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PARAPSYKOLOGI

Fysiskt mediumskap
om ytterst kontroversiella

fenomen, producerade under
vetenskaplig kontroll

Camilla PerssonCamilla PerssonCamilla PerssonCamilla PerssonCamilla Persson i dialog med
JJJJJan Fjellanderan Fjellanderan Fjellanderan Fjellanderan Fjellander,,,,, SPF
Camilla Persson berättar i kritisk dialog
med Jan Fjellander om sina egna och
andras erfarenheter av fysiska seans-
fenomen - materialisationer och appor-
ter, sk direktröster, mänskliga figurer
som dyker fram, fotografier som tas
utan kamera, kristaller som leviteras
och dematerialiseras mm.

Hon berättar också om det sk
Scole-experimentet och om mediet
David Thompsson.

Föredraget illustreras med video.

Tisdagen den 24 januari 2012 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Öster-
malms föreningsråd).
Kaffe serveras i en paus.

Forskning kring nära-
dödenupplevelsen och
tidigare-livupplevelsen
Göran GripGöran GripGöran GripGöran GripGöran Grip, läkare, författare,
översättare

Göran Grip berättar om den
senaste NDU-forskningen, om
vanliga feltolkningar kring NDUn
och dissekerar ett exempel på
en skeptikers analys av en
spektakulär NDU.

Han berättar också om Ian
Stevensons tidigare-livforskning
och vilken slutsats dr. Stevenson
själv drog om sin forskning och
förmedlade till en vän till Göran
Grip strax före sin pensionering.

Torsdagen den 23 februari 2012
kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Öster-
malms föreningsråd). Kaffe serveras i en paus.

An EvAn EvAn EvAn EvAn Evolutionarolutionarolutionarolutionarolutionary Py Py Py Py Perererererspectispectispectispectispectivvvvveeeee
on Extron Extron Extron Extron Extrasensorasensorasensorasensorasensory Py Py Py Py Pererererercececececeptionptionptionptionption
Richard BroughtonRichard BroughtonRichard BroughtonRichard BroughtonRichard Broughton, PhD, Universitetet i
Northampton, England:
Dr Broughton utgår från nya upptäckter i evolutionspsykolo-
gi och argumenterar för att ”extrasensorisk perception”
(ESP) eller ” anomalous” intuition kan och bör starkt grun-
das i ett evolutionärt sammanhang för att vi ska kunna upp-
täcka dess underliggande mekanismer.

Tisdagen den 13
mars 2012 kl 19.00
Avgift: 150 kr, 75 för med-
lemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen
148, 1 tr ner (Östermalms
föreningsråd). Kaffe serve-
ras i en paus.
Föredraget stöds av John
Björkhems Minnesfond.

UR
INNE-

HÅLLET

sid
Är bevisen för parapsykologi extraordinära?.................................. 3
Nära-döden-upplevelser avfärdas tveksamt ................................... 3
Amerikanska presidenters paranormala upplevelser .................... 4



 PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter           Nr 60 jan 2012

2

Ordförande
har ordet

Våren
 påbörjas

Satsningen PSI- 2020 –
två studiecirklar med
Folkuniversitetet i
Stockholm
Som några kanske har märkt har vi
tagit ett stort steg mot att nå nya
grupper av människor med det påbör-
jade samarbetet med Folkuniversite-
tet. Den studiecirkel eller kurs i para-
psykologi som vi först utformade med
sju gånger blev snabbt fullbokad, långt
innan katalogen kom ut. Vi började då
diskutera en dubblering och kom fram
till en komplettering, som delvis byg-
ger på att deltagarna också får möjlig-
het att göra enkla experiment.

Denna kurs, som hålls av Jan
Fjellander planeras bli på tio gånger,
medan den första hålls av mig själv
och Jens Tellefsen, kompletterad med
Elisabeth Lannge och är på sju gång-
er. Jans kurs kommer delvis att utgå
från Harald Schjelderups bok Den
Dolda Människan. Han var Norges
första professor i Psykologi och skrev
boken som ett komplement till den all-
männa psykologin. Utöver boken
kommer särskilt uppkopierat material
om moderna forskningsresultat att de-
las ut till deltagarna. Kursen kommer
att bygga på diskussioner mellan del-
tagarna samt enklare parapsykologi-
ska experiment.

