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ilinEla skil dt bli medlem

En person som d.r verksam ivirden skrev si hir till foreningen om varfcir han vill
bli medlem: i

"Det rir medf)rudning och ibhnd riuen med bestiirtning som ui rntiter mrinnis- .
hor i behandlingsarbetet som har rnrirhliga uppleueker au diuerse 'abernatiua

metoder'. Som uernpel han jag ta en huinna som ltd at, klara diagnosbara och
behandlingsbara nachbesurir. Au en 'terApeut' 

hade hon fitt ueta att hon under
en tidigare liu bliuit halshugen underfransha reuoluilonen. Ittru skullz hon
behiiua gdra upp med detta..."

Det kan finnas m5"nga skal t i l l  att bli medlem iVetenskap och Folkbildningl

Foreningen Vetenskap och Folkbi ldning bi ldades 1982 av manniskor som
oroades over att ockultism och pseudovetenskap s6 ofta f6tt st6 oemot-
sagda, och att vetenskapens metoder tir s6 deligt kanda. Sd hdr formule
ras v6r m6lsiittning i stadgarna:

Foreningen Vetenskap och Folkbi ldning har t i l l  uppgi f t  at t  f ramja fotkbi ldning om
vetenskapens metoder och resultat. Sdrskilt tar foreningen som sin uppgift att i
en f r i  opinionsbi ldning bekampa de felakt iga forest6l ln ingar som forekommer i
fragor som kan avgoras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga
folkbildningen ar att klargora vilka frdgor som kan respektive inte kan avg|ras
med vetenskapl iga 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 utanfctr Stockholm. G ranskning-
en krit iserades i en dagstidningsanikel
(DN 2214 1994) av sju personer, dari-
bland Maria Bcrgom Larsson och Gcjran
Rosenberg, som sadc sig <lcks5. tala lor
"minga andra ldrare, fortldrar och elev-
er" r, id Valdorfskolor.

Dct dr inrrcssant arr  sc hur dc gamla
var r l iga  myterna  om Va ldor fsko ian
plockas fram av dess vapcndragarc. Skol-
vcrkct anklaga^s ti l l  cxcmpcl for atr 

"cgna

huvudciclcn av sina kraftcr lt atr ndosa
altcrnativ pcdagogik i stallct lor atr upp-
muntra och glddja s ig i t  n; 'a v is ioncr" .

A t t  bcskr iva  
'Waldor f ,sko lan  

son l
byggd pi. 

"nya visioner" c.r minst sagt
m issvisand e. \Waldo rfpcdagogikcn byg-
gcr i  a l l t  v iscnt l igt  p i  Rudol f  Stc iners
idder, och i synncrhct pl hans rnycket
best lmda uppfat tn ingar om stadierna i
barns utveckiing. Mcdan det alimdnna
skolvdscndct pivcrka^s (ibland kanskc
alltfor mycket) av stdndigr nya pedago-
giska idder, hi. l ler Waldorfskolorna fast
v id s ina 1 920-tais idder.

Minnislcosynen
I artikcln srigs att rValdorfskolan bygger
pi  

"cr t  
helr  annat sdt t  at t  td.nka kr ing

barns uwcckl ing,  cn hcl t  annan pedago-
gik som vi lar  p i  cn hcl t  annan mdnnisko-
syn" etc. Vad dct betydcr att mdnnisko-
syncn dr cn hcl t  annan talar man dere-
mot inte om. I  s jd lva vcrket spelar Rudol f
Stc iners rc inkarnat ionslera cn stor rol l
dven ftjr dct pedagogiska tdnkandet.

An mindrc ndmns ra.sliran, med dess
starkt rasistiska inslql, sonr utgcir en vd-
sentlig del av anrroposofins mcnnisko-
syn. Fcirmocll igen kenner flera av ani-
kelns fctrfattarc inte cns ti l lgrundvalarna
fi ir den anrroposofiska md.nniskosynen.
I)essa f.rrbehells ncmligen den inre krct-
se n, och predikas intc i sympatiscirskret-
sar som t cx bland Valdorffi irdldrar.

Skolvcrkcts tvi. ryngsra invlndningar
mot Fli lcn Keyskolan Ir att dcn inte
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hi.ller grundskolans standard i friga om
kunskapsinhamtning och om eleJinfly-
tande.

Skolverket pipekar att skolan bara
har 45 procenr av det for grundskolan
ftireskrivna antalet svensktimmar. Kriti-
ken bemcjts pi foljande sitt:

"Man 
vet inte att barnen frin klass 1

skrivcr och milar sina egna periodhaf-
ten. Man vet inte att de lar sig skriva
genom formrcckning eller att kenslan
fiir sprikets kvaliterer trd.nas i rcjrelscdm-
net eur)rtrni. Man ver inte arr en stor del
av klass B agnas it dramarik och err eger
spcl .  Al l t  dctra skul le igrundskolan fal la
undcr cmnct svenska."

Diktamen
Med samma rcsonemang skui ie man
kunna havda att ndstan l00o/o av dcn
vanliga grundskolans unden,isning dr
svenskundervisning, eftersom alla dm-
nen innehS,ller trdning i modersmi.let.
A.r"n i dcn vaniiga skoian sysslar barnen
med att skriva nd.r de lar sig t ex samhalls-
kunskap eller historia. (En pltaglig skil l-
nad er dock att barnen i den vanliga
skolan ofta fhr skriva fritt, medan de i
Valdo rfskolo rna s kriver eft er diktanr en.)

Fcjr att visa att Valdorfskolan ger
likverdig svcnskundervisning rdcker det
darfor intc att pivisa att barncn f).r trd-
ning i modersm5.lct dven inom andra
undervisningsmomcnt dn svcnskd.mnet.
Man mistc pivisa att cienna sprikiiga
trdning Cr si mycker mer omfattande dn
i dcn vanliga skolan, arr detta ftrl l t ut
kornpcnscrar art undcrvis ningsriden bara
dr i-r:il ftcn si ling. Detra har sivitt bckant
inte pi.visars.

Skolvcrket krit iserade F.l ien Kcysko-
lan fi ir att den varkcn har klassrid elicr
elevrid. Anikelforfattarna bcmciter dct-
ta genom att sd"ga att det visserligen intc
finns nigot "formaliscrat 

elevinflpan-
de" p5. Ellen Keyskolan, men deremot
"andra 

dernokratiska instrument. I en
alternativ pedagogik finns det alrernati-
va sdtt fcir elevcrna arr gc uttryck fcir sina
isiktcr. Under morgonperiodernas sam-
I ing,  der al la fhr  ta la,  p i  k lasst immarna,

i fcinroliga samtai med ldraren osv."
Demokrati handlar emellenid inte

enbart om arr "ge 
uttryck lor sina isik-

ter", att 
"fr 

tala" eller om att ftjra 
"fctnro-

liga samtal". Demokrati handlar om atr
gemensamt fatta beslut.

Formaliserat inflytande krivs
En av de larare som Skolverket intervju-
ade havdade att avsaknadcn av klassrld
och elevrid berodde p5. att barnen inre
var mogna for infly.tande, uran skulle
rdtta sig efte r lararen som "Ir 

den som vcr
vad som dr rdtt eller fel". Dctta dr cn
konsekvent och logiskt sammani-ri. l len
(<>nr dn mycket konrroversieli) stlnd-
punkt.

Mcn DN-artikeln anry'der ocksi atr
demokrati kan finnas uran ctt "forma-

I i s c r a t  i n f l y t a n d c " .  M e n  d e m o k r a r i
(S. tminstone vester lendsk dcmokrar i )
rir for maJiserat in fl ltande. Fo rm al iscring-
en innebdr bl a att rcister rdknas och atr
varje rcist vdger l ika tungt. Om skolan
ska ge trdning i demokrari, mi.sre den ge
ti l l f i i l ie t i l l  just err "formaliserat 

elcv-
inflytande".

Folhuritten

. . .  noterar att  sierskan Saida kinner
sig hotad av norska satanister, sedan
hon pistir sig ha gjorr en forut-
sigelse om ert vi ldsdAd.

- Det ir klart man ir riidd f6r
sAdana dtr.  Man vet ju inte vad de
kan ta sig till. (Expressen 2A4)
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TE
Ett kapitel ur Hekan Blomqvists

A cab is a religion witlt no
political potaer.

Tom Wolfe

s in  u tml rk ta  -  men n igo t
paranoida - bok Messengers of
deception varnar den fransk-
amerikanske UFO-forskaren

Jacques Vallie lor de totalitd.ra
tende nserna i m5"nga UFO-kul-

ter och esoteriska rcirelser. "f)et 
dr inte

fenomenet i sig utan den tro det har
skapat, som rnanipuleras av grupper ft)r
dera^s egna syften", skriver han. (1)

Vallic ger ocksi" mi"nga exempel pi
hur UFO-kulrer presenrerar btrdskap
sonr gir hand i hand med den allmlnna
konscrvativa och fundame ntalistiska vig
som dr si. tydlig i bide <ist och vdst.-l-eman 

som gi.r igen rir sexuellt fonryck,
rasdiskri mi neri ng, antidemokratiska och
antii n tei lekruell a vdrderingar.

Historiskr serr verkar det ha firnnits
kopplingar mellan vissa ockulta rcjrelser
och polit ik. Nazismens uppkomsr dr ett
exempel. Totalitd.ra och rasistiska ten-
denser i Blavatskys teosofi rycks ha ut-
gjort en del av den ideologiska grogrund
ivilken nazismen kunde uppsti. (2)

Hemliga baser
'l'ron 

pi flygande tefat kan utnynjas i
politiskasyften. Der finns bland annar en
samband mellan vissa nynazistiska grup-
per och UFO. Man sprider iddn att tefa-
ten tillhor "den 

sista bataljonen", hemliga
naz.istiska grupper med baser <iver hela
vdrlden, bland annat iAntarktis.

,1
+

Men li.r oss ftirst titta pi det pisti.dda
sambandet mellan flygande tefat och det
natio nalsocial istiska Tyskland I

Vid julen 1944, ndr det tredje riket
gick mot sitt oundvik.l iga sammanbrorr,
borjade allierade flyeare rapporrera arr
dc under uppdrag civer' l-yskland hade
ftiljts av smi, lysande foremil med en
hap nadsvd"ckande man civreri ngsform l-ga"

l)e nrystiska fciremilcn kaliades po-
pulan fo o-fghters, ochu ndcrr:irtclscr j ans-
ten ivdsr misstd.nkte ti l l  en borjan art de
var nigot nytt hemligt vapen ftjr radar-
stcirning. Spcikljuscn dr)k upp plotsligt
och fioljde dc all ieradc plancn i f leia
kilometer. Ibland uppr,oi fel pide elek-
triska sysremen i planen nd"r l jusen ndr-
made sig. Det skapadc forvirring och
rddsla hos piloterna.

Frin 'eldkula" t i l l  'kulbtixt '

EnliE den italienske forfattaren Renaro
Vesco var fbo-fighterftirerni.len faktiskt
en rysk uppfinning och det forsta sregcr
ti l l  det senarc tefatct!

Tyskarna kallade det Feuerbatt- eld-
kulan - en rund flygande farkost som
drevs av en speciell turbojetmotor. I)en
utvecklades vid flygforskningslaborato-
rierna iViener Neustadt och anvd.ndes
ftir radarstorning och som psykologiskt
vapen mot de allierade, allt enligt Vesco.
(3)

Men det var en senare modell, den
tefatsform ade Kugelb litz (kulblixten),
som var det verkliga hemliga vapen som
Hider hoppades skulle vinda kiigslyck-
an f<ir tredje riket! Enligt major Rudolf

Luzar i boken German secret weapons of
lVorld lv/ar Ilkonstruerades ett flygande
tefat av ingenjcir Rudolfschriever isam-
arbete med expenerna Habermohi och
Miethe. 

'l-efatet 
hade en diamet er oi 42

Inerer ocir var 32 merer fri.n bas ri l l
kupol. l)et konstn:eradcs i SS' undcrjor-
diska fabriker i Kahla. l)en 14 februari
1945 provflogs det :rv Haberrnohl och
Micthe. Pi  t re minutr : r  s leg farkostcn t i l l
12 +00 mcrer och nran niddc en hast ig-
het av 2 000 ki lomerer i  t immcn. (4)

Myt och spekulation
Men som vanl igt  i  UFO-sammanhang
finns cier motsrrici iga uppgifter. I Lvska
t idningar pi  1950-ralc i  ut ta lade Schr ie-
ver arr testflygningen aldrig bler.av, att
modelierna fcjrstordes och hans ritning-
ar stais. Andra intervjuade plstod sig
daremot ha sett testflygningen m"d "gn"
ctgon. (5)

EnliE en arrikcl i t idskriften l,uft-
fahrt International, maj-juni 1 975, var
Schriever dock civenygad om att den
stora mdngden tefatsrapporter sedan kri-
get berodde pi art ni.gon lyckats omsltta
han.s teorier 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 gdllan-
de att stora mlngder p"ng"r, tekniker
och material - kopplat till tefatsmodel-
lerna- frjrsvann under kriger till hemliga
baser, som redan hade upprittats i Syd-
amerika och Antarkr is.  I  samman-
hanget nd.mns ofta de tvi. ubi.tarna
U-530 och U-977, som ovd.ntat d<ik
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NY I
bok 'Ufo - i myt och yerklighet"

upp i Mar del Plata, Argentina, den 17
augusti 1945, ndstan fl'ra mi.nader efter
kriget. Flera fcirfartare gcir gdllande att de
fraktade rnaterial fri.n SS' underjordiska
fabriker t i l l  hernliga gomstdlien i Syda-
merika (6).

