi rl dcn kunde
U pprci rr.s:i ger
han atr dct ir skillnad
kanslighetoch kunskal''.[riderflykrsadc behiivas,mcn definitivr inte krdvs mccl
pi cn BM\(/ for 3Oil 000 kronor och en
d e ss ut omat t bilc lc n v i s a d ca rr j a g h a r d a g e n sp ol aroi dmarcri al .
ganrrnalskrothrjgft;r 3000 kronor.
ko n rak r m c d ( lud o c h k o s n ro .sF. 1 rg c n
Arnqvist {t<irsrodarr cler kan v:lra
- H ans nrctod kanskef unger arm en
skullc ock.si rl'clapi atr jag hacleonr i
nrriiliet arr ftir:indraflirgcn i bildcn orn dct fi nns err anreri kanskr
par e- "nr
bakor l
clcnur.sarr.s
ryggcnoch i a-rlarn:r.
fiir v;irrncu ncler clcsekunclcr karncran.son-r
j:rg gcrr 2t)i) 000 kronor
N ar jae s ac ieat t s i a l d ri g i ,a ri t fa l l c r d e n fi a nrkal l a.s.
i o r.
havdadchan att jae ande nrir^src
trinkapi
l..rrftjrsraftir.stjknrcden cigarertdndarc
- S ka rnan sri ttadi g rrri gf lr r nan r s. i
mi n { i' s is k a hr ils a o c h i n rc j o b b :i s i
v i s a c l carr si ocksi :i r fal l cr,om vl rrnfirll grira clcr ocksrinred .si,cnska
kvrkan
rn;'ckct.
n i n g e nskcr pi bi l densb:rksi da.
< l c h a l l a s p i k r i r r i n g a r I. j i n n s c l c r o v c r
L -lnderm is s an kr> n rSv e n A rn q v i .s t
Arn qvi srtog scdanen koncentrerad huvucl reqcr n:i gor bevi s f t ir ar r ( , ud
ocksi i kontakr rned F.rik F.iclcrflvkr
och l a n ri rafr i n en di aproj ckroroch i gi r fi ck f i n n s ?
hansaurafbtografcri
ng.
jlg mitr liv.sanclraauraforografi.
Vi.sscrl{ik Anundb_y
- Sorn gamm;rl clckrroniklrirareoch l i g c n Ir lj uset
kri ng mi tr huvud i nte l i ka
(
A
r
t
i
k
c
l
n
h
a
r
t
i
d
i
g a r cv a r i rp u b l i c c r a d
fil mag i $rsikvar jagrivcrrl'eacl
j e m n rs o mp i d e rt i d i g a r cm
orn arrcler
, c n d e ng u l a
i
N
cr
rrl
:in.ska
soci:rl
d
cnt
oknlren gl 7 I t\) q\
hdr inre kan fungcra. ()rn sir dr fallct f;{rgen ryder cnligr F.jderfl1'kts
bruksanb o rd c uppf innar c nh a n ,i n o b c l p ri s .
v i .s n i n gpi arr j ag:i r kraftful loch i rar cn
PS ()nr nig<ln undrar <jvcrkon.sLrrr.rcnr.
U t c p i A r c u sv i l l c v i t i r r ai d en s v a r r a a k ti v i n r cl l cktucl fti
l rnr:i ga.
v
c r k e r . sf \ ' s i k k u n . s k a p c rs,i r i r N i i s
lidan som onrgavkanrcranoch sonl saI crt pappcr sonr F.jderfl1'kr
nunrcre
A
nundbl ' s refcrarhcl r korrckr . I er r bcdesinnehilla clcnavanccradcclat:rcnhc- skickarrncclkundernasrlr det dcssurorn
.si
utcl cn2717 1992 (ci i rrri cnunr nr 9Jr
cr ,
ten. Ilegdranavslogsoch clcrs:rrnnra
grjr.s arr n:ir jag onrgc.s
av cn gul aurabcrl'dcr
K l 534) sri gcrvcrkcr,ordag r : r nr :
ndr vi itcr konraktar F.rik F.idcrfl1,kr.
d e t a tt t " g er orol i g, grubbl ande,ckj "Kon.sunrcntvcrkct
-Jagkanncr rnig kr:inkt av plsricndcflnner intc anmandc,cnvisoch nrotst:lnclarc
mot f?irl cdni ne arr uncl crsi i kauppgiFt cr nar ir na att dct skullc handla orn blr,rff,.sagcr :tn d ri n gar.
ranclcnrrjilieheterrill arr fotografc,r:r
crr
han. l)es.sLltom
har konsunrcnrvcrket gctr
Pi Polaroid i Srockholm bckrdfrar
cl cktronragncri .sk
ursrri l ni ng. " . SO f l
FOI KVE'f' tN
' R r
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Hokus pokus i hifi-virlden
Det dr inte barahdlsokostbranschensom sdljer
undergorandesalvoroch
mystiskamanickerfor att
oka det mdnskligavdlbefinnandet.I senaste
numret av tidningen M magasinet
fiir khssisk
musik,berdttarMikael
Strombergom de mest
hdnqivnaaudiofilernasjakt
pi det perfektaljudet.
rcjmmcrdu om det perfektaljudet?di rlcker det inte med den
hifi -anlaggningen.
haftiga^ste
[)u rnistcocks'isaneraditt lyssningsrum
frin dcn negativaenerginfrin gardincrocir bokstdvcrna
na. m5.ncn,f5.rriljbencn
t
ik
et
t
e
n.
.sk
iv
e
pi
I alla fhll om dri v:i.ljeratt tro pi hifiglrru n PeterBelt, fdrstis.Och kopa hans
prroduktcr.
Kanskc sltaffadedu or:ksi fror si d,ir
tjugo 5.rscdancn s5.kailadantistatmatta
F,n cnkel och billig
till din skivspelarc?
uppfinning av den engelskeradaringeniiiren Belt, frir att fe bort knlpparna fri.n
s r a t i s kc l c k t r i c i t e t .
I nr2194avM berdttarMikael Stritmberg om Beits litveckling scdan dess.

