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Kan föremål berätta sin
ometr
psykometr
ometrii
historia? Om psyk
En stor del av det här numret handlar om
psykometri. Först en artikel om teorier och
sedan ett praktiskt experiment med ett
medium, Carina Landin, därefter en intervju med henne.
Carina har tagit chansen att utmana
Randi och efter kontakter via SPF arrangerades en för-test som man måste göra
(och lyckas med) för att gå vidare med utmaningen. Läs på sidorna 4-10.

Slumpens rötter
För hundra år sedan, 1905, föddes Arthur Koestler och för tjugo år sedan instiftades Koestlers parapsykologiska institution vid universitetet i Edinburgh. Enheten utsattes för en stor
kris i och med den Koestlerska professorn Bob
Morris hastiga bortgång år 2004. Se sid 10.
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JBM ordnar föredrag
med Peter Ullgren,
Lunds Universitet
Torsdag 7 dec
2006, kl 19.00

PLATS: Kunskapsnätet,
S:t Göransgatan 66, 1 tr.
ENTRÉ:: 200:-. Medlemmar
100:-. Paus för kaffe.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Radins bok Entangled Minds
anmäls
se bilaga

Experiment med
telepati

#

SPF ordnar experimentkväll
Torsdag 25 jan
uar
januar
uarii 2007, kl 19.00

PLATS: Kunskapsnätet, S:t Göransgat. 66, 1 tr.
ENTRÉ: 100:-. Medlemmar 50:-. Paus för kaffe.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mind, Matter and
the Implicate Order
(prel. titel)

JBM ordnar föredrag med
Paavo Pylkkänen, filosof vid
Högskolan i Skövde

#

Prel datum:

Torsdag 15 ffebr
ebr
uar
ebruar
uarii 2007, kl 19.00
PLATS: Kunskapsnätet, S:t Göransgat. 66, 1 tr.
ENTRÉ: 200:-. Medlemmar 100:-. Paus för kaffe.
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Om höstens sista fföredr
öredr
ag
öredrag
Den 30/11 fortsätter vi höstens föredrag med att
Clas Svahn, ordförande i Riksorganisationen UFOSverige och journalist på DN talar om Möten med
’utomjordingar’ - finns förklaringen hos människan själv? Menar han att det finns möjliga samband mellan parapsykologiska upplevelser, som
ofta är inre upplevelser, och upplevelser av UFOfenomenet? Clas Svahn kommer att berätta om upplevelser av varelser, påstådda kontakter med utomjordiska intelligenser och vittnespsykologiska problem i samband med ufoobservationer. Många av
dessa upplevelser och möten görs i ett gränsland
mellan dröm och vakenhet eller i ett förändrat medvetandetillstånd. Han kommer också att diskutera
den så kallade Oz-faktorn där observatören upplever sig som varande vid sidan av den normala verkligheten under observationen.
Clas Svahn har som ordförande i UFOSverige mer än trettio års erfarenhet av undersökningar av ovanliga fenomen. Han intervjuar i UFOAktuellt nr 2/2006 på 5 sidor Martin Johnson, tidigare professor i parapsykologi i Holland, nu emeritus
i Lund. Han berättar om Rhine, Olof Jönsson, skedböjning, helande och sina kommande memoarer.
Höstens sista föredrag blir den 7 december
med Peter Ullgren från Lunds Universitet som håller föredrag om bl. a Herrgårdsspöken. Han publicerade 2005 en bok med denna titel på W & W. Han
försöker demonstrera hur herrgårdskulturens spöken gestaltats under olika tider och hur de etablerats i film och litteratur. Han anger fyra grupper av
intresserade: 1. De som både tror på spöken och är
rädda för dem, 2. De som varken tror eller är rädda,
3. De som tror på spöken men inte är rädda, och 4.
De som inte tror, men ändå är rädda för dem. Ullgren själv tillhör grupp 4. Boken får tre olika fokus:
rena spökhistorier, en historisk aspekt och en mellan den filmiska och litterära delen. (JBM, John
Börkhems Minnesfond, arrangerar föredraget.)
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Vårens verksamhet börjar med ett Enkelt experiment med telepati den 25 januari 2007, och kanske kan vi påbörja experiment med healing på växter eller frön då? Se nedan.
Vi kan också nämna att det den 15 februari
preliminärt blir föredrag med Paavo Pylkkänen
från Högskolan i Skövde utifrån hans bok Mind,
Matter and the Implicate Order och de idéer han
presenterade i SvD’s serie som vi presenterade i
föregående nyhetsbrev. Föredraget hålls på svenska. Fler föredrag är redan i princip bestämda, men
dem återkommer vi om.
Utflykt kring psi-spåret den 23 september blev
mycket uppskattat. Ca 20 personer tog del av Jens
erfarenheter av psi-spåret och hur man går med
slagruta, eller pekare. Han hade god assistans av
Britta och Sten Deurell, vilkas hjälp vi verkligen
uppskattar. Förutom att allmänt pröva att känna på
att gå med pekare så gömdes vid ett tillfälle ett föremål som vi andra fick pröva att detektera psi-spår
till. Flertalet misslyckades, men en lyckades. Denna första utflykt kring psi-spåret var ganska enkel –
det var inte aktuellt att denna första gång visa hur
man lägger upp dubbelblinda experiment utan i
första hand att låta de intressereda pröva på. Som
med all annan teknik kräver det övning och åter
övning för att känsligheten ska utvecklas. Idén
finns att upprepa denna utflykt till våren.
Självklart diskuterades också den aktuella
debatten i Sökaren mellan psi-spårets företrädare
(och upptäckare) Göte Andersson (GA) och skeptikerna i VoF (Vetenskap och Folkbildning). Jesper
Jerkert (JJ), ordförande i VoF ser en möjlighet att
de solglasögon man gömt i ett av Götes försök med
psi-spåret kan ge reflexer som varit till hjälp för
Göte i dennes försök, en förklaring Göte inte alls
tycker kan stämma. Vi får hoppas att fler försök
kan göras där alla dessa möjliga felkällor hanterats
i förväg.