Dold arme
I flera curopeiska lenders foiktro berdttas
legenden om en dold arrnd, vanligwis
riddare pl vita hdstar, som skall komma
fram ur sina underjordiska grottor ndl
landet dr i fara och slutgilt igt krossa
fienden.

En nynazistisk grupp i Kanada, som
kallar sig Samisdat Publishers, anvcnder
sig av en variation pi denna legend fijr art
sprida sitt budskap. I boke n UFO - Nazi
secret ueapon?av Christof Friedrich och
en person som bara 96.r under beteck-
ningen Mattern, dr det inte riddare pi
vita hdstar som vdntar i kulisserna, uran
Hitlers "sisra 

bataljon" som rned250 000
man kommer arr sli till fr5.n en stor bas
iAntarktis. Piden basen harsedan kriget
Scirrievers flygande tefat vidareuweck-
lats, och her, menar man, ar ftirklaringen
till de flygande tefatens gita.

Christof Friedrich d.r en pseudonym
fur den tyske nazisten Ernst Zundel som
uwandrade till Kanada eft er andra vd.rlds-
kriget. Han sti.r bakom ftirlaget Samis-
dat iToronto och har publicerar bc;cker
som Tbe Hitler u)e loued och Did six
million really die?. Den senare boken
rend erade Zundelen FJngelses t raff 1 9 8 5.
Han dcimdes ftir lognaktiga pistienden
om judeutrotningen.
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Under rdttegS.ngen ftirkla rade Zun-
dels ftirsvarsadvokat, apropi. tefatsbo-
ken, att Zundel egentligen inte trodde
att nazisterna byggt nigra tefat utan an-
vdnde boken fiir att f). publicitet och
kunna n5. ut med sitt budskap att judeut-
rotningen aldrig hent. Ernst Zundel ar
fonfarande aktiv i nazistiska kretsar och
deltog bland annar i ett nazimote i Mad-
rid i april 1992. (7,8)

Antarktisk bas
Enligt Ernst Zundels bok byggdes under
kriget en valdig bas upp iAntarktis, och
dit fraktades srora mlngder material och
personal. Basen ar fonfarande i funk-
tion, uppger han, och er nu nazisternas

sista stora ftste, varifr5.n de kommer arr
ta makten civervirlden me<lhj;ilp av sina
flygande tefat.

UFO - Nazi secret uteapon? dr etr
brinnande ftirsvarstal ftir Hiiler och na-
tionalsocialismen som polit isk ideologi.
"Den 

kansliga konstnd.rssjdlen i dcnnc
man proresterade mot vad han sig hc;ll
pi att henda", skriver Zundel som ftir-
klaring till Hitlers idd att judarna holl pi
att ta over virlden. Genom fdrlaget
Samisdat i Kanada kan man ocksi. kopa
tal av Hitler, kassettband med krigssing-
er och vimplar.

Legenden om nazisternas UFO-bas i
Antarktis dyker upp litevarsrans iUFO-
Iitteratur och i ockulta skrifrer. Iddn



tycks ha en veldig genomslagskraft, kan-
ske beroende pi att tefatsgltan aldrig
blivit lcist. Ufologen Eric \?.ynants i
Kalifornien pistir t i l l  och med att han i
Wien 1975 intervjuade en person som
hadc varit engagerad i arbetet med ba-
sen. Enligt'W'.L., som personen kallas,
kan fle ra ru.scn pe rsoner vistas pi basen,
och man fungerar som crr slags hernligt
sallskap och anvdndcr flygande tefat for
att ni. olika platscr i verlden. (9)

Mcd storsra sannol ikhet dr W.1..  en
ful I blodsnUroman och hel a histori en nys,
mcn clen ir ett f int exempel pi vilka
bcrdt te iser som dr i  omlopp. Man kan ju
ocks5. tdnka sig mojl ighcten arr nyna-
z.istiska gruppcr "plantcrar" 

dylika pisti-
enden frir att anvdnda sig av dem i sin
propaganda.

Ouppklarade gl&tor
lrn myckct lisverd roman som rar upp
hcla detta mytkomplex dr \f.A. Harbin-
sons skickligt komponcrade och spd.n-
nandc Gmesis. Fcirfattaren har lagt ner
ctt enormt arbcte pi att spi.ra fakta ti l i
berdttelsens ram och har fltt hialp frin
flera av dc st<jrsta forskningsbibiioteken
runt om i vd"rlden, bland andra Imperial
\ i7ar Museurn i [.ondon.

I cn cfterskrift sdger Harbinson: "Det

dr cnligt min bcdcimning fullt mrij l igt atr
pcrsonal och matcrial fraktades till An-
tarktis undcr kriget och att tyskarna var
engagerade i att bygg^gigantiska under-
jordiska komplex i Neuschwabenland
och att den amerikanska, ryska och eng-
elska rystnadspolitiken angiende tefati-
observationer kan ha sin orsak i det sce-
nario jag presenterar i boken." (10)

Trots det uppenbart fantastiska iiddn
dr Harbinson cippen for mojligheten att
det kan ligga en viss sanning bakom
dessapist5.enden. Det finns alltftir minga
ouppklarade gitor kring nazisternas ak-
tiviteter i Sydamerika, menar han.

F.n annan mycket intressant koppling
mellan nazism och tefat dr amerikanen
Ceorge Hunt'l7illiamson, ftirfattare till
flera UFO-bocker och ett av de edsvurna

6

uFo's - nazi secr:t taeapon? 
?tgort 1974 au chisthof Friedrich, pseudonymf)r den

ahande nazisten Ernst Zundzl. 
-

vittnena till George Adamskis pistidda
kontakt med "venusianen" 

Onhtn D52.
Enligt Jacques Vallde arbetade Villiam-
son de forsta iren pi 1950-talet fcir den
am erikanska nazi-organisatio nen " silver
Shins" i Noblesvil le, Indiana.

Organisationen leddes av William
Dudley Pelley, som srarrade verlaamhe-
ten 1932. Han fick senare i.tra irs fing-
else ftir sina aktiviteter.

Efter kriget startade Pelley en ockult

grupp, Soulcraft, och en rasistisk tid_
skrift, Vahr. Han skrev ocksi boken Srar
Guests, som utkom 1950. Medlemska-
p_et i Pelleys nazigrupp overlappadestarkt
Guy Balla:.ds I Arc.rcirelse. Willi"rnron
infl uerade oclai ftirfattaren John McCoy
till hans bok UFO-Confdentialmed sin
teori att rystnadsgruppen var en konspi-
ration av en samling judiska bankmln.
( 1  1 )

Samma ryp av antisemitism predikas
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idag av rymdmannen Hatonn, en utom-
jording som talar genom mediet Dhar-
ma (pseudonym for Doris Ekker) i Ka-
lifornien. l)enne utomjordiske befilha-
vare Presenteras som:

"Gyeorgos 
Ceres Hatonn, Commander

in Chiel, Earth Project Transition. Pleia-
des Sector Flight Commznd, Interga/zctic
Federation F leet - As h tar C o mmand; E art h
Representatiue to the Cosm.ic Council on
Earth'l'ransition" (sic) (12).

Antisemitiska id6er
F.n tidskrift i  kvellstidningsfo rmat -' l 'be
Phoenix'Liberator-gqs ur av George och
Desiree Green, ddr Hatonns andligavis-
dom prescnreras Ft;r folket.

I dcn kan man ldsa atr koncenrra-
tionsidgrcn u ndcr andra vd.rldskriget ald-
rig cxiste rat och art judarna ir rclten ti i l
al ir onr. l-)cras plan dr att sprida anarki
och oro i varje srar genorn sin ekonomis-
l<a nrakt. Scdan, sdger [{atonn, bry,ter
inbt;rdeskrig ut och makten f,r fbrlorad
t i i l  j udama.

Avc,n i Sverigc finns samband meilan
t'rtalir; ira idcr<ilsgi61 clcir UFO-rcirelsen.
LJ n dcr s ina lbreclrag [rru kar konraktnran-
ncn Sten l,indgren visa ett korr video-
band med l-ars Adelskogh som utralar
sig om 1,'.{; "nergativa 

cmotionalitet".
Adclskogh er lcdarc for en tcosofisk

sekt. drir mcdlcmrnarna kallar sig hylo-
zoiker cllcr csote riker. FIan driver Insr i-
turcr for hyk>zoiska studier i Skovde.
Broschyrer fr5.n institutet delas ut under
Stens ftiredrag.

Cenom mitt intresse ftir IJFO kom
jag i bOrjan av 8O-talet i kontakt med
Adelskogh, fascineradss av fiirfattaren
Henry T. I.aurencys idder, som hylozoi-
ken bygger pi, och hj?ilpte till att bygg
upp denna sekt under cirka fem ir. 1986
kom det nd"rmast som en chock fc;r mig
att jag svalt ett totalitirt bete bara ftir att
det pistods komma frin en andlig klilIa.
Jag hade godtagit fascistoida och antise-
mitiska idder bara for art de pistods
komma fri,n "mdstare".

I tidskriften Scikaren nr 8, 1982, skrev
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j^g ,n ling artik el, Vaming ftr tryhzoi-
hen, vrlken startade en intensiv dlbatt.

Trots det fina talet om positivt tdn-
kande och andlighet finns i hylozoiken
ndstan alla klassiska nazistiska idder, om
in i draperad form: <iverminniskoidea-
let, demokratiftiraktet, teokratitanken,
bildningsfuraktet och antisemitismen.
Dessutom de i ockulta sekter vanliga
hoten mor avfdllingar, den gladjekiia
pl iktmoral en, minn iskoforakter samr arr
motstS.ndare betecknas som satanister.

Antisemitismen dr en integrerad del
av den teosofiska laran, grundad av rys-
kan Helena Petrovna Blavat.sky. I sitt
srora verk, Den hemliga liran, ftirklara_
de hon att judarna Ar andligt degenerera-
de, sjdlvi.ska och sinnliga. l)enna antise-
mitism utvecklas viciare av Blavatskys
arwagare, Alice Bailey, som har blivit
ni.got av new age-rorelsens andliga mo-
der, 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 straffharde satts pi jorden
o:! alhar nagot av ondskans redskap *
offer ftir sataniska makter.

New age-rorelsen i Sverige tar med
<ippna armar emot denna antisemitism.
I-ars Adelskogh hi.ller regelbundna fcire-
drag pi diverse ncur age-center. Baileys
bocker och idder sprids och riversd.tts i
Sverige av Stifteisen Tibetanens bok-
fond. I)en ockrrlta antisemitismen har
blivit rumsren"

Men varifrin kommer dessa idder och
varftir slir de si.ldtt igenom och accepte-
ras dven av bildade mlnniskor?

Den ockulta antisemitismen har dju-
past sina rtjtter i gamla gnostiska tanke-
gi.ngar, dar judarnas gud betraktas som
Satan och skaparen av den fysiska vdrl-
den. I den religi<isa och gnostiska dualis-
men var det andliga gort och det fysiska
ont. Judarna associerades med det frrir-
ka, jordiska, sinnliga och sexuella - alltsi.
var de onda.

"Judarna miss,
lyckades med sin

evolution pi en
annan planet.

Som straff har de

satts hir pA
jorden"

"I)en jordcentrerade juden saknar
sjdl" skrev den tyske nazisten Alfred Ro-
senberg. Nazismen var gnosricism civer-
fttrd i politiken. Her ser vi orsaken till atr
Hitler inte bara ville Fcngsla och fordriva
judarna. Han vil le helt enkelt utrota
judarna fri.n jordens )ra, darfor art de
hindrade den verkliga mtnniskans and-
liga utveckling genom sin materialism.