forklararhyporesensihar itidningen lvf:
- V i har j ordy' tansom " nol l potenri a l " o c h d cn vi l l vi s;i rtaal l ti ng i rcl ati on
t ill.Jordytan,jordpotentialr:n,mlste vara
v5.rafcitter for att vi ska krnna oss
unctrer
"konstgjorci
heit rilifreds.Om i'i fljr in
jord" ivi.ra hem, tili e'xcmpelvattenledningar eller clledningarijver vira huvuden blir vi ftin'irradeoch forsokergenast
ftinrdngadessasrcirmoment.
- Krafternapiverkar troligen v5.nbalanssinne.Vi uppleverolust ungefdrpi
sammasdttsom vi fbr svindelndr vi tittar
civerett stup.
Fiirvirrande filt
l,yssnareni vardagsrummet1r sd,llan
Idag seljerBelt allehandaprodukter lor
"kenner
olust"
att elimineraolika ryperav vadhan kallar medveten att han ens
"f6t "falska"jordplan
"kraftfdlt".
och
Belt menar att v5.rkropp c.r elleromgesav
mycket kcnsligare for svaga elektriska virrande vixelspdnningsfdlt".Vad Belt
och magnetiska fdlt dn vad vi tidigare lorsoker gcira d"r att nollstllla denna
rrott. C)verallt,sirskilt i ett rum med ogynnsamma energi. Forst dl kan vi
clektronik, upptrdderspdnningsfenomen slappnaav s5.att vi fcirmir hora allt ljud
som faktisktfinns irummet. Vipiverkar
som vi stcirsav.
v5.rt
eget valbefinnandesi att vi formir
b,niigtBeit plverkaslyssnandetav alla
dessasvagakrafter pi mikronivS..Josef uppfatta musiken.
'fypiska
stdrmoment er tryckt text,
Svalander,audiofil som tidigare represcnteradeBeits bolag P\ilB i Sverige, pi skivor, apparateroch bokry gger.Text
r8