Om detta n
yhetsbre
v
nyhetsbre
yhetsbrev
Nyhetsbrevet inleds med en artikel om psykometri
av Edgar Müller, ett fenomen han anar kan ha samband med psi-spåret som vi presenterade i förra
numret. Psykometri är ett fenomen även inom psykologin men då med en helt annan innebörd än vad
det står för i parapsykologin. För oss handlar det
om att vissa personer, som Carina Landin säger sig
få information, bilder osv från dessa föremål (som
de varken får se eller känna på) som tycks säga något om deras historia, ägare etc. Det är ytterst säll-
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synt med vetenskapliga rapporter om detta fenomen, inte ens i parapsykologisk fackpress, men desto vanligare är de många ”sittningar” som intresserade haft med ”medier”, även vi i SPF. Därefter
följer en intervju som Edgar Müller gjort med Carina Landin. Anledningen till denna artikel är delvis att ”mediet” (jag använder det i brist på bättre)
Carina Landin uppmärksammats (i både lokal- och
rikspress) för att utmana den store illusionisten James Randi i dennes utmaning: demonstrera ett psifenomen och vinn 1 miljon dollar. Mer om detta
test separat (se sid 10).
Vi publicerar också en anmälan av Koestlers bok Slumpens rötter, eftersom det är ca 100
år sedan Koestler föddes, och den lärostol hans testamente användes till är i kris efter att innehavaren
Bob Morris hastigt gick bort för 2 år sedan. Vi är
oroliga för att inriktningen på lärostolen blir en annan, mer skeptisk. Fortsättning kan följa då parapsykologen Dick Bierman i Nederländerna har föreslagit att stiftelsen BIAL i Portugal står som finansiär för en fortsatt lärostol i Edinburgh. BIALs
konferenser har vi rapporterat om då och då, så om
lärostolen i Edinburgh går i BIALs anda tänds visst
hopp hos oss.
Kan kvantfysik ha betydelse även i makrovärlden? Frågan diskuterades bl a i förra nyhetsbrevet, där VoFs ordförande Jesper Jerkert reagerade mycket starkt på det han tyckte var våldsamma spekulationer från Dean Radins sida. Bl a
med anledning av detta och för att boken lär bli
uppmärksammad och omtalad, publicerar vi här en
recension av Radins nya bok, Entangled minds,
publicerad i Network review, Journal of the Scientific and medical Network, sommaren 2006. Vi har
fått ett recensionsexemplar och hoppas återkomma
med en specifik anmälan.
Jag har sedan som vanligt, kortfattat sammanställt innehållet i tidskrifter vi fått och som
går på cirkulation, bl a om en bok om paranormala
historier kring Titanic, infraljuds betydelse för paranormala upplevelser, samt om direkt kommunikation mellan hjärnor (mätt med bl a EEG).

Nyhetsbre
vet i ö
vr
igt
Nyhetsbrev
övr
vrigt
Intervjun i Psykologtidningen nr 9/2006 med Etzel Cardena har följts upp av ett inlägg av Adrian
Parker med några förtydliganden om tillsättningen
som han menar rymmer oegentligheter.
Vetenskapsmagasinets program tisdagen den 31/

10 om alternativ medicin (KAM, komplementär
och alternativ medicin) lämnar en del i övrigt att
önska. Programledarens mycket skeptiska attityd
lyste genom, vilket flertalet inlägg på deras debattforum påpekade. Programmet kan inte anses ha varit rättvist och tillräckligt balanserat. Jag frågade
dem i mail om de kontaktat företrädare för alternativ medicin vilka studier de menar finns som stödjer dem. Programledaren Rasmus upprepade flera
gånger att studier inte finns, och det är det skeptiker ofta påstår. Har redaktionen konsulterat t ex
den nya avdelningen på Karolinska Institutet eller
National Institute of Health, där det finns en avdelning sedan flera år med fokus på just alternativ
medicin? Man borde för tydlighetens skull ha
nämnt vilka konsultationer man gjort. Nu blev det,
än en gång, propaganda mot KAM, med bl a några
mycket extrema företrädare. Skärpning!
Vi efterlyser fortfarande seriösa och balanserade program, både om KAM och om parapsykologi. I sammanhanget kan nämnas att vi (jag) alltför
sent informerade Vetenskapsmagasinet om konferenserna i början av augusti, men Anna Schytt i redaktionen (som vi tidigare ordnat föredrag med) visade intresse och har fått DVD från för-konferensen för att få underlag och bedöma idén att ha ett
program senare om denna forskning. Vi tackar för
deras intresse.
Efterlyses: växter/frön att pröva healing på

Vi planerar för ett enkelt experiment med
telepati den 25 januari 2007 och början av ett
healingexperiment på växter. Kan du växter?
Kan du föreslå lämplig växt (och frön) som vi
kan köpa in till denna kväll i t ex 3 exemplar och
pröva healing på frön vi kan plantera? Kontakta i
så fall goran.brusewitz@bredband.net tfn 08466 98 58, el. Edgar Müller, tfn 08-661 22 05,
edgar.muller@telia.com eller, efter samråd
med GB, köp in själv och ta med dig. Du får
ersättning för utlägget.
Vid återrapporteringen vi ordnade den 5 september från PA-konferensen i augusti uppehöll sig
Jan Dalkvist vid den rapport han blev mest imponerad av, Effects of Motivated Distant Intention on
Electrodermal Activity av Dean Radin, Jerome
Stone, Ellen Levine, Shahram Eskandarnejad, Marilyn Schlitz, Leila Kozak, Dorothy Mandel & Gail
Hayssen. Vi hoppas kunna återkomma till den lite
utförligare.
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PSYKOMETRI
Teor
ier och ett pr
aktiskt e
xper
iment
eorier
praktiskt
exper
xperiment