Jans kurs annonseras enbart via
Folkuniversitetets hemsida (under
rubrik hälsa och friskvård, sök annars
på ”parapsykologi”), och vår egen,
inte i Folkuniversitetets katalog.

Vi hoppas att ni vill fortsätta
stödja oss med förnyat medlemskap
år 2012 (ni kan faktiskt redan nu be-
tala in avgift för år 2012, med den
summa som gällde för 2011) och ge
gärna också gåvor. Ett enkelt sätt att
regelbundet stödja oss utöver med-
lemskap är att ha stående överfö-
ringar varje månad med en mindre

summa. Det märks knappt för er
men betyder mycket för SPF.

Vi uppskattar också den hjälp vi
får från er som anmält att ni kan ta
emot nyhetsbrevet via e-post. Det
sparar både naturen och SPF:s eko-
nomi.

Föredragen under våren

 Årets första föredrag blir tisda-
gen den 24 januari då Camilla
Persson i dialog med Jan Fjellan-
der, SPF håller föredrag om Fysiskt
mediumskap. Om ytterst kontrover-
siella fysiska fenomen producerade
av medier i seanser under kontrolle-
rade former.

Camilla Persson berättar om
sina egna och andras erfarenheter av
fysiska seans-fenomen. Det kan vara
föremål som dyker upp från ingen-
stans (materialisationer och appor-
ter), röster som talar runt om i rum-
met (direktröster), mänskliga figurer
som dyker fram och förvandlas i en
självlysande dimma, fotografier som
tas utan kamera, kristaller som levite-
ras och dematerialiseras mm.
Uppdatering kring vad som har skett
i det sk SCOLE-experimentet (om
brittiska vetenskapsmän från Society
for Psychical Research som under-
sökt märkliga fenomen i en psykisk
cirkel i orten Scole i England), samt
mediet David Thompsson i den sk
Silver Cord Circle, med många ap-
port- och röstfenomen mm. Filmklipp
från den helt nyproducerade
dokumentärfilmen ”The Afterlife
Investigation”, som inkluderar
videobilder på reella fenomen och
intervjuer med kända forskare som
Montague Keen, Professor David
Fontana och Dr Rupert Sheldrake m
fl. Denna dokumentär får anses
vara unik i sitt slag. Camilla Pers-
sons tre böcker, ”Upptäck ditt andra
sinne”, ”Resan inåt - i kontakt med
det översinnliga” samt ”Den slutna
kretsen - En sann berättelse om fy-
siskt mediumskap och liv efter dö-
den” kommer att finnas till försälj-
ning. Om Scole-rapporten finns det
att läsa på denna internet-länk:
http://www.snppbooks.com/scole-
report.html.

 Föredraget därpå blir med Gö-
ran Grip torsdagen den 23 februari
med temat Forskning kring nära-
döden-upplevelsen och tidigare-
livupplevelsen. Göran Grip berättar
om den senaste NDU-forskningen,
om vanliga feltolkningar kring NDUn
och dissekerar vidare ett exempel på
en skeptikers analys av en spektaku-
lär NDU.

Han berättar också om Ian Ste-
vensons tidigare-livforskning och vil-
ken slutsats dr. Stevenson själv drog
av sin forskning och förmedlade till
en vän till Göran Grip strax före sin
pensionering.
 Sedan väntar ett besök från

England. Richard Broughton från
universitetet i Northampton kommer
hit tisdagen den 13 mars. Han kom-
mer att hålla föredrag om An Evolu-
tionary Perspective on Extrasenso-
ry Perception.

