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forskning och nyheter

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

PARAPSYKOLOGI

Etzel Cardeña
professor i psykologi vid Lunds Universitet:

Förhållandet mellan förändrade
medvetandetillstånd och

paranormala fenomen
Etzel Cardeña är sedan 3 år professor i
psykologi i Lund, med inriktning på
parapsykologi och hypnologi. Han berättar i
kväll om sin forskning kring hypnos, förändrade
medvetandetillstånd och paranormala
fenomen.
OBS! Föredraget ges på svenska.
Avgift ännu ej fastställd.
Lokal : Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd). Kaffe i en paus.
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Torsdag
20 november 2008

kl 19.00

Torsdag
29 januari 2009

kl 19.00

SPF fyller 60 år – fest 22/11 2

Studiecirkel i parapsykologi startar 4/12 4

Stort internationellt projekt om medve-
tandet utifrån nära-döden-upplevelser 4

Skeptiker granskade – de är ”självbelåtna”,
”nedlåtande”, ”det blir förödande” 4

Lördagen den 22 november

Fest med buffé och temat våra egna upplevelser. För mer info se sidan 2.

Anmäl dig snarast med 195 kr på SPF plusgiro 35 17 57-0. Lokal: i närheten av Skanstull.
Meddela tydligt namn, telefon och e-post vid inbetalning,

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA!  www.parapsykologi.se

Parapsychology
in universities: 

the British model
Hon var en av de första eleverna att doktorera i pa-
rapsykologi under dåvarande professorn Bob Mor-
ris, Edinburghs universitet, och kommer att klargö-
ra på vilket sätt parapsykologin har integrerats vid
universiteten i Storbritannien.

Deborah Delanoy är Prodekanus vid School of
Social Sciences, University of Northampton och
har varit medlem i styrelsen för internationella Pa-
rapsychological Association och t om  dess ordfö-

rande.
Avgift: 200 kr, 100 kr för medlemmar.
Lokal: Fabian-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond

Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond
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NYHETER OCH NOTISER

Hedersgäst på festen
Professor Deborah Delanoy från Storbritannien
(som håller föredrag på torsdagen 20 nov) är
också inbjuden som hedersgäst till kvällen.

Det serveras en god buffé med måltids-
dryck (t. ex lättöl) samt kaffe o kaka. Priset för
hela kvällen är 195 kr. För mellanöl/vin betalar
du självkostnadspris på plats.

Anmäl dig
genom att betala in 195 kr på SPF plusgiro
35 17 57-0.

Festen kommer att äga rum i en lokal i när-
heten av Skanstull på söder i Stockholm. Loka-
len rymmer cirka 35 personer. För att försäkra
dig om en plats så bör du anmäla dig snarast.
Bekräftelse på anmälan med uppgift om exakt
adress sänder vi efter att du anmält dig. Därför
är det viktigt att du tydligt anger namn, tele-
fon och e-post vid inbetalning.

Vänligen ange även om du har speciella
önskemål kring maten (allergi, vegetarian, etc).
Om uppgifterna inte får plats, t ex vid elektro-
nisk inbetalning, måste du meddela detta via
e-post (info@parapsykologi.se) eller till fören-
ingens kassör Carina Landin på telefon
0155-28 15 09, 070-766 65 13.

För att fira detta är du välkommen
på fest lördag den 22 november kl 18-22.

SPF har varit mötesplatsen för många männis-
kor som av skilda anledningar varit nyfikna på
att det kanske finns ett perspektiv på verklighe-
ten som går bortom det som syns och hörs och
som vi kan ta på. Att det som är ”jag” går bort-
om vår fysiska kropp, att vi står i kontakt med
vår omgivning långt bortom vårt hör- och syn-
fält, kanske kommunicerar med varandra bort-
om både tid och rum. En del av oss har kanske
framför allt en intellektuell nyfikenhet på ”det
okända”, andra bär inom sig stora livsfrågor,
baserade på egna erfarenheter eller att någon
närstående upplevt något som antyder ”en an-
nan verklighet”. Kanske bortom liv och död.

Intressanta upplevelser
Temat för kvällen blir att vi delar med oss av
sådana upplevelser som bär upp vårt intresse
för parapsykologi och angränsande fenomen.
Inga långa tal, utan korta berättelser. Några
kommer att vara ombedda att förbereda en en-
kel presentation. Alla, även du, ombeds om det
känns rätt, berätta något som varit viktigt eller
mystifierande och som gjort att du intresserat
dig för parapsykologi. Vi skall också under
kvällen försöka visa några korta filmer med
paranormala fenomen.

I SEXTIO ÅR har Sällskapet för Parapsykologisk
Forskning SPF samlat intresset för Parapsykologi i
Sverige. Fokus har varit intresset för vetenskaplig

utforskning. Den enskilda personen har ofta sin egen
anledning varför hon är intresserad av parapsykologi.