#
'E

CI

bi l dar fbri i dancl e" .,,rft1i njerFalt
. cnbiir
intr:lengrcregeihrundna
Lltanorcgelbundna ocir frrrvirrandcftrr ly'ssnaren.
F.ttj dnrnt anraifi j reml l i r um m ct ar
oclci stcjrancie,
liksonrirsrirrgarcichlciringar i panelcr.L.lndersoflbordct bcir
man al l rsii rl accractt Il cl t-pr pperunclcr
fiardc,benct"Sju biomkrukor i frinstrr:t.
'I'retton
uppslagsbcickcr
i hyllan, osr'.
Negativa prcpBar
lyssVdxelspdnninse
n fiin ndtetp5.verkar
ningen dramatiskt.Belt menar att om
ndtkabelnkommer in i huset iiver vi.ra
upp och
huvuden vd.ndsalla rc'ferenser
ner.Valj alltsl inte kailarentill lyssningsrum om ndtkabeintill husetkommer in
i markplanet.
Propparnai proppskipet piverkar oss
negativt.Vattenledningaroch ledningar
ftir vattenburenvdrme lamslir vi.ra sinnen. Likasi. rektanguleraytor som viggar,dcirrar,fcinster,tavlor, lin ggardiner.
Men det vdr:staPeter Belt kan td.nka
sig ir en roterandealuminiumskiva med
text placeradi ett vdxelsplnningsFllt.
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Det senastei "forskningen" dr Bclts
egcn F;rgldra.Art fdrgcr skickar ut si"vdl
stcirandesom lugnande energi. Darfor
gor en papperslappav rdrr sorr och farg i
byrS.lidansuscn.
I Belts sonimcnt finns dessutomen
"poloraiscr"ert litiumbatteri i en plastl i d a - v ilk c n ly s s nar c nb c trri k ta mo t s i n
hifi, mot lyktstolparoch eiskip i ndrhctcn . ()ch nr ot m inc n.

L993 ars folkbitdare
fiireliste
vid ersmiitet

en6 majblevdetdntligenmoj- or och syresd.ttning
av blodet, men bara
Botar elallergfi
Iigr fur Hans-UnoBengtsson, si hnge dcrasstorlek dr mittlig.
So rn mc dic in lor dit t s i L rk aru m fl n n s
frsiker och folkbildarefrin
alltsi cn uppsj<iPVB-produkter. l)ct dr
Lund, arr ra emor sitr nyriradc diplom
Goliat yar chansltis
p o i a ri s c r andc
c lc k r r er-fi
Im o c h rw e c z c rs ,
(rccknarav Roberr Nyberg).
Storiekensberydelsefcirkiararocksi varfolic, fcritc:r,s:ikcrhcrsnilar,rcflcxion.sDct skeddevid foreningcnsi.rsmcire, lor David besegradeden
ndstanfurameter
fri a ka blar ,r c s is r or c r ,c j p rcar tt a n v d n d a s
dar cierftir civrigtkonstateradcsarr nd.sta l i ngc Gol i ar:en si n bj csse
sk ulleha var it
i cn p o . s it ionpar allc l l t m c d j o rd l ra n ,
hclasryrelsen
srdlldcupp till omval.Helen
nistan ororlig.
krd mcr ,inic t r ningm c ,d epl ,l a s rs pra
i l c r...
Rrlndgren avsadesig dock vidare sryrelOm man kan ftirsti att Bibelnsbcrerl v{c n c let dr int e ba ra rn u s i k l l ' s s n i n g
seuppdrag,och i hennesstalle invaldes tare inre hadeklam pi
frsikaliskaprinci.so mka n bc handlasB
. c l t mc n a r a rt h a n
Kj ell Str<imberg,hogstadielerare
per,
dr
det
i
matesvirare
arr
acceptera
att pcrhittat orsakcnrill r.elfirdssrarens
i.kommarik och fysik frin Kumla.
Erik
Vahlu
nd
oroar
sig
for
s
i
n
guldhamrn o r,som t ex k ont < lr s s j u k aL.d k a rcra p ster,som han tror kan sii ihj?rlsigefter ert
p o rtcr: r rar r t ills t inc icrfti r c l a l l c rg i p a ri - 'Antag
att
en
ko
fall pii 60 cml I sjdlvaverket ki nasran
ir