av EDGAR MÜLLER

Inom parapsykologin definieras psykometrin som
möjligheten att från ett objekt på något sätt erhålla
information som är kopplad till objektet, närmare
bestämt till den person som har ägt eller använt objektet. En sådan information förmedlas av ett medium. Innan vi går djupare in i ämnet måste det nämnas att uttrycket psykometri även förekommer i ett
annat sammanhang. För oss som sysslar med parapsykologi är det klart vad vi menar med uttrycket,
men om någon utan förankring i parapsykologin
slår upp ordet i ordböcker kan han eller hon hitta
en helt annan definition, exempelvis i Wikipedia
encyklopedin, se Not 1.
Psykometrin hör till den gren av parapsykologin som inte gärna uppmärksammas av yrkesforskare, kanske på grund av att hela fenomenet
förmedlas av ett medium. Den konventionella parapsykologiska forskningen fokuseras också gärna på
väl förberedda laboratorieexperiment med strikta protokoll, upprepbarhet och stora datamängder som utvärderas med sofistikerade statistiska metoder.
I de vanligaste fallen kan psykometrin också
benämnas som retrokognition, eftersom den sysslar
med företeeelser i det förflutna, men medier lär
också kunna få prekognitiva informationer. En annan intressant detalj är att psykometrin kan tänkas
ha klara likheter med ett annat föga utforskat område, nämligen psi-spåret som behandlades utförligt i
förra Nyhetsbrevet, nr 33 september 2006.
Eftersom jag blev nyfiken på psykometrin
bestämde jag mig för att genomföra ett praktiskt
experiment med ett medium. Syftet var att få egen
erfarenhet och att kunna bedöma om fenomenet
verkar vara äkta eller inte. Det skall tilläggas att
min personliga attityd gentemot psykometrin är att
vara öppen för möjligheten, men vill skaffa mig
bevis innan jag övergår till att känna mig övertygad om att den finns. Observera att jag undviker
användningen av orden ”att tro” i sammanhanget,
med tanke på att den som säger sig tro på någon4

ting uttrycker en åsiktsdefinition och inte nödvändigtvis har bevis.
Om det nu är så att ett medium tar ett objekt
i sina händer och kan berätta någonting om den
person som har ägt eller använt det, är det möjligt
att analysera företeelsen utifrån en vetenskaplig
angreppspunkt.
Det finns bl a tre viktiga frågor som vi då
måste ställa oss för att kartlägga fenomenet, nämligen:
1 är den erhållna inf
or
mationen riktig, dvs överinfor
ormationen
ensstämmer den med verkligheten
och hur stor är överensstämmelsen.
2 om den är riktig vad är källan till informationen,
dvs varifrån kommer den
3 oavsett källan, vilka är ver
kningsmekaniserkningsmekanismer
na för att kunna förklara fenomenet.
merna

1 Informationen
Vad gäller informationens riktighet är det självfallet väsentligt att när vi jämför informationen med
verkligheten är säkra, helt säkra på verkligheten.
Om mediet börjar beskriva en person som kunde
vara en moster men sittern (Not 2) inte har en klar
bild av henne är det ganska meningslöst att försöka
värdera informationens riktighet. Annars riskerar
vi fel som om vi försökte mäta längden av ett
stycke tyg med ett måttband vars streck och siffror
inte syns tydligt. Själva informationen från mediet
kan däremot vara något ofullständig, diffus eller
tvetydig. För att kunna värdera överensstämmelsen
är det enklast att konstruera och använda en skala
exempelvis 1-5.
5 = fullträff, överensstämmelse 100 %
4 = nästan hel överensstämmelse
3 = en hel del överensstämmelse
2 = liten överensstämmelse
1 = ingen överensstämmelse
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Ytterligare en viktig faktor måste beaktas, nämligen
informations specificitet för personen som mediet
beskriver. Antag att mediet får en ring av mig som
tillhörde min avlidne morbror. Om mediet ger följande information: han var blond, ca 1,80 lång och
hade hjärtproblem kan jag eventuellt konstatera att
samtliga tre beskrivningar var helt korrekta, de
måste få en femma enligt ovanstående skala. Men
den beskrivningen kan passa in på ett stort antal
människor, specificiteten är därför så låg att jag
omöjligen kan bearbeta informationen på ett seriöst
sätt.
Skulle däremot mediet tillägga att mannen
förmodligen dog i samband med dykning i Tunisien, reduceras antalet män som kunde komma i
fråga och specificiteten ökar påtagligt. För specificiteten kan en liknande femgradig skala användas,
dvs informationen är:
5 = helt unik för personen
4 = nästan unik för personen
3 = ganska unik för personen
2 = knappast unik
1 = helt allmän
Informationen kan därför ges en dubbelsiffra som
”betyg”. Följaktligen skulle mediets första beskrivning resultera i ett 5:2 värde, medan den andra i en
5:4. För seriös utvärdering borde endast 5:or och
4:or komma till användning, men ett större antal
3:or kan också indikera riktighet.
2 Källan till informationen
De flesta som sysslar med psykometri förefaller tro
att informationen kommer från den andra sidan,
kanske inte minst på grund av det faktum att det är
ett medium som förmedlar den och medier är ju
förknippade med den andra sidan. Men det är tänkbart att det finns andra alternativ till källan och låt
oss nu undersöka några, oavsett hur sannolika de
kan verka eftersom vi saknar bevis enligt vetenskapliga definitioner och endast spekulerar. Grundläggande är dock att mediet i alla fall utgör en nödvändig förutsättning för att erhålla infomation från
objektet.
A. Andra sidan
B. Telepati mellan medium och sitter.
C. Objektet självt bär informationen
D. Globalt minne i en annan dimension
E. Extraterresteriell intelligens

Men en väsentlig fråga är vilken roll själva föremålet i mediets hand har i de ovan uppräknade alternativen. Om informationen kommer från den andra
sidan, klarar vanliga medier av kommunikationen
utan ett föremål. Därför kan man tänka sig att föremålet på något sätt förstärker eller underlättar kontaktmöjligheterna. Beror informationen på telepati
är det tänkbart att föremålet triggar minnen hos sitterns, dvs fungerar som en påminnelse. Om själva
föremålet innehåller informationen enligt alternativ
C är rollen självklar. Däremot blir det svårare att
förklara föremålets roll enligt alternativ D och E. I
dessa fall kunde man förmoda att föremålet utgör
en port till en kontakt, kanske så att mediet som fokuserar på föremålet lyckas därmed trimma in sig
på vissa ”våglängder” som möjliggör kommunikationen.
A. Andra sidan.
Denna variant är mycket lätt att förstå och kräver
knappast någon förklaring. Mediet lyckas komma i
kontakt med objektets avlidna ägare som överför
bilder, ord, känslor osv till mediet. Den erhållna informationen kan vara tydlig eller diffus, komplett
eller fragmentarisk, allt beroende på mediets och
den avlidna personen förmåga och vilja att kommunicera. Det verkar så att ju mera fäst den avlidna var vid föremålet, ju mer det betydde för honom
eller henne, desto lättare är det för mediet att dels
få kontakt, dels information.
En särskilt komplicerande faktor kan vara
om föremålet har ägts av flera personer, i så fall
kan mediet eventuellt få en blandad information,
eller också kan bara vissa informationer passa in
på den verklighet som en sitter känner till.
B. Telepati.
Även telepati är enkel att förklara, sittern känner
till vad som är knutet till objektet, det kan vara en
medveten kunskap men även en omedveten sådan.
Mediet har en speciell förmåga att komma åt den
information som sittern har och berättar om den på
samma sätt som i variant A. Det är även tänkbart
att mediet ärligt tror att han eller hon har kontakt
med den andra sidan, medan det är i själva verket
sitterns minnesbank som levererar informationen.
Men med telepati varianten börjar läget kompliceras på flera sätt som kan göra bedömningen av informationen allt svårare både positivt och negativt.
Kognition och perception är ytterst komplicerade
processer och mycket lagras i minnet i en låt oss
säga omedveten minnesbank utan att vi är medvet-