Trots att vi med evolutionsteorin
har lyckats förstå mänsklig utveck-
ling, och på sistone mänskligt beteen-
de, så har den nästan aldrig beaktats
i parapsykologiska studier. Broughton
utgår från nya rön i evolutionspsyko-
login för att förstå ESP eller som han
kallar det ‘avvikande, anomal’ intui-
tion. Hans perspektiv är snarast re-
duktionistiskt och grundat i hjärnan.
RB är i sin roll som parapsykologisk
forskare balanserad och saklig – allt-
så en god representant för seriös pa-
rapsykologisk forskning. Han har
bl.a. gett betydelsefulla bidrag inom
ganzfeld- och presentimentforskning-
en, där han, förutom att ha presente-
rat egna intressanta positiva resultat,
inte väjt för att utan omsvep och
bortförklaringar presentera egna ne-
gativa resultat - tyvärr något inte helt
vanligt inom parapsykologin.

Broughton är ordförande i eng-
elska SPR. Han är en av de ledande
parapsykologerna i Storbritannien
och känd för sin lovprisade bok ”Pa-
rapsychology: The Controversial Sci-
ence”, utgiven 1991.
 Årsmöte blir det den 28 mars,

som avslutas med att Jens Tellefsen
håller föredrag om olika ”konstig-
heter i fysiken”,’krumbukter’ i tid
och rum, med klar påverkan från
kvantfysiken.
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 Onsdagen den 11 april kom-
mer Jon Mannsåker hit från Norge,
och
 onsdagen den 25 april blir det

föredrag med professor Adrian Par-
ker från Göteborgs Universitet, men
helt i Folkuniversitetets regi. Hans
tema blir Medvetandet och para-
normala fenomen. Vi återkommer
med en utförligare presentation.
 Vi planerar att avsluta våren med

ett spännande och något annorlunda
föredrag onsdagen den 9 maj.

Till min hjälp med notiserna har
jag denna gång haft Nemo C.
Mörck, en av Adrian Parkers tidi-
gare studenter, som också skrivit
flera notiser under 2011.
Inledningsvis måste vi tyvärr meddela
att den inom parapsykologin välkände
forskaren och fysikern Helmut
Schmidt avled den 18:e augusti.
Schmidt är mest känd för att ha upp-
funnit och utvecklat såkallade Ran-
dom Number Generators och använt
dessa i studier av mikro-psykokinesi.

Om skeptiker
Att åsikterna kring parapsykologisk
forskning går isär är välkänt och kan
illustreras av det faktum att statisti-
kern Jessica Utts menar att para-
normala fenomens existens redan
bevisats rent objektivt om man ac-
cepterar statistiska resultat, medan
psykologen James Alcock menar
motsatsen och ofta mer eller mindre
explicit påstår att parapsykologerna
drivs av en tro.

Företrädare för båda perspekti-
ven har bidragit med kapitel till den
läsvärda Debating Psychic Expe-
rience som Adrian Parker nyligen
recenserat (se Notis 185).

Vi vill också passa på att re-
kommendera ett föredrag som Utts
höll 2010 (se Notis 204 och i viss
mån Notis 201), under vilket hon ta-
lade om remote-viewing (fjärrskåd-

ning) och Ganzfeld, men också om
en analysmetod som tar hänsyn till
förutfattade åsikter, något som defini-
tivt gäller parapsykologi.