John Björkhems Minnesfond stöder arrangemanget.
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Ordförande har ordet

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 fo-
rum vi vill pröva använda för att nå nya grupper av
människor. Hon har en sällsynt bra överblick av
forskningen, är prodekanus vid universitetet. Hon
har som tema Parapsychology in universities: the
UK model. I sitt tal nyligen som ordförande för
vår systerförening, engelska SPR konstaterar hon
att parapsykologin i Storbritannien står starkare än
någonsin i akademiska miljöer. Det bedrivs forsk-
ning vid tio universitet och hennes universitet har
världens största miljö för parapsykologisk forsk-
ning. Det beror i hög grad, menar hon på att forsk-
ningen är förankrad i de offentliga universiteten
och inte beror på privata bidrag (såsom testamen-
ten/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!).

Två dagar senare, den 22 november ordnar vi
med fest för att fira att SPF fyller 60 år. Detaljer
framgår på föregående sida.

Redan nu kan vi också avisera det första före-
draget efter nyår. Det blir den 29 januari och
med professorn i Lund, Etzel Cardeña, professor i
psykologi inklusive parapsykologi och hypnologi.
Han har nu verkat i Lund i tre år. Vi ser fram emot
att höra hur hans forskning tagit form, vilka experi-
ment han gjort och hur hans forskningsprogram
framöver ser ut. Det kan därutöver sägas att Car-
deña nu också är ordförande i PA, Parapsychologi-
cal Association, den internationella sammanslut-
ningen av parapsykologer, så det kan också bli en
diskussion om framtiden internationellt för vårt
forskningsfält.

Det är här också lämpligt att nämna att vi har
avslutat diskussionen om tillsättningen av Car-
deñas tjänst i Lund. Vi har lagt den bakom oss och
ställer nu in oss på en mer forskningsinriktad kon-
takt med honom. Vi kommer att med intresse följa
hans forskning och att, efter förmåga, vetenskapligt
granska och kommentera hans resultat (på samma
sätt som all vetenskaplig forskning granskas av

Hösten avslutas,
och våren börjar

kolleger runt om i världen).
Utöver dessa föredrag kan vi nämna att vi re-

dan nu gjort upp om ett besök i maj nästa år med
den holländske kardiologen och nära-döden-fors-
karen Pim van Lommel: det blir prel. föredrag
den 15 maj och seminarium den 16 maj. Han har
nyligen kommit ut med en ny bok om denna forsk-
ning, Endless Consciousness, A Scientific Ap-
proach to the Near-Death Experience.

Vi diskuterar också med en forskare vid uni-
versitetet i Glasgow, Dr Patricia Robertson om ett
besök till hösten 2009. Hon har gjort mycket spän-
nande experiment med healing. Andra namn vi har
kontakt med för besök är Edwin May, David Fon-
tana och Caroline Watt.

Detta nyhetsbrev har samma upplägg som det före-
gående, och speglar delvis innehållet i den nya
hemsidan (www.parapsykologi.se), som vi succes-
sivt förnyar under Notis-länken, med både kortare
och längre artiklar. Med den nya omfattningen på
nyhetsbrevet blir det inga långa artiklar utan sam-
manfattningar av de långa och dessutom notiser i
rubrikform. Artiklarna i sin helhet finns att läsa på
hemsidan.

Den nya avdelningen i föregående nyhetsbrev,
synpunkter från läsarna/medlemmarna, har inte fått
något nytt bidrag, så den blir tom denna gång. An-
svarig är fortfarande professor Adrian Parker, i til-
lämpliga fall assisterad av undertecknad.

 Utöver notiser av olika slag vill jag uppmärk-
samma en ny studiecirkel kring parapsykologi
som sätter igång den 4/12 och blir varannan tors-
dag under vinter/våren. Dessutom: dom av er som
känner personer som kan vilja bli medlemmar:
ordnar ni två nya medlemmar får ni själv gratis
medlemsavgift, ordnar ni en ny medlem får ni halv
avgift.

Mer info om detta på info@parapsykologi.se,
eller på telefon från kassören, se sid 2.

Om detta 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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Nästa nyhetsbrev
planeras komma ut i mitten av januari. Och med fler
medlemmar blir det mer omfattande nyhetsbrev.
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Stort internationellt projekt studerar nära-
döden-upplevelser för att förstå medvetan-
det och hjärnan
Vi tar en positiv nyhet först: en ny stor internationell studie
har startats för att närmare studera vad som händer medvetan-
det vid döendet. Projektet uppmärksammades av Time Maga-
zine och i FN, där det ordnades ett symposium den 11 sep-
tember 2008 för att officiellt starta studien. Rubrik på sympo-
siet var ”Beyond the Mind-Body Problem: New paradigms in
the Science of Consciousness”.

Ledare för projektet är Dr. Sam Parnia från Universitet i
Southampton, Storbritannien, som nu är ”Fellow” vid New
York’s Weill Cornell Medical Center. Studien kallas AWARE
(AWAreness during REsuscitation). Läs mer i Time Magazine
om detta projekt på  http://www.time.com/time/health/article/
0,8599,1842627,00.html.
Nästan hela symposiet i FN finns på webcast at http://
www.mindbodysymposium.com/.