rund...'
cn rcr s onr anv int B c ,l t-p ro d u k tc rh a r
llans-Uner rackade f?jr priscr med cn
alla
djur hoppa ungeflir si hogt frln
fiirbdttrats.
ftirelasningom frsikensbegrensning
sti I Iast5.ende, och ft;lj aktl igen ocksi.o verocir
Au cliof ilc rs om bc h a n d l a ts i rral y ' s s anvdndbarhetinom andra vetenskapcr, leva ert fall frin den hc;jden.
n i n g sm ilj< jcm
r c d P W IIs p ro d u k te rs d .sdrskiltbiologin. h,nfy'sikerdr, sadeprisHans-Uno kncit elegantihop dcssa
gcr sig irpplcvadisliantensom mjukarc,
tagarcn,cn pcrsonsom antaratt en ko dr och andra mer eller mindre kanda fakta
bascn fasrarc,ljudbildcn bredarc. Roklotforrnig,det viil sagaen sornftjrenklar med - i varje fail av
$'sikerna- valkanda
fl'lldhcrcn (ikar, dct spelar hrigrc och si lingt
som mojligt fbr att kunna gene- naturlagaroch hojde derigenom bldc
klarare.JoscfSvalandcrvet intc vad han
raliseraorn omvdrlden.
audi tori etsmunterhetoch bildningsniska tro. Han inrygarf<irM hur avslappVi fick ocksi svarpi, frigor som "Varvi med berydligtmer dn tre alnar.
"beltade"
nad han kandesig ndr han
som fur
dr det mojligt att iiggapi en spikmatmest.Men idaghar han brutit mcd Belt.
IVH
"Varfur
scr
- Man mistc b1'tavd.rldsuppfattning ta, men inte pi en spik?"och
stora djur inte ur som smi djur?" (D.
fcir att leva efter Belts teorier.Jag kunde
skulle inte hilla, och de skulle do av
acceptera
hundra prylar,men inte hundvermeslag.)
ra till, och hundra till. Vad ska man tro?
Den som inte vissteatt linghalsande
C)chhurskajag nfuonsin kunna forklara
dinosaurier intc kunde ha vadat omvad som egentligensker, med tekniska
kring ivatten upp till axlarna,eftersom
termer?
de inte skulle ha orkat andars,fick beAtt leva efter Belt visadesig vara en
sked om den saken, och den som inte
omojlighet.Nu rearSvalanderBelt-pryiagodtagit Kiplings forklaringar pa varftjr
rna i sitt postorderftretag.
elefantenhar si storaoron fick vetaatt de
r efer at J onas Sij d ns tr tim
storaoronlapparnahar sammafunktion
som kylflansarnapi en mopedmotor: de
F o t n o t :M a r e n g r a t i s t i d n i n o
g m k l a s s i s km u s i k
som distribuerastill valsorteradeskivaffarer
okar 1'tanutan att oka volymen i motsvat:a n d eg ra d . Insekternashudandni ng
fungerarbettre In v5.rtsysrenmed lungF O T , K V I ] ' f ' fN R r
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Siare hiilper inte polisen
E n n y z e e l a n d s kk r i m i n a l p o l i s , I a n
Holyoake, har hillit foredragfur de nyskeptikernaom siarnasroll i
zeelendska
p o l i sa r bet et .
Polisenf}"r minga tips frin siare,sd.r\
skilt i fall mcd fdrsvunnapersoneroch
ouppklarademord.
Holl'oake har gitt igenom sianipsen
Lcta yt den ffrfjc Tlaacfitt
i flera stora utredningar som han sjdJv
arbetat med, och dessutom frigat runt
ffAU HeU ffiknnC
hosallapolisdistriktiNya Zeeland,utan
tips fr5.n siare borde ftjrr eller senare
att finna ett enda fall dar siarnavarit till
nigot av denr sli in av ren slurnp, rycker
nyrta i polisarbetet.
han.
polisen
ftr in tusentals
Mcn eftersom

