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Anette Kjellgren,
professor i psykologi vid
Karlstad universitet
berättar om sin forskning
som bland annat handlat
om mystiska upplevelser
i flyttankar och i samband
med droganvändning

U r   i n n e h å l l e t
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(Östermalms föreningsråd)
Kaffe    finns att köpa i en paus

Transpersonella och mystiska
upplevelser - om förändrade
medvetandetillstånd

Medicin och
parapsykologi

Om två svenska 1900-tals läkare,
John Björkhem och
Gerard Odencrants

Carl-Magnus Stolt,
tidigare professor i hu-
manistisk medicin, Karo-
linska Institutet, berättar
om två mycket spännan-
de personer i parapsyko-
logins historia, den väl-
kände 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

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

Föredrag med Folkuniversitetet
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Sara Duppils,
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Hemsökta

platser
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ORDFÖRANDE

HAR ORDET

Forts sid 6

Rapport från årsmötet
Årsmötet genomfördes planenligt. Det blev omval på
flertalet poster i styrelsen och ansvarsfrihet beviljades.
För att få lite förnyelse valdes Yvonne Marcus-Meyer att
bli ordinarie i stället för suppleant, och Nemo Mörck,
som ni lärt känna via det han skriver i nyhetsbrevet blev
ordinarie ledamot i John Björkhems Minnesfond. Årsmö-
tet fick konstatera att en post som revisor i SPF blev va-
kant. Årsavgiften blev oförändrad 2013, nämligen 300 kr
för ordinarie medlemmar och 200 kr för pensionärer och
studerande. Med tanke på att avgiften är den främsta in-
komstkällan för SPF kan det vara värt att påminna att
och göra tydligt vad man får för medlemsavgiften: 1)
nyhetsbrevet, 2) rabatt på föredrag, 3) rabatt på filmer på
nätet (våra tidigare föredrag, och observera att det nu
kommer fler med den nya filmkameran vi köpt in), samt
4) är med och stödjer verksamheten.

Fortsätt gärna ditt medlemskap
För er som vill fortsätta stödja oss: om ni inte redan för-
nyat medlemskapet för 2013 hoppas vi att ni gör det nu.
Som framgick av vår ekonomiska berättelse för 2012
gick vi mycket plus tack vare att så många medlemmar
valde att fortsätta sitt medlemskap. Ta bifogade inbetal-
ningskort som påminnelse att betala om ni inte redan gjort
det. Vårt plusgirokonto är 35 17 57-0. Ange ditt för- och ef-
ternamn i meddelandefältet. Belopp större än årsavgiften är
självklart välkomna och uppfattas som gåvor.

Har du synpunkter på och önskemål om verksam-
heten men inte har möjlighet att komma på föredrag eller
årsmöte – många av er bor ju utanför Storstockholm, så
är jag mycket lyhörd och intresserad av att ta del av era
synpunkter (goran.brusewitz@bredband.net), adress, se
redaktionsrutan på sista sidan).

Föredragen under våren
Vi fortsätter som tidigare nämnts med föredrag onsda-
gen den 24 april med Anette Kjellgren, nybliven pro-
fessor i psykologi vid Karlstad Universitet. Hon håller fö-
redrag på tema Transpersonella och mystiska upple-
velser - om förändrade medvetandetillstånd, delvis
inspirerat av hennes forskning om upplevelser människor
haft i s.k. flyttankar. Hon har också genomfört en en-
kätstudie om mystiska upplevelser till följd av drogan-
vändning. Kjellgren blev doktor i psykologi 2003 vid Gö-
teborgs universitet med avhandlingen ”The Experience of
Flotation Rest: Consciousness, Creativity, Subjective

Stress and Pain.” Hennes ämnen har huvudsakligen be-
rört biologisk psykologi och medvetandets psykologi.

Och våren avslutas med att Carl-Magnus Stolt
från Göteborg onsdagen den 22 maj håller föredrag om
Medicin och parapsykologi. Om två svenska 1900-
tals läkare (Gerard Odencrants och John Björkhem)
och deras erfarenhet av parapsykologi. Han skrev om
dessa två pionjärer i svensk parapsykologi i Svensk Medi-
cinhistorisk tidskrift (2008, nr 1 samt 2001, nr 1; se No-
tis 278). Stolt var tidigare professor i humanistisk medi-
cin vid Karolinska Institutet, men är numera privatprakti-
serande läkare i Borås.

Förutom våra egna föredrag ska vi också nämna
det Sara Duppils håller för Folkuniversitetets räkning
den 15 maj om Hemsökta platser – ett ämne hon tidi-
gare behandlat i en liten bok, Hemsökta platser? En reli-
gionshistorisk tolkning av platsbunden entitetkontinuitet.
Anmäl er på: www.folkuniversitetet.se. Dessutom ordnar
Medborgarskolan föredrag den 23 april (rabatt om du
har DN-kort) med Jonathan Lindström, vilket upp-
märksammades i DN 31 mars. Föredraget är baserat på
författarens nyutkomna bok: Medvetandets Gåta, utgiven
på Bonniers förlag. Se mer på: http://
www.medborgarskolan.se/. Lindström kommer också
föreläsa för oss i höst, se nedan.

