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Kallelse till Årsmöte
27 mars 2013 kl 18.00

Vanlig dagordning
 Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

         (Östermalms föreningsråd).

Transpersonella och mystiska
upplevelser - om förändrade
medvetandetillstånd

Nära-döden-upplevelser
i samband med
barnafödande
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parapsykologi

Om två svenska 1900-tals läkare,
John Björkhem och
Gerard Odencrants27 mars
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Carl-Magnus Stolt,
tidigare professor i
humanistisk medicin,
Karolinska Institutet,
berättar om två mycket
spännande personer i
parapsykologins
historia, den välkände
Björkhem och den

Dag: Onsdagen den 22 maj  2013 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd)
Kaffe: finns att köpa i en paus
Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond

Dag: Onsdagen den 27 mars, ca 19.45,
direkt efter årsmötet

Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd)

Kaffe: finns att köpa i en paus

Psykologen
Kersti Wistrand
berättar om sin
forskning om nära-
döden-upplevelser
och resultaten av
ett samarbete med
ryska forskare.

Anette Kjellgren,
professor i psykologi
vid Karlstad universi-
tet berättar om sin
forskning som bland
annat handlat om
mystiska upplevelser
i flyttankar och i
samband med drog-
användning.

U r   i n n e h å l l e t

mindre kände Odencrants,
som båda var mycket
intresserade av hypnos och
parapsykologi. Detta var
dock kontroversiella ämnen
och båda granskades av
medicinalstyrelsen.

22 maj

John Björkhem

Dag: Onsdagen den 24 april  2013 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd)
Kaffe finns att köpa i en paus
Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond
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ORDFÖRANDE
HAR ORDET

Studiecirklarna med folk-
universitetet inställda
Som ni kanske sett på vår hemsida
är de planerade kurserna med Folk-
universitetet nu under våren inställ-
da. Orsaken är kritik i ett brev med
påståenden om att de inte var till-
räckligt kritiskt orienterade – vi skul-
le behöva haft med någon uttalad
skeptiker och helst någon forskare
med minst docent-titel. Brevet kom
från en av de forskare (med lång
folkrörelsebakgrund) som i SvD i
höstas skrev under på kritiken mot
professor Etzel Cardeña.

Vi återkommer om hur vi ska
hantera detta. Forskaren ifråga har
ju inte alls tagit del av kursen och vet
inte hur vi presenterar och kommen-
terar forskningen. Bristen på närva-
ro av kritiskt orienterade personer
blev avgörande. Folkuniversitetet
valde att ställa in kurserna. Vi har
förstås undrat hur skeptikerna skulle
reagera på kurserna. Nu vet vi, fast
det inte alls var Vetenskap och Folk-
bildning (VoF) eller Humanisterna
som reagerade. Vi förbereder oss
lite för att ha några studiecirklar till
hösten, men då i egen regi. Och vi
fortsätter kombinera fakta med kri-
tiska kommentarer.

Fortsätt gärna ditt
medlemskap
För er som vill fortsätta stödja oss:
om ni inte redan förnyat medlemska-
pet för 2013 kan ni redan nu betala
medlemskap för i år, och då med det
belopp som gällde förra året, 300 kr
(200 kr för pensionärer och stude-

rande). På årsmötet den 27 mars
fastställs årsavgiften, och även om
den då höjs gäller inbetalning som
skett före årsmötet med avgiften
som gällde förra året.

Belopp större än årsavgiften är
självklart välkomna och uppfattas
som gåvor. Vårt plusgiro-konto är
35 17 57-0. Ange ditt namn (för-
och efternamn) i meddelandefältet.