#
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na om det. Starkt förenklat kan vi säga att våra sinnen hela tiden tar emot en enorm mängd information som dock selekteras av interaktiva filter, en
del sänds till vårt medvetande, en del till det undermedvetna och mycket blockeras från att nå oss.
Lika väl kan det finnas massor av minnesbilder i det undermedvetna. Så när ett medium säger
att en sitter hade en moster som firade sin 50 årsdag i Ljungby, kan sittern svara att han eller hon
inte vet ett dugg om det. Väl hemkommen frågar
sittern sin bror, om han kommer du ihåg mosters
50 års fest i Ljungby och han svarar ja visst. Men
sittern var kanske den dagen olyckligt kär och firandet av 50 årsdagen hamnade därför i det för
hennes då mindre viktiga undermedvetna. Men
minnet fanns där och mediet kunde hämta det.
Det skulle vara möjligt att komplicera situationen ännu mera, kan mediet vid sittningen simultant eller allteftersom på distans komma åt även
andra personers minnesbank på ett telepatiskt sätt,
inte minst när det fanns flera ägare till föremålet?
Utrymmet här medger tyvärr inte att vi fördjupar
oss i sådana varianter.
C. Objektet självt bär informationen.
En sådan möjlighet är klart svårare att hantera än
de två tidigare, den förutsätter att objektet ”ser, hör
och känner” allt som händer ägaren och dessutom
kan lagra alla händelser. Det låter helt orealistiskt
utifrån alla naturlagar som vi har lärt oss. Men om
vi går ett antal hundra år tillbaka i tiden, kunde då
varken vanliga, kloka och förnuftiga människor eller vetenskapsmän föreställa sig vår värld, med
färg-tv, datorer, Internet, laserstyrda bomber och
GPS. Den dåvarande tekniska nivån uteslöt varje
sådan möjlighet och endast svartkonst, trolleri och
häxeri sysslade med att kunna se i fjärran, att förflytta sin kropp eller liknande. Med tanke på den
tekniska utvecklingens styrka och vetenskapens
ständiga nya upptäckter vore det inskränkt att idag
utan vidare avfärda möjligheten att tekniken i framtiden eventuellt skulle kunna förklara fenomenet.
De som för länge sedan har glömt bort fundamentala kunskaper inom fysik eller kemi tänker
inte på att allt i universum, till exempel moroten,
boken, människan eller datorn, är sammansatt av
endast tre byggelement i oändliga kombinationer,
nämligen elektroner, protoner och neutroner som
utgör varje atom. En guldring i mediets hand verkar vara massiv och hård, men i själva verket består den mest av tomrum och av mikroskopiska
mänger guld, vilket skulle synas i en enorm försto6

ring. Guldatomens kärna innehåller protoner och
neutroner och utanför kärnan roterar i olika banor
lika många elektroner som det finns protoner i kärnan, sammantaget har den ca 200 partiklar. Men
dessa partiklar är ytterst små med ”astronomiska”
avstånd mellan dem.

+
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Den enklaste atomen är vväteatomen
äteatomen som endast
har en proton i sin kär
na och en elektron utanf
ör
kärna
utanför
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Vi kan inte föreställa oss hur minnen skulle kunna
lagras i utrymmet mellan partiklarna, i partiklarnas
ständiga rotationsmönster, i elektronernas energinivåer eller i någon annan dimension som kanske
finns i varje atom. Visst har den moderna fysiken
avslöjat mycket om atomerna, men finns det mer
att upptäcka med andra typer av mätmetoder än
vad vi idag känner till? Dessutom finns det flera
andra ännu mindre partiklar, vilka ännu inte är lika
väl utforskade som elektronen, protonen och neutronen.
Hur som helst, om objektet självt bär informationen äger mediet en förmåga att antingen tränga in i
objektet och läsa av informationen, eller också har
mediet någon form av antenn som fångar upp informationen som objektet strålar ut.
D. Globalt minne i en annan dimension.
En sådan förklaring tar oss in i ett ännu mer abstrakt område. Skulle det finnas en global
minnesbank där varje människas känslor, upple-
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velser och historia lagras? För vilket ändamål?
Hur? Vem eller vilka skulle ha skapat en sådan global minnesbank?
Svaren saknas idag. Men jag minns en spännande bok som jag läste för länge sedan och vars titel jag tyvärr inte kommer ihåg. Den handlade om
myrornas globala minne och författaren hävdade att
det i en annan dimension fanns ”ritningar” på hur
myrorna skulle bygga en myrstack och att varje
myra styrdes i sitt arbete. Annars vore det otänkbart
att de gång på gång, generation efter generation
skulle lyckas med byggnadsarbetet när ingen enskild myra hade tillgång till helheten.
Frågan om global intelligens och globalt medvetande behandlas bl a i två böcker av Dean Radin, nämligen ”The Conscious Universe” och ”Entangled
Minds”. I den senare boken försöker Radin förklara
en del parapsykologiska fenomen med teorier om
kvantfysik som i sig bara är begriplig för ett fåtal
invigda.
Om denna variant skulle vara sann, kunde
mediet på något sätt komma in i denna minnesbank
och hämta information. För att jämföra med våra
Internetrutiner skulle mediet kunna logga in med ett
medialt, dock omedvetet lösenord och komma åt informationen. Även i denna variant är det tänkbart
att mediet tror sig kommunicera med avlidna fast
informationen kommer från en annan källa.
E. Extraterrestiell intelligens.
Enligt denna förklaringsmodell torde vi vara observerade av utomjordiska forskare som på något sätt
registrerar alla människors upplevelser och minnen.
Om det nu skulle finnas sådana utomjordiska vetenskapsmän som sysslar med oss är det inte otänkbart
att de har nått en för oss oföreställbar tekniknivå
och verkligen kan genomföra ett sådant projekt.
Det kan finnas olika syften med projektet, vi människor studerar ju själva massor av andra livsformer, dels för att förstå dem men också av nyttoskäl,
dvs för att på något sätt utnyttja
dem för våra syften.
Om psykometri fungerar enligt en sådan modell så kan mediet komma i kontakt med dessa utomjordiska intelligenser och hämta information.
Här kunde det finnas olika varianter, exempelvis att
mediet har förmågan att kommunicera med dem, eller att det finns någon form av läckage i deras system som mediet kan uppfånga. Med en sådan förklaring är vi dock på väg att lämna parapsykologins område och korsa gränsen till UFO området
som jag själv inte behärskar.