För de som är särskilt intresserade av Sara Dupp-
ils forskningsområde kan vi också nämna att hon hälsar
på hos vår medlem Carinne Löfgren-Williams i Stock-
sundstorp, Solna, och håller där ett föredrag söndagen
den 12 maj kl 16, om Teorier kring bortgångna an-
dars/entiteters förekomst. Carinne ordnar även andra
”föredrag” på detta tema, bla seanser, se mer på hennes
hemsida, www.carinne.nu.

Preliminära planer för hösten
Vi kan redan nu nämna att höstens första föredrag plane-
ras till onsdagen den 18 september, med Jonathan
Lindström om Medvetandets Gåta - en naturalists
försök att minska gåtfullheten.
Och för att fylla på med mer om Sara Duppils forsk-
ningsvariation – det föredrag vi skulle ordnat med henne i
februari blev ju inställt. Det planerar vi nu i stället till den
9 oktober, om Upplevelser av avlidnas andar inom
vård- och omsorgsyrken. Observera att båda dessa da-
tum bara är preliminära eftersom bokningen av lokaler
inte blir bestämd förrän i mitten av april.

I detta nyhetsbrev

Bland de nyheter Nemo C. Mörck bidrar med i detta ny-
hetsbrev kan vi notera att de engelska humanisternas nya
ordförande i en intervju menar att de bör sluta attackera
de troende, något kanske de svenska humanisterna upp-
märksammar (och kan ta efter?). Vi har blandade nyheter
om nära-döden-forskning (se också SvD den 31 mars
om en belgisk undersökning), en ny rutin att anmäla
forskningsprojekt i förväg för att undvika kritik. Nemo
uppmärksammar också en debatt och kontrovers kring
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I ett antal intressanta studier har forskarna funnit
indikationer på samband mellan telepati i olika for-
mer och elektromagnetiska eller magnetiska fält.

Allmänt om telepati
Överföring av tankar eller känslor från en människa till
en annan, eller rentav endast etableringen av någon form
av ”kontakt” mellan två människor utan de kända fysiska
kontaktformerna, har varit och är ett av den parapsyko-
logiska forskningens mest intressanta områden. Sam-
lingsnamnet är telepati som kommer från grekiskan
(Not 1).

Ett stort antal studier om telepati har utförts och
publicerats, inte minst med Ganzfeld metoden, och resul-
taten tycks stödja hypotesen att sådana kontakter verkli-
gen kan uppstå eftersom andra förklaringar till fenomenet
inte går att hitta. Här i Sverige är det framför allt Prof.
Adrian Parker vid Göteborgs Universitet,  Dr. Jan Dal-
kvist vid Stockholms Universitet och Prof  Etzel Cardena
vid Lunds Universitet som har forskat ingående inom det
området. Frågan om hur överföringen sker är tyvärr inte
alls klarlagd, inte heller förstår vi vilka processer som på-
går i medvetandet och i hjärnan och det saknas en förkla-
rande modell för fenomenet.

Vid telepatiexperimenten används, i analogi med
radiotekniken, två försökspersoner med rollen sändare
samt mottagare och de placeras i olika från varandra iso-
lerade utrymmen. De flesta rapporter framhåller att ju
bättre kontakt de två har med varandra, dvs känner var-
andra, desto större är sannolikheten för lyckade utfall.

Vid psykologiorienterade studier ska mottagar-
personen kunna förnimma sändarens känslor eller tankar
och berätta eller beskriva dem. Sändaren kan exempelvis
titta på olika bilder som skapar olika sinnesstämningar,
bilderna kan vara trevliga, otäcka eller upprörande och
mottagarpersonen förmodas kunna uppleva liknande
känslor som sändaren.

Vid fysiologiorientering utsätts sändaren för nå-
gon form av stimuli, exempelvis ljus eller varierande bil-
der som mönstret på en schackbräda, vilket skapar väl-
kända och förväntade förändringar i sändarens mätbara,
fysiologiska värden, exempelvis EEG, EKG, fMRI, EDA
eller EMG (Not 2).

Avsikten är att registrera en respons, nämliga
liknande data hos mottagaren som inte är utsatt för
stimuli och undersöka om det finns en korrelation mellan
tidpunkten då sändaren stimuleras och när mottagarens
fysiologiska värden förändras.

Sammanflätning av hjärnaktivitet
på 300 km avstånd när försöks-
personerna utsätts för magnetfält
Burke et al, Experimental Demonstration of Potential Entangle-
ment of Brain Activity over 300 km for Pairs of Subjects Sharing
the Same Magnetic Field. Journal of Consciousness Exploration
& Research, February 2013 Volume 4 pp 35-44 (Not 3).

Syftet med experimentet var att undersöka möjlig
interaktion av hjärnaktiviteten mellan en sändare, dvs en
försöksperson som utsätts för stimuli och en mottagare
som befinner sig på 300 km avstånd då båda samtidigt
utsätts för ett magnetfält.