. 
Boken Through the curtainbygger pi

budskap fr5.n "hciga 
andliga rnastare,'

ftirmedlade avViola Petit XLd och Sha-
fica Karagulla. Den distribueras av lnsri-
rurer ftir hylozoiska studier. F{er f}.r rnan
veta att judarna, sorn kalla^s "x-gruppen",

d.r "... plutonianernas (satanis ternas, H B : s
anmlirkning) forakrade och anvd.ndbara
redskap." (13) Vidare, arr "Freud 

var en
ond person genom vilken ondskans kraf-
ter, den Svarta Logen, tomde en flod av
snusk <jver mlnskligheten ." (14). Note-
ra att Freud var jude.

Att judarna sryrs av onda rymdrnln-
niskor frin Pluto eller av den "svarta

Logen" ir onekligen en ny varianr pi.
antisemitism. Absun naturligwis, men
isikterna d.r inte ovanliga i ockulta kret-
sar.

Flerasvenska ufologer ir rFvdrr invol-
verade i Adelskoghs hylozo iksekt. Fcirut-
om Sten Lindgren, dven ingenjcir Bertil
Kuhlemann, som pi sitt forlag Edista,
Kuhlemann & Co., ger ut bcitk"r om



E

mdstare i 
'fibet, 

budskap frin medier
och kontakter med folker som bor i
underjorden.

Bondfingaren Jiiri Lina
Atskilliga svenska ufologer tappade si-
ken hakan ndr de slog upp Expressen
den 1 1 juni 1992. En helsida dgnades it
"bondfl"ngaren 

Jiiri Lina". Anikeln tar
upp [.inas v5.ldsamt antisemitiska anik-
lar i estnisk prcss.

FstlendarcnJtiri Lina dr forfattarc till
boken LrFO-forshning i Sotjetunionen
och kand {tireldsare i UFO-fragor. Jag
lardc kanna honom under min tid i
hylozoiken. Adelskogh och l-ina ftiren-
adcs genom sitt intresse lor ockultism
och antisemitiska idder.

Avcn Edith Nicolaisen, som drev
fl ir laget Parthenon, distribue rade pi sin
tid antisemitiska pamfletter, men de var
bara avsedda fc;r "den 

inre cirkeln av
Parrhenons vdnner". Andra var inte ti l l-
rdckligt andligt utvecklade ftir att ta del
av materialet.

S<iren Broman, Laxi., krnd fiiredrags-
hi.llare i UFO- och new age-grupper.
propagerade under en tid for den schwei-
ziske kontaktman nen Eduard Meier och
silde hans skrifter. En av skrifterna,
T'almud Immanuel , innehiller Jesu"ofcirfaiskade 

lera". I det kommande
samhlllet skall homosexuella mdn och

float fran vitrltt@a.1

dktenskapsbry.tare kastreras och "utstii-

tas och ftirbannas infcir folket".
l)essa kosmiska Ni.irnberglagar for-

svarades av bide Sciren Broman och Sune
Hjorth. De allvisa rymdmlnniskorna har
ju sagt si. Vem behover fiender med
sS.dana "vdnner" 

frin rymden? Sune
Hjonh ir en pensionerad gymnasielarare
frin Sundsvall, som srarrar en egen UFO-

organisation med syfte att sprida diverse
rymdbudskap.

Till och med tidskriften Arcanum,
ockultisternas husorgan i Sverige, har
noterar sambandet mellan totalitdra ideo-
logier och "andliga" 

liror. I november-
numrer 1976 skriver man: 'Vi 

i red. har
emellan5.t mottagit trancebudskap att
inftiras i Medlemsbladet. "Budskapen"

ir ndstan alltid av si.dan halt (ibland med
skrdmmande fascistisk underton) att de
nbarr lempar sig for papperskorgen."
t 5 )

Judar, homosexuella och Fcrgade dr
de vanliga syndabockarna i fasiistiska
oc1r ockuha grupper, men d.ven i mi.nga
UFO-sekrer grundade av kontaktperso-
ner. Med tanke pi extremhcigerns fram-
gingar i Europa och den vd.xandc antise-
mitisrrren finns det all anledning arr se
upp med de idder som salufors av ufo-
loger som Sten l-indgren, Benil l(uhle-
mann, Jtir i l . ina med flera.

Manga UFO-intresserade och nerv
age-mdnniskor svdljer lett ett totalit ln
bete bara ftir att det pistis komma fr6.n
rymdmdnniskor eller nigon andlig mds-
tare. Det finns all anledning att vara
u-ppmdrksam p5. dessa tendenser, speci-
ellt i v5.r osdkra tid, ndr frihet och demo-
krari er hotade vdrlden.

H'ikan Blomquist
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Distanserat om ufo-myterna
tidsS"lder. Liksom fcirr kommer frdlsaren
frin skyn, men inte som en Messias
omgiven av inglar, uran som rymdm1n-
niskor i memlliska drdkter som Flrdas i
hc;gteknologiska maskiner. Science fic-
tion har blivit nagot slags serietidnings-
religion.

lnternationell bestseller
Ar l9B7 toppade en ufo-bok bastslljar-
listorna for facklitreratur i USA. Det var
\Thitley Striebers Communion, som
handlar om forfatrarens pisti.dda mciten
med utomjordingar. Han skriverom hur
han blev ombordtagen pi rymdskepp
och utsatt fcir undersokningar av smi. gii
varelser med stora svarta ogon.

Boken fick strilande recensioner och
sS.ldes i civer 6 nriljoner exemplar bara i
USA. Vintern B8/89 var den bland de tre
bxt saljande bcickerna i Sverige, tillsam-
mans rned Guillous 1 nationens intresse
och Holmirs bok om Palmemordet.

Pi. svenska hette den "Narkontakt"

och mottes d.ven har av lovord frin re-
censenrerna, som inte brydde sig om att
forsoka bedcima om det har vlrHigen
kunde vara sanr, vilket ju Strieber pisti"r.

H5.kan Blomqvist beskriver isin bok
Striebers berd.ttelse och fragar sig hur
Strieber, rned sina absurda historier, kan
fb ett si.dant enormr genomslag och ett si.
okritiskt bemotande. Svenska och ut-
landska journalister ftirefaller lika naiva
och okunniga, skriver Blomqvist.

Ett annat exempel dr Hikan Blom-
qvists beskrivning av Sten Lindgren och
hans rymdbroder.

Har talar Hikan Blomqvisr av egen
erfarenhet, eftersom han som toniring i
borjan av 7O-talet sjilv var med i Sten
Lindgrens rymdsekt, den lntergalakiis-
ka federationen. Sekten har tidigare be-
skrivits avAnders Dahl i hans bok "Upp-

st5.ndelsen frin tefatssekren", der fttrfal-
taren beskriver hur det kandes att leva i
en auktoritdr och sluten fantasivirld och
till sist trasas scinder inombords.

Hakan Blomqvist tog sig ut i tid och
kan idag skriva om sekten med stor dis-
tans.

Sten Lindgren har ofta inbjudits att
beritta om sinakosmiska kontakter, si.vdl
ir iksradions Pl och P3,som iTV. Oclai
har forv5.nas H5.kan Blomqvist river att
journalisterna d"r si okritiska. De li.ter
Sten Lindgren berirra om civilisarioner
pl Saturnus och deras utsd.nda kontakt-
personer pn jorden.

Sten Lindgren tror kanske sjalv pi det
han berdtta.r och avsikten dr vdl air han
ska fl tillfredsstilla vin behov av myr
och fantasi. Det d.r patetiskr, skriver
H5.kan Blomqvist. Men minga ungdo-
mar lockas in i sina her sekter med en
osund atmosft.r av forakt for vetenskap
och sunt fornuft.

Vad finns lcvar?
Men, frigar jag mig: Vad finns kvar av
ufo-problematiken nd.r man har sorterat
bon tokstollar, visioner, rena fantasicr
och stjernfall? Varfor igna en sror dei av
sitt l iv it att granska fall dar mdnniskor
har sett konstiga saker?

Hi.kan Blomqvist beskriver nigra fall
som han rycker dr intressanta och han dr
besviken pi den vetenskapliga vdrlden
ftir att den dr si. ointresr"."d o.h k"llri.,-
nig, kanske feg, infor studiet av ufon.

Men pi sdtt och vis forsri"r jag varfcir
forskarna inte engagerar sig; jag har svi.rt
att tdnka mig nagor mycket mer svi.rfors-
kat d.mne. Man kan inte gcira experimcnt
och observarionerna av konstiga ljus-
fenomen d.r sdllsynta. Berd.ttelr"m" gru --
las dessutom ofta av observatcirenslcirut-
fattade meningar 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<tig insats med dcn
har boken genom att visa ufo-intressera-
de ldsare till en mer skeptisk hi.llning, arr
inte gi i de vdrsta fdllorna och inte rio pi
s5.nt som redan dr vederlagt.

Ufl - i myt och uerhlighet ar en av de
ff riktigt lasvarda bc;ckei om ufon som
finns pi. svenska.

Hikan Blomqvist:
Ufo - i myr och uerhlighet
NTB/Panhenon, 1993.

gentligen handlar den har boken
merom kulten och mJternakring
ufon, dn om tefat och besokare

frin rymden. Det ar darftirjag rycker att
den dr intressant. Den handlar om hur
ufo-rcirelsen harvuxit fram, vilken kopp-
l ing den har t i l l  ockul t ism och ol ika
polit iska och religiosasekter, och om vad
det 1r sonr fi.r en del md"nniskor att tro pi.
ofta helt absurda saker.

Hi.kan Blomqvist sttnger sjd.lv inte
dcjrrcn flor mojlighcten till bescjk fri"n

rymden. Han d.r knuren ti l l  organisatio-
ncn UFO-S\/[.RIGE, som d.r den stcjrsta och
mcst scricisa ufo-fi ireningen i landet och
han har dgnat m1'cket rid dc senaste rjugo
iren 5"t att studera r-rfon.

Men han dr trcjtt pi att det olta dr de
trocnde te fatsmissionCrerna som mdrks i
ma^ssmcdicrna, och av hans bok fbrstir
man att branschen ar full av fa.ntasifl.r l la,
mer c l ier  nr indre paranoida stol lar .

Ufon eller terat?
I)e flesta observationer av oidentiJieraa.e

.flygande objeht visar sig ha helt banala
ftorklaringar, sisom arr der dr stjirnfall
eller f lygplan folk ser.

Nar de har fallen d.r borrrensade i.ter-
st5"r n5.gra fr procent och det d.r dem som
de troende ufo-fanrasrerna vill furklara
som flygande tefat. De mer skeptiska
kallar dem rltt och slett ufon - oidenti-
fierade flygande objekt.

Nar det gdller observationer av utom-
jordiska besiihare menar Hikan Blom-
qvi.st att det mesta tycks kunna ftirklaras
i psykologiska termer som visioner eller
rena fantasifoster.

Freuds I arj unge Carl GustavJung var
en av de ftirsta som studerade tefaten ur
psykologisk synvinkel. Han ansig att
tefaten var en av vi.r tids myter.

Att visioner och fantasier tar sig ut-
tryck i form av tefat har att gcira med att
vi lever i teknikens och vetenskapens
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Waldorfskola fick underkint
Ellen Keyskolan i Stockholm, som Ir en av de mesr
kanda Waldorfskolorna i Sverige, uppfyller inte kraven
for godkennande av friskolor. Det beslot Skolverket i
slutat av mars 1994.

Skolan miste darfor infor ldsiret 1994195 endra
verksamheten si att den uppryller skollagens krav.
Annars kan skolan forlora sitt godkannande.

kolvcrket granskade skolan un-
der vi.ren 1993. En huvudfraga
ftjr skolverkets utredare var gi-

vctvis orn F.llen Keyskolans elever flr de
kunskapcr och fardighcter som elcverna
i den vanliga grundskolan ftr. Detta var
sv5.rt att bcd<ima eftersom skolan i all-
mdnhet inte del tar  i  kommunala el ler
centrala kunskapsmdtningar ("centrala

prov"). I stdllct gjorde Skolverket en
bed<imning utifr in mera allmdnna fak-
torcr som timplanen, kursplanen, lero-
medlen, arbetsformerna och lararnas
kompetens.

Ndstan alla skolans ldrare harwaldorf-
lararutbildning. En del av dem har dess-
ftir innan hogskolcutbildning, andra en-
bart gymnasium. 

"l 
nigra fall" har lerar-

na dven vanlig lararutbildning.
Veckotimmarna i svenska pi lag- och

mellanstadiet utgor enbart cirka 45 pro-
cent av vad grundskolans laroplan fore-
sl<river, och pi hogstadiet endast 66 pro-
cent. Awikelsen dr enligt Skolverket "si

stor att det dr weksamt om Ellen Keysko-
lan pi annat sltt kan kompensera eiever-
na ftir detta bonfall av unden,isning i
svenskemnet".

Waldorfskolorna utg5.r fri"n en sam-
manhillen L2-irigskola. Det inneblr att
en del av de temen som enligt grundsko-
lans leroplan ska behandlas i grundsko-
lan har tas upp forst under gymnasiei"r-
en. Detta gll lcr fremst orienteringsdm-
nen. 