3 Psykometrins verkningsmekanismer.
Om det är svårt att konstatera vad som är källan till
den information som mediet erhåller, verkar problemen oöverstigliga för den som försöker komma underfund med verkningsmekanismerna, vilket ju gäller parapsykologins samtliga områden, inte bara
psykometrin. Vad vi gör är att mäta, konstatera olika
fenomen som tillskrivs parapsykologiska funktioner
och självklart skulle det vara idealiskt att upptäcka
ett organ eller en process i människan som genererar sådana fenomen. Inom ramen för den här artikeln är det inte avsikten att ens försöka spekulera
kring verkningsmekanismerna. I stället väcks frågan
om det verkligen är nödvändigt att exakt förstå vad
som försiggår i mediets kropp och psyke.
Det finns exempel inom den etablerade vetenskapen att bristande kunskap om verkningsmekanismerna inte utgör hinder för att utnyttja ett fenomen. Ett av de mest använda och synnerligen effektiva läkemedelspreparaten är Glukokortikoid, dvs
kortison. Vad står i FASS om flera sådana produkter? Under egenskaper kan man läsa, ” verkningsmekanismen är inte helt klarlagt” (exempelvis Decadron och Depo-Medrol).
Det praktiska experimentet.
Som redan nämts i början av artikeln var jag intresserad av att genomföra en sittning med ett medium
för att själv erfara om psykometrin fungerar eller
inte. Självklart är, utifrån vetenskapliga definitioner,
en sittning knappast avgörande för bevisningen,
man vill helst ha många. Men någon gång måste
vara den första. Jag tog kontakt med Carina Landin
eftersom jag blev uppmärksam på hennes initiativ
att genomgå Randi testet.
Vi träffades den 18 september 2006 i hennes
lägenhet i Nyköping, min fru Merit var med. Carina
var en sympatisk person, gjorde ett klart trevligt intryck på oss. Innan vi kom igång förklarade hon
proceduren, nämligen att hon under sittningen skulle blunda för att undvika eventuella anklagelser om
”cold reading”, se Not 3. Dessutom bad hon oss att
under första hälften av sittningen inte avbryta henne
och ställa frågor. Först senare skulle hon fråga om
informationen passade in på någon och gå vidare.
Hon fick en guldring som tillhörde min 1986 avlidna mor. Hon var mycket fäst vid ringen och bar den
ända tills hon togs in på terminalvård. Resultatet
återges i nedanstående tabell med värderingar enligt
skalorna på nästa sida.
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skala

1. att min mor var kort, välvårdad och mager,

stämmer

4:3

2 att hon hade haft ont, problem med höger ben

stämmer, benet borde ha amputerats

5:4

3 att hon hade ont, problem med högra
höften

stämmer, efter en höftledsfraktur fick hon
kula som blev utbytt, hade ständiga smärtor

5:4

4 att hon hade svårt att andas, svälja
och mådde illa

hon hade en spridd bröstcancer som upptäcktes 4 månader före hennes död.
Kemoterapin innebar illamående. Det är
tänkbart att metastaserna hindrade andning
och sväljning, men inte bevisat

5:4

5 att hon hade vistats i Paris

hon träffade min far där och hade
några verkligen lyckliga år

5:4

6 att hon ägde och älskat en liten tavla
med bred mörkbrun ram och litet
gammalmodigt motiv typ ”Grindslanten”

stämmer, jag var helt omedveten
om detta, men min fru som själv
målar hade ett klart minne av den

5:5

7 hon hade åkt motorcykel bakom
en man och hade en sjalett på huvudet

vet inte, kan ha inträffat innan jag föddes
eller innan jag tänkte på sådant

0:0

8 hon bar ofta en brun handväska på armen
tryckt mot sidan

stämmer

5:2

9 hon visar ett halsband, pärlhalsband med en bild eller foto

hon bar under sina sista 40 år en medaljong fäst vid en tunn guldkedja. På medaljongens framsida fanns ett emaljerat
kvinnoansikte. Hon älskade detta smycke.

4:4

Särskilt märklig är informationen om Paris, på
1920 talet var det inte så vanligt att en 18 årig
flicka åkte till Paris. Hon åkte dit för att en släkting
ville få hjälp med att ta hand om ett barn
Det skall tilläggas att Carina också lämnade
ytterligare 5 informationer om min mor som var så
diffusa att det inte gick att värdera dem. Däremot
var hon mycket säker på nr 7.
Slutsatser
Med tanke på vad som framkom går det inte att
utan vidare tillskriva informationen från Carina
som resultat av slumpen. En skeptiker skulle förmodligen argumentera för att ”betygsättningen” är
för generös men även om vi ändrar alla 5:or till
4:or och alla 4:or till 3:or verkar den sammanlagda
effekten tala för att psykometrin, åtminstone i detta
fall, på något sätt ger resultat som verkligen är
märkvärdiga och tankeväckande. Det är synd att
det forskas så litet inom psykometrin, området borde vara värt mycket mer uppmärksamhet.