Författarnas prediktion var att en sådan interaktion
var möjlig och detta baserades på tidigare jämförbara expe-
riment, bland annat fotonemission från två separerade cesi-
umgasprover, samt fotonemission från två cellkulturer.

För experimentet engagerades tre män och en
kvinna. Två av dem hade rollen som sändare som skulle
stimuleras och två som mottagare som inte skulle stimu-
leras. Sändarna och mottagarna befann sig på ett avstånd
på 300 km, experimentet ägde rum i Kanada, Ontario.

Metoden.
Sändarna placerades i ett mörk och tyst rum och utsattes
dels för ljud- och dels för ljusstimuli under en period av
30 sekunder, varefter en 30 sekunders vilopaus följde
utan stimuli. Ljudstimuli var på 3 olika frekvenser, nämli-
gen 6 Hz, 8 Hz och 15 Hz, medan ljusstimuli var  7 Hz,
10 Hz och 40 Hz.  Dessa värden valdes eftersom de fal-
ler inom de vanligen förekommande frekvensområdena
från hjärnaktivitet.

Mottagarna fanns i en liknande miljö, ett mörkt
och tyst rum 300 km från sändarna. Hjärnaktiviteten re-
gistrerades genom en 19 kanals EEG instrument enligt
det internationella 10-20 systemet med elektroderna in-
byggda i en mössa (se faktaruta om EEG).

Kommunikation mellan försöksledarna hos sända-
rna resp hos mottagarna skedde genom mobiltelefon.
Försöksledaren vid EEG apparaten fick information från
sin kollega hos sändarna när de 30 sekunders perioderna
inträffade för att göra markering på EEG signalernas tidsax-
el, men var inte medveten vilken period som var stimuli eller
vila. Mottagarna visste inget om detta, de satt helt enkelt
lugnt i sina stolar med elektrodmössan på huvudet.
På både sändarnas och mottagarnas huvud placerades en
specialkonstruerad spole, en toroid, som skapade ett va-
rierande magnetfält av storleksordningen 1 µT (1 mikro-
Tesla)  (Not 4). Magnetfältet hade liknande  Forts sid 4

EEG visar att magnetfält och
telepati tycks samverka

på 300 km avstånd

EDGAR MÜLLER
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egenskaper som vid ett tidigare lyckat experiment av Dot-
ta och Persinger (2012) då forskarna skapade en sam-
manflätning (entanglement) av fotoner från kemiska reak-
tioner.

Bild 1 Toroid som skapar
ett varierande magnetfält.
Spolkärnan har 225 varv
och omkretsen är ca 25 cm.

Experimentet genomfördes i två sekvenser, A och B. Vid A
stimulerades sändaren med 3 ljud- och 3 ljusstimuli och
både sändare och mottagare utsattes för det komplexa,
varierande magnetfältet från toroiden. Sekvens B innebar
samma typ av stimuli till sändaren, men matningen av
styrsignalen till toroiden var frånkopplad och följaktligen
utsattes försökspersonerna inte för det varierande mag-
netfältet.

QEEG data registrerades hos mottagaren för ett 15
sekunders intervall under stimulansen samt en 15 sekund-
ers intervall före den och analyserades med sLORETA
program som kan visa 3-dimensionella presentationer
inom frekvensområdet 1 Hz - 30 Hz. Analysen av data
skulle visa skillnader mellan responspersonens hjärnaktivi-
tet under de 15 sekunderna då sändares var utsatt för sti-
muli, samt 15 sekunder innan då så inte var fallet.

Resultatet
Försökspersonens, dvs mottagarens, hjärnaktivitet var en-
ligt ovan beskriven procedur registrerad under följande 6
olika mätförhållanden:

MAGNETFÄLT STIMULUS TILL SÄNDAREN

A aktiverat             ingen          ljus            ljud

B ej aktiverat         ingen           ljus            ljud

Resultatet var milt uttryckt mycket förvånande och ovän-
tat men just med tanke på det är det faktisk beklagligt att
forskarna inte upprepade experimentet flera gånger för få
bättre statistiskt underlag. Det känns inte som om det
hade varit för svårt att göra, försökspersonerna var ju till-
gängliga, utrustningen utprovad och i funktion och kanske
framför allt måste man betänka att varje experimentserie
behövde ta ganska kort tid, kanske bara några timmar
med utvärderingen. Den tidskrävande delen av ett sådant
experiment är själva planeringen, inskaffandet av appara-
ter, uppkopplingen och testkörningen.

Analysen visade att det förekom en tydlig re-
spons hos mottagaren när sändaren utsattes för visst
stimulus, men endast under ett av de sex möjliga för-
hållandena, nämligen när det var fråga om ljudstimuli
och både sändarens och mottagarens hjärnor samtidigt
var påverkade av det  varierande magnetfältet. Författarna
anger ett p-värde av < 0,001 dvs sannolikheten av att re-

sultatet skulle ha berott på slumpen var mindre än 0,1 %,
ett i sådana sammanhang imponerande värde.
En annan intressant observation var att  QEEG visade en
synnerligen liten och fokuserad hjärnaktivitet som mot-
svarande responsen hos mottagaren. Upplösningen av
sLORETTA programmet är ca 5 mm, motsvarande en
pixel, vilket betyder att programmet kunde visa en aktivi-
tet i en så liten area av hjärnan som ca 5 mm.

