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Forord

100 år
Selskabet for Psykisk Forskning har nu eksisteret i 100 år. Desværre har vores kontinuitet lidt et afbræk, idet nogle mennesker, som ikke var deres opgave voksen, handlede ilde med det gamle selskab, fik det nedlagt og erstattet med en lidet levedygtig
konstruktion, som nu er borte i tågen. Vi var så fem mennesker, alle med tilknytning til
selskabet gennem mange år, der fik genoprettet vores forening i den ånd, der herskede før dens sørgelige nedtur. Nu synes dens tilstand på ny sund og stabil.
Ved et hundredeårs jubilæum har man for skik at se tilbage på de forgangne år, dvs.
beskrive de forskellige tildragelser og personer, der muliggjorde det lange forløb og
hædre de mennesker, hvis utrættelige engagement og slidsomme virke har båret vores fællesskab gennem både gode og onde tider. Men man plejer også at se frem og
fortælle, hvad man agter at gøre, og hvordan man tror den kommende tid vil forme sig
for det arbejde, der har vores store interesse.
I dette skrift vil begge hensigter blive røgtet. Kaare Claudewitz har på fortrinlig vis ridset vores nyere historie op. Jeg vil følge op med tanker om status og fremtid.
Hundrede års fælles virke er ingen ringe ting. Vort selskab har ikke imponerende resultater at henvise til. Vi har ingen internationale berømtheder eller prisvindere at hylde på festdagen. Men vi har gennem hele seklet haft en trofast skare af interesserede
mennesker, hvis engagement i de mangfoldige, uegale og ofte bizart brogede fænomener, der har udgjort vores interessefelt. Den interesse, den pionerånd med lyst til at
udforske ukendte nye verdener er vores eneste styrke. Men det er heller ingen ringe
kraft.
Gert Rønsby
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NOGLE JUBILÆUMSTANKER
Gert Rønsby
Arkæologiske og historiske vidnesbyrd fortæller, at mennesker til alle tider har haft
interesse for den psykiske side af tilværelsen, så på den måde er Selskabet for Psykisk Forsknings historie lige så lang som menneskehedens. Men den tid, i hvilken
man har bestræbt sig på at bringe de psykiske fænomener ind under den menneskelige kundskabs rammer, er kun lidt længere end vort selskabs historie – godt
hundrede år har denne forskning at se tilbage på.
I dette tidsrum har de traditionelle videnskaber præsteret særdeles markante resultater. Det gælder måske mest naturvidenskaberne, som har kunnet forsyne teknologien
med resultater, der har muliggjort revolutionerende opfindelser, som har ændret verden på godt og ondt, så den aldrig kommer til at ligne sit gamle selv igen. Men det
gælder også de humanistiske videnskaber, der har bidraget til at forøge den samlede
menneskelige viden i et omfang, som ingen tidligere tider kan måle sig med.
Denne kraftpræstation skyldes en lang række forhold, som ikke er til at overskue i deres helhed på nuværende tidspunkt. Men enkelte vigtige træk kan fremhæves. De traditionelle videnskaber er begunstiget af høj prestige, let forståelig sammenhæng mellem grundforskning og profitgivende teknologisk forskning og stor indflydelse på uddannelse på alle trin. Der foregår forskning på mange niveauer døgnet rundt, hvis vi
tager hele kloden i betragtning. Millioner af mennesker er involverede i denne forskning, som yderligere styrkes af en smidig og uformel samordning, der er mere effektiv
end hvilken som helst administrativ konstruktion. For fuldstændighedens skyld skal
dog også nævnes nogle hæmmende faktorer såsom hemmeligholdelse af viden begrundet i militærpolitiske hensyn eller profithensyn. Det er mit indtryk, at de hæmmende faktorer er langt svagere end de fremmende. Den faktor, der på langt sigt er den
væsentligste er det utrættelige arbejde med at forstå vilkårene for vores sansning, erkendelse og begrebsopbygning; kort sagt det filosofiske og erkendelsesteoretiske arbejde, der udføres på en gang uafhængig af og samtidig i dyb samklang med væksten
i den samlede viden.
I sammenligning hermed er vor unge videnskabs resultater få, beskedne og uden ændrende virkning på samtidens tænkning og ageren – næsten. Det er let at se, hvorfor
det må være sådan når man sammenligner med den ovenfor skildrede verdensomspændende aktivitet i al sin dynamiske vælde. Men det er ikke hele forklaringen. Der
er videnskaber, der er sat i søen samtidig med vores, og som nu, godt hundrede år
senere råder over store vidensmængder og mange lærerstole i alle lande af betydning. Som eksempler kan nævnes genetik og sociologi.
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Vore emner for undersøgelse er ikke mere utilgængelige end genetikkens; ej heller er de
mere sjældne end sociologiens. De er - eller kunne være - lige så dagklare og tilgængelige som alle andre videnskabers emner. De manglende fremskridt i vores forskning
skyldes således ikke, at vores videnskab står over for umedgørlige kendsgerninger eller ekstremt sjældne forekomster.
Snarere skyldes de magre resultater psykologiske faktorer af forskellig art og på forskellige niveauer. Feltet er fra gammel tid gennemsyret af fordomme, forudfattede
meninger og følelsesbelastede indstillinger. Vores kultur ønsker ikke at se de fænomener, som har vores interesse. F. eks. undertrykkes mange tilfælde af børns ‖erindringer‖ om et tidligere liv. De få, der kommer til vores kundskab, bliver oftest offentliggjort i dags- eller ugepressen, hvilket er de dårligst tænkelige modtagere af sådan
følsom information. På samme måde går det hyppigst med folks oplevelser af psykokinese (oftest i form af de såkaldte ‖poltergeister‖). Når man som klinisk psykolog og
psykoanalytiker får lov til at høre om de mere skjulte tildragelser i det intime liv, bliver
man klar over, at psykokinese er en såre almindelig forekomst.
Foruden de psykiske faktorer er der også en række sociologiske faktorer, som hæmmer accept og økonomisk opbakning bag psykisk forskning. Vigtigst er den manglende økonomiske støtte, som til dels skyldes vores stærke statslige og erhvervsmæssige engagement i forskningen. Midlerne rettes mod garanteret givtige projekter, hvad
enten det drejer sig om grundforskning eller teknologisk forskning. Den egentlige frie
forskning uafhængig af magthavere eller erhvervsinteresser forekommer kun inden for
humaniora, hvor den oftest får et tilbageskuende præg. Da alle skal have midlerne til
forskning fra de samme kilder, bliver der konkurrence om pengene og dermed en motivation for at holde nytilkommende ude, specielt så længe de er i en usikker begyndelsesfase.
Men vigtigere end disse forhold er måske vores mangel på filosofisk gennemarbejdning af vores tankegrundlag for undersøgelserne. Naturvidenskabernes fremvækst var
ledsaget af en evig vågen, kommenterende og kritiserende filosofi, der sparede videnskabens udøvere for mange vildveje i arbejdet. Vi har ikke haft den samme vejledende, kritiske og inspirerende påvirkning fra de skarpe tænkere. Vi har mødt afvisning af
mange grunde såsom religiøst engagement, præference for rationel tænkning (som
ofte frastødes af de parapsykologiske fænomener, der forekommer at være i modstrid
med fornuften). Mange parapsykologer er således utilfredse med vores terminologi,
som er opstået ad hoc uden nogen gennemført systematik. Dette tilsyneladende banale forhold kan være en alvorlig hæmsko for tænkning over de iagttagne fænomener
og for tilrettelæggelse af undersøgelser og designing af eksperimenter. Et erkendelsesteoretisk arbejde med disse problemer fulgt op af en semantisk analyse af nomenklaturen ville kunne åbne for nye tanker og frugtbare ideer.
Hvordan ser fremtiden så ud? I sidste nummer af Journal of the Society for Psychical
Research (vol. 69 nr. 3, juli 2005) finder vi en anmeldelse af en bog om emnet. Bogen
hedder: Parapsychology in the 21st century. Den er udgivet af M.A. Thalbourne og L.
Storm. En række af feltets forskere og teoretikere giver hver deres bud på, hvad der er
vigtigt og hvad man skal bestræbe sig på:
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Anerkendelsen af parapsykologien som videnskab lader vente på sig, selv om dens resultater og dens teoretiske fundament skulle berettige til det. En af bidragyderne sammenligner med teorien om kontinentaldrift, der var ude i kulden i mange år, men som
til sidst vandt anerkendelse, da den samling kendsgerninger, den kunne forklare,
overskred en vis tærskel. Den manglende accept skyldes efter denne mands mening
holdninger (mind sets), som ikke primært handler om videnskab. Mange vil sikkert
kunne erklære sig enige i dette synspunkt.
Nu som før sætter mange parapsykologer deres lid til fysikken. Den skal levere de nye
resultater, der skal bringe lys i vort mørke. Forventningen herom har fulgt i alle de år.
Forskningen har været systematiseret. Den har givet anledning til en del af den terminologiske misere, som plager os, såsom f. eks begreberne ‖sender‖ og ‖modtager‖,
om de agerende i telepatiske hændelser. Begreberne er naturligvis skabt i overensstemmelse med telegrafi og radiofoni, som begge tænktes at være gode metaforer for
denne parapsykologiske proces. Dean Radins artikel i bogen er et typisk eksempel på
dette messiashåb. Han tror, at nyt syn på tid og kausalitet i fysik og denne nyorienterings indvirkning på biologien vil åbne vejen for forståelse og accept af parapsykologi i
almindelighed og healing og direkte psykisk interaktion med levende systemer i særdeleshed. Han forventer ligeledes en opblomstring af bevidsthedsstudier.
Den nu afdøde engelske parapsykolog Robert Morris mente, at man skulle satse på
eksperimenter, der har stor effekt og høj konsistens i resultater. Han mente endvidere,
at man i højere grad skulle bruge metaanalysen; det vil sige ‖statistik på statistikken‖,
idet man undersøger hvor mange heldigt udførte eksperimenter der er inden for et bestemt felt i forhold til alle udførte eksperimenter for at vurdere, om et positivt udfald af
en lang række eksperimenter kan skyldes en tilfældighed eller det må antages, at der
ligger en parapsykologisk formåen til grund for resultaterne. Endvidere mente han, at
man skal bruge medierne i langt højere grad end tilfældet er nu, dvs. bruge dem både
til viderebringelse af fremskridt og til imødegåelse af anti-parapsykologiske grupper,
som aktivt bekæmper gunstig medieomtale.
En anden af de kendte parapsykologer - Stephen Braude - mener, at man for tiden
indsnævrer sig unødigt omkring de mest sikre emner såsom telepati, clairvoyance,
prækognition og psykokinese. Før i tiden behandlede parapsykologien et væld af emner, en rigdom af iagttagelser, der i sig selv kunne rumme inspiration til nytænkning.
Han siger videre, at psi skal skaffe kendskab til kvaliteter ved verden; kvaliteter, som
ikke er umiddelbart indlysende for vore sanser. Forskningsfelter kunne således være:
Sansning af ikke-evidente kvaliteter, intuition, transpersonelle studier og bevidsthedsstudier. Parapsykologi som betegnelse bør forlades og erstattes med begrebet paranormale studier. Hvorunder skal inddrages sådanne emner som grænser for psi og
mulighed for at blokere for psi, protectiv healing, eksorcisme m.v. ofte emner, som er
hentet fra New Age udøvere og esoteriske grupper. I parentes bemærket har vi i selskabet været inde på, at det okkulte felt er en slags vækstlag for parapsykologisk idéformulering.
Endelig skal nævnes et forsøg på opstilling af et almengyldigt skema for forståelsen af
parapsykologiske forløb. Det kaldes psykopraxia, og det omfatter fire trin:
1. et selv
2. et ønske om et bestemt resultat
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3. et sæt faktorer, som i forbindelse med 1 og 2 frembringer de nødvendige betingelser for
4. et ønsket resultat
eller på enkel formel:
selv – attitude – betingelser – effekt
Det kan siges at være en meget enkel, ja, næsten primitiv opstilling, og den bringer vel
ikke noget nyt i sig selv. Men måske er den en nyttig skematisering af opgaven. Den
kan måske hjælpe til at identificere og adskille de forskellige felter, der hver for sig bør
udforskes for at vinde forståelse for det samlede forløb.
Mine egne tanker om fremtiden for parapsykologien går i en lidt anden retning, selv
om jeg i mangt og meget kan være enig med nævnte forskere. Jeg tror, at miseren for
vort fag ligger i, at vi aldrig har fundet det rette grundlag for det. Jeg tror, at der skal
dannes en ny videnskab, som på en hidtil ukendt måde har mennesket i centrum. Det
skal ikke være som humaniora, der har menneskelige ytringer som emnekreds ej heller som den almindelige psykologi, hvis emnekreds er de mentale strukturer og deres
samvirke inden for individets grænser og mellem individer. Det drejer sig om en humanvidenskab, som har den sjælelig – legemlige helhed som grundlag, og som arbejder på at samordne alle denne helheds ytringer under en sammenhængende forståelse, der ikke forlods underordner sig fysisk – kemiske lovmæssigheder eller anden materialistisk begrænsning. En videnskab, der giver os lov til at tænke en sjæl uden
grænser i tid og rum og med en strukturerende formåen, der rækker ud over dens materielle, begrænsende hylster. En sådan nyskabelse ville være den store befrier for indelukkede, kuede tanker og ideer.

”OVERTRO OG TROLDDOM”
Selskabet for Psykisk Forskning 1905-1930

Jesper Vaczy Kragh
Fra tidsskriftet Fortid og Nutid nr. 3, september 2003
Jesper Vaczy Kragh, f. 1968, cand. mag. i historie og dansk fra Roskilde Universitetscenter, forskningsrådsstipendiat ved Afdeling for Medicinhistorie - MedicinskHistorisk Museum, Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet: ”En anden verden. Strejftog i spiritismens seancer og ritualer”, Ulrik Langen (red): Ritualer i europæisk historie (2002); ”Mellem religion og videnskab. Spiritismen i Norden i 1800 og
1900-tallet”, Scandia, 1, (2002) samt flere bidrag til Politikens bog om det alternative
(2002).
I slutningen af 1800-tallet opstod en ny og meget omdiskuteret videnskab i England.
Under navnet psykisk forskning blev særlige mentale fænomener, som ikke blev forklaret af andre videnskaber, genstand for omfattende undersøgelser. Den psykiske
forskning bredte sig til resten af Europa og kom således også til Danmark, hvor foreningen Selskabet for Psykisk Forskning blev dannet i 1905 i København. Selskabets historie viser, at den var en stor interesse for den psykiske forskning i perioden
frem til 1930’erne. Mange fremtrædende videnskabsmænd var medlemmer af sel-
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skabet, og forskningen fik ofte en positiv dækning i pressen. Med udgangspunkt i
kildemateriale fra Selskabet for Psykisk Forsknings bibliotek og arkiv beskrives bl.a.
grundlæggelsen af selskabet, hvem der blev medlemmer og de mange konflikter,
som til sidst kom til at svække den psykiske forskning.
Den psykiske forsknings fremkomst var forbundet med den spiritistiske bevægelse,
som opstod i USA i 1850’erne. Spiritisterne skabte på dette tidspunkt stor opmærksomhed med deres påstande om, at det var muligt at kommunikere med de døde.