Som sociologen Marcello
Truzzi belyste är äkta skeptiker tviv-
lare som inte reflexmässigt förkastar
forskningsfynd som inte är i linje med
deras tro. Adrian Parker skrev nyli-
gen en artikel i föreningen Vetenskap
och Folkvetts tidning Folkvett om oli-
ka typer av skeptiker, en artikel som
ådrog sig ett svar från arkeologen
Martin Rundkvist (VoFs ordförande)
och psykologen Maria Berglund (se
Notis 196). De menar att de som be-
driver parapsykologisk forskning
”...har åsikter som ligger långt ifrån
den professionella konsensusuppfatt-
ningen.” och så är det sannolikt i en
del fall, men man bör också minnas
att fenomen såsom klardrömmar
(drömmar i vilka man blir medveten
om att man drömmer) och synestesi
(som är en åkomma vars vanligaste
form innebär att bokstäver och siffror
upplevs ha en specifik färg) som på
senare tid fått alltmer uppmärksam-
het, sent kom att erkännas då de en-
ligt tidigare konsensusuppfattningar
inte existerade! Rundkvist och Berg-
lund rekommenderade avslutningsvis
Parker och Etzel Cardena att fokuse-
ra på att forska om medvetandet som
de menar vi vet existerar. Det finns
flera saker i deras svar som är värda
en kommentar, men utrymmet här är
väldigt begränsat och det är anmärk-
ningsvärt att de inte försökt stödja
sina påståenden med en enda refe-
rens! Adrian Parker har dessutom
nyligen författat ett svar, som kom-
mer att beröras i en kommande notis.

Nya böcker
Under 2011 har det utkommit flera
nya böcker av intresse, bland dessa
återfinns biologen Rupert Sheldra-
kes Science Delusion (se Notis
202) vars titel åsyftar föreställningen
om att vi redan utifrån nuvarande rön
förstår vår verklighet, att de stora
frågorna redan besvarats.

Vidare har forskaren Tony Jin-
ks, tidigare okänd inom parapsykolo-
gi, författat en bok om teorierna av-
seende paranormala upplevelser och
tro på paranormala fenomen (se No-

tis 191). Den välkände skeptikern
Richard Wiseman har också
skrivit en ny bok, Paranormality
(se Notis 178), i vilken ett antal
ämnen belyses utifrån en skepti-
kers perspektiv. Boken tycks
vara inspirerad av den så kallade
anomalistiska psykologins fram-
växt i Storbritannien på senare
tid, som går ut på att förklara pa-
ranormala upplevelser utifrån hu-
vudsakligen psykologi.

Journalisten Steve Volk har
skrivit en bok om hur han ”för-
sökte bortförklara det paranor-
mala”. Boken är neutralt skriven
och berör bland annat nära-döden
upplevelser och klardrömmar (se
Notis 177).

Nya utgåvor av Guy Lyon
Playfairs The Flying Cow och
This House is Haunted har ock-
så utkommit (se Notis 187). Den
förra berör bland annat psykisk
kirurgi, den senare handlar om
undersökningarna av det välkän-
da Enfield poltergeist-fallet.

Även den såkallade Scole-
rapporten om de seanser i Scole
som bland annat de nu avlidna
parapsykologerna Arthur Elli-
son, David Fontana och Mon-
tague Keen bevistade har ut-
kommit bokform (se Notis 186).

Dean Radin, som är en av
nutidens mest välkända parapsy-
kologer blev inbjuden att bidra
med ett kapitel om ”icke-lokal in-
tuition” (baserad på principer
från kvant-holografi) till Hand-
book of Intuition Research som
utkom tidigare i år. Radin tror att
han fick inbjudan för att han ofta
omnämns i litteratur om affärsut-
veckling och förvaltning.

Två Nya Artiklar – om
NDU:er och om extra-
ordinära bevis
Parapsykologen Caroline Watt
som för närvarande är involverad
i replikationsstudier av de studier
av paranormala drömmar som ut-
fördes vid Maimonides-sjukhuset
i Brooklyn på 70-talet, har till-
sammans med neuropsykologen
Dean Mobbs skrivit en artikel

N O T I S E R

William Roll har avlidit

Presstopp 2Presstopp 2Presstopp 2Presstopp 2Presstopp 2
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Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF

med en provocerande titel som anger
att nära-döden-upplevelser (NDU:er)
inte involverar något paranormalt (se
Notis 194).

Artikeln har ännu inte formellt
bemötts i en tidskriftsartikel, men har
redan kommenterats av NDU-fors-
karna Penny Sartori och P M H
Atwater. Även experten på området
i Sverige Göran Grip är kritisk.

Tilläggas kan att vi precis fått
en ny dvd som vi gärna sprider kun-
skap om, med ett anförande av den
ledande forskaren Pim van Lommel
från 2010, Consciousness beyond
life:The science of the Near-death
experience.