När försökspersoner i andra sammanhang utsätts
för olika stimuli eller löser kognitiva uppgifter är det van-
ligt att en mycket större del av hjärnan visar aktivitet
inom ett visst område, dvs omfattande en hel grupp av
pixlar. Vid sådana registreringar har en pixel i helheten
mycket liten betydelse.

Observationen av att endast en pixel var aktiv
skulle vara mera i överensstämmelse med hypotesen ”en-
tanglement”, dvs sammanflätning på avstånd.

Bild 2  Den ljusa punkten
visar just den delen av
hjärnan där respons-
aktivitet uppstod hos
mottagaren som konse-
kvens av att sändaren
på 300 km avstånd
utsattes för ljudstimuli.

Experimentet visade således respons hos mottagaren när
sändaren stimulerades med ljud men inte med ljus förut-
satt att båda samtidigt utsattes för varierande magnetfält.
Att ljud- men inte ljusstimuli skapar en respons är kanske
inte svårt att förklara. Men det varierande magnetfältets
roll som förutsättning för respons på 300 km avstånd är
ett frågetecken, än så länge. Det ska betonas att styrkan
hos ett magnetfält avtar proportionellt eller kvadratiskt
med avståndet, därför hade det magnetfält som genere-
rats hos sändaren ett praktiskt taget försumbart, eller
rentav omätbart värde hos mottagaren. Följaktligen kun-
de de två magnetfälten inte samverka med varandra enligt
de fysikaliska lagar som vi i dag känner till.

Not 1.   Att telepati ibland kallas för ”tankeläsning”
är långt, långt ifrån sanningen. Det går inte att med
telepati läsa av exakt vad en annan människa tän-
ker. Låt oss ta ett exempel i ett hypotetiskt företags
matsal där Anna och Johan har en telepatisk kon-
takt. Anna kan inte läsa av att Johan tänker så här:
Jag är verkligen trött på det här jobbet. Jag har inte
fått den befordran som jag förtjänar och chefen gillar
mig inte. Nu har jag bestämt mig, jag söker ett an-
nat jobb”.

Anna kan bara förnimma olika sinnesstäm-
ningar hos Johan, det är allt, exempelvis att han är
ledsen, beslutsam, irriterad eller förväntansfull.

Telepati kommer från grekiskan nämligen tele
betyder ”distant” och pathe or patheia ”känsla”; en
direkt översättning skulle således vara: fjärrkänsla,
eller distanskänsla.

N O T E R

�
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Elektroencefalografi är metoden att med sofistikerade in-
strument och utvärdering få en uppfattning om den pågå-
ende elektriska aktiviteten i den yttre delen av hjärnan ge-
nom elektroder placerade på skallen.

Den minsta kompletta enheten i hjärnan och i
alla övriga organ är cellen, och i nervsystemet heter
cellen neuron. En nerv består av ett större antal neuro-
ner. Människans hjärna har ca 10¹¹ neuroner, dvs
100 000 000 000 stycken, sammankopplade till varan-
dra med ett ofattbart omfattande nätverk. Kommunika-
tionen sker genom en elektrokemisk process och elek-
triska signaler kan detekteras av elektroder som man
fäster  på skallen. Signalerna mellan neuronerna kan
som maximum ha en hastighet av 130 m/sekund, dvs
motsvarande 468 km/timme.

Storleken på spänningen ligger mellan ca 10 -
100 mikrovolt (10 -100 miljondels Volt). Ett antal olika
grupper av frekvenser har identifierats och dessa frek-
venser associeras med olika sinnestillstånd eller patolo-
giska tillstånd. Nedan de olika frekvensområdena med
exempel på normala sinnestillstånd.

Delta 0,5 -  4 Hz djup sömn, medvetslöshet,
meditation, hypnos

Theta 4 - 7 Hz omedvetenhet, zonen mellan
sömn och vaka, viss emotionell
stress, kreativa processer

Alfa  8 -13 Hz avslappning, normal
medvetenhet, inte koncentration

Beta 13-30 Hz aktivt tänkande, fokusering,
problemlösning

Gamma >35 Hz anses reflektera medvetandets
process, dvs ihopkoppling
av olika moduler till en helhet,
samordnat beteende.

Bild 1
EEG mössa
med  inbyggda
elektroder

Not 2. EEG elektroencefalografi, hjärnans elektriska
aktivitet, EEK elektrokardiografi: hjärtats elektriska
aktivitet, fMRT funktional magnetresonanstomografi,
(många säger magnetröntgen som är totalt felaktigt),
EDA electro dermal activity, hudens elektriska led-
ningsförmåga, EMG electro myography, muskelns
elektriska aktivitet.