Spiritistiske medier, der fungerede som mellemled i kontakten med ånderne, optrådte ved offentlige og private seancer over det meste af kontinentet. Nogle medier
mente, at de ved hjælp af klarsyn (clairvoyance) kunne se og høre ånderne, mens
andre medier hævdede, at ånderne kunne tale gennem dem, når de var i trance. Der
gik også talrige historier om medier, der kunne levere spektakulære beviser for åndernes eksistens, og deltagere ved de spiritistiske seancer fortalte bl.a. om mystiske
bankelyde, om svævende borde og om hvide åndeskikkelser, der kom til syne i seancelokalerne.
Fra USA bredte spiritismen sig hastigt til de europæiske lande. Især i Storbritannien
fik spiritismen et stort gennembrud og opnåede tilslutning i de fleste samfundslag.(2)
Også blandt videnskabsmændene og adelen vandt spiritismen indpas, specielt på
grund af mediet Daniel Home, der i 1860’erne skabte sensation med sine opsigtsvækkende seancer. Daniel Home optrådte ikke blot i Storbritannien, men rejste rundt
i det meste af Europa, hvor han gav seancer for bl.a. kejser Napoleon 3. og den
russiske zar Alexander d. 2. (3)
I Storbritannien formåede Home at overbevise den berømte fysiker sir William Crookes. Darwins samarbejdspartner og medudvikler af evolutionsteorien, Alfred Russel
Wallace, blev også vundet for sagen. Ligesom Crookes eksperimenterede Wallace
med spiritistiske medier og skrev desuden en række bøger om spiritismen. (4) Andre
videnskabsmænd begyndte herefter at tage spiritismen op til overvejelse; og i Tyskland blev professor i astronomi, Johann Zölner, overbevist, i Frankrig astronomen
Camille Flammarion, og i Italien blev den berømte - og senere så berygtede læge
Cesare Lombrosso spiritist. I de britiske universitetsmiljøer blev der i 1870’erne stiftet foreninger, der havde til formål at undersøge de spiritistiske fænomener, og som
udgav rapporter, der talte til fordel for spiritismen. Efter disse første tilløb blev The
Society for Psychical Research dannet i London i 1882. Formålet med det britiske
selskab for psykisk forskning var at samle en række begavede videnskabsmænd
omkring en fordomsfri undersøgelse af spiritismen og andre beslægtede fænomener. Både spiritister og videnskabsmænd blev medlemmer af selskabet efter dets
dannelse; og medlemskab var hverken i akademisk eller politisk henseende kompromitterende. Den britiske premierminister, William Gladstone, blev således æresmedlem i 1887 og betegnede den psykiske forskning som ‖det vigtigste arbejde,
som blev foretaget i verden. Langt det vigtigste.” (6) Den senere premierminister,
Arthur Balfour, indmeldte sig i 1882 og blev præsident for selskabet i 1893. Nobelpristagere som J. J. Thomson, lord Rayleigh og William Ramsay var medlemmer,
ligesom de franske nobelpristagere Charles Richet, Marie Curie og Henri Bergson.(7) Verdenskendte forskere som William James, Pierre Janet og Freud var korresponderende medlemmer. Talrige fremtrædende videnskabsmænd var engageret
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i den psykiske forskning, som i tiden frem mod 1. verdenskrig langt fra havde noget
dårligt ry. Forskerne i det britiske selskab gik grundigt til værks, og i deres undersøgelser af spiritistiske medier var der ofte tale om årelange forsøg. Hovedparten af
de anerkendte videnskabsmænd forblev dog tvivlende overfor spiritismen, men velrenommerede forskere som fysikerne Oliver Lodge og William Barret blev ligesom
William Crookes og Alfred Wallace overbevist om, at de spiritistiske fænomener var
ægte.
Tidlig dansk forskning
Danske videnskabsmænd blev også optaget af de spiritistiske fænomener, og nogle
forskere lod sig omvende efter at have deltaget ved seancer. Spiritismen kom allerede til Danmark i 1850’erne, men fik først for alvor fodfæste i 1890’erne, hvor de
første store spiritistiske foreninger blev dannet.(8) I denne periode begyndte spiritismen også at blive et diskussionsemne, og kendte videnskabsmænd og kulturdebattører tog stilling til den nye bevægelse i flere af landets store aviser. I Politiken
bekrigede Georg Brandes spiritismen, som han betragtede som den værste overtro.
En stor diskussion mellem flere debattører udspillede sig også i Politiken i 1893, og i
Berlingske Tidende var der ligeledes flere artikler om emnet.(9) Det skabte desuden
opmærksomhed, at spiritismen havde fået sin første opponent fra den etablerede
videnskab. Psykologen Alfred Lehmann (1858-1921) havde i et årelangt studie undersøgt spiritismen og dens historiske forløbere, og udgav i 1893-96 et firebindsværk med titlen Overtro og Trolddom. Som titlen antyder, var bogens konklusion ikke til spiritismens fordel: De spiritistiske fænomener skyldtes bedrag, iagttagelsesfejl og manglende kontrol med seancerne. Alfred Lehmann skulle høste megen
anerkendelse både i Danmark og i udlandet, hvor bogen udkom i flere oplag.(10)
Spiritisterne, der havde næret en del forhåbninger til Lehmann, var derimod skuffede. For spiritisterne blev Lehmann en af de mest ildesete personer fra den etablerede videnskabs rækker; en inkarnation af den ensidige materialistiske holdning, som
de mente prægede dansk videnskab.
Men hvorfor havde Alfred Lehmann viet så mange kræfter på spiritismen? Hvorfor
havde han givet sig i kast med disse årelange studier, som også omfattede et stort
historisk arbejde? Lehmann skulle senere blive medlem af Selskabet for Psykisk
Forskning, men han syntes ikke - i modsætning til mange af medlemmerne - at have
haft forhåbninger om at finde beviser for liv efter døden. Han var optaget af filosofiske spørgsmål, men ikke af teologiske problemstillinger eller spekulativ filosofi,
som han ved flere lejligheder tog afstand fra. Han var heller ikke en modstander af
materialismen, men var som mange af tidens videnskabsmænd dybt påvirket af naturvidenskaben og havde gennemført en polyteknisk kandidateksamen, før han fik
interesse for psykologien.
Efter at have bestået eksamen i anvendt naturvidenskab ved Polyteknisk Læreanstalt i 1882, blev Lehmann optaget af psykofysikken. Han studerede i årene 1885-86
i Leipzig under psykofysikkens bannerfører, Wilhelm Wundt, og inspireret af Wundt
oprettede han efter hjemkomsten fra Tyskland det første psykofysiske laboratorium i
Danmark.
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Psykofysikken blev Lehmanns ståsted inden for psykologien, men han var dog også åben overfor andre områder, der kunne bidrage til psykologiens udvikling. Således havde han i tiden umiddelbart før arbejdet med Overtro og Trolddom beskæftiget sig indgående med hypnosen, som syntes at have været en af årsagerne til, at
han havde taget spiritismen op til overvejelse. En anden grund var Lehmanns ønske
om at give spiritismen et modspil.
Udgangspunktet for Overtro og Trolddom var kritisk. Allerede i 1889 havde Alfred
Lehmann ytret sig negativt om spiritismen; og det fremgik også af den første artikel,
han skrev om emnet i tidsskriftet Naturen og Mennesket i 1891. Men om end Lehmann fra begyndelsen havde forholdt sig skeptisk, var han ikke på forhånd afvisende, og han var villig til selv at skaffe sig syn for sagn ved at overvære seancer. Og
selvom han anfægtede spiritismen og eksperimenter foretaget af udenlandske psykiske forskere, var han i dialog med forskere som William James, der var imødekommende overfor kritikken og interesseret i Lehmanns undersøgelser.
I årene før Overtro og Trolddom udkom, var Alfred Lehmann heller ikke ildeset af de
danske spiritister. Det vakte således glæde, da han under sit arbejde med bogen
henvendte sig til det spiritistiske tidsskrift Lysets Banner. Lehmann ville gerne foretage en kritisk undersøgelse af de danske spiritistiske medier under kontrollerede
forhold i sit eget laboratorium. Som følge af Lehmanns henvendelse kunne Lysets
Banner med begejstring meddele sine læsere, at spiritismen i Danmark nu ville få en
af sine første prominente proselytter - Lehmann måtte naturligvis blive overbevist om
spiritismens sandhed, mente bladet. Samme holdning delte de spiritister, som Lehmann personligt satte sig i forbindelse med under arbejdet med bogen.
Som sagt skulle spiritisternes forhåbninger til Alfred Lehmann ikke blive indfriet. Spiritismen var overtro, hævdede Lehmann. ‖Overtro” bestemte han i første omgang
som ‖Vildfarelser, Antagelser, som ingen Hjemmel have hverken i Religionen eller i
Videnskaben”. Men han var også klar over, at der lå en ‖Relativitet i Overtroens Væsen”. Hvad der var videnskab i en periode af historien, kunne være overtro i en anden. Og hvad der var et religiøst dogme i en bestemt religion, kunne med tiden blive
forkastet af samme trosretning. Overtro som begreb måtte ses ud fra en historisk
betragtning: ”Overtro kan kun bedømmes i forhold til den åndelige udvikling på et givet tidspunkt”, fastslog han. Dertil føjede han, at overtroen måtte vurderes ud fra en
kulturel synsvinkel. Hvad der for eksempel var religion i en primitiv kultur skulle respekteres som en sådan. Definitionen måtte udvides: ”Overtro er enhver almen Antagelse, som enten ingen Hjemmel har i en bestemt Religion eller er i Strid med den
Videnskabelige Naturopfattelse til en given Tid”, konkluderede han.(16)
Der var et grundlag for at bedømme antagelser som overtro, mente Lehmann – til
trods for den relativitet, der var forbundet med begrebet. Målestokken måtte være
nutidens standpunkt inden for religion og videnskab. Ifølge Lehmann viste historien,
at mennesket opnåede højere indsigt ved at afvise gamle anskuelser. Denne højere
indsigt måtte ses som udtryk for de foreløbigt mest fuldkomne forestillinger. Hvis
man faldt tilbage til tidligere tiders vildfarelser, var det at betegne som overtro. Spiritismen var et eksempel herpå. Den var, som Lehmann forklarede, ‖udsprungen af
den Europæiske middelalderlige overtro, kun lempet efter den moderne naturvi-
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denskabelige opfattelse”. Den historiske del af Overtro og Trolddom, som omfattede værkets bind 1-3, skulle påvise dette. Det var første led i Lehmanns studie.
At bestemme spiritismen som overtro, var ikke det eneste sigte med Lehmanns arbejde. ‖Hovedsagen” var, som han understregede, ‖den psykofysiske Undersøgelse
af de Fænomener, som den historiske Fremstilling har lært os at kende”. Selv om
Lehmann betragtede de spiritistiske fænomener som vildfarelser, frakendte han dem
ikke en vis realitet - folk oplevede noget under de spiritistiske seancer. Da han ikke
mente, det var ånder, der var på spil under seancerne, måtte der findes en naturlig
grund til, at folk alligevel erfarede noget.
For Lehmann gav studiet af spiritismen en væsentlig indsigt i psykologiske forhold,
hvis man søgte forklaringerne hos mennesket selv og ikke i hypoteser om mystiske
kræfter eller ånder. Denne psykologiske redegørelse omfattede Overtro og Trolddoms bind 4. Det var andet led i Lehmanns studie. Alfred Lehmanns studier førte
ham til nye områder inden for psykologien; og gennem arbejdet med spiritismen kom
han i berøring med flere af psykoanalysens forskningsområder, før den overhovedet
var kendt i Danmark - og årtier før den skulle blive accepteret. Han kom til at beskæftige sig med det ubevidste, med drømme og suggestionens betydning. Lehmann var ikke ene om at følge dette spor, og andre videnskabsmænd fandt også, at
spiritismen var en undersøgelse værd.
Psykiatere og psykologer
Udover Lehmann tiltrak Selskabet for Psykisk Forskning flere forskere inden for
dansk psykologi og psykiatri. Især var mange af landets prominente psykiatere repræsenteret i selskabet i perioden fra 1905 til midten af 1920’erne. Psykiateren dr.
med. Alexander Friedenreich indskrev sig således som medlem i 1905. Friedenreich
havde, i kraft af sin stilling som overlæge ved Kommunehospitalets 6. Afdeling, en
dominerende position inden for dansk psykiatri. Som embedets indehaver bestred
han landets eneste universitære lærestol i faget og havde desuden sæde i en række
vigtige kommissioner og råd.(20) Også Friedenreichs afløser på Kommunehospitalets 6. Afdeling professor i psykiatri fra 1920, August Wimmer, blev senere medlem
af selskabet. Medlemmer blev også dr.med. Knud Krabbe, der arbejde som reservelæge under Wimmer på 6. deling i 1920’erne, og Kort Kortsen, der i 1916 blev dr.
phil. på afhandlingen De psykiske Spaltninger. Et Studie over sygt Sjæleliv. De
nævnte forskere spillede alle en aktiv rolle i selskabet, hvor både Lehmann, Friedenreich, Wimmer, Kortsen og Krabbe i en årrække var bestyrelsesmedlemmer eller
præsidenter. Endnu to fremtrædende forskere blev bestyrelsesmedlemmer. Dr. med.
Frederik Hallager, der fra 1901 var overlæge ved sindssygeanstalten i Aarhus (Jyske Asyl), og dr. med. Niels Christian Borberg fra Sct. Hans Hospital. Selskabet tiltrak ikke blot danske, men også de to svenske psykologer dr. med. Paul Bjerre og
dr. phil. Axel Herrlin, der begge meldte sig ind i 1905. Både Herrlin og Bjerre var aktive i det danske selskab, hvor de holdt flere foredrag. Herrlin blev valgt ind i bestyrelsen i 1907.
Gruppen af videnskabsmænd kom til at udgøre en kritisk fløj inden for selskabet. De
fleste af forskerne forholdt sig ikke positivt til de spiritistiske hypoteser. Selvom de
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ikke ville afvise, at der kunne findes ukendte kræfter i naturen, mente de ikke, at de
spiritistiske fænomener var videnskabelige beviser for et liv efter døden. Men samtidig var spiritismen på ingen måde et irrelevant studium for dem. Selvom psykologer
som Axel Herrlin ved flere lejligheder tog afstand fra spiritismen, betragtede han det
som ‖en latterlig Fordom, at det skulde være en Forsker uværdigt at give sig af med
den Slags Studier”. Psykiateren Frederik Hallager mente ligeledes, at ‖den spiritistiske Bevægelse” i høj grad var ‖værdig til at blive Genstand for videnskabelige Undersøgelser. Selv om det slet ikke er andet end en Vildfarelse, så tror jeg, man må
sige, at det er en af de interessanteste, ligesom det er en af de mest udbredte psykiske Epidemier, der kendes”, forklarede Hallager.(22)
Studiet af spiritismen kunne give indsigt i områder, som havde relation til forskernes
beskæftigelse med psykiatri og psykologi. Hvad der især interesserede dem, var
spiritistiske fænomener som automatskrift og clairvoyance. Gennem mediernes
mundtlige eller skriftlige beretninger kunne man få et indblik i skjulte sider af menneskets personlighed, som videnskaben først i de senere år var begyndt at undersøge.