TV-shop med biverkninglar
"Rapso
Active", som sd.ljs
Naturmedlct
vara
verksamtmot
via JV-shop, uppges
bland annat akne,sir och brdnnskador.
Lakemedelsverkethar frtt in tre fallrapsoln drabporter om psoriasispatienter
bats av eksem och akne ndr de anvdnt
medlet.
( I r{b rznatio n f,in

l;hem edzlsuerhet | 99 4: l)

Astrologiska telefonnu mme r
(bland
i dagspressen
I helsidesannonser
annar DIV l113 1994) gor teleloretaget
Eriropolitanreklam fciratt de liter kun"Minga
d e rn av dljas it t t c lef o n n u m m e r.
'li.ter
kundervill ha telefonnurnmersom
bra' och ar lltta att komma ihag.Andra
berom ett nummer med si mi.ngajdmna
siffor som mcijligt,och hlnvisar till astrologiska skil. Ytterligare en grupp vill
ha si minga sjuor som mojligt i sitt
telefonnummcr* for det ger tur."

ana
A OO)
n ga a
Ltlt*otdefou

Ar scientologer odiidliga?
i scientologtidskriftenAduancenr Il5
(1 9 9 3 ) kan man ta del av en saml i ng
berlttelser om de psykiskakrafter som
scientologerkan uppni ndr de nitt de
hogsta graderna inom organisationen.
Etr rypiskt exempelar foljandeberrttelse
om en bilolycka:
"Plotsligt
horde jag dack som tjor
och sig en lastbilsstrilkastare
komma rakt mot mitt ansikte.
Menniskor skrek vilt. Pi ett
ogonblick rulladejag tillbaka
tiden, och darmed var lastbilen
tre fot langre tillbaka d.nden nyss
varit, och jag hoppade ivag till
andra kctrbanan.En personsom
'Men
.stoclddr sa:
Gud, vad hande? Du var dtid!'. Lastbilschauff'Vad
iiren blev kriwit och sa:
gjorde du? Jag var rakt ovanfdr
dig !' Han var helt chockad.De
fragade mig bida om det var magi
eller nigonting liknande. Jag bara
log och gick min vag)'

Det mest rypiskafcirsiarnastips dr att
de i de flestafall ar ytterst ospecifika.Si
pistir till exempelsiareofta att fctrsvuntra mc.nniskorkommer att iterfinna^si
ndrheten av err trdd. Detra dr till foga
vagledningfor polisen,man kan ju inte
gdrnaleta invid alla landetstrdd.
"Siare
och klervoajanterborde i sttllet koncenrrera sig pi I-otto-numnrer

ochtravhdstar,
tjanapengarpi dettaoch
anvdndavinsten till att utvecklasin vetenskapsi att mina kollegeroch jag kan
bli ovenygadeom derasfcirm5.ga."
(Neu,Ikaknd

Sheptic,december 1993)

Gornflakes
SkepticalEye, som ges ut av skeptikerna
i W ashi ngton l ).C ., i nneho lln1'ligen
en
kort historik om Keliogg's cornflakes.
( n r3 , 1 9 9 3 ) .
P roduktensskaparc,D r, John Har vey Kellogg,var nredlernav en sjundcdagsadventistisk
sekt.Han bedrevdiverse udda tcrapi cr,dari bl andvat t cnr cr api
("hydroterapi")orn viiken l-ranskreven
bok om 1 200 si dor.
Under 1870-taletutveckladehan vegetariskadieter som skulleskankah;Llsa
och linE liv. Hans cornflakesskulievara
en huvudingrediensi en si.dandiet. De
tiilverkadqsursprungiigenpi det sjundedagsadventistiska
sanat<lriumdcr han
arbetadesom lekare.
Hans yngrebror, Vill Keith Kellogg,
som hade ett administrativt arbetevid
sjukhuset, sig till att civerftlratillverkningen till ett fristiende kommersiellt
ftiretag. Sanatoriet gick i konkurs pi
1930-talet, enban bolagetfinnskvar.

I
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Mirakeloperationer
Shirley Maclaine, galjonsfigur inom
NcwAge, har nyligen besciktFilippinerna och genomgirr en mirakeloperarion
("psychic surgery").
"Han
stackin sinahanderi rnin ktopp
och tog bort levrat blod och invc.rres
vd.vnaderav nigot slag, och drog sedan
rillbakasinahender",berdtradeMaclaine.
Frin Norge rapponeras art en filip"mirakelkirurg"
pinsk
har varit i Trondheim och opereratminst wi ginger under de senastetio i.ren. Han pistod sig
bland annat operera bon delar av en
n j u re .
En skeptiskrsinnad personkom civer
"bortopere.rade"
dct
materialetoch ordnade s5"art der blev analyserar.Det bestod inte av njurvlvnad utan av stelnat
blod. E,ftcrsom dct icirvaratsi alkohol
kunde man inte avg<iraom blodet kom
fri.n en minniska elier frin ni.gon annan

(3 oss,'

Blodglupp i stillet fiir stiirntecken?