Not 3.  När samma typ av reaktion uppstår hos två
från varandra separerade försöksobjekt, celler eller
människor, kallas det i den engelska artikeln för
”entanglement” ett uttryck som flitigt används i tex-
ter om kvantmekanik, fast där menas ofta två ob-

Not 4. Magnetfält kan vara statiskt, dvs ha en plus
och en minuspol som inte ändras, eller varierande
som växelspänning, då polerna ändras och har en
viss frekvens.  Jordens magnetfält är statiskt och är
ca 50 µT i Sverige.  Vid magnetkameraunderökning-
ar används mycket kraftigare fält upp till 2-4 T.

jekt som har ett gemensamt förflutet, dvs när två ob-
jekt utgår ifrån ett och samma grundobjekt. Passan-
de svensk översättning kan vara: sammanlänkning,
sammanflätning, sammankoppling eller samvaria-
tion.

Vid kliniska applikationer används ofta en mössa för-
sedd med inbygga elektroder som patienten får bära.
Elektroderna ska registrera hjärnvågorna vanligtvis en-
ligt en internationell standard som heter 10 -20 syste-
met och det är vanligt med 19 mätelektroder samt refe-
rens- och  jordelektroder, då varje mätelektrod har en
given plats. För att mäta aktiviteten djupare behövs det
tunna nålelektroder som kan stickas in i hjärnan. Enklare
mätningar kan utföras med endast 2 +2 elektroder, dvs på
två kanaler, medan det även förekommer mätningar på
124 kanaler.

Signalerna härstammar inte från några enskilda neuro-
ner utan från ett stort antal som samtidigt har en lik-
nande potential. De analoga signalerna konverteras i en
A/D omvandlare till digitala värden som bearbetas av
datorprogram för lämplig presentation.

Vi kan dra vissa slutsatser om hjärnans funktio-
ner genom att analysera EEG, men endast i ytterst be-
gräsad omfattning.

Det ligger i sakens natur att genomförandet och
utvärderingen av en EEG mätning förutsätter mycket
grundlig utbildning och lång erfarenhet för att få kor-
rekt tolkning.

QEEG (Quantitative EEG) är en vidareutveckling av
konventionell EEG såtillvida att sofistikerade program
analyserar registrerade data och kan presentera resulta-
tet tredimensionellt, jämföra data med en normal data-
bas för att identifiera avvikelser och kan till och med
visa från vilken del av hjärnan (dvs vilken av de 19
elektroderna) som är källan till viss aktivitet.

Fakta om EEG för dem som vill veta lite mer

Bild 2
Placeringen
av mätele-
ktroderna
på skallen.

N O T E R     forts
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en kort föreläsning som Rupert
Sheldrake höll och som lades upp på
en nätsida, men sedan efter kritik från
skeptiker togs bort. Det låter som ett
försök till censur! Nemo beskriver de
många turerna i denna kontrovers. En
konsekvens har blivit att försöken att
få bort föreläsningen blivit kontrapro-
duktivt – den har fått mycket upp-
märksamhet! Nemo har också hittat
uppgifter om ett par svenska tvillingar
som på 60-talet testades av parapsy-
kologer och även uppträdde i tv. Vet
du något mer om dessa enäggstvil-
lingar Roger och Wimar Axelsson så
är Nemo, och även undertecknad, in-
tresserade.

Edgar Müller bidrar i detta
nummer med en rapport som antyder
att magnetfält och telepati tycks kun-
na samverka även på avstånd, detta i
ett försök att med EEG mäta hjärnor-
na hos sändare och mottagare. Motta-
garen reagerade när sändaren stimule-
rades med ljud.

I kommande nummer planeras
han återkomma med en sammanfatt-
ning av en rapport där man använt
EEG vid healingförsök.

PA-konferens i Italien

Vi vill påminna om att den 56-e
årliga konferensen för interna-
tionella sammanslutningen PA,
Parapsychological association,
i år hålls i Italien (www.
do-muslaquercia.com/en), mel-
lan 8 och 11 augusti.

Ansvariga för programmet
är Massimo Biondi och Patrizio
Tressoldi som nyligen släppte
sitt ”Call for Papers”. Fram till
30 april tar de emot förslag på
bidrag till konferensen. Obser-
vera att Tressoldi är den fors-
kare som ligger bakom flera av
de senaste meta-analyserna!

Årets konferens Toward a
Science of Consciousness hölls i
år den 3-9 mars i Agra, Indien.
Läs mer om konferensen i särskilt
ruta på sid 8.

Nyheter

i korthet

NEMO C. MÖRCK

Inledningsvis kan nämnas att jag av
en slump upptäckte att författaren
och under en lång tid Året Runts
journalist Thea Oljelund avled förra
året, kort före sin 91-årsdag. Anled-
ningen till att detta nämns här är att
hon skrev en trilogi, Det övernaturli-
ga, som utkom i början av 1970-ta-
let. I dessa böcker återgav hon delar
av intervjuer med kända personer så-
som konstnären Friedrich Jürgen-
son, medierna Astrid Gilmark och
Anna Elisabeth Westerlund, men hon
berättade också om möten och sam-
tal med mindre kända människor
som berättade om sina upplevelser.