For forskere som Axel Herrlin gav det viden om oversete emner inden for psykologien; og på baggrund af sit arbejde med spiritismen skrev Herrlin den første svenske
afhandling om Det ubevidste sjæleliv (1901).(23)

Danmarks første professor i psykologi Alfred Lehmann (1858-1921) studerede indgående spiritismen og var
medlem af Selskabet for Psykisk Forskning, hvor han indtog en kritisk holdning. Lehmann undersøgte bl.a.,
hvordan spiritisterne forfalskede fotografier. På billedet har han ved hjælp af dobbelteksponering fået en ”ånd” til
at dukke op på fotografiet. (Foto: Privateje, Ole Leimand).

Det ubevidste
Spørgsmålet om det ‖ubevidste‖ kom især til at spille en central rolle i psykologernes
undersøgelser af spiritismen: ‖De sidste årtiers psykologisk forskning har godtgjort,
hvor stor en vægt, der må lægges på det ubevidstes indgriben i bevidsthedslivet‖,
forklarede allerede Alfred Lehmann i Overtro og Trolddom.(24) I forhold til psykiatere
som Alexander Friedenreich og Frederik Hallager, som overvejende var interesseret
i de patologiske aspekter ved spiritismen, som de bl.a. betragtede som beslægtet
med tilstande som hysteri, havde Lehmann en bredere tilgang til spørgsmålet. Han
mente, at det ubevidste ikke primært var udtryk for unormale sjælelige tilstande.
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Lehmann havde gennem sine lange historiske studier kunnet konstatere, at overtroen var en sejlivet og udbredt størrelse - det var ikke kun sygelige personer, der
troede på ånder. Grunden til, at folk blev ved med at tro på ånder og magiske kræfter, måtte have en mere generel psykologisk årsag. For Lehmann var teorier om det
ubevidste en forklaring. Selvom han var klar over, at studierne af det ubevidste befandt sig ‖på et første famlende stadium‖, mente han, at ‖den nyere Tids Forskning
over det ubevidstes Mekanik kan føre til en Forståelse af de magiske Fænomener‖.(25)
Relationen mellem det ubevidste og overtro sporede han inden for områder som
drømme, sansning, hallucinationer og hypnose. Især drømme, som udenlandske
psykologer var begyndt at udforske, udgjorde en central årsag til overtro. Troen på
ånder var forbundet med drømme, forklarede Lehmann: ‖I Drømme se vi og tale vi
med for længst afdøde, vi forfølges af fantastiske Uhyrer, vi besøge fjerne ukendte
Egne; alt dette står for os som fuld Virkelighed‖.(26) Mennesket kunne opleve de
fleste af de spiritistiske fænomener i drømme. Sjælen kunne forlade kroppen, man
kunne se døde personer, eller skue frem eller tilbage i tiden. Grænsen mellem drøm
og virkelighed var ofte flydende; og ubevidste elementer fra drømmene spillede
jævnligt ind i det bevidste liv. Når disse ubevidste elementer, som ofte repræsenterede menneskets dybe ønsker og lyster, dukkede op i bevidstheden, var man tilbøjelig til at tillægge det betydning.
”Når der dukker Forestillinger op, som hverken skyldes Sansning eller stå i nogen
påviselig Forbindelse med Individets hele bevidste Forestillingskreds, så føres man
let til at antage, at der har været Kræfter medvirkende, som ikke almindeligvis ere
Mennesketiboende”, ræsonnerede Lehmann.
Under de trancetilstande, som kendetegnede både spiritismen og hypnosen, kunne
mennesker opleve det, som om de skrev beskeder om ukendte emner, at de fik mystiske sanseindtryk, og fremmede personer talte gennem dem. Ifølge Lehmann kunne de videnskabelige eksperimenter med hypnose forklare mange af spiritismens
fænomener. Under hypnose skete der bl.a. en skærpelse af hukommelsen (hypermnesi) og sanserne (hyperæstesi). Mennesket fik adgang til informationer, som
ikke var tilgængelige under de normale bevidsthedstilstande. Eksperimenter med
hypnose viste desuden, at patienterne kunne opleve personlighedsforandringer,
hvor de kunne have flere forskellige personligheder. Frem for at tilskrive de spiritistiske fænomener ånder, var det mere nærliggende at forstå dem ud fra forskningen i
hypnosen og forhold som ‖Hyperæstesi” og ‖Personlighedsforandringer”, konkluderede Lehmann.(28)
Alfred Lehmanns Overtro og Trolddom blev det mest udførlige, kritiske værk om spiritismen, som blev skrevet af selskabets skeptiske fløj. Mange af selskabets videnskabsmænd kunne bifalde Lehmanns kritik. Ligesom Lehmann mente de, at der ikke
var grund til at antage en fantastisk forklaring, hvis fænomenerne kunne begrundes
ud fra almindelige psykologiske. Man skulle vælge den mest simple hypotese, som
passede på kendsgerningerne. Spiritisterne var altid forfaldne til det modsatte. Som
Lehmann forklarede, så greb spiritisterne hellere til ‖at antage en eller anden magisk
Kraft, der kan have alle mulige og umulige Virkninger, frem for i hvert enkelt Tilfælde
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at opsøge de kendte Kræfter i Naturen og Sjælelivet, som kunne have fremkaldt
Fænomenet”.(29)
De udenlandske videnskabsmænds eksperimenter med spiritismen, som spiritisterne ofte anførte som afgørende beviser, tillagde flere af de danske forskere ikke stor
værdi. Selv om spiritisterne hævdede, at berømtheder som Alfred Wallace, William
Crookes og Johann Zölner - i deres egenskab af naturvidenskabsmænd – måtte være eminente iagttagere, betvivlede forskere som Lehmann, at dette var tilfældet.
‖Disse Mænd ere ganske vist fortrinlige Forskere hver på sit særlige Område”, forklarede Lehmann, ‖men de have aldrig aflagt Beviser på, at de vare særlig hjemme i
de Videnskaber, som man først og fremmest må kende for at være en god Iagttager
af mediumistiske Fænomener, nemlig Psykologi og ”højere Magi”, dvs. Taskenspillerkunst‖.(30) I sine studier af spiritismen skulle Lehmann selv få hjælp fra
denne kant. Under arbejdet med Overtro og Trolddom indledte han et langt samarbejde med tryllekunstneren Faustinus Pedersen.(31) Lehmann og Faustinus Pedersen holdt offentlige opvisninger i, hvordan de spiritistiske fænomener kunne frembringes ved hjælp af tryllekunst. Ligesom Lehmann blev Faustinus særdeles upopulær blandt spiritister og et af de mest omstridte medlemmer af Selskabet for Psykisk
Forskning, hvori han indtog en rolle som skeptisk undersøger af spiritismen.
Ideen om et selskab
Den kritiske gruppe af forskere kom til at præge Selskabet for Psykisk Forskning, da
det blev dannet i 1905. Men initiativet til selskabet kom dog ikke herfra. Og selvom
tryllekunstneren Faustinus ved senere lejligheder tog æren for stiftelsen af selskabet
og forklarede, at han, Alfred Lehmann, Alexander Friedenreich og direktøren for
Zoologisk Have, Julius Schiøtt, var grundlæggerne, havde det ikke hold i vinkeligheden.(32) Tilbage i 1905 var der også usikkerhed om, hvem der egentlig var kommet
på tanken om selskabet. To navne dukkede op: Cand. mag. Sigurd Triers og farmaceuten Marx Jantzens. Begge blev fremhævet som ophavsmænd i de notitser, som
omtalte selskabet før dets dannelse; men selve ideen må dog tilskrives Marx Jantzen. De to initiativtagere understregede det begge. Sigurd Trier noget modvilligt og
Marx Jantzen med slet skjult stolthed.(33)
Ideen om et selskab for psykisk forskning var Marx Jantzen kommet på i foråret
1905. Han havde forelagt ideen for Sigurd Trier og udviklet den nærmere ved flere
besøg i Triers hjem i Hellerup i efteråret 1905. Sigurd Trier havde udformet en liste
over personer, som han mente ville indtræde i selskabet, og Marx Jantzen begyndte
herefter at kontakte de mulige interesserede. Jantzen modtog flere positive tilbagemeldinger og gik i gang med at lede efter et lokale, hvor det første offentlige møde
kunne afholdes. Da Jantzen var i pekuniære vanskeligheder, faldt valget på et ‖tåleligt Lokale” i Læssøgade 4. Om aftenen den 25. november 1905 blev det konstituerende møde afholdt. På mødet, der blev ledet af Folketingets formand, Herman Trier, blev forslaget om et selskab vel modtaget, og det blev besluttet, at en generalforsamling skulle afholdes ugen efter. Ved generalforsamlingen den 2. december blev
lovene for selskabet vedtaget, og medlemmerne kunne herefter indtegne sig.(34)
Initiativtagerne Sigurd Trier var den kendteste af de to igangsættere. Han var søn af
Herman Trier og landets mest omtalte spiritist. Han var medlem af foreningen Spiriti-
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stisk Broderskab, og havde siden sin omvendelse til spiritismen gentagne gange
været i pressens søgelys. I aviserne skabte han opmærksomhed med sine mange
foredrag, møder og artikler om spiritismen, og med sine bemærkelsesværdige udtalelser om samtaler med Napoleon, Marsk Stig og mange andre kendte afdøde. For
de historiekyndige som Kristian Erslev, der fandt disse samtaler højest utroværdige,
var Trier et håbløst tilfælde.(35) For spiritisterne var han derimod en forgangsmand
og lysbringer: ‖En prægtig lysende Meteor på den nordiske spiritistiske Himmel på
en Tid, da den så grå og fattig ud”, som en spiritist malende beskrev det.(36) Trier
var forfatter og redaktør af det spiritistiske tidsskrift Sandhedssøgeren og var ikke
kun kendt af danske, men også af udenlandske spiritister. Da Sigurd Trier i 1905 gik
ind i arbejdet med den psykiske forskning, fulgte mange af medlemmerne fra de forskellige spiritistiske foreninger med ham ind i selskabet. Sammen med Trier kom de
til at danne en spiritistisk modpart til den kritiske fløj af videnskabsmænd.
I forhold til Sigurd Trier havde Marx Jantzen ført en mindre synlig tilværelse i tiden
før stiftelsen af selskabet. Han var farmaceut og levede et noget forhutlet liv, hvor
han havde svært ved at skaffe sig til dagen og vejen.(37) Han var ikke som Trier
kendt for at have spiritistiske sympatier, men han hørte heller ikke til blandt de kritiske forskere, som bekæmpede spiritismen. I forhold til spiritister og skeptikere indtog
han en mellemposition. Han anså den videnskabelige, kritiske holdning som en nødvendighed i den psykiske forskning, men han mente, at skeptikerne var for tilbøjelige
til at afvise alt som bedrag. Omvendt kunne han ikke tilslutte sig de spiritister, der lod
sig ”nøje med troen på Fænomenernes Eksistens og derved glider ud i Religionerne”. Spiritismen var for Jantzen ‖en underlig Blanding af Tro og Eksperiment”,
som ikke kunne leve op til videnskabens krav om kontrollerede forsøg.(38) Men
samtidig var spiritismen den eneste måde, hvorpå man muligvis kunne få svar på
spørgsmålet om liv efter døden, mente Jantzen. Selvom han tvivlede på, at den psykiske forskning ville nå naturvidenskabernes eksakthed, måtte den prøve at frembringe eventuelle beviser ved hjælp af spiritismen.
En midtergruppe
En stor del af selskabets medlemmer indtog en lignende holdning, som Marx Jantzen gav udtryk for. De kom til at udgøre en moderat fløj, som forsøgte at mægle
mellem de kritiske videnskabsmænd og de troende spiritister. Mange af denne fløjs
medlemmer havde en fremtrædende position i offentligheden. Folk med en doktorgrad, som dr. phil. Anna Hude, samt kendte personer som ingeniøren Severin Lauritzen og forfatteren Karl von Kohl, tilhørte denne gruppe.(39) Deres holdning til den
psykiske forskning repræsenterede en bestræbelse på at mediere mellem religiøs
spiritisme og empirisk videnskab. Medlemmer som Karl von Kohl håbede på, at man
med udgangspunkt i spiritismen kunne finde en mellemvej. Som han forklarede, var
der ‖i vores Kundskab om Menneskets halvbevidste eller rettere underbevidste Liv
store Huller, som måske engang kan udfyldes. Og hvem ved, om det ikke engang vil
vise sig, at det er ved Studiet af de spiritistiske, de psykiske Fænomener, at Løsningen af Livets og Menneskesjælens Gåde vil findes”.(40)
Ligesom Karl von Kohl ønskede ingeniøren Severin Lauritzen at finde positive beviser i den psykiske forskning. Videnskaben led ifølge Lauritzen af ‖Horror Novi” - af
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skræk for det nye. På samme måde som videnskaben havde haft vanskeligt ved at
acceptere Galileis astronomiske opdagelser og Harveys teorier om blodets kredsløb, havde den nu indvendinger overfor det britiske selskab for psykisk forsknings
resultater, som Lauritzen tillagde stor værdi. De britiske eksperimenter havde overbevist Lauritzen om, at der kunne frembringes videnskabelige beviser for et liv efter
døden. Men den religiøse spiritisme kunne han dog ikke tilslutte sig. Spiritisterne
var, som han forklarede i et brev til et af selskabets medlemmer, ‖begejstrede for al
Mystik og bliver et Offer derfor”.(41) Han betragtede de spiritistiske fænomener som
kendsgerninger, men uden at give dem en religiøs betydning.
Severin Lauritzen stod også ved sin tro i offentligheden og var meget aktiv med foredrag, oversættelser og artikler om psykisk forskning. Men han blev dog ikke af den
grund betragtet som en fantast i pressen. Når han blev nævnt i landets aviser, var
omtalen sjældent negativ, og hans store bog om emnet, Overtro contra Videnskaben, Kirken og Graven, som udkom på Gyldendal i 1902, fik positive ord med på
vejen.(42) Også historikeren Anna Hude, som var gift med Kristian Erslev, vedkendte sig offentligt en tro på ægtheden af de spiritistiske fænomener. Anna Hude,
der blev Danmarks første kvindelige dr. phil., var meget engageret i den psykiske
forskning og med sine fire store bøger om emnet det mest skrivende medlem fra
selskabets moderate fløj. Heller ikke Anna Hude blev betegnet som godtroende,
selvom hun talte til fordel for de spiritistiske hypoteser, og hendes bøger og foredrag
fik ofte en positiv modtagelse i pressen.(43)
Medlemmerne af den moderate fløj kom på mange måder til at stå mellem religion
og videnskab — både i forhold til fraktionerne inden for selskabet, men også på et
mere generelt plan. For mange af medlemmerne var den psykiske forskning et alternativ i forhold til Folkekirkens version af kristendommen og den videnskabelige materialisme. De kunne ikke tilslutte sig kirkens religion, men heller ikke en naturvidenskabelig livsanskuelse, der ikke havde plads til forestillinger om Gud, sjælen eller et
liv efter døden. De stod splittet mellem en kristen tro, som de ikke helt kunne opgive,
og videnskabens krav om empiriske beviser, som de fandt nødvendige. Mange af
medlemmerne var søgende og prøvede at bruge den psykiske forskning til at finde
et nyt standpunkt. Anna Hude var en af de forskere, der anvendte forskningen til
dette formål, og i den selvbiografiske Vejen Jeg gik (1920) og bogen Gennem Døden (1926) forsøgte hun at finde frem til en ny religiøs tro.(44) Andre medlemmer fra
den moderate fløj endte ikke som Anna Hude i omfattende religiøse spekulationer.