8

2:4

Not 1
Psyk
ometr
Psykometr
ometrii är en statistisk disciplin som avser
att kvalitetsgranska psykologiska test. Ordet är
en konjunktion av orden psyke och metri (som
betyder mäta). Psykometri är dock inte en
metod för att mäta psyket eller personligheten,
utan en metod att mäta/utvärdera tester som
säger sig mäta psyket/personligheten.
Not 2
Från engelskan har vi övertagit uttrycket
”sitter”, den person som överlämnar ett objekt
till mediet och ”sittning”, är själva proceduren.
Not 3
Cold reading betyder att mediet under sittningen iaktar sittern och bedömmer hur
informationsfragmenten påverkar honom eller
henne, ställer ledande frågor osv och anpassar
vidare information därefter.
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Intervju med

Carina
Landin
Av EDGAR MÜLLER

mässigt så kan jag känna mig pratig, glad, ledsen
osv.
Edgar: När du ser någon eller någonting är bilderna
tydliga och kompletta, eller diffusa och bristfälliga?
Carina: För det mesta så ser jag tydligt.
Edgar: Särskilt intressant är frågan om du helt passivt ser bilder, människor och händelser, vilket alltå
är en informationshämtning, eller om du även har
möjlighet rikta frågor till dem du ser och få svar?
Carina: Ibland får jag svar på sitterns ställda frågor.

Edgar: Välkommen Carina, det gläder oss att du
vill ställa upp på den här intervjun. Psykometri är
som du säkert vet en av de mindre utforskade grenarna av parapsykologin.
Det resultat som du kom fram till i samband
med sittningen med mig var verkligen imponerande, därför känner jag ett behov av att dels få reda
på mera om dig och dina metoder, dels att låta
medlemmarna ta del av materialet.
Min första fråga är, när upptäckte du att du
hade denna förmåga?
Carina: När jag gick en kurs hos Iris Hall. Vi tränade inte på psykometri utan på att länka till andevärlden. Senare kom jag på, att om jag höll i ett föremål som ägts av en viss person så fick jag kontakt med just den personen.
Edgar: Du har ju haft ca 400 sittningar med ca 380
korrekta träffar, dvs beskriningar av personer och
händelser som var kopplade till föremålet. Har din
träffsäkerhet förändrats, dvs förbättras sedan din
första sittning?
Carina: Man lär sig av erfarenhet. Jag får en viss
känsla i mina ben, då vet jag att personen haft diabetes. Eller så blir jag varm i ansiktet och det brukar betyda att personen har fått en stor inre blödning. Sådana här erfarenheter kommer ju mer man
håller på.
Edgar: På vilket sätt har du övat eller studerat för
att bli bättre?
Carina. Jag har haft otaliga sittningar med mina
vänner och deras vänner.
Edgar: Vad känner du när du får ett föremål i handen, dvs känslomässigt och rent fysiskt?
Carina. Det första jag brukar känna är det fysiska.
Får ont i delar av kroppen, vänsterarmen domnar
om personen haft hjärtfel eller så får jag ont i huvudet om det varit en hjärnblödning osv. Känslo-

Edgar: Psykometri kan ju ge information från båda
levande och avlidna. Vad är vanligast i dina fall?
Carina: Vanligast är avlidna, men jag gör det även
på levande.
Edgar: En annan viktig fråga är varifrån informationen kommer. I artikeln ovan har jag nämnt flera
tänkbara alternativ, nämligen att föremålen själva
innehåller information som du på något sätt kan avläsa, att informationen härstammar från ett globalt
minne i en annan dimension, att information kommer från sittern i form av telepati och slutligen att
det är de avlidna som lämnar information till dig.
Vad tror du själv, och vad baserar du din tro på?
Carina Jag tror att det är en kombination av att läsa
av föremålet och information från de avlidna.
Edgar: Har du även andra parapsykologiska egenskaper, exempelvis prekognition, remote-viewing,
telepati för att nämna några?
Carina: Har inte provat varken remote viewing eller
telepati, att förutse framtida händelser gör jag ofta
vid sittningarna. Det är inga stora händelser om när
man ska dö eller råka ut för en olycka eller så utan
mer, du kommer att få tandvärk, frysen går sönder,
ditt barn blir sjukt osv.
Edgar: Tillämpar du några etiska begränsningar vid
sittningarna, exempelvis att inte vidarebefordra viss
information som kan uppfattas som sorglig, störande eller upprörande för personen?
Carina: Jag säger allt jag får till mig.
Edgar: Vad är de vanligaste skälen till att folk kommer till dig med ett föremål och vill få
information?
Carina: Att få bevis för att det finns en ”andra
sida”. När de vet att nära och kära har det bra och
att de avlidna ser och hör dem så mår de bättre.
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Efter ca 2 års förberedelser (Carina kontaktade
mig och jag förde henne vidare till Jan Dalkvist
och VoF) var det den 24 oktober dags att genomföra det för-test man ska göra (och lyckas
med) innan man får ”chansen” att utmana Randi.
Tyvärr är det oklart hur noga försöksledaren Sven Ove Hansson (SOH) varit i förberedelserna, så det är svårt att veta hur resultatet
ska tolkas. Carina skulle ange kön på författaren till dagböcker på Nordiska Museet, som
helst inte skulle vara äldre än 100 år, och detta
genom att bara känna på böckerna, inte se eller
läsa dem. Vid (eller direkt efter) för-söket upptäcktes att några var äldre än 100 år. Och resultatet blev tyvärr slumpmässigt. Då blir det lätt
att ”skylla” detta resultat på åldern på dagböckerna. Forskaren bör innan försöket ha tagit reda
på om man kunde uppfylla detta önskemål, och
om det inte går, diskutera med försökspersonen
hur man ska hantera resultatet om det inte går.
Om inte detta sker så hamnar man lätt i en
oklar situation där resultatet kan tolkas på olika
sätt, som nu.
SOH menar i en avslutande kommentar
till testet ”att 100-årsgränsen fanns inte med i
det protokoll som Landin hade godkänt före
testet. Ett korrekt referat finns på VoF-hemsidan (www.vof.se/landin/index.html)”, och fortsätter sedan med ”jag tror tyvärr att man får
räkna med att tester som utförs som ”challenges” (med stor prissumma) blir mer ifrågasatta i
efterhand än tester som utförs utan en sådan extra ”krydda”. Nu kan vi konstatera att åldern på
dagböckerna blev en stor fråga i efterhand, och
att detta borde ha reglerats mera detaljerat.”
samt ”Min efterhandsanalys visar att Landin
inte lyckades bättre med de nyare än de äldre
dagböckerna. Trots detta tycker jag att det rimliga svaret på hennes klagomål om att dagböckerna är för gamla är: OK, låt oss då undersöka
hypotesen att detta fungerar med ett nyare material. Jag har inlett en dialog med henne om ett
test med nyare material. Frågan kan avgöras
empiriskt, och då är det så man ska göra.”