De engelska humanisternas
nya ordförande författaren Jim Al-
Khalili har låtit sig intervjuas och me-
nar (till skillnad från Richard Daw-
kins!) att humanisterna/ateisterna
bör sluta attackera de troende och
visa dem mer respekt. (Intervjun
finns publicerad på Rationalist Asso-
ciations hemsida). Redaktören för
tidskriften New Humanist, Caspar
Melville håller med och skriver kort
om detta i senaste numret av tid-
skriften.

Med tiden har det blivit allt-
mer uppenbart att Internet utgör
slagfältet för ett slags informa-
tionskrig - framförallt artiklar på
engelska Wikipedia har varit föremål
för mycket debatt och ändringar.
Faktum är att skeptikerna i maj 2010
startade projektet ”Gerilla Skepticism
på Wikipedia.” Om detta berättade
dess grundare Susan Gerbic nyligen i
tidskriften Skeptical Inquirer. Resul-
tatet är att artiklar visserligen fylls ut
och görs snyggare med nya bilder,
men artiklarna tycks också skrivas
om så att versionen som presenteras
stämmer överens med skeptikernas
tro - fokus ligger då förstås på vad
andra skeptiker skrivit om medier och
experiment. Många har upplevt att det
varit lönlöst att försöka ändra så att ar-
tiklarna blir mer neutrala – skeptikerna
ändrar snabbt tillbaka igen!

Det finns också skäl att uppmärk-
samma det digitala arkivet Interna-
tional Association for the Preserva-
tion of Spiritualist and Occult Perio-
dicals som är fritt tillgängligt på In-
ternet (http://www.iapsop.com/). I
deras samlingar finns bland annat
flera årgångar av Journal of the
American Society for Psychical Re-
search. Dessutom finns i The Annals
of Psychical Science (1905, vol 2)
Hjalmar Wijks redogörelse för hans
och Poul Bjerres undersökning av
det spännande ”Fallet Karin” (kring
Karin uppträdde som många läsare
vet en mängd poltergeist-fenomen).
Detta behandlades  i ett nu slutsålt
nummer av SPFs skriftserie och även
av Bjerre själv i boken Spökerier.

I årets första nummer av
Journal of Scientific Exploration
fanns inte mycket om parapsykologi.
Parapsykologen Caroline Watt har
skickat in ett brev i vilket hon upp-
märksammar det nyligen startade re-
gistret för framtida parapsykologiska
experiment:
(http://www.
koestlerparapsychology.psy.ed.ac.uk/
TrialRegistry.html). Tanken är att
forskare ska skicka in uppgifter om
studier de tänkt utföra, till exempel
hur många deltagare som de ska tes-
ta och vilka hypoteser de ska pröva
– detta bland annat för att minska
risken att negativa resultat glöms
bort eller att forskarna ändrar sina
hypoteser efter att de sett resultatet.

Årets första nummer av Jour-
nal of Consciousness Studies inleds
med en lång och bitvis detaljerad
översiktsartikel om nära-döden upp-
levelser av kardiologen Pim van
Lommel, som till stor del stödjer sin
redogörelse på den bok han själv
skrivit, Consciousness Beyond Life.
Han poängterar att reella nära-döden-
upplevelser aldrig framkallats hos
människor under experiment och går
noggrant igenom olika försök att
bortförklara nära-döden upplevelser
och avfärdar dem alla. Det är nu tyd-
ligt att vi är i desperat behov av ett
nytt paradigm för att förstå medvetan-
dets relation till hjärnaktivitet menar
van Lommel och nära-döden upplevel-
serna kan inte längre ignoreras.

  Forts ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Nya

Böcker

NEMO C. MÖRCK

Nyligen utkom en mycket spännande
artikelantologi Science, the Self, and
Survival After Death sammanställd
av Emily Williams Kelly. Hon har
samlat artiklar av psykiatern Ian
Stevenson, mest känd för sin forsk-
ning om individer som minns tidigare
liv. Stevenson hade emellertid många
andra intressen och var mycket pro-
duktiv, han utförde till exempel expe-
riment med medier, samlade berättel-
ser om vad vi nu kallar nära-döden
upplevelser innan pionjären Raymond
Moody och publicerade även en
mängd artiklar rörande medicin, psy-
kologi och psykiatri.

En annan bok som många
nog väntat på är läkaren Sam Parni-
as The Lazarus Effect (i USA har
boken titeln Erasing Death) som ny-
ligen utkommit. Parnia leder den så-
kallade AWARE-studien som syftar
till att undersöka om patienter under
sina nära-döden upplevelser förmår
se bilder som placerats nära taket.
Resultaten av denna studie släpps
inte förrän i höst, men Parnia berät-
tar numera öppet att han tror att
medvetandet åtminstone för en tid le-
ver vidare efter döden. Han är expert
på återupplivningsteknik och en stor
del av hans senaste bok handlar (sä-
kert till mångas besvikelse) om detta
och sentida förbättringar. I samband
med att hans bok släpptes medver-
kade han bland annat i radiopro-
grammet Coast to Coast (27 feb,
2013).