Läs mer på länken ”Notiser” på vår hemsida (där alla
nyheter och notiser finns), inklusive en sammanfattning på
svenska av introduktionen till symposiet i FN och en
sammanfattande kommentar av forskningsprojektets ledare
Dr Sam Parnia – Unraveling the Mystery of the Self: From
Descartes, to the Human Consciousnesss Project.

Vi lär återkomma till detta projekt.

Skeptikerna granskade
”Folkbildare” fyller 25 år, firar med bok, men verkar en-
ligt granskande filosof ”sätta krokben för sig själva” –
”det blir förödande”

Liksom tidigare är det också nödvändigt att bevaka och
kommentera skeptikernas framfart i media. Nu har de blivit
granskade av en neutral och dessutom utbildad filosof, två
skäl som gör det intressant att närmare redogöra för denna
analys.

I en artikel i SvD den 10 december 2007 kommenterar
filosofen Martin Gustafsson (MG, forskarassistent i teoretisk
filosofi vid Stockholms Universitet) den bok (eller artikel-
samling) skeptikerna i Vetenskap och Folkbildning, VoF gav
ut 2007, Fakta eller fantasier, Föreställningar i vetenskapens
gränstrakter, redigerad av dåvarande ordförande Jesper Jer-
kert (Leopard).

Redan i inledningen av sin artikel konstaterar MG att
VoF har en självbelåten ton som är kontraproduktiv (min
kursivering). Ingenstans diskuteras frågan hur tilltron till ve-
tenskaplig expertis går på tvärs mot idealet att tänka själv (de
menar att vi lever i en vetenskapsfientlig tid och går till an-
grepp mot bl a Freud).

Vissa inslag gör honom betänksam: ”Slående är hur
många av författarna tror sig arbeta i motvind”. De vill fram-
stå som ”underdog, kämpande mot vad Jörgen Malmquist be-
skriver som ”en Zeitgeist av skepsis mot normal vetenskap”.
Det är, suckar Dan Larhammar, ”otacksamt att vara ordnings-
vakt och ogräsbekämpare” – ”Folk och företag går nämligen
på vad som helst nuförtiden. ”Eller, som det mera storstilat
heter i det upprop som låg till grund för föreningens bildan-
de: ”Upplysningsfilosofernas och de stora folkbildarnas verk
är inte slutfört. Tvärtom finns det starka tendenser i samhället
till vetenskapsfientlighet.”

Notiser och Nyheter
MG undrar sedan vilka de konkreta empiriska evidenserna är
för denna tes om en vetenskapsfientlig tidsanda, och nämner
att det kan knappast gälla de undersökningar ”som gång på
gång visar på det stora förtroende folk har för vetenskapsmän
och vetenskaplig forskning.” Och man kan än mindre säga att
medierna behandlar vetenskapen fientligt eller ens skeptiskt.
”Tvärtom: ingen journalistik är mer hovsam än
vetenskapsjournalistiken.”

Visst finns det undantag, nämner MG, enskilda forskare
eller kommunalpolitiker som intresserar sig för jordstrålning,
healing och homeopati. ”Men det handlar på sin höjd om
subkulturer. En Zeitgeist kräver mer än så.”

Avslutningen av detta referat med kommentarer, kom-
mer i nästa nyhetsbrev, där vi avslutar med att MG anser att
VoF är ”självbelåtna”, ”nedlåtande” och att ”resultatet blir
förödande”.
Jag kommer i avslutningen också att påpeka att VoF ibland
gör värdefulla insatser – rätt ska var rätt – denna gång när de-
ras dåvarande ordförande intervjuar en parapsykolog (Joakim
Westerlund, tillika handledare för mig på min magisterupp-
sats om telepati) på väg från fältet och summerar då
bl a med kritik av några ledande parapsykologer. Jag kommer
också att i nästa nyhetsbrev kommentera DN-referat 12/10 -
08 om parallellfältet alternativ medicin, ett referat om ett
svårt ämne med enkla svar, vilket antyder tydliga brister.
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För medlemmar:
STUDIECIRKEL startar 4/12 om parapsykologi.
Vi planerar starta en studiecirkel i parapsykologi,
med början den 4 december. Den pågår sedan till mit-
ten av april. Vi går på 8 kvällar igenom de viktigaste
dragen i parapsykologi och har flera inbjudna gäster
som inleder diskussion om sitt tema. Ledare för grup-
pen blir Jens Tellefsen, med stöd av Cecilia Örning
och Ingrid Fredriksson samt undertecknad. Avgiften
är satt till 500 kr. Blir gruppen populär kan den upp-
repas, för många vill nog vara med och diskutera
våra märkliga fenomen och den svåra konsten att
forska kring dem, inte bara lyssna på föredrag. Cir-
keln blir på torsdagar varannan vecka. Slutligt sche-
ma med de olika tema vi tar upp skickas till dig som
anmäler intresse. Anmäl namn & e-postadress &
(mobil-)telnr (så vi kan nå dig med info) till Ingrid
Fredriksson, ingrid-f@telia.com eller mobil 070-648
33 64. Deltagande i gruppen bokas genom inbetal-
ning av avgiften på SPFs pg-konto 35 17 57-0, senast
25 november. Märk inbetalningen ”studiecirkel”. Ca
15 platser finns. Först till kvarn...
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