Flere ville fastholde den psykiske forskning som en videnskab, der skulle være centreret omkring empiriske studier af åndelige kæfter eller liv efter døden. De kunne
ikke godtage skeptikernes materialistiske forklaringer, og de søgte efter beviser på,
at tilværelsen ikke alene kunne forklares ud fra materien. Men samtidig havde de
ligeså svært ved at acceptere de religiøse spiritister, der så ånder alle vegne. Når
det drejede sig om eksperimenter med medier, måtte de tage parti for skeptikerne
frem for spiritisterne. Det skulle vise sig at være en udsat stilling.
Selskabet
Da den første generalforsamling blev afholdt 2. december 1905, blev retningslinjerne
for selskabets virksomhed fastlagt og nedfældet i en række love. Hovedopgaven var,
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som den første paragraf i lovene sagde, ‖at undersøge de såkaldte oversanselige
Fænomener på fordomsfri eksperimentelkritisk Vis”. Den syvende paragraf fastsatte, hvorledes disse undersøgelser skulle forløbe. Selskabet skulle organiseres i
en række sektioner, som hver skulle beskæftige sig med eksperimental forskning af
‖de oversanselige Spørgsmål” og mødes mindst en gang om ugen. Med hensyn til
de ‖oversanselige Spørgsmål” havde selskabet, som lovenes paragraf to fastslog,
‖intet videnskabeligt Standpunkt. De enkelte Medlemmers personlige Standpunkt
overfor de oversanselige Spørgsmål er Selskabet som sådant uvedkommende”.
Trods lovenes ordlyd var personlige standpunkter langt fra ‖uvedkommende” for
medlemmerne, og det var en kilde til evig strid i de følgende år. Da en bestyrelse for
selskabet skulle nedsættes i 1905, spillede de personlige holdninger en afgørende
rolle for sammensætningen, som afspejlede et kompromis mellem de forskellige fløje. Bestyrelsen kom til at bestå af otte medlemmer og en præsident. Zoologisk Haves direktør, Julius Schiøtt, der forholdt sig neutral i forhold til de forskellige fløje,
blev valgt som præsident, mens de resterende otte poster blev fordelt med to til den
skeptiske fløj, to til den spiritistiske og fire til midtergruppen. Den skeptiske fløj blev
repræsenteret ved Alfred Lehmann og Alexander Friedenreich. Den spiritistiske af
Sigurd Trier og medarbejderen ved Triers tidsskrift Sandhedssøgeren, boghandler
Ejnar Møller. Fra midtergruppen blev Marx Jantzen, Severin Lauritzen, Karl von Kohl
og redaktør for ugebladet Hjemmet, Valborg Andersen, valgt. Redaktionen af det
tidsskrift, som selskabet begyndte at udgive kort tid efter stiftelsen, blev tildelt den
moderate fløj i skikkelse af Severin Lauritzen, Marx Jantzen og Karl von Kohl. Med
dette erhverv i hænde skulle gruppen komme til at agere stødpude mellem skeptikere og spiritister.
Medlemmerne af Selskabet for Psykisk Forskning var fra starten en sammensat skare. Efter generalforsamlingen havde ikke mindre end 163 personer indmeldt sig. I
begyndelsen af 1906 var antallet steget til 205, hvorefter det var faldet en anelse, og
i 1907 havde selskabet 193 medlemmer: 121 mænd og 72 kvinder.(46) Udover at
medlemmerne havde forskellige holdninger til den psykiske forskning, havde de også forskellig baggrund. Medlemmer fra arbejderklasse og lavere middelklasse var
repræsenteret, ligesom folk med adelstitler, folketingsmænd og ansete professorer.
Selskabet var i de første år præget af en stor gruppe mennesker med en længerevarende uddannelse. Ud af de 193 medlemmer fandtes tre professorer og elleve personer med en doktorgrad og ca. en fjerdedel havde en universitetsuddannelse. Medlemmerne kom også typisk fra det bedre borgerskab og havde gennemgående erhverv som direktør, fabrikant, sagfører, grosserer, ingeniør, redaktør og læge. Ud af
de ca. 125 personer, der udgjorde den erhvervsaktive del, havde over en tredjedel et
af disse erhverv.(47)
Den kritiske fløj af højtuddannede forskere kom til at præge billedet i de første år. De
foredrag, der blev afholdt i selskabet i perioden 1906-1908, stod den skeptiske fløj
helt overvejende for. Denne overvægt af kritiske indlæg faldt ikke i alles smag, og
spiritisten Sigurd Trier var i sit tidsskrift Sandhedssøgeren stærkt ophidset over, spiritistiske foredrag blev vraget til fordel for antispiritisternes, og at bestyrelsen lod ‖en
Niveaufordærver og Auraforpester som Hr. Faustinus tale i sin Kreds”. Ifølge Trier
var de moderate medlemmer af bestyrelsen kommet under påvirkning af skeptikerne
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der også fik alt for megen spalteplads selskabets tidsskrift.
Tidsskriftet var, som Sigurd Trier hævdede, præget af skeptikerne, men desuden af
medlemmer fra den moderate fløj. De to grupper skrev omtrent lige meget i tidsskriftet. Spiritistiske artikler var derimod svagt repræsenteret, og kun to korte indlæg fra
spiritisterne blev optaget i bladet i perioden 1906-1908. Fra redaktionens side var
der tale om et bevidst valg. Severin Lauritzen forsøgte ved flere lejligheder at forklare de utilfredse spiritister overvejelserne omkring bladet. Severin Lauritzen erkendte,
at selskabet stod delt mellem de skeptiske videnskabsmænd, spiritisterne og tilhængerne af en midterposition, som Lauritzen selv forfægtede og betegnede som ‖metapsykisk”. Men i forhold til skeptikere og spiritister måtte redaktionen være ‖Stødpude” og lade skeptikerne komme mest til orde. ‖Da metapsykisk Forskning trænger
mere til Professorer end omvendt, så må metapsykiske Forskere og Spiritister være
de tålmodigste og toleranteste”, forklarede Lauritzen.(51)

Mediet Einer Nielsen (1883-1965) var kendt for at kunne frembringe et særligt hvidt stof kaldet ‖teleplasma‖,
hvoraf åndeskikkelser kunne dannes. Teleplasma blev som regel beskrevet som et gazelignende stof, der
strømmede fra mediernes mund, næse eller fingre. Flere videnskabsmænd undersøgte Einer Nielsens præstationer. På billedet er det den norske professor Oscar Jæger (til venstre) og den islandske dr.theol. Haraldur Nielsson (til højre), der kontrollerer Nielsens demonstration af teleplasma under en seance i København i 1921. (Foto
fra Martin Liljeblad: Åndeverdenen er virkelighed).

Splittelse
Severin Lauritzens formaninger havde dog svære betingelser i et selskab, hvori
skeptikerne og spiritisterne allerede fra begyndelsen var kommet i karambolage med
hinanden. Især de eksperimenter, som medlemmerne tog del i, blev anledning til
splid og splittelse. Allerede i januar 1906 brød konflikterne ud, da tryllekunstneren
Faustinus og Sigurd Trier rejste til de britiske øer for at undersøge et kendt medie,
Charles Eldred. I Storbritannien var Trier blevet overbevist om, at han havde været i
kontakt med både sin afdøde mor og Napoleon, mens Faustinus mente, at mediet
Eldred kort og godt var en bedrager. Faustinus, der havde indgået en aftale med
Politiken om at skrive om rejsen, gav efter hjemkomsten sin version i bladet. En
stærkt fortørnet Trier tog til genmæle i forskellige aviser og i tidsskriftet Sandhedssøgeren. Striden mellem de to rejsekammerater blev kort tid efter ført ind i selskabet, da begge i begyndelsen af januar holdt foredrag om begivenhederne i Storbritannien for selskabets medlemmer.(51)
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Efter foredragene kom spiritister og skeptikere til at stå stejlt overfor hinanden. Alfred Lehmann meddelte kort tid efter Sigurd Triers foredrag, at han ikke længere
ville sidde i bestyrelsen med Trier, der ifølge Lehmann belastede den psykiske
forskning. Trier trak sig efterfølgende fra bestyrelsen, men videreførte sammen med
sine tilhængere kampen mod kritikerne. En omfattende polemik udspillede sig i landets aviser i de følgende måneder, indtil der i marts kom nyt fra Storbritannien. Mediet Eldred var blevet afsløret af to britiske spiritister.(52)
Stridighederne mellem Sigurd Trier og skeptikerne fortsatte i den følgende tid. Trier
foretog nye ekspeditioner til de britiske øer, hvad der igen medførte kontroverser.
Lignende konflikter kom til at udspille sig omkring selskabets undersøgelser af andre
medier. En vis træthed begyndte efterhånden at melde sig; og eksperimenterne med
danske medier blev indstillet. Medlemmerne begyndte at falde fra. Økonomien var
dårlig, og i begyndelsen af 1908 gik selskabets tidsskrift ind. Det var betegnende, at
tre af hovedpersonerne fra hver sin fløj tog afsked med selskabet. Alfred Lehmann
og Marx Jantzen meldte sig ud i 1908. Sigurd Trier forlod ikke blot selskabet samme
år, men også Danmark for at bosætte sig i Italien. Fra 1908 og frem oplevede selskabet en nedgangsperiode, som først begyndte at vende i tiden efter 1. verdenskrig.
En ny tid
Både den psykiske forskning og spiritismen fik en opblomstring i årene lige efter 1.
verdenskrig. Fremgangen for de to bevægelser kunne ikke blot spores i Danmark,
men i det meste af Europa. Verdenskrigen og ‖den spanske syge‖ (influenza), som
efterfølgende ramte Europa, havde kostet millioner af menneskeliv og syntes især at
have skabt en større interesse for spiritismen. Stribevis af bøger om spiritismen udkom i tiden efter verdenskrigen. Mange havde implicit krigen som tema. Den berømte britiske fysiker og psykiske forsker sir Oliver Lodge blevet overbevist spiritist. Under krigen havde han mistet sin eneste søn Raymond, som var faldet i Flandern.
Gennem forskellige spiritistiske medier var Lodge igen kommet i forbindelse med
sønnen, hvad han beskrev i den populære bog Raymond, der blev oversat til dansk i
1918, og som samme år udkom i 5. oplag. En lignende bog, Rupert Lever, af den
britiske præst Walter Wynn, der også havde mistet sin søn under krigen, blev ligeledes genstand for interesse og diskussion i Danmark.
Men hvad der vakte endnu større sensation, var, da den kendte danske forfatter Julius Magnussen blev spiritist. Han udgav i 1920 en selvbiografisk roman Guds Smil.
Bogen skildrede en person, der på baggrund af krigen havde opgivet sin tidligere
livsanskuelse og i stedet fundet svar i spiritismen. En heftig debat om bogen udspillede sig i landets aviser, hvori Julius Magnussen cementerede sin ny tro på spiritismen. Bogen udkom i 10. oplag i 1922. Perioden fra 1920-1922 repræsenterede i det
hele taget et højdepunkt for den spiritistiske litteratur. Over 40 bøger om emnet hvoraf flere blev udgivet på ansete forlag - og 11 spiritistiske tidsskrifter udkom i
denne tid.(53) ‖Spiritismen går sin Sejrsgang over Jorden‖, skrev tidsskriftet ‖Illustreret Tidende‖ i 1919, ‖i en mægtig Bølge skyller den ud over hele den civiliserede
Verden, omvendende Læg og Lære, fattig og rig, religiøs og irreligiøs, Folk af begge
Køn og Samfundslag. Spiritismen proklameres som den nye Religion‖, forklarede
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tidsskriftet, ‖Og hvem ved om den ikke er det‖.(54)
Ligesom spiritismen blev der lagt mærke til den psykiske forskning, som også blev
genstand for intens interesse i tiden efter 1. verdenskrig. Selskabet skulle opleve
den mest turbulente periode i dets historie i årene lige efter krigen. Landets aviser
flød over med artikler om den psykiske forskning, og selv i udlandet skabte det danske selskab opmærksomhed.
Intermezzo
Men i tiden 1908-1918 var selskabet knapt så iøjnefaldende og levede en stille tilværelse. Der var ved at komme orden i økonomien, og man fik igen midler til at udgive
et tidsskrift i 1914. Ambitionsniveauet var moderat. Som den nye bestyrelse bemærkede, havde man erfaret ‖den gamle Regel, at Barnet må lære at krybe, før det kan
gå”.(55) Selskabet satsede på at etablere et bibliotek, at afholde foredrag og holde
det nye tidsskrift gående. Eksperimenter med spiritistiske medier var foreløbig blevet
indstillet. Medlemstallet gav heller ikke anledning til store forhåbninger. I 1914 talte
medlemsskaren 84 personer: 49 mænd og 35 kvinder.(56) Der herskede ingen euforisk stemning blandt medlemmerne i 1914. I foreningens nye tidsskrift så spiritisten
cand. mag. Aage Nording tilbage på selskabets første år; og han måtte medgive, at
resultaterne havde været magre. Eksperimenterne med spiritistiske medier havde
været en fiasko, og de videnskabelige beviser for et liv efter døden, som Nording
selv nærede forhåbninger om, var udeblevet. En del af skylden for de manglende
resultater lagde Nording på de anerkendte videnskabsmænd, som han mente hurtigt
var faldet fra. Da resultaterne ikke var kommet, havde forskerne ikke villet afsætte
mere tid og meldt sig ud, hævdede han.(57) At der havde været et større frafald
havde Aage Nording uden tvivl ret i - siden 1907 havde langt over halvdelen af medlemmerne meldt sig ud. Men at det var videnskabsmændene, der havde forladt selskabet, var dog en sandhed med modifikationer. Faktisk var hovedparten af de
kendte forskere stadig medlemmer. I 1914 var selskabet i udpræget grad præget af
folk med en lang akademisk uddannelse. Af selskabets 84 medlemmer kunne ni således smykke sig med en doktorgrad. Og disse forskere havde alle været med fra
begyndelsen. Frem for videnskabsmændene var det i langt højere grad folk fra den
lavere middelklasse, der var faldet fra. Selskabet var i 1914 helt domineret af folk fra
det bedre borgerskab, og medlemmerne var typisk fabrikanter, direktører, grosserere, sagførere, læger eller ingeniører. Ud af de ca. 60 medlemmer, som udgjorde den
erhvervsaktive del, havde lidt over halvdelen et af disse erhverv. Folk fra arbejderklassen eller lavere middelklasse var der næsten ingen af. En enkelt urtekræmmer,
en cigarhandler og nogle lotterikollektricer figurerede i medlemslisterne; men det var
undtagelser fra regelen.
