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Som ett led i vårt 60-års-firande ordnar vi i höst föredrag med
Sveriges resp. Storbritanniens ledande forskare i parapsykologi.
Både föredragen stöds av John Björkhems Minnesfond

Adrian Parker,
nu professor i psykologi
vid Göteborgs Universitet och ledande auktoritet i Sverige:

Deborah Delanoy,
professor i psykologi vid
Northamptons Universitet
och ledande auktoritet i
Storbritannien:

Parapsykologi
ett ämne för universitet?

Parapsychology in
universities: the UK model

Adrian Parker har forskat kring telepati i 30 år, bl. a
mellan tvillingar men också intresserat sig för andra fenomen, såsom spök-fenomen och ut-ur-kroppen-upplevelser. Han har varit medlem i styrelsen
för inter nationella Parapsychological Association
och har också kandiderat att bli dess ordförande.

Hon var en av de första eleverna att doktorera i parapsykologi under dåvarande professorn Bob Morris, Edinburghs universitet och kommer att klargöra
på vilket sätt parapsykologin har integrerats vid
universiteten i Storbritannien.
Deborah Delanoy är Associate Dean vid
School of Social Sciences, University of Northampton och har varit medlem i styrelsen för internationella Parapsychological Association och t o m
dess ordförande.

Måndag 29 september kl 19.00
A
vgift 100 kr, 50 kr för medlemmar.
Avgift
Lokal: Sal 1, Valhallavägen 148, 1 tr upp
Lokal
(Östermalms föreningsråd).
Kaffe i en paus.

Torsdag 20 november 2008 kl 19.00
A
vgift 200 kr, 100 kr för medlemmar.
Avgift
Lokal: Fabian-salen, ABF-huset, Sveavägen 41.
Lokal

Bengt Wadensjö, tidigare biskop i Karlstad,
numera biskop emeritus håller föredrag om

Det sjätte sinnet
iva and
ligheten i vår t
id
eller Den intuit
ti
dl
ti
Bengt Wadensjö har varit med om att genomföra enkäter inom Centrum för samtidsanalys
om människors andliga erfarenheter och paranormala upplevelser, och fler är på gång.
Han berättar om dessa undersökningar och

ger personliga reflektioner om dem, och
om sitt intresse, och kyrkans, för paranormala upplevelser.
Centrum för samtidsanalys är en religiöst, politiskt och ekonomiskt fristående
ideell föraning som han grundat.