"Dct ar darfor tveksamt om utbild-

r a l

ningen i dessa dmnen under de fcirsta nio
i.ren verkligen morsvarar skollagens
krav", skriver Skolverket.

Brist pi laborationslokaler medforde
att skolan vid inspektionstillFrllet hade
svi.rt lor att ge eleverna godtagbara kun-
skaper i frsik och kemi. Dock pagick
byggnadsarbeten som skulle ftirse skolan
med lokaler fcir dndamilet.

I intervjuer var elever vid skolan tvek-
samma ti l l  om skolan holl det allmlnna
skolvdsendets standard i fraga om narur-
orienterande c.mnen (sdrskilt teknik och
datakunskap) ,  samhel lsor ien terande
dmnen, "nutids- 

och ungdomsfrS.gor"
samt andra religioner dn kristendomen.
Deremot ansig de att sprikundervis-
ningen hc;ll god kvalitet.

E6na lirol*ieker
I reklamen lor'Sfaldorfskolan framhills
det stdndigt att eleverna redan i de lagsta
S.rskurserna "skriver 

sina egna larobock-
er". Minga tror att "skriver" 

her betyder
"ftirfattar", 

men det ir fel. Det betyder
"skriver 

av".
I Skolverkets rapport konstateras ock-

si att eleverna istor utstrd.ckning tillver-
kar sina egna leromedel "genom 

att skri-
va av vad lararen framftir muntligen eller
skriver pi. tavlan". Det dr ftirst fr5.n och
med S"rskurs 6 som eleverna, utciver av-
skrifter 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. Enligt skolan syftar under-
visningen till att fostra eleverna till de-
mokratiska minniskor. Detra skall dock
inte ske genom ett formaliserat elevinfly-
tande. lsfSllet ska demokratifrtgor disku-
teras nir dessa natudigt kommer in i
undervisningen. Under de f6rsta fem-sex
iren iir elevema enligt skolan inte mog-
na att delta i planering av innehlll och
arbetsformer i undervisningen. Enligt en
av lirarna 'hommor 

man en positiv utveck-
Iing av bornet i defta oyseende om det stcills
inftr valsituotioneri tidigo dr. De ftnto sex
&ren skall eleverno finna en trygghet i
liiroren, de vuxno stdr ftr dsikter och omdd-
men. Liiroren tir den som yet vad som iir
rdn eller feL' Enligt huvudmannens be-
d6mning uttalades detta i ett'ndgot
affekterot tillstdnd. Sko/ons uppfanning iir
naturligtvis mer nyonserod dn sd'.

Av skolans kursplan framgir att'From
till puberteten mdste liiraren vora en oukte
ritet, dvs en som mon litar pd och kdnner
trygghet hos... Eornets utveck/rng iir lagbun-
den. Vogen till frihet och sinne for jiimlikhet
gdr i)ver auktoritet Man sonn auktoritet dr
motsotsen till ouktoritdr Wre makt'.

lnfor besoket ifrlgasatte skolan
ldmpligheten av att Skolverkets repre-
sentanter skulle treffa en grupp elever
frAn ltg- och mellanstadiet f6r att samta-
la om elevernas uppfaaning om sin
skolgtng. Det uppfattades som sirskilt
weksamt atr ett sldant samtal skulle iga
rum utan nirvaro av nlgon personal frAn
skolan. Som motivering angavs ovansrA-
ende beskrivning av barns uweckling.

Enligt de intervjuade eleverna ar
graden av elevmedverkan/-infl ytande ltg
pl skolan."

Skolverket diskuterar inte varifrS.n

Valdorfskolan hamtat sin syn pi elevin-

flytande och lerarauktoritet, men synsdt-

tet er hemtat i trogen efterfoljd frin

Rudolf Steiners skrifter i emnet. Her
finns en rydlig konflikt mellan Steiner
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och skollagen. Enligt den senare ska elev-
er pi alla stadier har inflpande <iver hur
deras utbildning utformas. Skolverket
konstaterar denna skil lnad isin rappon:

Enligt Skolverkets bed<imning dr El-
len Kcyskolans syn pi elevinflytande for
elever i irskurserna 1-6, som den kom-
mer ti l l  uttryck iskolans mildokument
och i uppldggningen av den dagligaverk-
samheten, inte i tjverensstdmmelse med
vad som gdller ftir det offentliga skolvl-
sendet. Skolan uppfrller darfit inte pi
denna punkt skollagens krav.

Ekonomi
Fcjrutom kommunbidragen dr skolans
stora inkomstkdlla elevavgifterna, som
kallas 

"foreldrabidrag". 
Di inspektio-

nen genomfordes var S.rsavgiften 72A0
kronor for fiorsta barnet. (Halv avgift for
andra barnet, och ytterligare lagre avgift
for det tredje.) LdsS.ret 1993194 var 5.rs-
avgiften 4800 kronor fcir forsta barnet
(med motsvarande jlmkningar for sys-
kon).

Dessutom bidrar minga foraldrar till
skolans ekonomi genom arbetsinsatser
av olika slag (stddning, kokstjanst, bygg-
nads- och reparationsarbeten).

Elevavgifterna uppges bl a tdcka "pro-

fiikostnader i form av dyrare materirl
och hojda matkostnader". Materialkost-
naderna 1r dock inte hogre d.r for den
allminnagrundskolan, och derfor d.r elev-
avgift erna enl igt Skolverkets bediimning
oskaligt hoga.

SOH
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En nubbe ftir
hiartat?
I\ i och di publicerar tidningarna

I ! nyheten om art en regelbunden
Y dls alkohol enligt u.inrk"p..,,

senaste rcin ger ett visst skydd mor hjert-
sjukdomar.

Journalistiskt 1r det en perfekt nyhet:
den handlar om en ingslan vi alla kan-
ner, den ger oss absolution for ni.got vi
har hatt lite diligt sarnvere ftir, och den
ger oss dessutom tillflille att moralisera
<iver de nykterhetsivrare som mo ral iserat
6ver oss.

Ibland har tidningarna senare infort
aniklar der nigon experr ifrigasc.tter det
vetenskapliga underlaget for uppgifter-
na om alkoholens nyttighet, vilket inte
brukar ges lika framtrddande plats som
den ursprungliga nyheten.

Det dr sv5.rt att bed<ima vclder av
dylika rapporter, i synnerhet de som
influtit underden senaste tiden, och som
citerar ledande facktidskrifter som Lan-
cet och .Journal ofAmerican Medicine.
Hur fullstindiga och korrekta ir refera-
ten?

timplig dos?
Vilka foljder ftr folkhalsan flr en gene-
rell rekommendation om ett dagligt al-
koholintag? Vem skulle rekommenda-
tionerna g:illa? Alla med <ikad risk for
hjanproblem? Alla ijver en viss ilder -

frrtio, femtio, sextio? Ar undersokning-
arna si vdl underbyggda att helnyktra
bcir uppmanas att tiverge sina principer
ftir att oka sina chanser att 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 personer i riskzonen
vdljer att misstolka informationen som
ett stdd f,or fortsatt <iverkonsumtion?

Vilka lorklaringar ger forskarna till de

uppgivna goda verkni ngarna? H ur myck-
et beror p5. samvariation mellan gynn-
sarnma livsstilsfaktorer och m5.ttlig, "l-
koholbruk? Ar det alkoholen allena eller
kanske ett imne i druvskaler som ger de
istundade verkningarna?

Felkallorna ir legio i denna sorts stu-
dier. Vid en tidigare underscikning visa-
de det sig t.ex. att kontrollgruppen (per-
soner som aldrig drack alkohol) inneholl
patienter som slutat dricka sedan de fltt
besked om att de var svin sjuka!

Nyheter eller rid
Som s5. ofta finns det m5.nga frigor men
fh svar. Den har gingcn dr det dock
viktigare in nigonsin att allminheten
fir aktuella, fullstlndiga och opaniska
besked om lekarvetenskapens stind-
punkt. Bor inte Folkhalsoinstitutet fijr-
sijka skaffa sig ett underlag ftir en allmdn
rekommendation om v5.r livsftiring?

Frigan ii.r om pressen skciter sirt upp-
drag som allmdnheten har ritt att krdva
eller om journalister och redaktijrer fal-
ler ftir frestelsen att skriva det som vi
ldsare vill ha - goda nyheter snarare dn
goda rid?

Niels Houmiilbr



Att siika Gud i fV
om AIew Agt-riirekens uetenshapssyn

Gud spelar inte tdrning.
Si sa Albert Einstein till

Niels Bohr. Det var aprope
Bohrs tolkning av den
lcvantftsikaliska teorin dar
slump i naturen gavs en
framtrddande roll.

cir ege n delvil le Einstein hil la fmt
vid gamla principer, orrr kausa-
litct och realism i kunskapssyn.

F,nligt hans uppfattning fanns trots allt
cn av nrdnniskorna oberocnde, objektiv
verklighct och den kunskap fysiker f ir
t iarn br j r  spcgia ol ika dimensioner idcn.
[)er f inns t i l l  och med cn djupare ord-
n ing ,  mcnadc I ' . ins tc in .

ldag bestrids h,instcins rcalisrn av po-
pulcrv'ctenskaprliga fcirfattare som med
kvant$.'sikcn sor',r utgingspunkt hdvdar
at t - , 'crk l ighcrcrr  : i r  cn i l lusion. l )en dr en
konstnrkr i<ln av v i r  ege n h. iarna. Du kan
ha <icn vcrkl iehet du vi l l ,  bara du be-
s tammcr  d ig .

Samtidigt menarde ocksi arr der finns
en djuparc ordning, men den dr kos-
misk. Den modcrna frsiken bdrjar kom-
ma fram t i l l  samma insiktcr  som gamla
rjsterldndska mystiker haft secian lange.
(ludsbevisct f inns i kvant&siken.

Fysikens Tao
Idcn om en parallell mellan vad som
kalla^s den 

"nya 
f,tsiken", den kvantrela-

tivistiska, och mystiken, f inns ien mdngd
popularvctenskapliga bocker som kom-
mit  p i  senarc t id.

En av de fcirsra i denna genre var
Fritjof Capras Fysihens Tao, som blivit
en bestseller. Gary Zukavs De dansandz
lVu Li-mAyarnL som d.r en mer veder-
haftig berd.ttelse om den moderna frsi-
kens historia frin sekelskiftet fram till
idag, bar oclaispir av resonemanger om
att f'sik och meditation ir etr willing-
par. Fysiken ger en yrrre, mystiken en
inre vdg mot igrunden samma kunskap.

Det finns nu mi.nga fler fctrfattare
som pekar i samma riktning, med tit lar
som Mysticism and the IVeu., Plrysia (Mi-
chael Talbot, 1981) , Gud oclt den nya

fi,siken(av frsikern Paul Davies, 1983; sv
cjversdttning 1987 och -88).  Capra har
gi.tt vidare i sina spckulatio ner med The
turning point (1982) och Uncornmon
tuisdom (1988),  Bokcn om "vdndpunk-

ten" gcir gdllande att vi lever i en tid dl
det vdxer fram ett helt ny'tt paradigm
over hela l injcn i vetcnskaperna-s varld,
ett som bygger pi ctt crkennandc av en
andlighet i naturen och md.nniskan.

New Agle
New Age, ungefdr 

"den 
nya tidsiidern",

dr en samlingsbeteckning som anhenga-
re av den nya trenden givit sig sjalva. Det
d.r en mi.ngrydig och svirdefinierbar rci-
relse med religiosa och mystiska inslag
som fcirbryllar. Att scika gcira den "nya

frsiken" till grund fcir en nyandlighet dr
ett av de viktiga kennetecknen, men
lingt ifri.n det enda.

Fcirutom populera utlaggningar orn
den moderna kvantfysikens, bootsrrap-
teorins, strd"ngteoretikers och kosmolog-
ers senaste rcin, ing5.r ocksi experimente-
rande med holistisk medicin. medita-

tionstekniker for att uppnS. "akernariva

medvetandet il lstind", psykedel ika, ban t-
ningskurer, kines isk skuggboxn ing, men-
taltrd.ning, japansk kampspon, alterna-
tiv grcinsaksodling, osterlendsk fi losofi
och mycket mera.

Bland gurus rdknas mystikern llrish-
namurti, ekoso fen Gregory Bateson och
fysikern David Bohm. FritjofCapra och
G"ry Zukav dr bland de som suttit vid
dessas ftitter i Kalifornien, ndrmare be-
stdmt vid konferenscentret F.salen i en
paradis isk mi l jo pi  en k i ippa int i l l  St i l la
Havet.