IJapan har der blivit populan atr anvdnda blodgrupper p5"ungeFJrsamma sdtr
som asrrologitroendeanvd"nderstjirntecken. En bok i emnet har ocksi 6versattstill engelskaoch fhtt vissspridning
i USA. Efcersomman bara rdknar med
(New 7*aland Sheptic,december 1993.
fyra blodryper (O, A, B och AB) biir
laran
dnnu enklaredn stjdrnteckenastroNMI;O- bulleEnen I t'94 "\
login med sina tolv stjd.rntecken.
Kvacksalveri pi tillbakagang?
Roben Steiner har granskat boken
You are )lour blnod rype av Nomi och
F.nav msJlemmarnai NonhJ'exas SkepBesher,och funnat m5,ngalikheter med
tics, lakarenJ'im Gorski, tycker sig ha
mlrkt tydliga tecken pi att kvacksalve- astroiogiskaskrifter. Ett exempel: Det
"De
angesarr
riet hiller pi art trdngastillbaka i USA.
flesta stora maffialedare
E,n viktig orsak ir Clintons planerade har blodgrupp O."
sjukvirdsreform, som fcirventas missHurvet man det?undrar Robert Steiner. Redan arr f:. en lista civer de srora
gynna obevisadcbehandlingsmetoder.
Kvacksalvarnasjdlva har i stor utstrdckninglemnatden "alternativa"principen och gitt civer till den "komplementdra", dvs mirakelkurer m m ska Loch l{essfotogrffi
avslaiiat
anvlndas som komplement i stallet ftir
Det mest vrlkanda fotografier av "Loch
ersc.ttningtill den gd.ngse
sjukvirden.
Ness-odjuret", som togs i.r 1934, har
(North TexasSheptic, Februari 1994)
avslcijatsvara en bluff.
Tvi pojkar byggdeupp ert "odjur" av
en leksaksubit och diverse trd- och och
Kiropraktik och yaccindioner
plastftiremil.
Det amerikanska
kiropraktikerftirbunBilden av detta foremS.l har tagits
det gav ftirra iret upp sitt momtind mor
sericist
av hundratals Loch Ness-"forskavaccinationer.F<irortodoxa kiropraktire",
men
nu ir den alltsi avslojad.
ker dr detta rena flirrlderiet.
(DNr4t3 1994)
(North TexasSheptic, februari 1994)
,1 rf
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maffialedarnakan var nog si. svirt. Vad
gcir man sen?Skriver man ett brev till
demi (" K ereherr....D et har k or nr nitt ill
vir krinnedom arr ni ar en stor maffla*
ledare.Vi skulle uppskatta om ni viilc
hj:ilpa ossi vi.r underscikninggenom arr
besvarani.gra fri.gor...")
En smula eftertankevisaratt pistiendet om de stora maffialed".n* blodgrupper inr.e kan ha nigon trovlrclig
grund. Detsamma glller i ennu hogre
grad bokens pistienden att Je-sushid"
blodgrupp AB (grundat pi den si kallade svepdukeni Turin) och att Buddha
och Mohammed troligen hade samma
blodgrupp (inget skal angivet).
(Georyia
Sheptic
Summer1993)

'Therapeutic Touch'
p& fallrepet?
FoLKVETThar tidigare berittat om det
storaarbetesom Rocky Mountain Skeptics lagt ned pi. att granskaundervisningen i Therapeuric Touch (handpilaggning) i sjulakoterskeutbildningen vid
Universiry of Colorado. Anstri.ngningarna har nu krcints med en viktig framging. Universitetet har tillsatt en kommittd som skauwdrderadet vetenskapliga virdet hos TherapeuricTouch.
(Boutder
DailyCameratTltZ1993)
ZT

Ockultign i landstinclet?
I Kristianstadslens landsting 1r man p5,
vdg att anstdllaen ny landstingsdirektcir.
Efter tips frin anstdlldahandplockades
en kandidat, Kent Angergird, frin det
privata ndringslivet.
Angergird har nyligen fbtt lamna arbetet som verkstdllandedirektor fttr bilCatena sedanoenna
handelskoncernen
gjort stora forluster under hans wi 5.r
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Enligt tidningen xs r har anst:illdavid
Catena berdttat att Angergird vdnde sig
till spagubbenKurt Svenssoni Billesholm ftir att fr rid om hur han skulle
skijta fliretaget.
"Bland
annat ska Angergird ha 5.kt
till Svenssonmed bilder p5.Catena-an'vibrationer'
stallda ftir att registrerade
som drabbadeSvenssondi. han sig bild e rn a ."
l)etta fiirnekasav Svensson,men han
medgeratt han brukar vdndasig till Kurt
Svenssonftir att fr rid i olika frigor. Han
vill dock inte kalla sin ridgivare fcir spigubbe utan ftir medium. Ordet spigubbe dr n[mligen nedsdttande,men det
"rikar ju
varasi att en del av ossmdnnis-

n

Vibratlowr kan Crahht

ttftt tut1tfu!
kor har en s5.kallad medial ftirmiga",
sdgerAngergird.
Kurt Svenssonintervjuasocksi i xsr
om sin verksamhet. Psykiska problem
lciserhan med en originell form av sam"Jag
talsterapi:
scikerupp den som har
besatt personen och talar fornuft med

Ockultis|lr
i niringlslivet?