Selskabet var stadigvæk delt mellem tre fløje, men i modsætning til tidligere var det
spiritisterne og de moderate medlemmer, der var dominerende. De kritiske medlemmer som Friedenreich, Faustinus og Herrlin gjorde ikke meget væsen af sig. Hovedpanten af de foredrag, der blev arrangeret i selskabet i perioden omkring 1914,
blev holdt af spiritisterne. Det nye tidsskrift var også præget af spiritisterne og de
moderate medlemmer. I perioden 1914-1919 var der ikke et eneste indlæg fra den
skeptiske fløj i bladet. Stoffet bestod af oversættelser af artikler fra udenlandske
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psykiske forskere som Henri Bergson, Oliver Lodge og William Crookes, der forholdt sig positivt til spiritismen, og af artikler fra Severin Lauritzen og forskellige
danske spiritister. Tidsskriftet blev styret af Aage Nording og Severin Lauritzen, der
udvalgte artikler til bladet, og det var Nording, der besluttede, hvad der skulle trykkes.(58)
Berømmelse og bedrag
Selskabet skulle dog ikke blive en ren spiritistisk forening, hvad der især skyldtes en
ny tilgang af medlemmer i tiden efter 1914. Flere fremtrædende videnskabsmænd
indmeldte sig og kom til at præge foreningen i de følgende år. Dr. phil. Kort Kortsen
og dr. med. Knud Krabbe var to af de nytilkomne. Andre kendte ansigter var religionshistorikeren Vilhelm Grønbech og professor Christian Winther. Disse nye medlemmer var alle aktive og engageret i selskabet. Grønbech, Kortsen og Krabbe blev
således formænd i perioden 1917-1922 og Winther i tiden 1922-1940. De fik en central rolle i den stormfulde tid i årene efter verdenskrigen. Selskabet for Psykisk
Forskning kom for alvor i offentlighedens søgelys i slutningen af 1921, hvor selskabet arrangerede den første internationale kongres for psykisk forskning i København. Stribevis af anerkendte navne inden for dansk videnskab var forbundet med
forskningen i denne tid og figurerede på indbydelsen til kongressen, der samlede
psykiske forskere fra 16 forskellige nationer i dagene 26. august til 2. september.(60)
Pressen bragte dagligt referater fra kongressen, og stemningen var ikke til ugunst
for den psykiske forskning. Spiritisterne, der også var repræsenteret på kongressen,
fik som regel hårde ord eller ironiske kommentarer med på vejen, men det var de
færreste journalister, der afviste den psykiske forskning. Flere var endda meget positive. B.T.’s lederskribent betegnede således den psykiske forskning som en ny videnskab, der ”en dag vil bringe overraskende resultater. Resultater, der vil kuldkaste
meget af det, vi i vor indbildte og overfladiske viden hidtil har anset for usvigeligt sikkert”. Og selv journalister, som den meget kritiske redaktør på Politiken, Viggo Cavling, anerkendte, at den psykiske forskning havde leveret beviser for fænomener
som tankeoverføring (telepati).(61) Mens Viggo Cavling og flere videnskabsmænd
forholdt sig positivt til telepati, var tonen mere kritisk overfor de spiritistiske medier.
Og Cavlin og mange forskere i Selskabet for Psykisk Forskning stillede sig især afvisende overfor det danske medie Einer Nielsen, der fik en hovedrolle på kongressen.
Einer Nielsen var Danmarks mest omtalte medie. Han begyndte sin karriere i 1912 i
Roskilde Metapsykiske Forening og havde allerede dengang været i fokus i pressen.(62) Spiritisterne stod noget splittede med hensyn til Einer Nielsen. For mange
var han et vidunder, mens andre betragtede ham som en bedrager.(63) Også blandt
de i psykiske forskere var meningerne delte. I 1915 havde nogle af selskabets medlemmer foretaget en undersøgelse af Einer Nielsens seancer, som var endt med, at
selskabets bestyrelse havde fundet ‖det rigtigst at indberette sagen til politiet”. Einer
Nielsen blev anholdt, men undgik dog at blive tiltalt for bedrageri.(64)
Men Einer Nielsen havde også flere tilhængere inden for selskabet og fremtrædende
støtter blandt videnskabsmænd. Forskere som dr.phil. Villads Christensen hørte til
blandt de troende, ligesom professor Vilhelm Heiberg, der i 1920 sagde god for Einer Nielsen i pressen.(65) Heiberg var blevet overbevist efter at have deltaget hos
en kreds af selskabets spiritistiske medlemmer, der jævnligt holdt seancer med Niel-
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sen. Under kongressen i 1921 blev flere af de udenlandske forskere indbudt til disse seancer, der foregik hos grosserer H. E. Bonne i Hellerup.
Mange af forskerne mente efter seancerne, at Einer Nielsen havde frembragt fænomener, som ikke kunne tilskrives bedrag. Den norske professor Oscar Jæger, der
omtalte seancerne i avisen Aftenposten, var overbevist om, at Nielsen var et ægte
medie.(66) En anden af deltagerne, tyskeren Fritz Grunewald, var også imponeret
og stærkt interesseret i yderligere eksperimenter med Nielsen.(67) På baggrund af
seancerne med Einer Nielsen blev Grunewald i Danmark, efter kongressen var slut.
Han fik arrangeret nogle nye undersøgelser, og de to danske forskere Christian Winther og Knud Krabbe blev udpeget til at bistå Grunewald. De nye seancer, som var
det danske selskabs hidtil mest omfattende undersøgelser, foregik i efteråret og vinteren 1921 og varede tre måneder. Den 20. december 1921 blev der i landets aviser
offentliggjort en erklæring fra de tre forskere, der fastslog, at Einer Nielsen var ‖et
ægte trancemedie, og at der i forbindelse med hans Legeme kan optræde hvide
stofmasser på en måde, som foreløbig ikke nærmere kan forklares, men i hvert Fald
ikke beror på taskenspillerkunster”.(68) Erklæringen skabte røre blandt journalisterne og selskabets kritiske medlemmer. Og begivenheden vakte også opmærksomhed i Norge, hvor Einer Nielsen blev indbudt til nye undersøgelser af Oscar Jæger. Efter at Nielsen havde givet sit tilsagn, blev der nedsat en komité fra universitetet i Kristiania, der skulle stå for eksperimenterne. Universitetskomiteen opgav
hurtigt undersøgelserne, efter at Einer Nielsen havde kritiseret den omfattende kontrol, han blev udsat for. Det norske selskab for psykisk forskning anført af Oscar Jæger overtog herefter de videre eksperimenter. Det norske selskab, der havde været
meget positive overfor Einer Nielsen, indstillede dog allerede efter den sjette seance
undersøgelserne af Nielsen, som de nu anklagede for bedrageri. Den 11. marts
1922 offentliggjorde det norske selskab en omfattende rapport, som beskrev afsløringen. Rapporten vakte opsigt i bade den norske og danske presse, som havde
store artikler om sagen.(69)
Efterspil
Den positive holdning til den psykiske forskning, som havde været til stede i den
danske presse under kongressen, kunne i marts 1922 ligge på et lille sted. De anerkendte videnskabsmænd i selskabet var også ved at bakke ud, og flere tog i aviserne stærke forbehold over for de tidligere danske eksperimenter med Einer Nielsen.
Den 27. marts blev der indkaldt til et møde i selskabet, hvor Winther, Krabbe og
Grunewald blev stillet til ansvar for deres tillidserklæring til Nielsen. Pressen bragte
indgående referater og vurderinger af mødet den følgende dag, hvor selskabets
medlemmer var i åben strid med hinanden: ‖Intet har gjort den psykiske forskning
her i landet større skade end Einer Nielsen og den klike, der har opdyrket ham”,
mente psykiateren N. C. Borberg. Man skulle aldrig have undersøgt Einer Nielsen,
som havde kompromitteret det danske selskab fuldstændigt, understregede Borberg. De tre implicerede forskere havde hver deres udlægninger af eksperimenterne
med Nielsen. Knud Krabbe havde taget den norske kritik til efterretning og indset, at
under eksperimenterne i Danmark, havde ‖kontrollen ikke været tilstrækkelig”. Christian Winther mente derimod, at de danske eksperimenter stadig stod ved magt,
selvom han erkendte, at Nielsen var blevet afsløret i Norge. Fritz Grunewald troede
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derimod stadig fuldt ud på Nielsen. Til pressens forbavselse mente han ikke, forsøgene i Norge havde afsløret Einer Nielsen.(71) I 1920’erne herskede der splid mellem selskabets medlemmer. De kritiske røster i pressen var også blevet flere. I et
tilbageblik på selskabets virksomhed, erkendte Christian Winther, at den sidste del
af 1920’erne havde været en nedgangsperiode: ‖Den interesse, som efterkrigstiden
havde vakt og kongressen forøget, blev vendt til sin modsætning. Virkningen mærkes den dag i dag”, skrev Winther i 1930. ‖Årene fra 1921-30 har været hård kamp
mod uvidenhed, uforstand og latterliggørelse”. (72) De uheldige eksperimenter med
Einer Nielsen havde dog ikke afskrækket Christian Winther, der kort tid efter undersøgte et nyt medie, Anna Melloni. Winther udgav i 1928 en stor rapport, som talte til
fordel for Mellonis fænomener.(73) I 1930’erne var der betydeligt mere stille om selskabet, der ikke længere kunne mønstre så mange kendte videnskabsmænd. Selskabet skulle dog opleve en kort opblomstringstid i 1940’erne, hvor forfatteren Jacob
Paludan slog et slag for den psykiske forskning og bragte Winthers rapport om Melloni frem fra glemslen. Anna Melloni blev i 1940’erne hovedperson i endnu en stor
undersøgelse, som denne gang blev ledet af fremtrædende forskere fra Københavns Universitet. Ligesom i sagen om Einer Nielsen endte det med en offentlig
skandale, hvor Melloni blev anklaget for bedrageri.(74) Afsløringen af Einer Nielsen
og Anna Melloni blev et hårdt slag for selskabet. Forskningen blev stillet i bero i
1950’erne og først genoptaget tre årtier senere. I begyndelsen af 1980’erne indledte
selskabet så småt nogle nye undersøgelser og oprettede desuden en forskningsfond. Fonden gav dog ikke anledning til megen forskning, men derimod til nye stridigheder mellem en fløj, der ønskede at foretage videnskabelige eksperimenter, og
en anden gruppe, den ville prioritere en subjektiv dyrkelse af mystik. Modsætningen
mellem de to fraktioner førte til et brud i 1988, hvor den videnskabelige fløj meldte
sig ud. Eksperimenterne blev herefter endnu engang indstillet, og der er ikke siden
hen blevet foretaget videnskabelige forsøg i Danmark. Selskabet for Psykisk Forskning eksisterer dog stadig i dag og har bevaret en stor samling af bøger, tidsskrifter
og rapporter, som går tilbage til foreningens tidligste år. Medlemmerne samles til
foredrag i selskabet, som også afholder kurser om parapsykologiske emner. Selskabet har i de sidste par år forsøgt at vende tilbage til den videnskabelige grundholdning og informere om paranormale fænomener.
Sammenfatning
Den psykiske forskning og spiritismen i begyndelsen af 1900-tallet har hidtil været
lidet omtalt i litteraturen om danmarkshistorie. Når de to bevægelser en sjælden
gang er blevet nævnt i historiebøgerne, er de som regel blevet karakteriseret som
marginale retninger, der var præget af naive sværmere.(75) Selskabet for Psykisk
Forsknings historie viser dog, at der på denne tid var en ganske omfattende interesse for paranormale fænomener, og det var ikke blot lettroende personer, der sluttede
op omkring den psykiske forskning. Mange anerkendte forskere blev engageret i
undersøgelser af spiritismen; og videnskabsmænd inden for psykiatri og psykologi
fik i flere tilfælde udbytte af arbejdet. Forskerne fandt ikke beviser for liv efter døden,
men studiet af spiritismen gav en væsentlig indsigt i særlige mentale tilstande og
nye områder af psykologien. Spiritismen interesserede også andre grupper, og
mange forskellige mennesker indmeldte sig i selskabet, der især fik mange veluddannede medlemmer fra det bedre borgerskab. For flere af disse medlemmer blev
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den psykiske forskning en måde til at finde et nyt standpunkt, der medierede mellem kirkens kristendom og den videnskabelige materialisme. De kom til at udgøre
en midtergruppe i selskabet, der var delt mellem kritiske videnskabsmænd og troende spiritister. Ligesom i udlandet var det ikke beskæmmende at være engageret i
den psykiske forskning, som i en lang periode havde et godt ry. Den danske presse
skrev ofte meget positive artikler om forskningen og var især imødekommende, da
selskabet i 1921 arrangerede den første internationale kongres for psykisk forskning
i København. Men selskabets undersøgelser af spiritistiske medier blev efterhånden
en stor belastning, og de mange skandaler, som fulgte med eksperimenterne, svækkede den psykiske forskning. Samtidig var selskabets opdeling i forskellige fløje, der
ivrigt bekæmpede hinanden, også med til at underminere forskningen, som fik svære betingelser i den sidste halvdel af 1920’erne. Den danske psykiske forskning formåede ikke for alvor at etablere sig i perioden efter 1930’erne. Og i modsætning til
lande som USA og Storbritannien, hvor forskningen fik fodfæste ved nogle af universiteterne, blev Danmark ikke del af den videre udvikling inden for området. I udlandet tog den psykiske forskning navneforandring til parapsykologi i 1930’erne. Teorier
om liv efter døden og eksperimenter med spiritistiske medier gled samtidig i baggrunden til fordel for omfattende studier af fænomener som tankeoverføring og clairvoyance. Forskningen i spørgsmålet om liv efter døden fik dog en renæssance i tiden omkring 1960’erne, hvor fænomener som kanalisering, nær-dødoplevelser og
reinkarnation blev genstand for interesse i USA og Europa.(76) Nogle af de nye retninger er blevet undersøgt af videnskabsmænd, som dog ikke har fundet afgørende
beviser. Også spiritismen har i nyere tid formået at skabe opmærksomhed, især i
lande som Storbritannien, USA og Danmark, hvor tv-programmet Åndernes Magt
har været med til at vække interesse for teorier om liv efter døden. I programmet er
tv-seerne blevet præsenteret for både danske og udenlandske medier, men videnskabelige undersøgelser, som prægede spiritismen i begyndelsen af 1900-tallet, har
der ikke været tale om. Trods den nye bevågenhed omkring spiritismen har spørgsmålet om liv efter døden i dag en minimal rolle inden for videnskaben. En del af
baggrunden for det manglende videnskabelige engagement kan findes i erfaringerne
fra den psykiske forskning. Som det danske selskabs historie illustrerer, har der været mange vanskeligheder forbundet med eksperimenter med spiritismen. Forsøg
med medier var svære at kontrollere, kritiske forskere opnåede sjældent positive
resultater, og det har ikke været muligt at udelukke bedrageri. Som følge af problemerne med spiritismen er den moderne parapsykologi gået andre veje. I dag bliver
eksperimenterne som regel foretaget med almindelige forsøgspersoner i stedet for
personer, som hævder at have særlige psykiske evner. Forskerne laver simple, kontrollerbare forsøg, den bliver gentaget i lange serier. Og forsøgene bliver herefter
vurderet ved hjælp af sandsynlighedsregning og statistik. En generel videnskabelig
accept har parapsykologien dog ikke opnået, og dens resultater er stadig omstridte.(77)
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SELSKABETS HISTORIE 1930-1980
H. Kromann Kristensen
Årene 1930-1949
I denne periode førte Selskabet et ret stilfærdigt liv. Der blev holdt foredrag, og
blandt foredragsholderne i 1930’erne kan nævnes pastor Svend Borregaard, læge
Otto Beyerholm, fru Johanne Stoltz, dr. phil. Konrad Simonsen, forfatterinden Olga
Eggers, parapsykologen, dr.phil. Gerda Walther, Tyskland, malerinden Else Hasselriis, forfatterne P.A. Rosenberg, Aage von Kohl og Laurs Nielsen samt psykoanalytiker, dr. phil. Sigurd Næsgaard. Desuden afholdtes clairvoyanceseancer med mediet
Emilie Nielsen og demonstration med mediet Anna Melloni - tidligere Rasmussen.