Psykoterapi med fysik
Fsalen har s i t r  namn cf tcr  en indiansram
som en ging bodde vid den vackra Biq
Sur-kustcn. Ccntret  har fungerar som en
sanriingspunkr ocl'r en kalla fcir minga av
de nymodighcrcr,rch tankar om cn and-
lig rransformation sorn ft irknippas mccl
New Agc.

Psykotcrapi ar cn hrirnpclarc, vilkcr
mcrks bland annat genom atr Fialens
byggnader, dd"r workshops och konfe-
rensdeltagarc inkvancras, har sina namn
efter olika personligherer som varir med
om att grunda 

"The 
Human Potential

Movemenl" _ rcirelsen ft ir mdnniskans
uweckli ngsmojli ghcter. De fl esta har varit
psykologer och rerapcurer, och tanken dr
att fcirdndra md.nniskan och samhlllet
genom att ta vara pi. g<imda resurser sonl
hitt i l ls endast beherskats av gamla mys-
tiker, naturldkare, asrrologer med flera.

Ankny.tningen till fysik gcr en viss
vetenskaplig legitimiret, samridigt som
delar av en mer sammanhengandc tan-
kebyggnad grundas pi metaforiska reso-
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slken
nemang som hd.mtar inspiration fri.n en
uppsjci av kvantfrsikaliska idder.

Tidskrift en Cal ifornia Business gj or-
de 1986 en undersokning bland 500
f<iretagare och ftiretagsledare och kunde
d5. konstatera att mer dn halften hade
utnyttjat ni.gon form av medvetande-
hojande teknik.

"Aven 
o m dessa mlnskl iga-potential-

kurser dr vanligarc i Kalifornien dn pi
annat hi.ll, havdar ndringslivsexperter art
de vixer snabbast bland utbildningspa-
ketcn for foretagsledare" (Robert Lind-
say, l{eu Age. Mrinniskan sin egen Gud,
' l ' empus 

1  1 /  1  0 ,  -86 ,  n r  199) .
Krit ikcr f inns ocks5., inte minst i nd-

ringslivet. I Svcrige har SAF-direktciren
Rolf Lindholm ien rekommendation p5.
btsidan av Willis Harmans och Ho-
ward Rheingolds bok lrupirationens dgon-
blick. Om bur idier uppstAr och hur nun
kan utueckla sina dold"a resurs€r, 1988,
skrivit att fcirfattarna "bry'rer 

upp invan-
da, intcllektualiserande tankestrukturer
och ft jr ltrser den skapande mdnniskan."

A andra sidan har de kulturkonserya-
tiva i nom'l ' i  mb ro- forlaget hil l i t sig gan-
ska kailsinniga ti l l  nyandlighetens l itte-
ratur. New Age-rorclsens alster anvd.nds
fl ir igast av konsulter imentaltrdning. Ett
aktuellt exempel har varit idrottspsyko-
logen l.ars-Erik Unestihls distanskurs
som gick vid Hcigskolan i Orebro, ddr
den nu har lagts ned pi grund av det
stora inslaget av o- och pseudoveten-
skaplighet.

Fiirnuftskrisen
Intresset fiir personl ig uweckling genom
mentaltrdning och dess blandning av

F o L K V E T T  N R  r  r g g 4

modern fyrik och gammal mystik i en
filosofisk civerbyggnad sammanfaller med
en trend i samhd.ller som vdnder ryggen
mot det rationella tinkandet.

Den fi nske verenskaps filosofen Georg
Henrik von 

'Wright 
pekar i sin bok

"Vetenskap 
och ftirnuft" pi hur det i v5"r

tid uppkommit "...olika 
antirationalis-

tiska protqsrer, vidskeplig tro p5. iiverna-
turliga krafters och makters sryrning av
v5,ra oden och olika vishetsldror om det
rd.tta sd.ttet att leva- Bongl<;mda eller nya

former av magi odlas igen.
Pifallande ofta har forkunnelserna

rcitter i cjsterlendsk religion och visdom".
G von \il7righr d.r ingen vd.n av enogdhet
i akademisk vetenskap, utan wd.rtom
uppmanar han till kritik av alla former av
absolut rationalism. Dd.remot dr han
mycket oroad av dessa strcimningar som
parasiterar p5. "ftirnuftskrisen" 

och gor
irrationalism till en dygd.

Den tid som beharskas av rationellt,
vetenskapligt tinkande dr en krigsharjad
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Fysiken Eier en
yttre, mystiken en

inre Yag mot i
grunden samma

kunskap.

och miljoutsugande era. Upplysningens

och det modernas projekt har gjon ban-

krutt. Denna riirelses kamp mot fordo-

mar, mltbildningar, skrock och pseudo-

vetenskap har visat sig di;lja en elitism;

ett maktmonopol som herjat i vetenska-

pens och expertisens namn och som ska-

pat vapenarsenaler och nya former av

den ena mdnniskans fonryck av den

andra.
Den nya trenden d.r att komma ur

denna situation genom att satsa pi mjuk-

het. kansla och 
"intuit ion" istellet for

fornuft. Inga fasta hS.llpunkter kan fin-

nas ndr det gdller vetenskaplighet. Nya

vetens kaper, pseudom)'ter, gofi kdPs mys-

tik och esoterisk religion flper in i varan-

dra.
Det nya tlnkandet vdntar sig inte

lengre fralsning frin det 
"rationella", utan

fri.n det 
"emotionsllx" - den kanslo-

mdssiga upplevelsen av Verlden, livet,

kosmos och md.nniskan. Man soker inte

vetenskapliga, tekniska och ekonomiska

dctalj losningar, utan omvlndelser ti l l  ett

n1'tt sinnelag och ett ny-tt handlande, och

den programmeras, bara vi vil l  det.
' l 'ank 

posi t iw!-  s i  lyder budskapet,

och kapitalstarka krafter driver Pi, ry

andlighet och den terapeutiska kulturen

dr en lukrativ business.

Fysikens centralitet
Fysikcn har allt id haft en central stall-

ning i v5.r kultur, speciellt under och

efter andra vdrldskriget.
Om det nu kan visas att det skett ett

grundlaggande perspektiv- eller para-

digmskifte pi detta omride, som sdger

oss att det inte finns nigon objektiv

verklighet, utan vi ar fria att skapa den

verklighet vi vill, si f"ar anti-realism och

satsa-pi-dig-sjalv-fiiosofier en starkare

stC.llning.
Den gamla newtonska frsikens sltt

att tdnka - V:irlden som en maskin,

determinism och reduktionism- har

tjinat som modell pi m5.nga andra om-

riden, frin beteendepsykologi till kli-

nisk medicin och ekonomi, siger Capra.

Nar den nya frsiken frigjon oss frin den

mekaniska och deterministiska vlrlds-

bild som ftirknippas med Newton, mis-

te konsekvensen ocksi tas pi alla andra

vetenskapens omriden.
Den gamla fysiken tog for givet att

det finns en Ftre verklighet om vilken vi

frr objektiva kunskaper genom vira sin-

nen. Den nya fysikens mest grundlag-

gande premiss skulle vara ett fornekande

av densamma. Observattiren och det som

observeras tillhtir en och samma kosmis-

ka vd.v; det kvantfysikaliska experimen-

tet stiir den subatomdra verkiigheten, pi

ett sidant sd.tt att visjdlv kan bestlmma

om resultatet ska bli lornimmelsen av en
"uig" eller en 

"panikel" - den ena ute-

sluter den andra, lilaom mdtning av

rcirelse utesluter miijligheten att ta fasta

pi 
"plats".

I den nyandliga tolkningen smeker

kvantfrsiker i sina experiment delar av

ett kosmiskt vdsen, dar ande och materia

er oskil jbara. Vi som mlnniskor Ir en del

av den kosmiska smeten - i sjdlva verket

berijr vi en del av oss sjelva; darav alla

dessa paradoxer och underligheter.

Popularvetenskapliga forfattare som

Capra drar stora vdxlar p5. 
"den nYa

fysiken", och terapeuterna gir c.nnu lang-

re. Enligt dem dr det en frigaom 
"rnind

over mattsl" - md.nniskor har resurser

si att tanken kan ordna materia - se pi

Uri Geller nrr han bojer teskedar, eller

cancerpatienten som med den rC.tta men-

tala trdningen kan tinka sig frisk.

En macFsk-mystisk kausalitet
Vad en sten betrlffar, sdger Capra, 

'kan

jag inte tillskriva den ett medvetande ur

det perspektiv dar jag ser det som en

distinkt entitet. Men ur den synpunkt

dar jag ser det som en del av ett stijrre

system, universum, som d.r medvetet,
skulle jag sdga att stenen liksom allt

annat deltar i den stora medvetenheten.
Mystiker och folk med transcendenta
erfarenheter - typiskt - skulle placera
sig sjllva i detta st6rre perspektiv', det

kosmiska medvetandets (Uncommon

Visdom,  s .  141) .
Shakti Gawains bok Kreatiu uisuali-

seing: Anurind din fantasi och skapa dtt

du uill i ditt liu (1987) ger fordjupning i

det magiska tlnkandet.
Huvudtesen dr att man kan ompro-

grammera sitt l iv genom inre mental

omprogrammering. 
"Tenk dig Variden

som ett praktfullt paradis i vilket alla du

Drivkrafter
o Sekularisering och behovet av en

andlig referenspunkt i vAr tid.
o Fysikens legitimerande funktion.

o Kommersiella krafter, bland annat

ledars kapsutb i ldn in g.

o Den klassiska fysikens begreppsliga
kris: viir ldsbildskrisen.

o Milj6krisen och suget efter eko-
logiskt tiinkande.

o Parasiterande pi nyorientering i

vetenskapsteori, parad igmteori

med mera.

flFt**t/,tJ 
t

3t*^y=
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trdiTar upplever samma fullhet och civer-
f lc idsom du. Njur avdet t i l l fu l lo.  Farom
du cinskar ti l l  andra planeter och finn dar
mirakulosa ting" (s. 67).

Om du intc lyckas bcror det pi dig
sjl lv. 

"Dc 
som inte upplever sin Verld

sorn rik och 1'mnig rror pi nigot plan pi
knapphetsprogram rncri ng hell re dn cjvcr-
f lod.  Av okunnighet har dc anslut i t  s is
t i l lden vanl iga t ron pl  fat t igdomens och
knapphctcns oundvik l ighet,  och de in-
ser intc att dcn )Trersra skaparkraftcn
vi lar  i  handerna (el lcr  snarare s innet)  hos
var och en av oss" (s.  65).

I t 's  a l l  in your mind, skul le man kun-
na sdga pi engelska. Verklighctcn d.r vad
du gcirden t i l l ,  precis.sorn ikvantf l 's ikcn.

Liisa metaforel
I  och mcd atr  nran r ,dnder rat ional i tct
och objckr iv i tctsanspr ik ryggen, s i  f inns
intc hcllcr samma kritcrier ft ir bcvisfi i-
r ing och val id i tet .

Rqsoncrrrang kan isr;i l lct b,i 'ega^s upp
kr ing mctaforcr och pisr icndcn om pa-
ral lc l l i tc t  mcl lan ursagor av anr ika m),s-
t ikcr  och modcl lcr  i  dcn modcrna fusi-
ken. l)ct rdcker mcd a.ssociationer och
imprcssionist iska koppl ingar,  som i  och
lor sig, om man medite rar civer de m, kan
fls att f iarnstS" som sjdlvklara.

F.tt ti'piskt sdtt arr rcsonera dr att fljrst
rcdog<ira fcir cn tankeab.straktion hos

frsiker f?ir arr scdan hdvda: Men se der,
dctra fanns ju rcdan hos de cisterldndska
nrystikernal

F.tt bra exempcl pi detta Ir Michael'['albot 
i Mysticism and the l\,/eu, Physics.

Si hIr skrivcr han clm gravitationsreore-
t ikern John Wheelers to lkning av relat i -
v ist isk runr-r id:

"\Thccler 
forestallcr rig ... inregrcra-

de maskhS,l som ft;rbinde r alla rr.rmmcrs
rcgioncr... dar clektriska kraftl in jcr t,vcks
komma samrnan och sjur-rka in i  rumri-
dc:ns vdvnad, l iksom tri.dar som dras
genom cn tratt". ()ch si: "Detta:ir 

civer-
ra-skandc, cftcrsom Tantras talar om rum-
met som gcnomsyrar ev kraFtlinjer som
kalla^s Shivas hi.r".
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fnekl$ maftil
' l-antras 

dr en indisk text och Shiva dr
danserna-s gud i hinduernas religion. "I)er

dr helr otroligt att dessa antika rexrer
skul lc ta la om rummcr som en substans
som innchil ler inkapsiade kraftl injer. Det
dr bara under dcr scnastc i,rhundrader
sonr den vdsterldndska vetenskapen har
kunnat fcirsti. rummcr pl icke-cull idirk,
maner och tdnka sig cn krcikning. lv{en
fdr mingasekle rscdan henvisade 

'fantra-

textcrna t i i l  expansion och konrral i t ion i
Akasa"  (ss .  1  18- l  19) .