Torsdag 16 oktober kl 19.00
Avgift 100 kr, 50 kr för medlemmar.
Lokal
Lokal: Sal 5-6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd). En kaffepaus.
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Om höstens föredrag
Med höstens första föredrag måndagen den 29
september inleder vi firandet av SPF:s 60-årsfirande – SPF bildades 1948. Inleder gör Sveriges
ledande forskare i parapsykologi, professor Adrian Parker från Göteborgs Universitet, utnämnd
förra året, installerad i våras. Han leder nu kursen
psychic research and consciousness, se föregående
nyhetsbrev. Han har framför allt bedrivit forskning
på telepati, bl a mellan tvillingar. Hans tema blir
Parapsykologin - lämpligt ämne för universitet?
Hösten fortsätter torsdagen den 16 oktober
med biskop emeritus Bengt Wadensjö som håller
föredrag om Det sjätte sinnet, eller Den intuitiva
andligheten i vår tid, om sitt intresse för parapsykologiska fenomen. Han berättar om de enkäter
han gjort och gör om människors andliga erfarenheter och paranormala upplevelser.
Vi avslutar hösten torsdagen den 20 november med Storbritanniens ledande forskare, professor Deborah Delanoy från Northamptons universitet, som håller föredrag på ABF på Sveavägen, ett
forum vi vill pröva använda för att nå nya grupper
av människor. Hon har en sällsynt bra överblick av
forskningen, är sk Dean vid universitetet. Hon har
som tema Parapsychology in universities: the UK
model. I hennes tal nyligen som ordförande för
vår systerförening, engelska SPR konstaterar hon
att parapsykologin i Storbritannien står starkare än
någonsin i akademiska miljöer. Det bedrivs forskning vid tio universitet och hennes universitet har
världens största miljö för parapsykologisk forskning. Det beror i hög grad, menar hon på att forskningen är förankrad i de offentliga universiteten
och inte beror på privata bidrag (såsom testamenten/GB). Läs också på länken på vår hemsida om
vad forumet för högre undervisning, Times Higher
Education, skrev i augusti i fjol (länken är på
norska, tack Jon Mannsåker för det!).
Vi har också diskuterat att ha en fest för er
medlemmar, och kanske då lördagen den 22 november. Många frågor återstår att lösa, men: Om
det blir av, se vår hemsida och i nästa nyhetsbrev.
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Du ser nu ett helt nytt nyhetsbrev, delvis baserat på
att vi nu har en helt ny hemsida (som tidigare
www.parapsykologi.se), som får en helt ny betydelse för oss. Den togs i bruk i slutet av juli och är
resultat av ett samarbete mellan vår nya webbmaster Jajja Deboussard (tack Jonas Liljegren för alla
insatser med den förra hemsidan), med en layout
av Merit Müller och efter deras samverkan med
Edgar Müller, mig själv och några till.
Vi kommer på hemsidan att dels kunna presentera våra föredrag, ibland kopplat till mer detaljer
om personernas forskning. Dessutom har vi en ny
länk ”Notiser”, där vi löpande kan publicera nyheter i notis-form, ibland också längre artiklar. När
ett nytt nyhetsbrev ska utformas plockar jag från
denna notis-samling ut de jag bedömer mest intressanta, och kanske någon notis eller artikel lite mer
utförligt. På detta sätt kan vi nu presentera klart
mer material, mer nyheter än vi kunnat tidigare.
Med ett datum anges när ny notis läggs ut så ni ser
ungefär hur färsk den är.
Med den nya omfattningen på nyhetsbrevet
blir det inga långa artiklar utan sammanfattningar
av de långa och dessutom notiser i rubrikform. Artiklarna i sin helhet finns att läsa på hemsidan.
Slutligen öppnar vi en avdelning i nyhetsbrevet för synpunkter från läsarna/medlemmarna.
Ansvarig blir professor Adrian Parker, i tillämpliga
fall assisterad av undertecknad.
Avdelningen inleds här med några synpunkter
från Andreas Lantz i Göteborg.
Nästa nyhetsbrev planeras komma ut i november. Och med fler medlemmar blir det mer omfattande nyhetsbrev.
Flyttar du?
Anmäl från och med nu ny adress (eller mobiltelefonnummer eller e-postadress) till Åsö Föreningsråd, Det sker via e-post bjorn@aso.nu eller per telefon 08-644 72 10 (Björn Berglund) eller via vanlig
post: Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94, 116
43 Stockholm. Skicka dem gärna även information
om din e-postadress.
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Nyheter och notiser

Eve Suurvee-Råstrand sammanfattar rapport från en
konferens i juli 2008 i Tyskland om neurovetenskap och
medvetande som banar väg för ny syn på medvetandet
och andliga upplevelser.
Syftet med konferensen var att formulera frågeställningar, ”Kan en modern, under utveckling funktionalistisk neurovetenskaplig modell förenas med andliga upplevelser?” ”Hur skulle en modell kunna se ut som både
är sann mot vetenskaplig kunskap och fenomen som rapporteras utifrån spiritualistiska traditioner?”

Mekanism hittad för att djur
känner av magnetfält
I vetenskapsradion den 20 juli 2008 kommenterade Eric
Warrant vid Lunds Universitet ett fynd som forskare vid
Massachusetts universitet gjort. De har hittat en mekanism, en ljusreceptor i ögat, en sk kryptogram, hos djur
(bananflugan) som kan förklara mekanismerna för att
djur ska kunna sända signaler till hjärnan och kunna använda sig av jordens magnetfält när de orienterar, en
förmåga man sett hos många djur, men man ännu inte
förstått. Han betecknade det som ett mycket stort steg i
kartläggningen av denna förmåga.
Nu återstår för oss med specialintressen om även människan kan ha denna mekanism och kanske också förmågan?