Rupert Sheldrake
väcker känslor!

NEMO C. MÖRCK

Biologen Rupert Sheldrake torde nu
vara ganska välkänd för sin teori om
morfisk resonans som han först la
fram i boken A New Science of Life
som utkom 1981. Reaktionerna på
boken var blandade, men vad folk
minns är att den recenserades i tid-
skriften Nature av Sir John Maddox

som menade att boken var den bästa
kandidaten att bränna. Sheldrake
blev betraktad som en kättare och
fick svårt för att få ett jobb och
forskningsanslag. Han kom dock att
forska om bland annat hundar som
känner på sig när deras ägare är på
väg hem, förmågan att kunna avgöra
om någon tittar på en och förmågan
att intuitivt veta vem det är som ring-
er (”telefontelepati”).

Tidigare i år gav han ett så-
kallat TEDx-tal (TED = Technology,
Entertainment, Design), som är en
kort föreläsning vid en särskilt kon-
ferens, och utgick då från sin senas-
te bok The Science Delusion.

Hans föreläsning lades senare
ut på TEDx:s kanal på youtube och
blev snabbt populär. Skeptikerna P.
Z. Myers, Jerry Coyne och Kylie
Sturgess klagade emellertid. Coyne
kontaktade Emily McManus vid TED
som senare öppet tackade dessa tre
och öppnade för diskussion om hu-
ruvida föreläsningen skulle plockas
bort från youtube – de flesta menade
att det inte borde göras.

I samband med detta väcktes
samma fråga om författaren Graham
Hancocks TEDx-tal. Båda togs trots
allt bort från youtube – Hancock och
många med honom betraktade detta
som censur. Föreläsningarna förvisa-
des till en slags syndarnas hörna på
TEDs hemsida och man öppnade för
ny diskussion och publicerade ankla-
gelser (i mångas ögon nästan helt
grundlösa) om faktafel i föreläsning-
arna som TEDs ”vetenskapsråd”
(dess medlemmar förblev anonyma)
förmedlat.

När Sheldrake och Hancock
väl fått möjlighet att formellt besvara
kritiken ströks emellertid alla ankla-
gelser! Senare publicerades en halv-
hjärtlig ursäkt, men TED håller fast
vid sitt beslut. Hancock och Sheldra-
ke har meddelat att de är villiga att
debattera sina föreläsningar med me-
ningsmotståndare men från TED har
det fortfarande inte inkommit något
svar. Till följd av sitt agerande ådrog
sig TED massiv kritik och man und-
rar om skeptikernas försök att få
bort föreläsningarna inte i själva ver-
ket var kontraproduktivt – till följd

av kontroversen fick de mycket upp-
märksamhet!
Det ska tilläggas att TED efter detta i
sista minuten dragit bort sitt stöd till
en såkallad TEDx-konferens som
skulle hållas i Hollywood  på grund
av att föreläsarna sammantaget i de-
ras ögon inte förmedlar vetenskap.
Bland föreläsarna finns för oss be-
kanta namn, fysikern Russel Targ
och läkaren Larry Dossey. Eventuellt
kommer konferensen hållas ändå
utan TEDs stöd. Till följd av sitt age-
rande har TED ådragit sig ytterligare
kritik.

De telepatiska
tvillingarna Axelsson
Enäggstvillingarna Roger och Wimar
Axelsson ansåg sig vara telepatiska
och uppträdde på tv i slutet av 1960-
talet och testades också av parapsy-
kologer. Det är de som döljer sig
bakom initialerna i andra utgåvan av
Olle Holmbergs Den Osannolika
Verkligheten (se fotnot 163 i denna
bok). Tydligen fuskade de om tillfälle
gavs, men erhöll också mycket goda
resultat under telepatitest då de be-
fann sig i olika byggnader (detta en-
ligt det korta artikelreferat som finns
i Sökaren 1970 nummer 4). Jag har
dock hittat väldigt lite information
om dessa tvillingar och de test de ge-
nomgick. Vet någon läsare något?
Har någon gamla tidningsurklipp om
dem? I sådana fall är jag tacksam om
ni kontaktar mig:
nemomorck@hotmail.com