"Akasa" 
d.r cn slags ursubstans .som

tdnks bli differentierad mcd tidcn och
som dr urkraftcn Praknri-saktis sare.
Akasa och supergravitationens substrat
jdmstdils i derta resonemang, och derra
dr vad som skulle hevisas -- "om 

vi
bonser f r in dcn rel ie i6sa terminologin,
si kan 

-l 'antralc,ran 
ses som en antik gren

av kvanrtcor in" (s.  I  i  5) .
Antaiet exempel pi hur nigot i en

cjsterldndsk reiigios tcxt plockas ut ur sin
kontext fijr att jamftiras med tankeab-
straktioner i den moderna fusiken kan
mlngfaldigas.

Capra fttr sin dcl ar l i te rner iterhil l-
sarn, men tar lasta pi samnra slags plsti-
endcn om parai le l i i rct  c l ler  struktur l ik-
hct mclian mystiska rankar och idder

soFPa

inom kvant$'s ik och rc lar iv i tersrcor i .
H ans resonem ang verkar l i te ri rn I iga-

re, dcrft ir att han oversarrer frin bicla
hi l l  t i l l  en sysremreoret isk terminologi
som sedan kan fls arr bera en du bbclrnc-
ning, m1'st ikerns s iv i l  som h's ikcrns.
l)erra skulle samtidigt vara crr inrve fi jr
samma bakomliggande kosrniska cnhcr
som de wi.  kommit  i r  p i  o l ika vagar.

Ontologi och epistemologli
Pist ienden om l ikher el ler  nretafor isk
sanrstdmmighet rnellan nr; 'stik och fi.sik
rc j r  tv i  p lan.  A cna sidan f inns resonc-
mang om ve rklighcten.s beskaffe nircr. dcr
sorn i f i losofiskr spraLli kallas fbr onrologi.
leran om vad som Ir ,  t ingens 

"r ,ascn".  
A

andra sidan jcmlors si.danr som rcir hur
vi  f l r  kunskap och vad kunskaprcn innc-
bc.r ,  d v s epistemoloei  e l icr  kr . inskeprsl l -
l d l l .

l ) i  dct  ontologiska plancr hi t r . r r  r  i
henv isn ingar  t i l l  un iversun l  som cr r  s l lgs
kosrniskr ndtvcrk;  a l l t  hanger sarnnr i . rn.
Har f inns ocksi  hologramnrcial i>rcn.
Bide rnysr ikcr och moderna f i 's ikcr skrr l -
le ha kornmit  f ianr t i l l  hur delr  i i l l . r  t lnns
i  dct  srora och tvart<lnr.  [ )cnna nict . r t i r r
rir dock orntvistad. New Agc-ps1'kirtri-
kern R. D. L.aing proresrerar och nlcnrr
art  har man gjon uFp nrcd Neu,rons
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Ordet 'paradigm'

har utvattnats till
menin$sliishet,

exempelvis'det

nya paradi$met'

som samlin$s'

begrepp fiir
allehanda hopkok

aY Yetenskapli$a

fragment och

religitisa traditioner

r lckaniska vdr ldsbi ld f inns ingen anled-
ning att ersritta maskincn med hoio-
grammct som mctafcrr .

i lcskrivningar av svarta hi. l, hevdar
man, fanns rcdan ide ant ika rnyst ikernas
rexler: 

"l)et 
makrofrsiska svana hiler

och Siva bindu dr idcnt iska" ( ' l 'a lbot) .
N{r 'st ikernas henvisningar t i l l  mi .nga ni-
vicr ir, lrr rncdvetande kopplas ihop med

fsikernas idd om *r^-, fem- och ming-
d i rncns ione l la  rum.  

"Sr i  
Aurob indos  le -

ror 1r idcnt iska med John A. Wireeicrs
" in t imat ions"  

(s .  135 Michae l  Ta lbo t ) .
Pi det epistemologiska planet tar man

fiam dcrra arr m1'stiker och kvantfysiker
ej beter sig som lskidare, som forskare
ska i det newtonska paradigmet, utan
som deltagare. Mystiker ft iregriper fysi-
ken i civergi.ngen frln iskidar- tilldelta-
gar instal ln ingen.

i bida fallen uppfattas ocksi verklig-
heten som en drom. Detta att kvantfysi-
l<aliska abstraktioner finns i forskarnas
huvuden jemstalls med mystikernas av-
visande av iden om en objektiv verklig-
hct 

"derute". 
Och si kommer detta med

att m1'stikern/fisikern skapar sin egen
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"verkligher"--der 
dr bara en fri.ga om

mentaltrd.ning. I tabelien ges en civersikt
civer ni.gra av de kopplingar som brukar
gciras i den aktuella l i tteraturen, med
mer eller mindre halsbrJ'tande analogi-
resonemang.

MAff pi vetenskapliElhet
Fcir att kontrastera motsd.ttningen mel-
lan forskning och New Age-folkers i.be-
ropande av ett 

"n),t," 
paradigm, kan det

vara vdrt att friga oss vilka kriterier vi
egentligen har pi verenskapligher. Inonr
vetenskapsteorin har man civergivit tron
pi klara grdnsdragningskriterie r som kan
skil ja mellan vctenskap och ovetenskap.
Men betyder detta att det inte finrrs
nigra skii jelinjer alls?

Enligt min mening kan forskarsam-
fund och New Age-kulten jdmfciras som
kulturft ireteelser. De skil jer sig i avseen-
de pi ert eros eller en ideologi, ndr det
gdller kunskapskritericr, och rent socio-
logiskt. Forskarsamfund brukar h51la sig
med en hederskodex som bland annar
s{er att man inre ska friska. Det f inns
epistemiska kriterier fcjr krit isk provning
av nya hypoteser, oclr err pecr reviov-
system som institutionaliscrars i form av
kol legiala prcivni ngsfcirfaranden hos tid-
skriftsredaktioncr, forskarrid och i sak-
kunnigprcivning for t jenster.

Nu d"r detta en idealbild, och forskare
rdttar sig inte dlt id efter sin hederskodex
eller krit iska bednmningsprinciper. Alla
vet att det finns favorisering tili formS.n
flor dem som skriver i samma forsknings-
tradition som man sjdlv, medan foretrd-
dare ftir en annan forskanradition har
svS.rare att bli publicerade i en tidskrift
som beherskas av rivalerna.

Men Indi, ndr stora avsreg gcirs fi5.n
principerna, si trdder krit ik och sjdlvsa-
nering in; resonemang bygger ocksi pi
att citera andra, men inte i cien auktori-
tetsdyrkande anda som ftirekommer i
New Age, som ndrmast har ett regelsys-
tem som p5.minner om frdlsningslerors.

Med andra ord finns pitagliga skill-
nader mellan NewAge och vetenskapens

kultur, i fraga om eros, kunskapskriterier
och peer review-sysremet, bristfalligt som
det dr.

Paradigfmbe$rcppets bankrutt
Inom vetenskapsteorin fi irs en stdndig
diskussion om kriterier pi vetenskaplig-
het. 

' f idigare 
fanns en tendens art enban

se verif ikarion, upprepbarhet och hi'po-
tetisk deduktion som kennetecken pi.
vetenskap och kriterier fcir avgrcnsning
gentemot icke-vetenskap och pseudove-
tenskap. Utglngspunkten var di err un-
derlorstitr vetenskapsideal med forank-
ring i en del av narurvetenskapen, fram-
forallt den klassiska frsiken.

Men inte e ns inclnr frsiken mors\/arr.-
des ideaibildcn av rsrlbilden. Krit i l< av
den snlva stindpunkten har lert frarn ti l l
uppmlrksarnmande av lnerod och syn-
sdtt i andra dmnen, sonr ti l l  exwmpu,l
to lkningslera (hermeneut ik)  hos huma-
niora,  och dct  har innebur i r  en Fokusc-
ring p5. vctcnskapcns sociaia grundcr sorn
in t ressant  fo r  1 . :unskapsb i idn ine  och
fo rskn i ngcns r.,ill ko r.

Thomas Kuhn infa;rdc begreppcr 
"pa-

radigm" 5r l9(>2 fc i r  ar t  betona dcnira
sida, tunnclseende och bcgreppsi iga br i l -
lor som styr forskarnas r:inkande. I)ctta
r.rppnade dcirren fcjr cn velbehciviig his-
tor iser ing ocir  sociologiser ing av vcrcn-
skapsbegreppet.

I efterhand har det dock slagit cjver i
en relativisering av begrepp om kunskap
ocksi i episremologisk mening. Ordet
"paradigm" 

har urvarrnars ti i l  menings-
lcishet, cxempelvis nd.r det ralas om 

"vds-

terlandska" och "cisterld 
ndska" parad i gm

i minskligt tdnkande, eller "det 
nya pa-

radigmet" som samlingsbegrepp fur alle-
handa hopkok av vetenskapliga fragment
och metafysiska antaganden i religiosa
traditioner.

New Age-rorelsen dr bara ett av flera
exempel, der man parasiterar pi. en ve-
tenskapsteoretisk nyorientering i vi.r t id.

Aant Eleinga
p rofessor i uetens hapsteoti,

G ii te borgs uniuersitet
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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 Sucn Arnquist, som har at,sldjat Eider-

lUho metodn.

For ett drygt i.r sedan bcsijkrc F.rik F,i-
derf lykt  f r in Maimkt;ping i  Sddcrnr:rn-
iand Hushi l ls-  och vi ldnrarksnr: iss:rn i
Lu lc i .

I  s in montcr hadc han cn sror .svert
kanrera uppsr l l ld och lovadc arr  i r : rn
med dcn kan ta bi ldcr pi .  bcs<)karna^s
auror.  l )cn srr i l r r i r rq h:rn sr ige r  a l la onr-
gc.s av och sonr :rnners [l:rra kan Lrppt:ick-
as a\ /  pcrsoncr sonr i r  rnccl ia la.

Inrrc'ssct var rn)'ckct stort och som
r-rrs.lnd lor atr bcvaka nr{ssan lar jag mig
fotografc ' ras.  I ) i  polaroic lb i ldcn svn.s hu-
vudct och r jvcrkroppcn <inrgivcn av cn
kraftie violcrt ftrg.

I . .n l igt  det  pappcr .sonr jag sarnr id igr
fick skulle ftrgcn ri 'da pi hdg andlig
kanslighet och kunskal' ' . [r iderflykr sadc
dessutom att  b i lc lcn v isadc arr  jag har
konrakr mcd ( lud och kosnro.s.  F1rgcn
skullc ock.si rl 'cla pi atr jag hacle onr i
ryggcn och i a-rlarn:r.

Nar jae sacie at t  s i  a ldr ig i ,ar i t  fa l lcr
havdadc han att jae ande nrir^src trinka pi
min { i 's iska hr i lsa och inrc jobb: i  s i
rn;'ckct.

L- lnder missan kr>nr Sven Arnqvi .st
ocksi i kontakr rned F.rik F.iclcrflvkr och
hans aurafbtografcri ng.

- Sorn gamm;rl clckrroniklrirare och
fi l mag i $rsik var jag rivcrrl 'eacl orn arr cle r
hdr inre kan fungcra. ()rn sir dr fallct
bordc uppf innarcn ha n, i  nobclpr is.

Utc  p i  Arcus  v i l l c  v i  t i r ra  i  de  n  svar ra
lidan som onrgav kanrcran och sonl sa-
des innehil la clcn avanccradc clat:rcnhc-
ten. I legdran avslogs och clcrs:rrnnra grjr.s
ndr vi itcr konraktar F.rik F.idcrfl1,kr.

-Jag kanncr rnig kr:inkt av plsricndc-
na att dct skullc handla orn blr,rff, .sagcr
han. l)es.sLltom har konsu nrcnrvcrke t gctr
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klartecken ri l l  den her verksainheten.
Riktigt si er det nu inte. Vad konsu-

menrverker, efter en anmdian fri.n Kon-
sumenr Lulei", sd.ger Ir art man inte fin-
ncr anledning undersoka mcij l igheterna
av ar i  fotografera elekrromagnet isk
str i in ing.

Att verket srrunrar i det beror pi. att
dct i nrarknad.sft;ringcn inre tala.s orn
cl lcr  ur lovas l indr ing,  bor c l lcr  h j : i lp pi
dc S'siska ellcr psvkiska orlridcna.

Vcrkcr har v id sarnral  rncd Jan-F.r ik
Nordin pi  Konsunrenr l .u le i  .sagr arr
nnr)  ser pi  c lcr  h: i r  sorn andra nrark-
nacls j ippon ocir  d i i r rned inrc ingr iper.