Den italienske parapsykologen
Patrizio E. Tressoldi har i en ny
översiktsartikel sammanställt resultat
från flera av parapsykologins forsk-
ningslinjer och kommer fram till att
stödet är starkt, i synnerhet avseende
de resultat som kommit från tre
forskningslinjer, remote viewing,
ganzfeld-telepati och presentiment/
föraning (Notis 201).

 Paranormala upplevelser har
även ”drabbat” amerikanska presi-
denter, något som vår danska syster-
organisations tidskrift, Dansk Tids-
skrift for Psykisk Forskning, skri-
ver om utifrån boken ”The haun-
tings of the Presidents”.

Vi vill också passa på att re-
kommendera webbsidan http://
www.closertotruth.com/ på vilken
samtal mellan Robert Kuhn och
bland annat fysiker, teologer och
även parapsykologer finns fritt till-
gängliga. Bland annat finns en inter-
vju med Charles Tart (What is an
afterlife), en av de främsta parapsy-
kologerna, tillika pionjär inom trans-
personell psykologi!

Vi har i andra Notiser (148 och
149) länkar till andra viktiga artiklar
av och om Tart, bl a det han skriver
om försöksledareffekten och om
hans End of materialism, som delvis
är självbiografisk.

Utmärkelser
Etzel Cardeñas tidigare doktorand
Devin Terhune får Nationalkommit-
tépris – ”för teoretisk stringens och
originalitet med välmotiverade metod-
val även i sin fortsatta forskning om
synestesi, kognitiv kontroll och med-
vetande”.

Han disputerade år 2010 med
avhandlingen ”Dissociation and hete-
rogeneity in high hypnotic suggestibil-
ity”. Numera är han verksam vid
University of Oxford.

Att nobelpristagare varit intres-
serade av parapsykologi och därför
ofta hånats är ingen hemlighet. Ma-
rie Curie som fick nobelpriset två
gånger var t ex intresserad av para-
psykologi och bevistade seanser med
medium, något väldigt få känner till.

Dan Shechtman som förra året
erhöll nobelpriset i kemi efter att ha
hånats för att många inte trodde att
kvasikristaller fanns, men han stod på
sig och fick till slut rätt.

Gäller detsamma telepati? När
kommer deras eventuella existens att
accepteras? Och för att kunna nå dit,
när ska området stödjas med forsk-
ning?

Presstopp 1
Skeptikernas förvillarpris
2011 går i år till Orsa kom-
mun som stod på sig vad det
gäller en anmälan av en elö-
verkänslig. Denna utmärkel-
se kritiseras nu i en replik på
SvD den 3 januari av Bertil
Håkansson, ”Skamligt utse
årets förvillare”.

Varmt tack för gåvor!
S-n E-n 200 kr,

P-a W-n H-z, Ö-o 250 kr,
A-a F-e V-ö, 300 kr.

OBS!
Den 10 nov betalade
någon in 200 kr utan att
ange avsändare och vad
det gällde - vem?NÄSTA NYHETSBREV

planeras  komma ut i mars

I slutet av 2011 utkom också en anto-
logi Exploring Frontiers of the
Mind-Brain Relationship som bland
annat inkluderar kapitel skrivna av
parapsykologerna Erlendur Haralds-
son (om tidigare livupplevelser) och
Carlos A. Alvarado. Medverkar gör
även Peter Fenwick, på senare tid
mest känd för sin forskning om upp-
levelser hos döende.

Stuart Hameroff har också till-
sammans med den inom New Age
välkända författaren Deephak Chop-
ra skrivit ett kapitel.

En av bokens två redaktörer,
Alexander Moreira-Almeida, har tidi-
gare samarbetat med prof. Etzel Car-
deña i Lund och har bland annat skri-
vit om mediumskap i Brasilien och
religiositets relation till hälsa. Till an-
tologin bidrar han själv med ett kapi-
tel om forskning med medier