Årsmöte
Årsmöte blir det onsdagen den 27
mars, som avslutas med att psyko-
logen Kersti Wistrand håller före-
drag om sin forskning om nära-dö-
den-upplevelser som kvinnor har
vid barnafödande, både svenska
och ryska (se Notis 249), delvis
med stöd av John Björkhems Min-
nesfond. Hon berör även andra för-
ändrade medvetandetillstånd. Wi-
strand har länge varit intresserad av
nära-döden-upplevelser och var
medredaktör till antologin Medve-
tandet och Döden som utkom 1982

Onsdagen den 24 april kom-
mer nästa föredrag, med Anette
Kjellgren, nybliven professor i psy-
kologi vid Karlstad universitet. Hon
håller föredrag på tema Transper-
sonella och mystiska upplevel-
ser - om förändrade medvetan-
detillstånd, delvis inspirerat av
hennes forskning med upplevelser
människor haft i s.k. flyttankar.
Hon har också genomfört en enkät-
studie om mystiska upplevelser till
följd av droganvändning. Kjellgren
blev doktor i psykologi 2003 vid Gö-
teborgs universitet med avhandling-
en ”The Experience of Flotation
Rest: Consciousness, Creativity,
Subjective Stress and Pain.” Hen-
nes ämnen har huvudsakligen berört
biologisk psykologi och medvetan-
dets psykologi.

   Carl-Magnus Stolt från
Göteborg håller onsdagen den 22
maj vårens sista föredrag. Det blir

om ”Medicin och parapsykologi.
Om två svenska 1900-tals läka-
re (Gerard Odencrants och John
Björkhem) och deras erfarenhet
av parapsykologi”. Han skrev om
dessa två läkare och pionjärer i
Svensk Medicinhistorisk tidskrift
(2008, nr 1 samt 2001, nr 1; se Notis
278). Stolt var tidigare professor i
humanistisk medicin vid Karolinska
Institutet, men är numera privat-
praktiserande läkare i Borås.

I detta nyhetsbrev
Vi nämner i detta nyhetsbrev kort
en rapport om EVP, som på svenska
blir ”det elektroniska röstfenome-
net”, 44 sidor publicerade av Ana-
bela Cardoso i tidskriften Neuro-
Quantology. Rapporten samman-
fattas av Edgar Müller, själv aktiv i
denna forskning. Därutöver, tankar
om parapsykologins framtid och
som vanligt, blandade notiser. Nästa
nyhetsbrev planeras bli längre efter-
som SPF nu har god ekonomi, se bi-
fogad årsberättelse.

Som några medlemmar nog
märkte blev föredraget med Sara
Duppils 20:e febr tyvärr inställt pga
sjukdom men planeras istället till
hösten. Vi påminner också om Sa-
ras föredrag på ett annat tema med
Folkuniversitetet 15:e maj. Se deras
hemsida, där ni också anmäler er.

 Press-stopp
Ingo Swann, den moderna fjärr-
skådningens (eng. remote
viewing) fader har avlidit, 79 år
gammal.

Nyheter i korthet
Göran Brusewitz
Senaste numret av Illustrerad Ve-
tenskap, nr 3 2013 har ett ovanligt
neutralt och positivt reportage om
parapsykologisk forskning (Parapsy-
kologi – nys eller vetenskap), av
Gorm Palmgren, som enligt en skep-
tikerblogg har doktorerat i moleky-

Forts på sid 4
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Ett framgångsrikt EVP experiment
publicerat i tidskiften

NeuroQuantology

Dr Anabela Cardoso genomförde
under två år experiment för att ge-
nom användning av modern teknik
replikera de resultat som erhölls på
60-talet bl a i Sverige genom Frie-
drich Jürgenson, en av dåtidens pi-
onjärer inom EVP forskning

Den omfattande rapporten ut-
gör 44 A4 sidor och publicerades i
NeuroQuantology 2012; No. 3 med
titeln  ”A Two-Year Investigation
of the Allegedly Anomalous Elec-
tronic Voices or EVP”

Uttrycket EVP som är förkort-
ningen av Electronic Voice Pheno-
menon förekommer numera ganska
allmänt internationellt i olika språk
och har även fått ett fotfäste i det
svenska språkbruket i stället för en
direkt översättning som ”det elek-
troniska röstfenomenet”. Det ska
tilläggas att på 60 talet då EVP var
ett relativt nytt fenomen användes i
stället ”bandröster” i svenskan, vil-
ket var fullt logiskt eftersom röster-
na registrerades på band av band-
spelare.