Sven Arnqvi.st ger sig inrc rrots ft ir-
sikringarna Frin F.idcrfl1,kr att dcr dr
nrdj l igr  arr  ra auraFotograf icr .

i- lan har skafhr err par polaroidka-
meror och nr inns hur F. idcrf lvkt  ef tcr
fo r<>gra fc r i r rgcn  r i j rdc  p . r le ro idb i l c lcn
franr i r i r  cn nrvckct  koncentrcrad lampa
sonr sat t  v id karncr:rn.

-  l )et  gor jeg fdr  arr  snablrarc rorka
bi lc lcn,  sdgcr forografcn.

Nagot sorn en uing i  v i r ldcn kunde
behiivas, mcn definit ivr inte krdvs mccl
dagens polaro id marcr ia l .

Arnqvist {t<irsrod arr cler kan v:lra
nrri i l iet arr ft ir: indra fl irgcn i bildcn orn
clcn ur.sarr.s fi ir v;irrnc u ncle r clc sekunclcr
den f ianrkal la.s.

l..rr ftjrsra ftir.stjk nrcd e n cigare rtdndarc
visaclc arr  s i  ocksi  : i r  fa l lcr ,  om vlrrn-
ningen skcr pi  b i ldens b:rksida.

Arnqvisr  tog scdan en koncentrerad
lanr i ra f r in en diaprojckror och ig i r  f ick
jlg mitr l iv.s anclra auraforografi. Vi.sscr-
l igcn Ir  l juset kr ing mitr  huvud inte l ika
jemnr  som p i  der  t id igarc ,  mcn den gu la
f;{rge n ryder cnligr F.jderfl1'kts bruksan-
vi .sning pi  arr  jag: i r  kraf t fu l l  och i rar  cn
akt iv inrc l lcktucl l  f t i rnr : iga.

I crt pappcr sonr F.jderfl1'kr nunrcre
skickar rnccl kunderna srlr det dcssurorn
arr n:ir jag onrgc.s av cn gul aura bcrl 'dcr
det at t  t "g er orol ig,  grubblande, ckj-
mandc, cnvis och nrotst:lnclarc mot f?ir-
: tndr ingar.

Pi Polaroid i Srockholm bckrdfrar

Bengr Grore art det dr mycker enkelt art
fa fargforandringar genom att vdrma
polaroidbi lden under f ramkal ln ingen"

- Filmen ska anvdndas och ger kor-
rckta Fcrgcr mell:rn plus l3 och 30 gra-
dcr. Alir annar gcr f irgft;rdndringar.

Crore f t i rk larar art  v id kal lare tempc-
ratur bl i r  b i ldcn bl i  och vid varmare gir
f?irgcn nror ri irr.

- l)er kan ju ock.si v:rra si ari pola-
roic l  f l l rnerna har dubbclcxpun.r . , r ,  f t i r -
Fotografcrars rncd dcr sorr-r kallas auran.
l )et  r i r  cnkcl t  arr  s( i ra och jag har s jd lv
h j : i ipr  .svcnsk:r  r r<>l lkar lar  ar t  g<ira s i .dana
fiirf ixosrafcringar. I dc iallen har dcr
hancliar orn arr forografcra spelkort.

Nr i r  F. iderf l r 'kr  konfronrera.s mcd
Arnqvi .srs cxpcr i rncnr s: igcr han:

-  Jrg k: inncr rnig s i  kr inkt  av cr  uppc
i  Lulc i .  Ni  r i r  s i  bul ' f l iga.  l )cr  har fung-
crar.  Jag : i r  inrc inrrcsscrad av arr  d isku-
tcra cler h:ir rncd Arntlvisr och jag Ir sjd"lv
ingcn clcktronikexpcrr .  Jag skirer i  onr
dct  s i t rcr  en c iar<>r,  skruv c l lcr  ingcnr ing
i  kar r re r r r r r .  I )c t  f i rngcrar .

Upprcirr .s: iger han atr  dct  i r  ski l lnad
pi cn BM\(/ for 3Oil 000 kronor och en
ganrrnal skrothrjg ft;r 3000 kronor.

-  Hans nrctod kanske fungerar men
dct f inns err  anrer ikanskr pare-"nr bakor l
karncran .son-r j:rg gcrr 2t)i) 000 kronor
io r .

-  Ska rnan sr i t ta dig rrr ig f l r  rnan r  s. i
f ir l l  grira clcr ocksri nred .si,cnska kvrkan
< lch  a l la  sp ik r i r r ingar .  I j i nns  c lc r  ovcr
huvucl  reqcr n: igor bevis f t i r  arr  ( ,ud
f inns?

l{ik Anundb_y
(Ar t i kc ln  har  t id igarc  var i r  pub l i cc rad

i N cr rrl :in.ska soci:rl d cnt oknlren g l 7 I t\) q\

PS ()nr nig<ln undrar <jvcr kon.sLrrr.rcnr.
v c r k e r . s  f \ ' s i k k u n . s k a p c r ,  s i r  i r  N i i s
Anundbl 's refcrar hclr  korrckr.  I  err  bc-
.s iut  c lcn 2717 1992 (c i i r r r icnunrnrcr 9Jr,
K l  534) sr igcr vcrkcr,  ordagr:rnr:

"Kon.sunrcn tvcrkc t  
f lnner  in tc  an-

lcdnine arr  unclcrs i ika uppgiFtcrna r i r -
ranclc nrrj i l ieheter ri l l  arr fotografc,r:r crr
c lcktronragncr i .sk ursrr i ln ing."  .SOfl
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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,
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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.

#
'E
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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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Siare hiilper inte polisen

E n  n y z e e l a n d s k  k r i m i n a l p o l i s ,  I a n

Holyoake, har hillit foredrag fur de ny-
zeelendska skeptikerna om siarnas roll i

pol isarbetet .
Polisen f}"r minga tips frin siare, sd.r-

skilt i  fall mcd fdrsvunna personer och
ouppklarade mord.

Holl 'oake har gitt igenom sianipsen
i f lera stora utredningar som han sjdJv
arbetat med, och dessutom frigat runt
hos alla polisdistrikt iNya Zeeland, utan
att f inna ett enda fall dar siarna varit t i l l
nyrta i polisarbetet.

Mcn eftersom polisen ftr in tusentals

Det mest rypiska fcir siarnas tips dr att
de i de flesta fall ar ytterst ospecifika. Si
pistir till exempel siare ofta att fctrsvun-

- tra mc.nniskor kommer att iterfinna^s i
ndrheten av err trdd. Detra dr till foga

\ vagledning for polisen, man kan ju inte
gdrna leta invid alla landets trdd.

"Siare 
och klervoajanter borde i sttl-

Lcta yt den ffrfjc Tlaacfitt let koncenrrera sig pi I-otto-numnrer

ffAU HeU ffiknnC och travhdstar, tjana pengar pi detta och
anvdnda vinsten ti l l  att utveckla sin ve-

tips fr5.n siare borde ftjrr eller senare tenskap si att mina kolleger och jag kan
nigot av denr sli in av ren slurnp, rycker bli ovenygade om deras fcirm5.ga."
han. (Neu,Ikaknd Sheptic, december 1993)

TV-shop med biverkninglar
Naturmedlct 

"Rapso 
Active", som sd.l js

via JV-shop, uppges vara verksamt mot
bland annat akne, sir och brdnnskador.
Lakemedelsverket har frtt in tre fallrap-

porter om psoriasispatienter soln drab-
bats av eksem och akne ndr de anvdnt
medlet.

( I r{b rzn atio n f,in l;hem edz lsu er he t | 99 4: l)

Astrologiska telefonnu mme r
I helsidesannonser i dagspressen (bland

annar DIV l113 1994) gor teleloretaget
Eriropolitan reklam fcir att de l iter kun-
derna vdl ja s i t t  tc lefonnummer.  

"Minga

kunder vil l  ha telefonnurnmer som 'l i .ter

bra' och ar l l tta att komma ihag. Andra
ber om ett nummer med si mi.nga jdmna

siffor som mcij l igt, och hlnvisar ti l l  ast-

rologiska skil. Ytterligare en grupp vill

ha si minga sjuor som mojligt i sitt

telefonnummcr * for det ger tur."

Ar scientologer odiidliga?
i  scientologtidskriften Aduance nr I l5
(1993) kan man ta del  av en saml ing
berlttelser om de psykiska krafter som
scientologer kan uppni ndr de nitt de
hogsta graderna inom organisationen.
Etr rypiskt exempel ar foljande berrttelse
om en bilolycka:

"Plotsligt 
horde jag dack som tjor

och sig en lastbils strilkastare
komma rakt mot mitt ansikte.
Menniskor skrek vilt. Pi ett
ogonblick rullade jag ti l lbaka
tiden, och darmed var lastbilen
tre fot langre tillbaka d.n den nyss
varit, och jag hoppade ivag till
andra kctrbanan. En person som
.stocl ddr sa: 

'Men 
Gud, vad han-

de? Du var dtid!'. Lastbilschauff-
iiren blev kriwit och sa: 

'Vad

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)'

Gornflakes
Skeptical Eye, som ges ut av skeptikerna
iWashington l ) .C.,  innehol l  n1' l igen en
kort historik om Keliogg's cornflakes.
( n r  3 ,  1 9 9 3 ) .

Produktens skaparc,  Dr,  John Har-
vey Kellogg, var nredlern av en sjundc-
dagsadventistisk sekt. Han bedrev diver-
se udda tcrapicr ,  dar ib land vattcnrcrapi
("hydroterapi") orn viiken l-ran skrev en
bok om 1 200 sidor.

Under 1870-talet utvecklade han ve-
getariska dieter som skulle skanka h;Llsa
och linE liv. Hans cornflakes skulie vara
en huvudingrediens i en si.dan diet. De
tii lverkadqs ursprungi igen pi det sj unde-
dagsadventistiska sanat<lrium dcr han
arbetade som lekare.

Hans yngre bror, Vil l  Keith Kellogg,
som hade ett administrativt arbete vid
sjukhuset, sig till att civerftlra tillverk-
ningen ti l l  ett fr istiende kommersiellt
ftiretag. Sanatoriet gick i konkurs pi
1930-talet, enban bolaget finns kvar.

a n a
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Mirakeloperationer
Shirley Maclaine, galjonsfigur inom
NcwAge, har nyligen bescikt Filippiner-
na och genomgirr en mirakeloperarion
("psychic surgery").

"Han 
stack in sina hander i rnin ktopp

och tog bort levrat blod och invc.rres
vd.vnader av nigot slag, och drog sedan
ril lbaka sina hender", berdtrade Maclai-
ne.

Frin Norge rapponeras art en filip-
pinsk 

"mirakelkirurg" 
har varit i  Trond-

heim och opererat minst wi ginger un-
der de senaste tio i.ren. Han pistod sig
bland annat operera bon delar av en
njure.

En skeptiskr sinnad person kom civer
dct "bortopere.rade" 

materialet och ord-
nade s5" art der blev analyserar. Det be-
stod inte av njurvlvnad utan av stelnat
blod. E,ftcrsom dct icirvarats i alkohol
kunde man inte avg<ira om blodet kom
fri.n en minniska elier frin ni.gon annan
, 1  r f

(New 7*aland Sheptic, december 1993.

NMI;O- bulleEnen I t' 94 "\

Kvacksalveri pi tillbakagang?
F.n av msJlemmarna i NonhJ'exas Skep-
tics, lakaren J'im Gorski, tycker sig ha
mlrkt tydliga tecken pi att kvacksalve-
riet hiller pi art trdngas tillbaka i USA.
E,n viktig orsak ir Clintons planerade
sjukvirdsreform, som fcirventas miss-
gynna obevisadc behandlingsmetoder.

Kvacksalvarna sjdlva har i stor ut-
strdckning lemnat den "alternativa" 

prin-
cipen och gitt civer till den "komple-

mentdra", dvs mirakelkurer m m ska
anvlndas som komplement i stallet ftir
ersc.ttning till den gd.ngse sjukvirden.

(North Texas Sheptic, Februari 1994)

Kiropraktik och yaccindioner
Det amerikanska kiropraktikerftirbun-
det gav ftirra iret upp sitt momtind mor
vaccinationer. F<ir ortodoxa kiroprakti-
ker dr detta rena flirrlderiet.

(North Texas Sheptic, februari 1994)
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Blodglupp i stillet fiir stiirntecken?

IJapan har der blivit populan atr anvdn-
da blodgrupper p5" ungeFJr samma sdtr
som asrrologitroende anvd"nder stjirn-
tecken. En bok i emnet har ocksi 6ver-
satts till engelska och fhtt viss spridning
i USA. Efcersom man bara rdknar med
fyra blodryper (O, A, B och AB) biir
laran dnnu enklare dn stjdrnteckenastro-
login med sina tolv stjd.rntecken.