Nye egne lokaler
I 1931 flyttede man fra lokalerne på Gråbrødre Torv 7 til lokaler i Vestergade 7, hvor
biblioteket fik til huse. Desuden afholdtes her i en årrække mindre medlemsmøder,
der blev ledet af Johanne Stoltz.
Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer
I 1940 trådte Christian Winther tilbage som formand. Han afløstes af læge Aage
Marner.
Desuden indvalgtes i bestyrelsen i 1940’erne kontorchef C. L. Olsen, revisor H. C.
Steen Hansen, civilingeniør Knud Fæster og magister Mogens Højgaard.
Desuden må nævnes fabrikant Poul Thorsen, som var kasserer, og civilingeniør
Mogens Hjort. Deres funktionstid som bestyrelsesmedlemmer var dog af ret kort varighed.
Foredrag
Blandt foredragsholdere i 1940’erne kan nævnes speciallæge H. Reistrup, religionshistorikeren, cand. theol. Halvard Siiger, kontorchef Poul Borberg, grafologen Jesta
Berg, konservator Poul Flemming, civilingeniør Aage Slomann, fru Helene Zimmermann og civilingeniør H. Kromann Kristensen.
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Desuden må nævnes foredrag af Marner, Steen Hansen, Poul Thorsen og Mogens
Højgaard.
Lovændringer
I 1943 blev vedtaget lovændringer, hvoraf fremgår, at der oprettes et samarbejde
mellem Selskabet og Psykisk Oplysnings Forening.
Videre fremgår det, at der oprettes en bibliotekskomité, der har til opgave dels at
sikre bibliotekets bevarelse under alle forhold og dels at samarbejde med Amalie
Clausen komiteen.
Om sidstnævnte komité skal kort anføres, at den består af en repræsentant med
suppleant fra bibliotekskomiteen og tre repræsentanter med suppleant fra Psykisk
Oplysnings Forening, og at den har til opgave at administrere visse pengemidler hidrørende fra en arv efter fru Amalie Clausen, der i sit testamente havde givet anvisning på, hvorledes denne arv skulle anvendes.
I henhold til det i dette testamente indeholdte tilgår en del af nævnte midler Selskabets bibliotek i form af årlige udbetalinger, medens resten af midlerne anvendes til
formål, der vedrører Psykisk Oplysnings Forening, bl.a. således bevarelse af den
daværende formand for denne forening, grosserer I. S. Jensens omfattende samling
af billeder, m.m. fra spiritistiske seancer. (Disse tilskud til Selskabets bibliotek ophørte dog i løbet af 1990’erne (Red.)).
Videre kan nævnes bevarelse af madame d’Esperance’s urne på Bispebjerg Kirkegård. I denne forbindelse kan nævnes, at d’Esperance var et kendt engelsk medium,
der fødtes i London i 1855 og døde i København i 1919.
Nævnte samarbejde med Psykisk Oplysnings Forening medførte, at I. S. Jensen og
forretningsbestyrer Knud Schween indtrådte i bestyrelsen som repræsentanter for
denne forening.
Seancer på Københavns Universitet
På foranledning af Faustinus blev der i 1945 på Københavns Universitets psykologiske laboratorium afholdt nogle seancer med mediet Anna Melloni.
Formålet var en kontrol af de forsøgsresultater, som Fritz Grunewald og Chr. Winther havde opnået med dette medie i 1920’erne, og hvor der var tale om visse pendulsvingninger, som man mente skyldtes telekinese.
Om de nu opnåede forsøgsresultater blev der udsendt en foreløbig rapport, hvoraf
det fremgik, at der ikke var tale om telekinese, idet man fandt, at årsagen til pendulsvingningerne var mekaniske rystelser i det bord, hvorpå pendulophænget var anbragt.
Denne rapport og i øvrigt pressens udførlige omtale af seancernes forløb gav anled-
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ning til et voldsomt røre med tilhørende avispolemik.
Det førte bl.a. til, at Marner - der havde deltaget i nogle af de oprindelige forsøg
med mediet for år tilbage og desuden havde deltaget i en af de afholdte seancer på
Universitetet - i et avisindlæg kritiserede de nu anvendte forsøgsbetingelser. Men i
øvrigt ville han ikke kommentere de opnåede resultater, før en endelig, udførlig forsøgsrapport, der var stillet i udsigt, var fremkommet. Samme standpunkt indtog også
Chr. Winther.
Men en sådan forsøgsrapport er aldrig fremkommet trods indtrængende henstillinger
fra Marners side gennem 2-3 år efter 1945.
I 1946 udførte selskabet nogle eksperimenter med mediet og tankelæseren Kai Rau.
Kun tre personer havde her kendskab til opgaverne. En af disse personer fulgte
Rau, mens han gik omkring i en stor sal, dog uden at berøre ham. De to andre stod
i hver sin ende af salen. Alle tre tænkte på den temmelig komplicerede handling,
som skulle udføres. To af mændene tænkte ‖visuelt‖, og den tredje ‖auditivt‖, men
de havde ikke på forhånd aftalt noget indbyrdes. Rau udførte alle de tre meget komplicerede opgaver, præcis som de for kontrollens skyld var blevet nedskrevet, og
han sagde til og med de ord, som det havde været til hensigt at få ham til at sige i
visse situationer. Disse eksperimenter er blevet detaljeret beskrevet af dr. Poul
Thorsen i tidsskriftet Societa Italiana di Metapsichicha.
Årene 1950-1973
I 1950 trådte Aage Marner tilbage som formand. Han efterfulgtes af civilingeniør H.
Kromann Kristensen.
Samme år indvalgtes civilingeniør Aage Slomann i bestyrelsen, der foruden formanden bestod af Mogens Højgaard (næstformand), Steen Hansen (sekretær), C.L. Olsen (kasserer), Anker Engelund, Fæster, I.S. Jensen og Schween. Til sammenligning kan anføres, at bestyrelsen ved udgangen af 1973 bestod af H. Kromann Kristensen (formand), civilingeniør Niels Hvidtfeldt (næstformand), radiotekniker S. Hviid Christensen (sekretær), C. L. Olsen (kasserer) og ingeniør H. J. Langenholt.
Heraf var de fire første permanente bestyrelsesmedlemmer og Langenholt ordinært
bestyrelsesmedlem.
Desuden har cand. mag. Torkil Lund og stud. mag. Aage Skjelborg i en kortere årrække været medlemmer af bestyrelsen.
I denne ret lange periode svingede medlemstallet mellem 80 og 100.
Det årlige kontingent androg i 1950 12 kr. og i 1973 25 kr. I en mellemliggende periode havde det andraget 16 kr.
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Mødevirksomheden
I hvert vinterhalvår blev der normalt afholdt 7-8 møder for medlemmerne. At omtale
de mange foredragsholdere, der således har været gennem årene vil dog her føre
for vidt. Dog skal nævnes, at Slomann hvert år holdt mindst to foredrag, hvoraf det
ene havde titlen: ‖Fra parapsykologiens verden‖.
Det omhandlede, hvad der var sket inden for parapsykologien i det forløbne år, herunder beretning fra kongresser m.v., som Slomann havde deltaget i, f.eks. den internationale konference, som hvert år siden 1953, blev afholdt af ‖Parapsychology
Foundation‖, USA.
Selskabets 50 års stiftelsesdag blev fejret på et møde i november 1955, hvor lektor,
dr. phil. Bo Grønbech holdt et foredrag med titlen: ‖En udenforståendes betragtninger om parapsykologi‖.
Også 60 års stiftelsesdagen blev fejret. Det skete på et møde i november 1965, hvor
der blev holdt to foredrag. Det ene holdtes af fabrikant N. L. Faaborg og havde titlen:
‖Lidt om Selskabets stiftelse og de første år‖, medens det andet, der blev holdt af
Slomann, havde titlen: ‖Psykisk forskning i Danmark‖.
Hovedparten af møderne afholdtes i foredragssalen i Admiral Gjeddes Gård, Store
Kannikestræde 10, København. Efter foredraget var det skik og brug, at man samledes i ‖Kroen‖ samme sted, hvor man over en kop te drøftede foredraget eller andet
af interesse af parapsykologisk art.
Studiekredse
Studiekredse i parapsykologi - fortrinsvis for medlemmerne - har været afholdt med
Torkil Lund som leder i foråret 1955 og i vinterhalvåret 1957/58, med Slomann som
leder i efteråret 1968 og med cand. psych. Gert Rønsby som leder i efteråret 1972.
Det kan her nævnes, at man i den studiekreds, der blev afholdt i 1957/58 bl.a. havde
en aften med demonstration af telekinese med mediet Anna Melloni. Desuden blev
der afholdt en studiekreds i hypnose i foråret 1965 med Steen Hansen som leder.
Biblioteket
Bibliotekskomiteen bestod efter formandsskiftet i Selskabet i 1950 af Steen Hansen,
H. Kromann Kristensen og tidligere bestyrelsesmedlem Mogens Hjort, der tillige var
biblioteksleder.
I 1955 trådte Hjort tilbage som biblioteksleder. Han efterfulgtes af Slomann, der i
øvrigt var blevet indvalgt i bibliotekskomiteen i 1953.
Ved Slomanns død i 1970 overtoges posten som biblioteksleder af C. L. Olsen, der i
en årrække, efter at være blevet indvalgt i bibliotekskomiteen i 1959, havde bistået
Slomann med biblioteksarbejdet.
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I 1965 udtrådte Steen Hansen af bibliotekskomiteen. I stedet for valgtes Niels
Hvidtfeldt. Takket være Slomanns indsats modtog biblioteket gennem en lang årrække tilskud fra ‖Parapsychology Foundation‖, USA. Dette tilskud var voksende
med årene. I 1955 androg det således 100 dollars og i 1970 300 dollars.
Disse tilskud blev anvendt til indkøb af bøger og abonnement på tidsskrifter.
Desuden har biblioteket fra Amalie Clausen Komiteen modtaget et årligt tilskud, der
også har været voksende med årene. Det androg i 1953 350 kr. og i 1973 1200 kr.
Disse tilskud har været benyttet til afholdelse af en del af de løbende udgifter, f.eks.
til husleje for bibliotekslokalet, medens resten af disse udgifter er blevet afholdt af
Selskabet.
I øvrigt kan i denne forbindelse nævnes, at Marner, efter at være afgået som formand for Selskabet, fortsatte indtil 1959 som dets repræsentant i Amalie Clausen
Komiteen med C. L. Olsen som suppleant.
Derefter overtoges denne post af C. L. Olsen med H. Kromann Kristensen som suppleant. Hertil kan så føjes, at C. L. Olsen som det ældste medlem af Amalie Clausen
Komiteen blev valgt til formand for denne komité i 1963.
Biblioteket har i disse år testamentarisk modtaget mindre eller større bogsamlinger.
Bl.a. kan nævnes I. S. Jensens og Slomanns omfattende samlinger.
En gallupundersøgelse
I 1957 blev på Slomanns foranledning og med bistand fra Gallup Markedsanalyse
foretaget en undersøgelse af befolkningens indstilling til paranormale fænomener.
Undersøgelsen, der var muliggjort ved en økonomisk støtte på 500 dollars fra ‖Parapsychology Foundation‖, USA, omfattede et repræsentativt udsnit af befolkningen
på 6000 personer.
Af de opnåede resultater fremgik, at
- 11 % mener at have haft paranormale oplevelser
- 42 % mener ikke at have haft, men tror, at folk kan have paranormale oplevelser
- 23 % tror ikke, at folk kan have paranormale oplevelser
- 24 % ved ikke, om folk kan have paranormale oplevelser.
Desværre viste det sig, at kun meget få af dem, der havde haft paranormale oplevelser, var villige til at fortælle om dem, og endnu færre var villige til at give detaljer
ud over en første kortfattet beretning.
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Man fik altså, som Slomann har udtrykt det, ikke meget ud af denne undersøgelse.
Slomann udnævnt til præsident
På Selskabets ordinære generalforsamling i 1966 fik Slomann på forslag fra bestyrelsen tildelt titlen ‖præsident‖.
Forslaget var motiveret med en henvisning til Slomanns store arbejde for Selskabet,
ikke mindst hvad angår de betydningsfulde kontakter han havde skabt med udenlandske selskaber for psykisk forskning.
Psykisk forskning og den traditionelle psykologi
I ‖Dansk Psykolog Nyt‖, nr. 24, 1971, findes en artikel af Hans Hessellund og Poul
Olsen om psykisk forskning i Danmark.
Den var baseret på et interview, som forfatterne havde haft med Kromann Kristensen og Hvidtfeldt.
Indledningsvis anførtes i artiklen, at man umiddelbart skulle forestille sig, at psykologer skulle interessere sig for udforskningen af fænomener, som tilsyneladende altid
har interesseret mennesker (om ikke andet så at benytte lejligheden til at finde ud af,
hvorfor dette emne optager folk).
Det ville måske vise sig, at man fandt noget andet, end man traditionelt kunne forvente, f.eks. i retning af, at folketroen eller interessen faktisk var et udtryk for en taget virkelighed i form af en række upåagtede ressourcer, er til stede i mennesket,
f.eks. ESP, prækognition, telekinese osv.
Efter en omtale af Selskabets emneområder og aktiviteter konkluderes, at der ud fra
interviewet med repræsentanter for Selskabet for Psykisk Forskning (SPF) kan
trækkes to ting frem som væsentlige:
1. ‖Troen flytter bjerge‖. Og tro og overtro hører med som legitime forskningsområder for psykologer.
2. SPF viser, at den traditionelle psykologi burde tage andre emneområder op – især
med hensyn til ESP og PK - og behandle dem seriøst. Om ikke andet viser SPF os,
at folk - ofte uden videre teknisk eller teoretisk uddannelse - kan narre eksperter
med sindrige spøgelseskonstruktioner eller bankeånder. Desuden at der åbenbart er
‖mere mellem himmel og jord…Derfor er det relevant for os‖.