Spidomar om valet
AnnikaHagstrrimharkonJournalisten
"ritr<ssiaren" om valresulSaida
sulterat
"SiertatetiSverige1994.
skanvar bombsd,ker
pi. att
ny demokrati, kds och
5.kerur rilavd.nsterparriet
dagen,att folkpaniet klarar sig med nod och ndppe medansocialdemokraterna far 52procent."(DN
24t11 1993).
Viawaktar med spdnn i n g v alut gingen. H u r
m5 .n ga av S aidas fe m
"
bo m bsdkra" ftiruts dgelser
kommer att sli in?

dem och ofta lyckasjag."
Enligt Svenssons
leror iterfods mdnniskor till nya liv, och varje nytt liv leder
till att man kommer ett steg nlrmare
"en
milet att bli
FJrdigminniska":
"Det
kan ta upp till wi miljoner i.r att
bli en ftirdig md.nniskaoch mlnniskor
kan inte sjdlvaavgiirandr de dr fdrdiga.
Det kan bara en mdnniskamed mycket
kosmiskkunskapavgcira.En sldan mdnniska d.rett medium."
Sj?ilvansersigSvenssonvaraett medium.
SedanAngergirdsockultabojelseroch
nll; f,orbindelsermed Kurt Svensson
har blivit kanda har landstingspolitikerna tagit upp anstellningsfrigantill ftirnyad provning.
"Han
har ingen trovdrdighetsom ledare om dessauppgifter frr sti oemotsa15da",
sdgerlandstingsridetPer-lngvar
Johnsson.Oppositionsri.detKent Ang"Om
ergi.rd (s) sdger:
det dr sant att han
jag
springertill spagubbarsi accepterar
det inte. Vad de sdgerflr inte varagrund
"
for landstingetspersonalpolitik.
(NSZl5l31994)
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"ExeSvenskaDagbladetdriver en serie
cutive Seminars".
D en 27 j anuari 1994anordnademan
en halvdagskonferensi Stockholm om
konsten att ftirutsc.gaframtiden.
Pris: 2 300 kronor exklusivemoms.
Dessutom fick deltagarnakiipa ett
personligt horoskop frin futro t.ab till
det rabatteradepriset 200 kr.
Ur programmet:Demonstrationav
Astro Labs horoskopdatorer,l-ill t-indforsldserur Nostradamusprofetior,samtai om ekonomiskaoch politiska framtidsbilder med bland andraprofessorBo
Sciderstenoch bankakutens ordftirande
Odd Engstrcim.
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SlagJrutor
i AtU-proiekt

Denna ging ska vi se ndr-

Skatvs-pengar anvdndastill rutgdngeri?
Si har i van fall skett i Staffanstorp i
Skine, der fyr aungdomar sedanoktober
1993 har varit sysselsattamed att leta
efter vatren, upptecka "jordpulser" rned
mera med hjalp av slagrutor och lod. Ett
liknande projekt pigi.r ocksi i Simrisn a mn .
F.nligt projcktledaren i Staffansrorp,
Bo Israelsson,kommer ungdomarnas
verksamheratr resuherai "en digersamling av mdtanteckningarsom sedankan
liggatiil grund fcir framtida forskning".
Chefen ftir arbetsf<irmedlingen
iStaffanstorpslger i cn intervju: "I)etta dr vll
intc mcrkvirdigare in akupunkrur."
'l-idskriften
Ny'I-eknik har ert konstruktivt fcirslagi sin kommentar till
"F6r
slagruteprojektet:
an ytterligarerida
bot pi ungdomsarbetsldsheten
i Skine
flireslir vi att arbetsf?irmedlingen
srarrar
ett npr projekt dar ungdomar medelst
noggrannamd,tningarfl.r visa att jorden
fa kri sktdr plat t . "
FoLKVETT
instdmmer givewis i detta
forslag.
(SDSi/ I 1994ochN7 tehnih24t2 rgg4)

SOH

marepi. scienrologin,en
rorelsesom aldrig upphor
att frorvi.na.
i
Scientologisk skola
I Bandhageni Stockholm bedriverscientologirorelsenen li"g- och mellanstadieskola("studemaskolan").Stockholms kommun bidrar med skolpeng,
och lordldrarnabetalar950 kronor per
minad.
@N !.lt} 1993\