Guy Lyon Playfair, som skri-
vit Twin Telepathy, är också fortfa-
rande intresserad av beskrivningar
om telepatiska upplevelser mellan
tvillingar. Sådana kan skickas till:
glplayfair@waitrose.com - vid behov
kan jag översätta till engelska. Och
här i Sverige är det ju undertecknad
redaktör Brusewitz och Adrian Par-
ker i Göteborg som bedriver denna
forskning.
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James Randi

och kättare

NEMO C. MÖRCK

En intressant, nyligen utkommen
bok, som dock inte fokuserar på pa-
rapsykologi är journalisten Will
Storrs The Heretics (sv. kättarna)
som handlar om trosföreställningar
med fokus på starka och udda så-
som förnekelse av att förintelsen ägt
rum. Storr  har tidigare skrivit en
bok som berör parapsykologi, Will
Storr vs. The Supernatural, och är
själv nästan helt övertygad om att
ESP inte existerar (95% säker), vil-
ket han  betonade i en kommentar till
en recension av hans senaste bok i
The Guardian. I sin bok skriver han
att hans undermedvetna fattat ett be-
slut om telepati som inte låter sig
förändras. Lyckligtvis låter han inte
detta påverka de två kapitel som är
av störst intresse för oss (även övri-
ga kapitel är intressanta men handlar
inte om parapsykologi).

I det första kapitlet av störst
intresse för oss berättar han bland
annat om sitt möte med biologen Ru-
pert Sheldrake som berättar om hur
biokemisten Arthur Chibnall varnade
honom för att publicera sin teori om
morfisk resonans. Chibnall menade
att han då skulle kasta bort en briljant

karriär och borde vänta med att pu-
blicera teorin tills han pensionerat
sig. Som vi nu vet väntade Sheldrake
inte utan la som redan sagts fram sin
teori i The Science of Life, publice-
rad 1981. Sheldrake berättar också
kort om vad som därefter hände och
om kontroverser med skeptiker.
Storr försöker som bra journalist
hålla sig neutral och undersöka vad
som egentligen hänt.

Mest intressant är dock det
kapitel i vilket Storr redogör för sin
intervju med den för oss lika kända
magikern James Randi. Storr försö-
ker bland annat reda ut en del av de
konflikter han haft med forskare så-
som fysikern Russel Targ och ett par
kontroverser kring Million Dollar
Challenge. Det känns dock som att
det utrymme Storr tillägnat sig själv
för detta är alltför litet och analysen
av vad som skett blir något ytlig.
Randi blir emellertid under intervjun
till slut provocerad av frågorna och
de fakta som läggs fram, men med-
ger att han ibland överdriver och lju-
ger, även om alla lögner inte är med-
vetna.

För den som vet en del om
Randi och följt hans karriär är det
trots allt uppenbart att Storr under
intervjun hållt igen. Randi är en fas-
cinerande person som ofta tycks
ha lite svårt för att hålla sig till san-
ningen. Många exempel på detta har
dokumenterats av Greg Taylor som

står bakom webbsidan Daily Grail
(http://www.dailygrail.com/) där fle-
ra essäer om Randis versioner av
verkligheten granskats. Komiskt är
att Storr upptäcker att Randi motsä-
ger sig själv under deras intervju, att
han också finner att Randi ändrar
sina historier - vilket för mig och
många andra inte var någon nyhet.

En mindre känd granskning
av Randi är underhållaren Tim Crid-
lands (som bland annat är svärd-
slukare) korta men intressanta
redogörelse i antologin Electricity of
the Mind. Cridland finner bland
annat att historien om hur Randi i
tonåren avslöjade ett fuskande
medium som använde ett trick och
därefter ska ha påbörjat sitt korståg
inte tycks ha berättats av Randi
förrän på 1980-talet då han arbetade
med boken The Faith Healers. Mer
intressant är att Cridland finner att
när Randi var 17 hoppade han av
skolan och följde med en resande
cirkus och började uppträdda som
spåman och senare då han var 22
som tankeläsare och då han var 26
arbetade han som astrolog åt en
tidning. Det sist nämnda nekar Randi
inte till, men skriver själv i den kända
boken Flim-Flam att han då bara var
17 och att det var en slags
experiment... Avslutningsvis kan
tilläggas att Randi är föremål för en
kommande dokumentär med titeln
James Randi. An Honest Liar.

Adressändring
Anmäl ny adress till vår kassör
Carina Landin så att hon kan
hålla adressregistret uppdaterat
carinalandin@gmail.com

Nyhetsbrev som e-post
Medlemmar som föredrar att få
Nyhetsbrevet per post i stället
för på papper kan meddela det
till Edgar Müller.
edg.muller@comhem.se

Påminnelse om föredrag
Vi erbjuder en service att påminna
intresserade om kommande före-
drag några dagar i förväg. Anmälan
kan mejlas till Jan Fjellander.
rednaleif@gmail.com

Årets konferens

TOWARD A SCIENCE OF
CONSCIOUSNESS

har i år temat ”East West Views
on Brain, Mind and Reality” och
ägde i år rum den 3 – 9 mars i
Agra, Indien, där man bedriver
forskning om ”neuroscience, cog-
nitive science, medicine, philosop-
hy, nanoscience, quantum physics
and consciousness’”.

Temat i år var The place of con-
sciousness in the universe, What
scales of brain activity are critical
for consciousness?, Quantum cog-
nition and quantum biology, How
real is perceived reality?, Cosmolo-
gy and Eastern spiritual views, Brain
diseases and consciousness. Info:
www.consciousness.arizona.edu.


