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Ur arkivet

BACKSPEGELN

”I sina undersökningar om radioaktiv strålning har den 
kände vetenskapsmannen L. Ron Hubbard upptäckt en 
formel som kan skydda en person mot radioaktiv strål-
ning. Skilj verklig fakta från propaganda! Beställ ditt ex. 
idag från Scientologikyrkan ...” — Annonsen, och den 
reningskur som boken ifråga handlade om, fick tio anmäl-
ningar till Konsumentombudsmannen. KO avslog dem 
med motiveringen att ”de påståenden om bokens innehåll 
som görs i annonsen stämmer överens med innehållet i 
boken. Påståendena i annonsen är därför tryckfrihetsrätts-
ligt skyddade, även om således påståendena i själva boken 
må vara felaktiga.” (Folkvett 1985:3)

”Men det är dock ganska troligt att vi i fortsättningen kan 
skriva ut Folkvett med laserskrivare, vilket höjer kvalitén 
rätt avsevärt.” (Folkvett 1987:2)

”Den norske helbrägdagöraren Hugo Stenberg ’healar’ 
inte bara människor, utan även förorenad skog och natur. 
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Helbrägdagjorda granträd växer fyra gånger snabbare än 
andra granträd, hävdar han.” (Folkvett 1991:2)

”Förutom maten tillverkar Herbalife också en parfym, 
med ’DNA-metoden’. I stället för att låta blommor stå och 
växa i stora odlingar tog man ut DNA ur dem och gjorde 
parfym på. Hur detta mer exakt gick till kunde försäljaren 
dock inte berätta.” (Folkvett 1997:3-4)

På hemsidan www.reincarnationresearch.com får vi 
reda på vilka av dagens musiker som är gårdagens musiker 
reinkarnerade:

Carl Michael Bellman = Ulf Lundell
Frédéric Chopin = Prince
Joseph Haydn = Elvis Costello
Hector Berlioz = Bo Kasper
G.F. Händel = Eminem
W.A. Mozart = Michael Jackson
Constance Weber (gift Mozart) = Lisa Marie Presley

Franz Schubert reinkarnerad som ...
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Ludwig van Beethoven = Jeff Lynne
Jenny Lind = Nina Persson
Franz Schubert = Van Morrison
Giacomo Puccini = Freddie Mercury
Johann Strauss = Ringo Starr

Hur ”forskningen” bedrivs i detalj är oklart, men det hän-
visas till ”likheter i utseende, musik, personlighet och 
intressen”. Vidare ska fortsatt forskning (som heller inte 
bedrivs i detalj) visa hur många av dessa kopplingar som 
håller för närmare undersökning (som definitivt inte be-
skrivs). (Folkvett 2003:3)

”The Astrological Magazine (www.astrologicalmagazine.
com) har utkommit med sitt sista nummer. De ansvariga 
meddelar att tidskriften läggs ned på grund av ’oförutsed-
da omständigheter’.” (Folkvett 2008:1)

... Van Morrison.
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