Scientologlernas
an$iverisystem
FoI.KVETThar tidigare berd.ttat om
scientologernassysrem med angiveri.
Att det dven dr i funktion i Sverige
framgir av foljande notis ur den ,,n..,rtsprikiga tidskriften Scientologi Start
nr 215 (1992):
"Knowledge
Repons (kannedomsrapporter) ar en grundldggandedel av
att hilla Scientologinfungerande.Om
du st<iterpi nagraicke-optimalasituationer eller oflpoliry (ej enligt policy)
itgirder i din org, missionelleromride, skriv en Knowledge Report till din
lokala Ethics Officer och skickaen kopia till Reports Officer RTC om du
kenner att RTC borde informeras om
saken." (Har foljer en adresstill RTC,
det vill sdgaReligiousTechnology Center, i Los Angeles).
Allmin amnesti
frir scientologlel
Scientologernas
i nternationella
lednine
har utfdrdar "en allmdn amnestilor alll
Scientologer".I Scientologi
Startnr 21 5
presenrerasden pi foljande sltt:
"Denna
amnesri dr cippen ftjr alia
Scientologerigod stallning.Alla handlingar av vilket slagsom helsr,begingna
ftire den 5 september 1991, ai utan
forbehiil fcirlitna. Fciran ra emordenna
amncsti d"rdet endast nodvindiE an
skriva ned alla tidigare antisocialaelier
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anti-Scientologihandlingaroch lemna
in dem till etikchefenpidin ndrmaste
ScientologiLnk*, och att du accepterar
forl g,tplse"ocH
dei na am nesri. "
Att desJadoku ment noggranrko mmer atr, arkivgras behover ingen bewivla.,

Hubbards yed( sekrat
Scientologerna
har tryckt upp sin grundare Hubbards verk pi rp..i.llip"pper och placerat det i titanbehi.llare
"som
kan motsti varjemojlig naturkatastrof eller till och med den srcirsra
atomexplosion".I likadana behi.llare
har man placerat LP-skivor i bestrndigt materialmed alla Hubbardsfored.rg. Vad som an hander, komrner
"dianetik
och scientologyalltid au vara
tillglngliga."
(International ScientologtIVetusnr 31)
SOH

flntftiruar

L,K0tv

ff ugBhR>s
5AM LKDE

&R'(

b&

trA

RADIoAKNVT
.4VFALL

Ie e q p
lrulLJd6 t ereR

I

M atematrska mi ssfor stind

'" ) .. t'

'',"",'.
,l3. ri'.'' $''

Aftonbladetskrevftir nigrair sedan(15/
2 1988)om Lantbrukssryrelsens
beslut
amminkburarintebehover
varastcirre
dn
0,24kvadratmeter.
Artikelnvarsatti en
ruta om 24 X 24 centimeter,och dess
ingressIod:

stod att finna pi cn affischsom sarresupp
i S to c k h ol munder sommaren1993 av
Foreningen
Mensa,sonr organiserar
pcrsoner med hog intelligenskvor.Undcr
" H urbl i r
ru b ri k e n
rnanmedl emi Mensa"
kunde man der ldsa:

"lnom
for oenhar
utrvmn^tet
a n t k' e] n Q 4 X 2 4c m) s k amr n leva,
k e n( 7 0c m 1 2 n gk! )u n n a
enI rqt lantbnuksstyr'e
lsen"

"Detendaknavet
fCnmedlemskapr llensaar att dugorett
testscmvrsar'att
duharett lQvarOe
hoQre
somlrQQer^
an98%
avbefolt<nr
ng6is
staL"r
str
ska
"
genomsnrtt.

Restenav texten spann vidare pil samma
tema. Redaktionen var uppenbarligen
civenygadom att en kvadrat med sidan
24 cm har y.ran0,24 kvadratmeter.
Ett annat nratemarisktmissftirsrind

t- n

Der sisrnlmnda exemplet dr sirskilt
inrrcssant.E,ficrsom affir^chenskrivits
inom Mcnsa kln man utgi frin arr rexten ir resultaterav de samladetankenrcjclorneho.scn sanrlingper.soncrnrcd
i nrel l i genskvorer
om mi nsr 140. Det I r
okl arc vad i ntel l i gensresregent ligen
"m.i[cr".
I vart fall rniter de inte marematisk ftirmi"ga.
SOH
(futikeln har ridigarevarit publiceradi
Elemcnta nr 2 1994.)

Vad man avserir helr enkelretr IQ-vlrdc
si hiigt att minst 98o/oav befolkningen
har ett ligre virde. Men der iyckadesman
alls inte uttrycka.
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