Healingforskning
på ett minutiöst vetenskapligt sätt, redogjordes det för i
ett tv-program i Kunskapskanalen i mars månad. Deras
intresse och strikta vetenskapliga sätt att närma sig
komplicerade fenomen måste uppmärksammas och
spridas. Även akupunkturforskning fick ett program,
lika kritiskt och öppet, den 17 resp. 18 mars 2008. Det
var precis den kritiska, öppna och vetenskapliga attityd
vi förespråkar, därför bör de uppmärksammas.

Sven Magnusson, redaktör för
tidskriften Sökaren, har avlidit
Han avled på försommaren i sitt hem i Skoghall, Värmland, 77 år gammal. Han startade tidskriften Sökaren
1964, och utförde en publicistisk bragd som under 44 år
gav ut denna tidskrift. Han hade en förmåga att knyta
till sig många kvalificerade namn, även kulturpersonligheter, samt flera kända forskare inom bl a ufo och parapsykologi. Utmärkande för honom var också att han lät
kritiker komma till tals, fast de inte alls hade de åsikter
han själv hade. Han berörde också kvalificerad forsk-

ning som annars hör hemma på universitet. Minnesruna
om honom infördes i SvD den 2/8 samt i DN den 13/8,
undertecknade av docent Nils Wiklund, professor Adrian Parker, Jens Tellefsen, PhD, undertecknad (GB)
samt, i DN, Clas Svahn, UFO-Sverige.

Om skeptiker som gör bort sig
”Medierna lurar sig själva och andra”, menar skeptiker,
men avslöjar också att han aldrig varit på en seans. Verkar det då rimligt att vara så säker?
En ledande skeptiker, Jesper Jerkert intervjuades i Sydsvenska Dagbladet den 080317, då ordförande i VoF,
Vetenskap och Folkbildning. Den avslutande frågan avslöjar hans begränsade erfarenhet: Han tillstår att han
aldrig varit med i en seans (men kanske borde pröva!).
Är det då rimligt att vara så säker? Han dömer ut en
verklighet han inte alls prövat!
En annan verklighet de dömer ut som nog ingen i ledningen för VoF någonsin varit med på, är slagrutan, eller pekare. Vem vågar anta utmaningen att gå med erfarna slagrute-gångare? Se också notis nedan om tv-dokumentär om eventuell ny tillämpning av slagrutan/pekare.
I Aftonbladet den 21 mars visar återigen VoFs portalfigur Sven Ove Hansson ännu mer hårresande ovetenskapliga attityder till dessa fenomen och denna
forskning.
Att hela Vetenskap och Folkbildning vilar på svag
is visar också den vetenskapliga granskningen från neutralt håll i december 2007 då forskarassistenten på Filosofiska Institutionen, Stockholms Universitet Martin
Gustafsson mycket kritiskt granskar deras synsätt i en
understreckare i SvD, som vi hoppas återkomma till i
ett mer utförligt referat. Jag hoppas de bemödar sig om
att bemöta detta inlägg, det första jag sett från mer neutralt massmedia, inte bara från oss och Sökaren.
I Journal of Consciousness Studies nr 2 2008 framgår
också att även den främste skeptikern, James Randi
kommit till korta. Han har gjort sig känd för att avslöja
paranormala fenomen, men har misslyckats med att avslöja ”tankefotografen” Ted Serios, detta enligt filosofen Stephen Braude.
Hur långt är det till närmaste björn? – namn på en
tv-dokumentär i TV2 den 12/8 om en helt ny möjlig användning av pekare/slagruta. Vi visar i notis mer utförlig info från SVTs hemsida, med kommentar av GB.