Årene 1974-1980
Med året 1974 indledtes et nyt kapitel i Selskabets historie, idet der i dette år blev
truffet aftale om et samarbejde med Strubes Forlag.
Aftalen, der blev godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling i 1974, gik ud
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på følgende:
1. De hidtidige medlemmer af Selskabet fortsætter fra 1. januar 1975 som medlemmer mod at betale årligt 50 kr., der dækker medlemskab og abonnement på det
af Strubes Forlag udgivne tidsskrift ‖Psykisk Forum‖.
2. Hidtidige abonnenter på ‖Psykisk Forum‖ bliver mod at betale nævnte beløb på 50
kr. automatisk medlem af Selskabet.
Samtidig bliver ‖Psykisk Forum‖ kontaktblad for Selskabet med forlagshandler Povl
Strube som redaktør. I aftalen indgik også visse overgangsordninger for resten af
året efter nævnte generalforsamling i 1974. Aftalen medførte en betydelig vækst i
medlemstallet, idet dette steg fra omkring 100 i 1974 til ca. 1000 i 1975. Dette medlemstal har i de følgende år holdt sig nogenlunde uforandret med kun mindre ændringer i snart positiv og snart negativ retning.
En forløber for samarbejdet med Strubes Forlag
Den 28. marts 1974 afholdtes på Københavns Universitet en gæsteforelæsning af
professor i psykologi ved Universitetet i Freiburg, Tyskland, dr. Hans Bender.
Forelæsningen, ved hvilken lektor Hans Palmqvist fra Psykologisk Laboratorium bød
velkommen på universitetets vegne, omhandlede ESP-fænomener og telekinese.
Desuden var der den 29. marts 1974 arrangeret et møde for Selskabets medlemmer, hvor dr. Hans Bender talte om parapsykologi og spiritisme.
Det økonomiske grundlag for gæsteforelæsninger og for Benders besøg i øvrigt var
tilvejebragt ved et tilskud på 450 dollars, som Selskabet havde fået fra ‖Parapsychology Foundation‖ i USA.
Ved tilrettelæggelsen og ved gennemførelsen af nævnte to arrangementer, der fik et
vellykket forløb, havde Selskabet et udmærket samarbejde med Povl Strube, der
forestod en omfattende agitation med omtale forud i dagspressen, m.v. og indbydelse af særligt interesserede, bl.a. også til en reception, som blev afholdt for Hans
Bender som en afslutning på besøget.
Foredragsvirksomheden
Med de forøgede kontingentindtægter, som det voksende medlemstal medførte, blev
det muligt at invitere kendte udenlandske parapsykologer og psykiske forskere til
afholdelse af foredrag for medlemmerne. Hertil bidrog også tilskud, som Selskabet
modtog fra ‖Parapsychology Foundation‖ til dette formål. Blandt sådanne foredragsholdere kan for perioden 1974-79 nævnes: Dr. Helmuth
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Schmidt, USA, direktør W. G. Roll, USA, dr. Heinz C. Berendt, Israel, dr. Montague
Ullman, USA, forfatteren Guy Lyon Playfair, England, professor Martin Johnson,
Holland (tidligere Sverige), dr. Hans Naegeli, Schweiz, dr. Jerry Solfvin, USA, dr. Z.
V. Harvalik, Tyskland, universitetslektor Rolf Ejvegård, Sverige, dr. Vilhelm
Schjelderup, Norge, dr. Stanley Krippner, USA, pyramideforskeren Bill Cox, USA,
Swami Sivalingam, Indien, biofysikeren Jan Fjellander, Sverige, dr. Milan Ryzl, USA
og dr. Leon P. Cortes, England.
Videre kan nævnes demonstration af clairvoyance ved mediet Cecily Moore og foredrag herom ved ingeniør Bob Moore, begge fra England.
Desuden kan nævnes et foredrag om det psykiske center Finhorn i Skotland med to
talere herfra: Peter Caddy og Michael Lindfield.
Blandt de hjemlige foredragsholdere for den samme periode kan nævnes cand.
scient. Jon Brüel, biofysiker Scott Hill, civilingeniør K. Leth-Espensen, cand. psych.
Gert Rønsby, adjunkt, mag.art. Erik Hoffman, civilingeniør Mogens Asmussen, cand.
psych. Preben Sørensen, forlagsboghandler Klaus Aarsleff, Swami Yoga Arvin,
cand. psych. Ole Kromann, astrolog Johan Hjelmborg, forfatteren, major Knud Janson, professor, dr. med. ben Plum, civilingeniør Hagen Hasselbalch og forfatteren
Ulf Gudmundsen.
Disse foredrag afholdtes alle i København. Enkelte af dem blev gentaget i Århus,
hvor der i årene 1977-79 blev afholdt i alt 6 sådanne foredrag.
Andre arrangementer
I 1974-76 afholdtes hvert år et psykisk sommerstævne af 2 dages varighed på
‖Byggecentrum‖ i Middelfart.
Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af disse stævner blev forestået af Jonna og
Povl Strube, og blandt foredragsholderne kan nævnes det svenske medie, forfatterinden Astrid Gilmark, dr. phil. Poul Goos, hypnotisøren Eigil Hau, direktør Ben Saxe
og forfatterne Erich von Däniken, Frede Melhedegaard og Helmer Fogedgaard.
Desuden kan nævnes Jon Brüel, Gert Rønsby, Klaus Aarsleff, Scott Hill og Johan
Hjelmborg.
I vinterhalvåret 1978/79 blev afholdt et aftenkursus i parapsykologi og parafysik med
Scott Hill og Gert Rønsby som lærere. Tilslutningen til dette kursus var så stor, at
det måtte deles op i 3 hold med omkring 25 deltagere hvert hold.
Udvidelse af bestyrelsen
Det forøgede medlemstal, som samarbejdet med Strubes Forlag medførte, havde til
følge, at bestyrelsen fandt det ønskeligt med en udvidelse. Det skete på den ordinære generalforsamling i 1975, hvor følgende blev nyvalgt:
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Civilingeniør Tue Hauge Bertelsen, Jon Brüel, Scott Hill, Jonna Strube og Povl
Strube. I de følgende år skete der enkelte ændringer af bestyrelsen med det resultat, at bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i 1980 bestod af følgende
personer: H. Kromann Kristensen (formand), Niels Hvidtfeldt (næstformand), C. L.
Olsen (kasserer), civilingeniør Niels Jensen (sekretær), Tue Hauge Bertelsen, psykolog Kaare Claudewitz, kartograf Niels Hansen, Scott Hill, Inger Rohmann, Gert
Rønsby, Jonna Strube og Povl Strube. Blandt disse var C. L. Olsen biblioteksleder,
idet han dog blev bistået i dette arbejde af Kaare Claudewitz og Niels Jensen.
Hertil kan så føjes, at Scott Hill gennem sin deltagelse i forskellige internationale
psykiske kongresser og konferencer, som har været afholdt i de senere år, har medvirket til genoptagelse af den kontakt med udenlandske psykiske selskaber og organisationer, som Selskabet tidligere har haft, men som blev afbrudt i nogen grad ved
Åge Slomanns død i 1970.
International konference
I dagene 25-27. august 1976 afholdt Parapsychology Foundation, USA, sin 25. internationale konference. Den fandt sted i København og omhandlede parapsykologiens filosofi. Parapsychology Foundation var på konferencen repræsenteret ved
præsidenten, Eileen Coly, der bød velkommen, og ved Allan Angoff, der i en indledningstale omtalte den første internationale psykiske kongres i 1921 i København og
Carl Vetts indsats ved denne og de efterfølgende internationale psykiske kongresser
i Warszawa, Paris, Athen og Oslo. Angoff føjede til, at med afholdelse af disse kongresser var grundlaget skabt for de internationale konferencer, som Parapsychology
Foundation har afholdt siden 1953.
Som observatører ved konferencen deltog fra dansk side bl.a. Kaare Claudewitz,
Scott Hill, H. Kromann Kristensen, fysiker R. D. Mattuck og tandlæge, cand. psych.
Ellen Wesche. Blandt andre observatører kan nævnes Heinz C. Berendt, Israel, og
W. G. Roll, USA, og - blandt foredragsholderne - Hans Bender, Tyskland, og Rolf
Ejvedgård, Sverige. De har alle, jvf. hvad tidligere er anført, holdt foredrag i Selskabet.

SELSKABETS HISTORIE 1980-2005
Kaare Claudewitz
Efter den ordinære generalforsamling i april 1980 bestod bestyrelsen af flg. personer: Civilingeniør H. Kroman Kristensen (formand), civilingeniør Niels Hvidtfeldt
(næstformand), kontorchef C. L. Olsen (kasserer og bibliotekar), civilingeniør Niels
Jensen (sekretær), Tue Hauge Bertelsen, Kaare Claudewitz, kartograf Niels Hansen, biofysiker Scott Hill, Inger Rohmann, cand.psych. Gert Rønsby, forlagsboghandler Povl Strube og Jonna Strube. På samme generalforsamling var det også
blevet besluttet at oprette en forskningsfond, som skulle støtte den parapsykologiske
forskning i Danmark.
I 1982 deltog Scott Hill og Kaare Claudewitz som repræsentanter for selskabet i det
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engelske Society for Psychical Research’s 100-års jubilæumskongres, som blev
afholdt på universitetet i Cambridge. Kaare Claudewitz præsenterede her et indlæg
om fysikeren Helmut Schmidts ESP-eksperimenter med kvantemekaniske tilfældighedsgeneratorer.
I 1974 havde selskabet vedtaget at indgå et samarbejde med Strubes Forlag. ‖Psykisk Forum‖, som Povl Strube var redaktør af, blev herefter kontaktblad for selskabets medlemmer, og dette medførte en tidobling af medlemsantallet (fra ca. 100 til
over 1.000). I 1982 meddelte Povl Strube imidlertid, at han ønskede at ophøre med
at udgive Psykisk Forum. I stedet havde han fået tilsagn fra redaktør Steen Landsy
om at ‖Nyt Aspekt‖ kunne blive kontaktblad for selskabet fremover. Dette mødte
imidlertid modstand fra flere bestyrelsesmedlemmer, og efter en heftig debat vedtog
man at lade tidsskriftet ‖Det Ukendte‖, som blev udgivet af forlagsredaktør Klaus
Aarsleff, blive kontaktorgan for selskabet fremover. Et flertal af bestyrelsen anså
nemlig ‖Det Ukendte‖ for at være mere seriøst mht. parapsykologisk forskning end
‖Nyt Aspekt‖. Beslutningen medførte, at og Povl og Jonna Strube udtrådte af bestyrelsen, og Klaus Aarsleff blev indvalgt i stedet. I perioden 1974-1980 var kontingentet 30 kr. årligt. I 1981 blev kontingentet forhøjet til 75 kr. årligt.
I 1982 modtog selskabet en arv på 130.000 kr. til brug for psykisk forskning. Man
arvede også 50.000 kr. efter enken fra selskabets afdøde bibliotekar Aage Slomann.
Pengene blev anbragt i sikre værdipapirer, og renterne heraf blev i de efterfølgende
år brugt til bogindkøb. Selve driften af biblioteket betaltes dog fortsat af selskabet.
En bibliotekskomite stod for indkøb af bøger mv. til biblioteket.
I 1982 blev selskabet opsagt fra bibliotekslokalerne, som var beliggende på Ny Vestergade 7 i København, og biblioteket blev herefter flyttet ud på Peter Bangs Vej
228. De nye lokaler var betydeligt større end i Ny Vestergade, og der blev således
plads til at de mange bøger, som hidtil havde været nedpakket i kasser, nu kunne
stilles frem på udlånsreolerne. Kaare Claudewitz overtog i øvrigt posten som kasserer og bibliotekar efter C. L. Olsens død.
En søndag i april 1983 afholdt selskabet en aktivitetsdag, som startede med den
ordinære generalforsamling og efterfulgtes af et foredrag om ESP og hypnose af dr.
John Palmer fra Universitetet i Utrecht. Herefter fortalte psykolog Ole Kromann om
vandsøgning med pilekvist. Scott Hill redegjorde for det såkaldte Philip-eksperiment,
hvor en spiritistgruppe fremmanede deres egen ånd. Der blev endvidere vist en film
om gruppens arbejde. Derpå blev der efter en indledning af Kaare Claudewitz vist en
dokumentarfilm fra 1920’erne om den 12-årige pige Eleonore Zugun, der var offer
for både poltergeister og stigmatisering af en særlig uhyggelig art. Til sidst afholdt
Arne Christensen et foredrag om radioni.
I 1984 afholdt selskabet endvidere som de første herhjemme et foredrag om vandfødsler med en russisk healer. Til dette foredrag, som blev afholdt ude på universitetet på Amager, kom der op mod 400 tilhørere, heriblandt mange læger og jordmødre. Metoden blev siden indført på flere af landets fødeklinikker.
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Nye bestyrelser
I januar 1985 døde selskabets mangeårige formand H. Kromann Kristensen og
mag.art. i filosofi Leif Mikkelsen, som var indtrådt i bestyrelsen i 1984, blev herefter
valgt til ny formand. Leif Mikkelsen var ekstern lektor og havde afholdt kurser på Københavns Universitet i parapsykologi og filosofi. Kromann Kristensens bestyrelsespost blev overtaget af hans nevø psykolog Ole Kromann. Den efterfølgende periode
var præget af ro og stabilitet for selskabet. Man afholdt jævnligt foredrag, og det lykkedes bl.a. at få den kendte anti-psykiater R. D. Laing til at afholde et foredrag om
sine paranormale oplevelser for selskabet. I denne periode oprettede man også en
‖spøgelsespatrulje‖, som skulle køre ud og undersøge huse, hvor der tilsyneladende
foregik paranormale fænomener. I 1985 afholdt den dansk-amerikanske parapsykolog dr. William G. Roll endvidere et foredrag for selskabet om poltergeister.
I slutningen af 1986 meddelte Leif Mikkelsen imidlertid, at han ikke længere kunne
afse den nødvendige tid til det mere og mere omfattende formandsarbejde. Bestyrelsen valgte herefter psykolog Kaare Claudewitz som ny formand og Leif Mikkelsen
blev i stedet næstformand. På generalforsamlingen i foråret 1987 blev der indvalgt
flere nye personer i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen bestod herefter af flg. personer: Kaare Claudewitz (formand), Leif Mikkelsen (næstformand), Niels Jensen, Merete Kruuse (bibliotekar), Klaus Aarsleff, psykologerne Ole Kromann, Else Kammer
Laursen og Gert Rønsby, stud.polyt. Erik Østergaard Nielsen, ingeniør Carl Ulrich
Holten (sekretær), psykolog Lene Handberg, revisor Niels Bille, Keld Thystrup og
Anders Vejen. De fire sidstnævnte var nyvalgte. I den efterfølgende tid blev det vedtaget at oprette en midtjysk afdeling af selskabet med C. U. Holten som leder. Det
var primært hans fortjeneste, at medlemstallet vest for Storebælt blev firedoblet. I
1989 blev han derfor udnævnt til æresmedlem af selskabet. Efter Holtens død i 1990
udskilte denne afdeling sig imidlertid fra selskabet. Den blev således videreført som
en helt ny forening under navnet ‖Hernings Parapsykologiske Forening‖.