I dag sker inspelningarna van-
ligtvis med moderna diktafoner ba-

serade på digital elektronik utan
band.

Rapporten ger inledningsvis en
kort historisk återblick till 60-70 ta-
let med bl. a. hänvisning till de för-
sta vetenskapligt utförda testerna
av EVP i Sverige och Tyskland, un-
der ledning av prof. Bender från
Freiburg Universitet (Bender, 1970;
1972; 2011).

Dr Cardosos experimentserie
omfattade ett stort antal sessioner
under två år bland annat i en pro-
fessionell inspelningsstudio och
även i akustiskt avskärmade utrym-

men för att eliminera eller åtminstone
minimera eventuell inverkan av ex-
terna störningar.  Dessa experiment
resulterade i ett antal röster, EVP,
vilka med hänsyn till att inspelningar-
na gjordes under strikt kontrollerade
förhållanden inte kunde tillskrivas
kända fysikaliska eller andra förkla-
ringar.

Dr Anabela Cardoso, som be-
driver sin forskning i Spanien, Vigo,
startade år 2000 tidskriften ITC
Journal som sedan dess publiceras
regelbundet och verksamheten om-
fattar sedan 2005 även ITC Re-
search Center.

Rapporten kan läsas i sin hel-
het på ITC Journals hemsida:
www.itcjournal.org och naturligtvis
även på
www.neuroquantology.com.

2010 publicerades hennes bok
ELECTRONIC VOICES -
Contact with Another Dimension?
i Storbritannien,  ISBN:
9781846943638

Edgar Müller
Deputy Director of ITC Journal

3

Prof. Adrian Parker föreläser
för allmänheten i Göteborg den
17:e april, rubriken för hans före-
läsning är Medvetandet och
paranormala fenomen.

I samband med Vetenskaps-
festivalen hålls också en serie
föreläsningar i Göteborg, torsda-
gen den 25:e april, under rubriken
Pseudovetenskap - en oskyldig

lek eller en allvarlig parasit?
Enligt det preliminära programmet
ska Magnus Fontes, prof. i matema-
tik, kort prata om ”Den
parapsykologiska debatten i Lund”
och ”Ett eventuellt eget para-
psykologiskt experiment.”

Som vanligt har också flera
böcker av intresse nyligen utkom-
mit, bland dem två e-böcker, Among

Mediums: A Scientist’s Quest
for Answers och Why People
Believe in Spirits, God and
Magic. Av intresse är också
Resurrecting Leonora Piper om
William James ”vita kråka” och
Extraordinary Beliefs: A Histo-
rical Approach to a
Psychological Problem.
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lärbiologi vid Köpenhamns universi-
tet. Senast de skrev om parapsyko-
logi var 2008, och tidigare har de pu-
blicerat artiklar om detta ämne en-
dast åtta gånger. Själva artikeln be-
står av fem sidor korta referat av
studier kombinerat med irrelevanta
bilder på tarotkort och kristallkulor.
Kort referat och länk till reportaget
planeras komma i en notis på vår
hemsida www.parapsykologi.se.
Dessutom kan vi nämna att det ak-
tuella numret av Journal of Consci-
ousness Studies, nr 1-2 2013 har
som tema Non-local Consciousness
och bl a rymmer en artikel av Pim
van Lommel, som forskat om nära-
döden-upplevelser, om just detta.
Det har också utkommit nya num-
mer av nättidskrifterna Edgesci-
ence och Journal of Anthropologi-
cal Approaches to the Paranor-
mal (Notis 319). Båda numren är
gratis att läsa på Internet.