Paul De
vereux anmäler bok
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v
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boken
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Sammanfattning av GÖRAN BRUSEWITZ,
delvis baserad på e-postfrågor till Carina
resp Sven Ove Hansson.

Slumpens
rötter

○

○

Psykometritest med
Carina Landin

○

○

○
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För hundra år sedan, 1905, föddes Arthur Koestler och för tjugo år sedan instiftades Koestlers
parapsykologiska institution vid universitetet i
Edinburgh. Enheten utsattes för en stor kris i och
med den Koestlerska professorn Bob Morris hastiga bortgång år 2004.
Koestler föddes i Budapest i en tysktalande judisk familj. Han studerade psykologi i Wien
men avbröt sina studier och blev influerad av
den sionistiska rörelsen och fortsatte istället vid
21 års ålder som Jerusalembaserad korrespondent för två tyska tidningar. Vid trettioårsåldern
var han i Berlin och växlade mellan att vara vetenskaplig skribent och utrikeskorrespondent.
Efter något år placerade han sig i Frankrike som
frilansande journalist. Om spanska inbördeskriget rapporterade han till Londons News Cornicle, men blev tillfångatagen av Francos nationalister 1937. Under sina svåra omständigheter och
förmodligen under hotet att bli ställd inför exekutionspatrull sökte han tröst i metafysiska tankegångar. En dag blev han varse Thomas Manns
novell The Buddenbrooks (1902) och fann där
att Thomas Buddenbrook som stod inför livets
slut fann lindring i Arthur Schopenhauers essä
”On Death and Its Relation to the Indestructi-bility of Our Essential Selves”. Schopenhauer menade att döden egentligen bara är en återförening
med en kosmisk enhet.
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Anm: Anmälan publicerad i Journal of Scientific
Exploration, vol.20 nr 1, 2006. Boken utgiven i
London: Hutchinson & Co, 1972, 160 s.
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Både Koestler och hans fru Cynthia hade
testamenterat medel för en professur i parapsykologi och endast parapsykologi vid universitetet i England. Ansvaret för den inte alltför lätta
uppgiften att etablera en professur lades på John
Beloff. Edinburgh University där Koestler hade
tjänstgjort sedan 1963 och undervisat ett flertal
studenter i parapsykologi blev sätet härför med
den amerikanske parapsykologen Bob Morris
som förste innehavare av professuren.
Den Koestlerska Trojanska hästen lider
numera nederlag, de amerikanska donationerna
upphör allteftersom
donatorerna
avlider, men paAr
thur
K
oestler
Arthur
Koestler
rapsykologin har trots allt en ’boom’ i England
och många universitet har parapsykologiska institutioner som utexaminerar doktorer inom området.
Många parapsykologer är inte nöjda enär
man inom dessa institutioner försöker anpassa
den parapsykologiska forskningen till vedertagna vetenskapliga reduktionistiska modeller och
besätta stolarna med psi-skeptiska personer.
Nyval till lärosätet är aktuellt just nu men
processen nu före sommaren 2006 befinner sig i
limbo.
Artikelförfattaren Paul Devereux tror att
Koestlers namn definitivt försvinner ur parapsykologins historia.
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○
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Direkt efter sin frigivning sökte Koestler upp
Mann och i samma ögonblick som Koestler ringde på Manns dörrklocka var Mann på väg att efter trettiofem år plötsligt få en ingivelse att läsa
om boken The Buddenbrooks. Denna incident
förändrade Koestlers attityd till ESP, vartill han
tidigare varit mycket skeptisk, nästan hatisk.
Koestler återvände till Frankrike och fortsatte med motståndet mot Stalin och Hitler. Han
arresterades av statsmakten i Vichy men lyckades fly till England. I en av sina många böcker
The Roots of Coincidence (1972) försöker Koestler finna den gemensamma nämnaren för synkronicitet. Han menar att C.G. Jung vad synkronicitet beträffar var influerad av Paul Kammerer
och av Arthur Schopenhauer. Själv börjar Koestler söka fenomenets rötter inom kvantfysiken
och i Alice i underland-världen där vår vardagslogik inte gäller. Koestler menar att om psi-fenomenen får ett allmänt godkännande så kommer
hela vår vetenskapliga syn som vår civilisation
bygger på att transformeras. Han hoppas att parapsykologin skall respekteras akademiskt och
bli till ett attraktivt ämne för studenterna. Annars, skriver han, förblir vi med den utrustning
vi nu har en Peeping Tom som bara via ett nyckelhål kan skåda evigheten.
The Roots of Coincidence kom som överraskning för hans beundrare trots att han redan
med Arrow in the Blue (1952) beskrivit sina
oceaniska upplevelser och andra märkliga
sammanträffanden, också beskrivna i The Invisible Writing (1954).
1970 etablerades KIB-stiftelsen som åtta
år senare blev Koestlerstiftelsen i England. (KIB
sår för de tre männen som var initiativtagarna
Koestler, Inglis och Bloomfield).
Ett av Koestlers intresseområden gällde
levitation och Koestler menade att om människan kunde tränas till att ändra sin kroppstemperatur så borde hon också kunna förändra sin
kroppsvikt. Viktmaskiner konstruerades och experiment genomfördes med olika metoder, men
utan resultat. Koestler tog dock inte detta alltför
allvarligt utan fortsatte att i sitt eget hem tillsammans med andra utföra liknande experiment.
Koestler själv avslutade sitt liv med en
överdos av tabletter 1983. Han hade då länge
haft Parkinssons sjukdom och leukemi. Självmordet var väl planerat och han meddelade sitt
beslut i ”To Whom it May Concern” som han
skrivit åtta månader innan självmordet begicks.