Två positiva utländska profiler
Om skeptikerna gör bort sig finns det anledning att
uppmärksamma utländska profiler som står för att parapsykologi är något att ta på allvar, t ex en professor i
vetenskapsjournalistik och en världsberömd regissör:



Rapporter från konferens
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Axplock ur tidskrifter

Professor i vetenskapsjournalistik och
vinnare av Pulitzerpriset ger ut bok om:
Det vetenskapliga sökandet efter liv efter döden.
I boken: Ghost Hunters: William James and Scientific
Search for Life after Death (2006) kartlägger Deborah
Blum, professor i vetenskaps-journalistik vid University of Wisconsin-Madison denna kontroversiella psykiska forskning, och kommer fram till att den inte går att
avfärda. Vågar du Karin Bojs, vetenskapsredaktör på
DN och nyutnämnd hedersdoktor också intressera dig
för denna forskning och reflektera över att den kan vara
värd att studeras och tas på allvar? Du har klargjort att
medvetandeforskning nu är rumsrent. Då kan du ta ett
steg till?!
Anm: Deborah Blum vann Pulitzer-priset 1992 för
bok om etiska frågor i primat-forskningen. Och har sedan dess ägnat sig åt utforskningen av gränssnittet – eller kollisionen skulle några säga, mellan vetenskap och
kultur.

Den andra profilen är Steven Spielberg, världsberömd regissör i Hollywood som startar nätverk
för personer intresserade av det paranormala och
av UFO. Från länk som finns på hemsidans notis:
”Stories of Speilberg’s own personal experiences
with ghosts are widely known; his stay in the Excelsior House led him to become so frightened by
alleged ghosts that he fled the room and moved 20
miles away, forming the inspiration for the movie
’Poltergeist’.”

Telepatiforskare död
Montague Ullman, legendarisk dröm- och
telepatiforskare är död, meddelas oss i början av
sommaren från hans forskarkollega Stanley Krippner.
Ullman genomförde tillsammans med bl a Krippner de
berömda drömtelepatiförsöken på 70-talet.

Finansiär för parapsykologisk forskning
vid Göteborgs Universitet sökes. Kontakta redaktören.

Donation av ljudband
med Nya Dimensioners närradiosändningar under 90
talet har kommit till biblioteket. Tack Tony!

Tack för gåvor!
100 kr från E A-n, Stockholm
50 kr från M Lj-g Farsta.
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Ut-ur-kroppenupplevelser


Jour
Journnal

å positiv
a utländska profiler
Forts Tv
Två
positiva

Är det möjligt att inducera ut-ur-kroppen upplevelser via
elektrisk stimulering av hjärnbarken i höger tinninglob?
Ledande tidskrift (New England Journal of Medicine)
publicerade i april 2008 en rapport om något som påminner
om ut-ur-kroppen-upplevelser. Göran Grip bemöter detta separat i en utförlig kommentar.

Vem äger medvetandet
?
medvetandet?
är tema i Journal of Consciousness Studies (JCS), juli 2008.

Kan djur ha ett medvetande?
är tema i JCS mars 2008.

Hur och varför förändras det mänskliga
medvetandet av heliga platser?
i Subtle Energies & Energy Medicine, nr 1 2007, sammanfattas av Eve Suurvee Råstrand.

Om parapsykologi-bloggar
skriver Paranormal Review april 2008. Därutöver om apparitioner, webbsidor om spökerier/hauntings, om forskning vid
Liverpool Hope, nära—döden-forskning och om parapsykologi som bryggan mellan tro och vetande .

Svag magnetism och spökeriupplevelser
Vilken betydelse har svag magnetism för spökeriupplevelser?
Om detta och annat i Journal of Society for Psychical Research, januari 2008

Reinkarnation
som tema har Journal of Scientific Exploration, nr 1 2008, ett
temanummer om Ian Stevensons forskning om fall som tyder
på reinkarnation.
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