 Om alternativ och integrativ
medicin kan vi kort nämna att se-
naste nytt i Osherutredningen är att
Karolinska Institutet (KI) inte vill
besvara fler frågor. KI fick ju en do-
nation av paret Osher för att skapa
ett centrum för studier av alternativ/
komplementär medicin. Chef blev
Martin Ingvar. På senare tid har
verksamheten starkt ifrågasatts och
Torbjörn Sasserssons nättidning
Newsvoice har ordnat en gransk-
ning av en konsult, se
www.newsvoice.se.

Europeisk vetenskaplig
studie om poltergeist-lik-
nande fenomen, Euro-PSI
Vi upprepar ett upprop vi hade för
något år sedan:
Händer det att du, eller någon du
känner eller hör talas om, för närva-
rande är med om återkommande
spontana händelser av typen oför-
klarliga ljud/ljus, och/eller att föremål
flyttar på sig, dyker upp eller för-
svinner? I så fall bör du/han/hon

snarast anmäla er på
info@parapsykologi.se för att delta i
en enkel enkätstudie. Det handlar
om att under 2 veckor svara på tre-
fyra enkäter via Internet. Skicka ett
email till oss, så blir du kontaktad
för mer detaljer.

Parapsykologin om 25 år
Nemo C. Mörck

I slutet av 2012 publicerades ett
specialnummer av Journal of Pa-
rapsychology för att uppmärksam-
ma tidskriftens 75-årsjublieum. Te-
mat för numret var parapsykologins
utveckling under nästa 25 år och om
detta spekulerade 32 parapsykolo-
ger, bland dem inte mindre än tre
verksamma i Sverige, professor Et-
zel Cardeña, fd. universitetslektor
Jan Dalkvist och professor Adri-
an Parker.

   Cardeña tror inte att materi-
alismen kommer försvinna och er-
sättas av något nytt paradigm präg-
lat av resultaten av den parapsyko-
logiska forskningen. Han betonar
behovet av mer arbete med övergri-
pande teorier, såsom den James
Carpenter presenterar i boken First
Sight (som utkom förra året). Han
menar också att mer forskning be-
hövs för att identifiera individer som
presterar bra i psi studier (t.ex. tele-
patistudier) och om vilka medvetan-
detillstånd (t.ex. lätt trance) och si-
tuationer som är gynnsamma. Av-

tromagnetiskt fenomen. Teknik tas
fram för att stärka signalen och
Dalkvist går kort in på de konse-
kvenser en sådan utveckling skulle
få.

   Parker framstår inte som nå-
gon optimist och betonar att utan re-
jäla forskningsanslag följer inte hel-
ler några reella slutsatser om psi-fe-
nomen, men menar att parapsykolo-
gin nu inte har tillräckligt gott anse-
ende för att få de stora anslag som
fodras. Han påminner också om be-
hovet av starka ledare såsom Jo-
seph Rhine, Hans Bender och Ro-
bert Morris för att hålla liv i para-
psykologi-center, varav ytterst få av
de gamla finns kvar.  Parker för-
väntar sig att parapsykologin sakta
kommer avvecklas under de närms-
ta 25 åren. Om något stöd för den
kommer, så blir det från fynd inom
kvantfysiken. Trots detta menar han
att det replikerbara experimentet,
den heliga Graalen, är funnen. Re-
sultaten från ganzfeldstudierna hade
varit tillräckliga för att betraktas
som replikerbara om det handlat om
en psykologisk effekt och inte tele-
pati.

slutningsvis belyser han att parapsy-
kologerna behöver mer mediavett
för att vinna det sociokulturella kri-
get mot de som vill diktera vad man
kan och inte kan forska om.

   Dalkvist har bidragit med en
berättelse som utspelar sig 2037 i
vilken en kvinna vinner Nobelpriset
för pionjärexperiment om teknik för
förstärkning av telepati. I hans be-
rättelse förändras den allmänna atti-
tyden till framförallt forskning om
telepati och healing under 2020-talet
och telepati visar sig vara ett elek-
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