Roben Steiner har granskat boken
You are )lour blnod rype av Nomi och
Besher, och funnat m5,nga likheter med
astroiogiska skrifter. Ett exempel: Det
anges arr "De 

flesta stora maffialedare
har blodgrupp O."

Hurvet man det? undrar Robert Stei-
ner. Redan arr f:. en lista civer de srora

maffialedarna kan var nog si. svirt. Vad
gcir man sen? Skriver man ett brev till
demi ("Kere herr . . . .  Det har kornrni t  t i l l
vir krinnedom arr ni ar en stor maffla*
ledare. Vi skulle uppskatta om ni viilc
hj:ilpa oss i vi.r underscikning genom arr
besvara ni.gra fri.gor... ")

En smula eftertanke visar att pistien-
det om de stora maffialed".n* blod-
grupper inr.e kan ha nigon trovlrclig
grund. Detsamma gll ler i ennu hogre
grad bokens pistienden att Je-sus hid"
blodgrupp AB (grundat pi den si kalla-
de svepduken i Turin) och att Buddha
och Mohammed troligen hade samma
blodgrupp (inget skal angivet).

(Georyia Sheptic Summer 1993)

Loch l{essfotogrffi
avslaiiat
Det mest vrlkanda fotografier av "Loch

Ness-odjuret", som togs i.r 1934, har
avslcijats vara en bluff.

Tvi pojkar byggde upp ert "odjur" 
av

en leksaksubit och diverse trd- och och
plastftiremil.

Bilden av detta foremS.l har tagits
sericist av hundratals Loch Ness-"forska-
re", men nu ir den alltsi avslojad.

(DNr4t3 1994)

'Therapeutic Touch'
p& fallrepet?
FoLKVETT har tidigare berittat om det
stora arbete som Rocky Mountain Skep-
tics lagt ned pi. att granska undervisning-
en i Therapeuric Touch (handpilagg-
ning) i sjulakoterskeutbildningen vid
Universiry of Colorado. Anstri.ngning-
arna har nu krcints med en viktig fram-
ging. Universitetet har tillsatt en kom-
mittd som ska uwdrdera det vetenskapli-
ga virdet hos Therapeuric Touch.

(Boutder Daily CameratTltZ 1993)
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Ockultign i landstinclet?
I Kristianstads lens landsting 1r man p5,
vdg att anstdlla en ny landstingsdirektcir.
Efter tips frin anstdllda handplockades
en kandidat, Kent Angergird, frin det

privata ndringslivet.
Angergird har nyligen fbtt lamna ar-

betet som verkstdllande direktor fttr bil-
handelskoncernen Catena sedan oenna

gjort stora forluster under hans wi 5.r
SOIn VD.

Enligt t idningen xs r har anst:i l ldavid
Catena berdttat att Angergird vdnde sig
ti l l  spagubben Kurt Svensson i Bil les-
holm ftir att fr rid om hur han skulle
skijta fliretaget.

"Bland annat ska Angergird ha 5.kt
ti l l  Svensson med bilder p5. Catena-an-
stallda ftir att registrera de 

'vibrationer'

som drabbade Svensson di. han sig bil-
derna."

l)etta fiirnekas av Svensson, men han
medger att han brukar vdnda sig till Kurt
Svensson ftir att fr rid i olika frigor. Han
vill dock inte kalla sin ridgivare fcir spi-

gubbe utan ftir medium. Ordet spigub-
be dr n[mligen nedsdttande, men det
"rikar ju vara si att en del av oss mdnnis-

Vibratlowr kan Crahht

kor har en s5. kallad medial ftirmiga",
sdger Angergird.

Kurt Svensson intervjuas ocksi i xsr
om sin verksamhet. Psykiska problem
lciser han med en originell form av sam-
talsterapi: 

"Jag 
sciker upp den som har

besatt personen och talar fornuft med

dem och ofta lyckas jag."
Enligt Svenssons leror iterfods mdn-

niskor till nya liv, och varje nytt liv leder
till att man kommer ett steg nlrmare
milet att bli "en FJrdig minniska":

"Det 
kan ta upp till wi miljoner i.r att

bli en ftirdig md.nniska och mlnniskor
kan inte sjdlva avgiira ndr de dr fdrdiga.
Det kan bara en mdnniska med mycket
kosmisk kunskap avgcira. En sldan mdn-
niska d.r ett medium."

Sj?ilv ansersig Svensson vara ett medi-
um.

S edan Angergirds ockulta boj elser och
nll; f,orbindelser med Kurt Svensson
har blivit kanda har landstingspolit iker-
na tagit upp anstellningsfrigan till ftir-
nyad provning.

"Han 
har ingen trovdrdighet som le-

dare om dessa uppgifter frr sti oemot-
sa15da", sdger landstingsridet Per-l ngvar

Johnsson. Oppositionsri.det Kent Ang-
ergi.rd (s) sdger: "Om 

det dr sant att han
springer ti l l  spagubbar si accepterar jag

det inte. Vad de sdger flr inte vara grund
for landstingets personalpol itik. 

"

(NSZl5l3 1994)
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Spidomar om valet

Journalisten Annika Hagstrrim har kon-
sulterat "ritr<ssiaren" Saida om valresul-
tatet iSverige 1994. 

"Sier-

skan var bombsd,ker pi. att
ny demokrati, kds och
vd.nsterparriet 5.ker ur rila-
dagen, att folkpaniet kla-
rar sig med nod och ndp-
pe medan social demokra-
terna far 52procent." (DN

24t11 1993).
Viawaktar med spdn-

ning valutgingen. Hur
m5.nga av Saidas fem
" bo m bsdkra" ftiruts dgelser
kommer att sli in?

ldudtll lqt?n4hr -r+

Ockultis|lr
i niringlslivet?
Svenska Dagbladet driver en serie 

"Exe-

cutive Seminars".
D en 27 j anuari 199 4anordnade man

en halvdagskonferens i Stockholm om
konsten att ftirutsc.ga framtiden.

Pris: 2 300 kronor exklusive moms.
Dessutom fick deltagarna kiipa ett

personligt horoskop frin futro t.ab till
det rabatterade priset 200 kr.

Ur programmet: Demonstration av
Astro Labs horoskopdatorer, l-ill t-ind-
fors ldser ur Nostradamus profetior, sam-
tai om ekonomiska och politiska fram-
tidsbilder med bland andra professor Bo
Scidersten och bankakutens ordftirande
Odd Engstrcim.
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SlagJrutor
i AtU-proiekt
Ska tvs-pengar anvdndas till rutgdngeri?
Si har i van fall skett i Staffanstorp i
Skine, der fyr aungdomar sedan oktober
1993 har varit sysselsatta med att leta
efter vatren, upptecka "jordpulser" 

rned
mera med hjalp av slagrutor och lod. Ett
l iknande projekt pigi.r ocksi i Simris-
namn.

F.nligt projcktledaren i Staffansrorp,
Bo Israelsson, kommer ungdomarnas
verksamher atr resuhera i 

"en 
diger sam-

ling av mdtanteckningar som sedan kan
ligga ti i l  grund fcir framtida forskning".

Che fe n ft ir arbetsf<irmedlingen iStaf-
fanstorp slger i cn intervju: "I)etta 

dr vll
intc mcrkvirdigare in akupunkrur."

' l- idskriften 
Ny'I-eknik har ert kon-

struktivt fcirslag i sin kommentar ti l l
slagruteprojektet: "F6r 

an ytterligare rida
bot pi ungdomsarbetsldsheten i Skine
flireslir vi att arbetsf?irmedlingen srarrar
ett npr projekt dar ungdomar medelst
noggranna md,tningar fl.r visa att jorden
fakr iskt  dr  p lat t . "

FoLKVETT instdmmer givewis i detta
forslag.

(SDS i/ I 1994 och N7 te hnih 24t2 rgg4)

Denna ging ska vi se ndr-
mare pi. scienrologin, en
rorelse som aldrig upphor
att frorvi.na. i

Scientologisk skola
I Bandhagen i Stockholm bedriver sci-
entologirorelsen en li"g- och mellan-
stadieskola ("studemaskolan"). Stock-
holms kommun bidrar med skolpeng,
och lordldrarna betalar 950 kronor per
minad. @N !.lt} 1993\

Scientologlernas
an$iverisystem
FoI.KVETT har tidigare berd.ttat om
scientologernas sysrem med angiveri.
Att det dven dr i funktion i Sverige
framgir av foljande notis ur den ,,n..,rt-
sprikiga tidskriften Scientologi Start
nr 215 (1992):

"Knowledge 
Repons (kannedoms-

rapporter) ar en grundldggande del av
att hilla Scientologin fungerande. Om
du st<iter pi nagra icke-optimala situa-
tioner eller oflpoliry (ej enligt policy)
itgirder i din org, mission elleromri-
de, skriv en Knowledge Report till din
lokala Ethics Officer och skicka en ko-
pia till Reports Officer RTC om du
kenner att RTC borde informeras om
saken." (Har foljer en adress till RTC,
det vill sdga Religious Technol ogy Cen-
ter, i Los Angeles).

Allmin amnesti
frir scientologlel
Scientologernas i nternationella lednine
har utfdrdar "en 

allmdn amnesti lor alll
Scientologer". I Scientologi Startnr 21 5
presenreras den pi foljande sltt:

"Denna 
amnesri dr cippen ftjr alia

Scientologer igod stallning. Alla hand-
lingar av vilket slag som helsr, begingna
ftire den 5 september 1991, ai utan
forbehiil fcirlitna. Fcir an ra emor denna
amncsti d"r det endast nodvindiE an
skriva ned alla tidigare antisociala elier

anti-Scientologi handlingar och lemna
in dem till etikchefen pidin ndrmaste
ScientologiLnk*, och att du accepterar
forl g,tplse"ocH dei na am nes ri. "

Att desJa doku ment noggranr ko m-
mer atr, arkivgras behover ingen be-
wivla.,

Hubbards yed( sekrat
Scientologerna har tryckt upp sin grun-
dare Hubbards verk pi rp..i.llip"p-
per och placerat det i titanbehi.llare
"som 

kan motsti varje mojl ig naturka-
tastrof eller till och med den srcirsra
atomexplosion". I l ikadana behi.l lare
har man placerat LP-skivor i bestrn-
digt material med alla Hubbards fore-
d.rg. Vad som an hander, komrner"dianetik 

och scientology alltid au vara
ti l lglngliga."
(International Scientologt IVetus nr 31)

SOH

flntftiruar

L , K 0 t v
ff u g BhR>s
5AM LKDE
&R'(

b &
trA

RADIo-
AKNVT
.4VFALL

Ie e q p
l r u l L J d -

6  t  e r e R

SOH

ITOI .KVI . ] ' I - ' I '  NR I  T994



I

M atem atrs ka m i s s fo r s tind

'" ) .. t' '',"",'. ,l-
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Aftonbladet skrev ftir nigra ir sedan (1 5/
2 1988) om Lantbrukssryrelsens beslut
am minkburar inte behover varastcirre dn
0,24 kvadratmeter. Artikeln var satt i en
ruta om 24 X 24 centimeter, och dess
ingress Iod:

" lnom utrvmn^tet for oen har
ant '  ke ]n Q4X24 cm )  ska m rn-
ken  (70  cm 12ng ! )  kunna  l eva ,
en I r  qt lantbnuksstyr 'e lsen "

Resten av texten spann vidare pil samma
tema. Redaktionen var uppenbarligen
civenygad om att en kvadrat med sidan
24 cm har y.ran 0,24 kvadratmeter.

Ett annat nratemariskt missftirsrind

stod att finna pi cn affisch som sarres upp
i  Stockholm under sommaren 1993 av
Foreningen Mensa, sonr organiserar pcr-
soner med hog intell igenskvor. Undcr
rubr iken "Hurbl i r  

rnan medlem iMensa"
kunde man der ldsa:

"Det enda knavet fCn medlem-
skap r llensa ar att du gor ett
test scm vrsar'att  du har ett  lQ-
varOe som lrQQer^ hoQre an 98%
av befol t<nr ng6is staL"r str ska
genomsnrtt.  "

Vad man avser ir helr enkelr etr IQ-vlrdc
si hiigt att minst 98o/o av befolkningen
har ett ligre virde. Men der iyckades man
alls inte uttrycka.

Der sisrnlmnda exemplet dr sirskilt
inrrcssant. E,ficrsom affir^chen skrivits
inom Mcnsa kln man utgi frin arr rex-
ten ir resultater av de samlade tanke-
nrcjclorne ho.s cn sanrling per.soncr nrcd
inrel l igenskvorer om minsr 140. Det I r
oklarc vad intel l igensresr egent l igen
"m.i[cr". 

I vart fall rniter de inte mare-
matisk ftirmi"ga.

SOH
(futikeln har ridigare varit publicerad i
Elemcnta nr 2 1994.)
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