Foto: Wikipedia
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Direktkontakt mellan hjärnor?

Par
anor
mal Re
vie
aranor
anormal
Revie
view
w , oktober 2006 inleds med Direct brain
to brain communication - further evidence from EEG and
FMRI Studies, av Robert A. Charman, en undersökning som
tycks visa att det finns stöd från undersökningar där man mätt
med EEG och FMRI att det finns direkt kommunikation mellan
hjärnor, en möjlig parallell med telepati? Ordföranden John
Poynton fortsätter sedan med kommentarer om 2006 års konferens, Peter Hallson kommer sedan med Commotion in Amsterdam, där bl a det omtalade fysiska D D Home avhandlas (han
som bla undersöktes av den tidens store psykolog William
Crookes, som fann Home äkta), därefter ”Mediumship, spirit
awareness and developing your potential”: A personal view of a
course at the Arthur Findlay College, av Elizabeth C. Roxburgh, Vitor Moura Visoni därefter om An analysis of ”born
again! the indian way”.
Norska P
ar
apsyk
ologisk
Par
arapsyk
apsykologisk
ologiske
e Notiser, nr 62, 2006, inleds
med Parapsykologins bidrag till kunnskap, av Carlos Alvarado,
André Bruvoll om Naer-döden-opplevelser: en forskningshistorisk utvikling, Even Eifring om Stormestersjakk med en avdöd,
Jan Guttulsrud om Elektromagnetiske felt og parapsykologi,
Eckhard Etzold om Fullmåneeffekten. Undersökelse av psykokinesi under fullmåne. Hans föredrag i ett medlemsmöte om
Religion och parapsykologi är refererat, Adrian Parker och Annekatrin Puhle om Har du opplevet apparisjoner?, Astri Platou
om New Orleans - en hjemsökt by?, Jon Mannsåker har ett referat av seminarium med dr Peter Fenwick och han rapporterar
om PA-konferensen i Stockholm i augusti. Egna opplevelser
har en egen avdelning.
Austr
alian Jour
nal of P
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Journal
Par
arapsychology
apsychology, juni 2006, nr 1
inleds av William Roll med A discussion of the evidence that
personal consciousness persists after death with special reference to poltergeist phenomena, Simon Harvey-Wilson skriver
om Human levitation, Lance Storm fortsätter med ett Technical paper No 11. Meta-analysis in parapsychology: I. The
ganzfeld domain, en översikt väl värd att granska, då Storm bl
a konstaterar att av alla metaanalyser som gjorts av ganzfeldstudierna är det bara en, den av Milton & Wiseman som inte
fått bekräftande resultat, och det råkar vara den som spritts
mest, av skeptikerna. Houran, Hughes, Thalbourne och Delin
fortsätter med Technical Paper No 12. Quasi-experimental study of transliminality, vibrotactile thresholds, and performance.
Två böcker anmäls: Psicologia de las experiencas paranormals
av Alejandro Parra från Buenos Aires, samt psi physics: a scientific investigation of recurrent psychokinesis related to Dr
Neilhardt’s SORRAT, av William Edward Cox. Numret avslutas med en utlysning av anslag från Helene-Reeder- stiftelsen,
som är en del av John Björkhems Minnesfond i Sverige
nal of Near-Death Studies (JNDS), nr 4 sommaren
I Jour
Journal
2006 skriver Brian Bain om The divine light and ecstasy in religious and near-death experiences: a retrospective glance and
a view for the future, Gregg Lahood skriver sedan om An anthropoligical perspective on near-death like experiences in three men’s pregnancy-related spiritual crises.
Bland böcker: Nancy Evans Bush anmäler The uttermost deep: the challenge of near-death experiences av Gracia
Fay Ellwood, samt David Lesters Is there life after death? An
examination of the empirical evidence.
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Jour
nal of Consciousness Studies (JCS) nr 10-11 2006
Journal
är ett dubbelnummer med tema Does physicalism entail panpsychism?, Special issue on realistic monism. huvud-paper är
Realistic Monism: Why Physicalism entails panpsychism, av
Galen Strawson. Bland kommenterande artiklar, Can panpsychism bridge the explanatory gap?, av Peter Carruthers and
Elizabeth Schechter, Fiona Macpherson om Property Dualism
and the merit of solutions to the mind-body problem. Numret
avslutas konstruktivt med att Strawson får kommentera de olika kommenterande artiklarna
Inter
nationella P
ar
apsychological Association
Internationella
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arapsychological
I senaste nyhetsbrevet står bl a att läsa:
Den nya styrelsen i PA:
Rex G. Stanford, Ph.D
President:
President-Elect: Roger D. Nelson, Ph.D.
Cheryl Alexander, Ph.D.
Treasurer:
Richard Broughton, Ph.D.
Secretary:
Övriga ledamöter: Rick E. Berger, Ph.D., Etzel Cardeña,
Ph.D., Kathy Dalton, Ph.D., Deborah Delanoy, Ph.D. och
Jessica Utts, Ph.D.
The Eileen Coly Grant for Research, a new annual
grant of $5,000 established in honor of PA Member Eileen
Coly’s 90th birthday, was awarded for the first time this past
September 1st to Thorson Professor and PA Member Dr. Etzel
Cardeña (Lund University) for a research proposal that will
benefit his first post-graduate student, PA Member Devin Terhune.

The Intention Experiment
i mars i centrala London nästa år.
Lynne McTaggart, som skrev The Field, och vars konferenser
några av oss besökt, även om de är något kontroversiella,
förbereder nu en större satsning i mars nästa år, The Intention
Experiment. Hon skriver ”The Intention Experiment is set to
be a phenomenon that will shift our understanding of reality
and our place in the universe. It has been five years in
preparation by Lynne McTaggart and her team, and is the
natural follow-on from her best-seller ‘The Field’.
The Intention Experiment will set out to demonstrate
how, under certain conditions and following proper preparation, your thoughts can change the world around you. We will
demonstrate to you the science that makes intention possible,
and probable, We will teach you how to develop the ‘muscle’
of intention, We will give you everything you need to help you
influence your world as its co-creator – from the simple, such
as having your husband bring you flowers more often, to helping heal others, and as a positive influence in the world around us. Se mer på www.wddty.co.uk/shop/dept544.htm
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