Selskabet besluttede desuden i løbet af 1987 at udgive sit helt eget medlemsblad.
Man begyndte at arrangere ‖kaffe-møder‖, hvor medlemmerne kunne mødes under
mere private former og diskutere paranormale emner. Man afholdt også i 1987 et
arrangement omhandlende den indiske guru Sai Baba med to meget forskellige foredragsholdere, Karl Aage Jensen og tryllekunstneren Ruddi Frank. Sidstnævnte
fortalte bl.a. om hvordan man som illusionist manipulerer publikum. Til dette arrangement var der over 220 deltagere. I løbet af 1987 steg medlemstallet fra 310 til 416
medlemmer.
En del af de nye medlemmer i bestyrelsen udtrykte ret hurtigt ønske om en kursændring i selskabet i retning mod det mere okkulte og ‖folkelige‖, dvs. med flere ‖populære‖ foredrag, men dette ønskede flere af de gamle bestyrelsesmedlemmer ikke at
efterkomme. Denne splid var på mange måder en genopblussen af den gamle fløjkrig, som havde præget selskabet i de allertidligste år (se Kragh, 2003).
I slutningen af 1987 brød uenigheden ud i lys lue i forbindelse med behandlingen af
en ansøgning til forskningsfonden fra tre personer, som ønskede at optage en dokumentarfilm om Kalahari-buskmændenes trancedans. Både formanden og næst-

42

formanden fastholdt, at der her mere var tale om en etnografisk eller antropologisk
ekspedition end om reel parapsykologisk forskning. De ønskede, at selskabet skulle arbejde mere seriøst og kritisk, og at forskningsfonden skulle støtte laboratorieforsøg i stedet for. Efter en hidsig debat blev det imidlertid alligevel vedtaget med et
meget knebent flertal at støtte det omtalte projekt med 20.000 kr. (ca. 1/3 af selskabets daværende egenkapital). Dette drænede for alvor kassen og medførte at både
formanden og næstformanden i protest trak sig ud af bestyrelsen. De bevarede dog
deres pladser i bibliotekskomiteen i de følgende tre år. Formandsposten blev herefter i december 1987 overtaget af Erik Østergaard-Nielsen og Else Kammer Laursen
blev ny næstformand. Erik Østergaard-Nielsen havde i øvrigt tidligere siddet i ledelsen for ERGO (ESP Research Group Organization), en privat forskningsorganisation
dannet i 1974, hovedsagelig bestående af ingeniørstuderende.
I medlemsbladet fra april 1988 redegjorde Claudewitz og Mikkelsen for deres opfattelse af situationen i selskabet og kritiserede beslutningen omkring ‖buskmandsprojektet‖, som efter deres mening intet havde at gøre med parapsykologisk forskning. De kritiserede også den mere og mere useriøse linie i medlemsbladet. Klaus
Aarsleff svarede hertil: ‖Der kommer intet godt ud af at forsøge at reducere menneskets mest gådefulde anlæg og kræfter til materielle fænomener. At trække sjælens
mysterier ind i laboratoriet svarer nærmest til at spille Mozart på en synthesizer. Det
er simpelthen dødens pølse.‖ Denne opfattelse deltes også af Else Kammer Laursen. Hendes indlæg i medlemsbladet forud for generalforsamlingen i maj 1988 udgør et helt centralt skrift i selskabets nyere historie. Jens Laigaard (1997) skrev, at
‖det markerede den officielle overgang fra objektiv videnskab til subjektiv dyrkelse af
mystikken.‖ Hun skrev således: ‖Kaare og Leif er tilhængere af en gammelakademisk synsmåde. De sidder pænt på deres stole og venter på, at en dag vil det endelige uigendrivelige parapsykologiske bevis komme dumpende ned fra himlen, og en
stor rar akademisk professor vil komme tililende og lægge sin faderlige hånd på deres skuldre og takke dem for deres store langmodighed og rette tænkemåde. Andre
mennesker, deriblandt jeg selv, er egentlig stort set ligeglade med sligt. Vi har transcenderet vores autoritetsproblemer i rimelig grad og efterhånden mistet den høflige
tålmodighed, som aldrig nogensinde vil blive honoreret. Hvis parapsykologien ikke er
særlig accepteret på bjerget, hvorfor skulle vi så ikke i stedet beslutte at acceptere
den for os selv og starte derfra? Nogle af os har parapsykologiske oplevelser jævnligt. Behøver vi en professor til at bekræfte det? Vi ved det selv.‖ Parapsykologi, fortsatte hun, handler også om mod til at definere og følge egne veje, skabe sin egen
identitet – og ikke mindst lydhørhed over for, hvad medlemmerne kan fortælle om
fantastiske ting. Det er der, den levende parapsykologi blomstrer, og det er der, jeg
tror mange af os gerne vil hen.‖
Og det kom de. På generalforsamlingen i maj 1988 blev et forslag fra den tidligere
formand og næstformand om en generel opstramning af selskabets videnskabelige
profil nedstemt med et stort flertal. På trods af en klar paragraf i selskabets love om
at man skulle undersøge parapsykologiske fænomener i en ‖fordomsfri og videnskabelig ånd‖ sagde selskabet farvel til den videnskabelige metode og kastede sig i stedet ud i New Age-sødsuppen. Bortset fra et enkelt foredrag i 1989 af professor Preben Plum om naturvidenskab og parapsykologi blev det småt med seriøse arrangementer. De følgende år blev der således i selskabets regi afholdt foredrag om jord-
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stråler, pendulering, ‖ånden i glasset‖, numerologi o.lign. Der blev heller ikke mere
inviteret udenlandske forskere til at holde foredrag.
I et sidste indlæg i medlemsbladet i juni 1988 skrev Claudewitz og Mikkelsen bl.a.:
‖For os er det ikke nok at tro, vi må ærlig talt have nogle beviser, og her er den videnskabelige metode efter vores mening den bedste til at konstatere om et fænomen er objektivt eksisterende eller ej. Hvilken metode skal vi ellers bruge til at konstatere hvad der er sandt og hvad der er falsk? Formålet med den videnskabelige
metode er jo netop at komme ud over sine egne personlige fordomme og oplevelser.‖
Der kom aldrig noget svar på dette indlæg fra den okkulte fløj af selskabet. Paradoksalt nok bibeholdt man dog i årene fremover den omtalte paragraf om videnskabelighed i foreningens love.
Nye tider
På generalforsamlingen i 1988 blev der indvalgt tre nye medlemmer i bestyrelsen:
Anton Ipsen, Jørgen Waltersdorff og Jens Christian Larsen, som overtog posten
som kasserer. I perioden 1984-1989 fastholdt man et medlemskontingent på 100 kr.
årligt. Først i 1990 vedtog man at forhøje kontingent til 150 kr.
I årene 1986-1990 steg medlemstallet støt, men på trods heraf fik selskabets økonomi det generelt dårligere. Regnskabet for 1988 udviste således et underskud på
over 33.000 kr. Det var særligt omkostninger til trykning og udsendelse af medlemsbladet, som vejede tungt på budgettet. Med kontingentforhøjelsen i 1990 forbedrede
man imidlertid for en kort periode økonomien.
Medlemsbladet udkom med jævne mellemrum i de efterfølgende år, men parapsykologisk forskning blev stort set ikke omtalt. Det var fuldt af hvad medlemmerne kunne
fortælle om fantastiske ting. Alt kunne bruges, intet var for ringe. I medlemsblad nr. 3
fra 1992 fik et medlem således mere end ni sider til at fortælle om hvordan hun havde kommunikeret med rumvæsener ved hjælp af sit pendul. Bunden syntes at være
nået.
Efter generalforsamlingen i maj 1990 bestod bestyrelsen af flg. personer: Erik
Østergaard-Nielsen (formand), Else Kammer Laursen (1. næstformand), Klaus
Aarsleff (2. næstformand), Jens C. Larsen (kasserer), Merete Kruuse (bibliotekar),
Anton Ipsen, Ole Kromann, Jørgen Waltersdorff, Jette Jøker, Marianne Søndergaard
og Gert Rønsby. Efter generalforsamlingen i 1991 udtrådte Else Kammer Laursen,
Jens C. Larsen og Jørgen Waltersdorff.
I 1991 døde civilingeniør Niels Jensen, som havde været medlem af bestyrelsen i en
lang årrække. Han var nogen tid forinden blevet udnævnt til æresmedlem, og han
var nok det sidste virkelig videnskabeligt orienterede medlem af bestyrelsen. I 1990
udgav han en bog om sine eksperimenter med remote viewing eller fjernopfattelse.
Disse eksperimenter var en gentagelse af de amerikanske fysikere Puthoff og Targs
forsøg, og Niels Jensens resultater var på mange måder opsigtsvækkende.
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I 1991 forlod Erik Østergaard-Nielsen formandsposten. I stedet blev skolelærer Harald G. Jensen valgt til ny formand. Han havde på generalforsamlingen i maj 1991
stillet forslag om definitivt at slette ordet ‖videnskabelig‖ fra selskabets formålsparagraf, men det var blevet nedstemt. Han sad dog kun på formandsposten i få
måneder, hvorefter han i efteråret 1991 udtrådte af bestyrelsen. I de efterfølgende
tre år kunne man ikke blive enige om at udnævne en ny formand, og selskabet ledtes i stedet af en bestyrelse, hvor Anton Ipsen var både næstformand og kasserer. I
denne periode var der desværre også en del rod i regnskaberne, og der blev ikke
forelagt et revideret regnskab i forbindelse med generalforsamlingerne. Først i slutningen af 1994 besluttede man at vælge revisor Niels Bille, som ellers havde forladt
bestyrelsen i 1989, til ny formand. I 1995 bestod bestyrelsen således af flg. personer: Niels Bille (formand), Anton Ipsen (næstformand), Mikkel Nancke-Krogh (kasserer), Børge Larsen (sekretær) og Ib Berglund.
Efter generalforsamlingen i 1996 bestod bestyrelsen af flg. personer: Niels Bille
(formand), Christian Moldt-Jørgensen (næstformand), Kaj Ewon (kasserer og sekretær), Birgit Tofte-Hansen (bibliotekar), Bo Jarl (redaktør), Inga Caspersen og Monica
Petersen. I 1996 fik man bl.a. den kendte hypnotisør Ali Hamann til at afholde et foredrag for selskabet.
Efter generalforsamlingen i 1997 bestod bestyrelsen af flg. personer: Niels Bille
(formand), Christian Moldt-Jørgensen (næstformand), Kaj Ewon (sekretær og kasserer), Børge Larsen (bibliotekar), Bo Jarl (redaktør) og Inga Caspersen.
I 1997 optog DR TV et interview til Søndagsmagasinet med professor Preben Plum
ude på selskabets bibliotek.
Ved den ordinære generalforsamling i 1998 blev Karsten Lundsgaard indvalgt i bestyrelsen og blev samtidig ny bibliotekar. Han gik straks i gang med at opfylde en
mangeårig drøm for selskabet, nemlig at registrere samtlige biblioteksbøger (ca.
4.300) på EDB. Man fik desuden oprettet en hjemmeside med domænenavnet
www.parapsykologi.dk, som selskabet også har i dag.
Medlemstallet begyndte imidlertid at gå mere og mere nedad, indtil man kun havde
omkring 100 medlemmer tilbage. Dette gjorde det næsten umuligt at betale alle de
faste udgifter i forbindelse med opretholdelsen af bibliotekslokalerne på Peter Bangs
Vej. I de foregående år var der kun meget sporadisk blevet indkøbt bøger til biblioteket, og i så fald var der mest tale om New Age litteratur. Abonnementerne på de tre
mest betydningsfulde parapsykologiske tidsskrifter, dvs. Journal of the Society for
Psychical Research, Journal of the American Society for Psychical Research og
Journal of Parapsychology, var ophørt efter 1990. Dette må nok også ses som en
konsekvens af generalforsamlingsbeslutningen i 1988 om at undgå for megen ‖videnskabelighed‖. For at afhjælpe den dårlige økonomi begyndte man i 1997 at optage diverse kommercielle annoncer i medlemsbladet, herunder bl.a. biografannoncer.
Bestyrelsen ønskede at ændre selskabets navn, man brød sig ikke om ordet ‖forskning‖, og man ville også gerne ændre paragraffen om at selskabets formål er at
‖drøfte og undersøge parapsykologiske fænomener i en fordomsfri og videnskabelig
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ånd‖. Man ønskede således at ordet ‖videnskabelig‖ skulle slettes, noget som ellers
havde været helt essentielt for selskabets virke siden dets stiftelse i 1905. På generalforsamlingen i 1998 lykkedes det så at få vedtaget at ændre selskabets navn til
‖Dansk Parapsykologisk Forening‖ (DPF) og at få strøget ordet ‖videnskabelig‖ fra
formålsparagraffen. Imidlertid var dette i stærk modstrid med selskabets ånd. Det
ville svare til at ændre en frimærkeklub til en møntklub. DPF var altså med andre ord
en helt ny parapsykologisk organisation i Danmark og kom i princippet ikke til at adskille sig fra andre okkulte bevægelser.
Den 29. september 1999 indkaldte den tidligere næstformand for selskabet, Anton
Ipsen, imidlertid til en generalforsamling, hvor Selskabet for Psykisk Forskning blev
retableret. Der blev her valgt en bestyrelse, som bestod af flg. personer:
Cand.psych. Gert Rønsby (formand), cand.psych. Ole Kromann (næstformand), Anton Ipsen (kasserer), mag.art.psych. Kaare Claudewitz (sekretær) og mag.art. et
cand.theol. Leif v.d. Wehl Mikkelsen.
I slutningen af 1999 blev den nye bestyrelse orienteret om at Dansk Parapsykologisk
Forening havde opsagt bibliotekslokalerne på Peter Bangs Vej og opmagasineret
bøgerne hos et flyttefirma. Ikke længe herefter kom der underretning om at biblioteket var sat til salg for en pris af 50.000 kr. Da bestyrelsen for SPF var af den klare
opfattelse, at DPF på ingen måde havde ret til at foretage et sådant skridt, blev det
besluttet at indgive en politianmeldelse mod DPFs bestyrelse. Denne anmeldelse
standsede foreløbig deres planer om at sælge biblioteket. I efteråret 2000 havde
biblioteket imidlertid været opmagasineret hos flyttefirmaet i mere end et år, og regningen for opbevaringen af bøgerne var efterhånden løbet op i 20.000 kr. Blev regningen ikke betalt, ville bøgerne blive solgt på en tvangsauktion. Efter en del besvær
lykkedes det imidlertid for selskabets bestyrelse at rejse beløbet, og biblioteket blev
endeligt frikøbt.
Der var imidlertid ikke midler til at leje nye bibliotekslokaler, så bøgerne blev i de
efterfølgende tre år opbevaret på et høloft i provinsen. Først i 2003 lykkedes det at
finde et godt kælderlokale i København til en rimelig leje. I dag er biblioteket beliggende på Vester Voldgade 94.
I år 2000 ophørte DPF i øvrigt helt med at eksistere som forening.
Den langsomme genopbygning af selskabet
De første år efter 1999 var svære for selskabet, idet man i bogstaveligste forstand
måtte starte fra et nulpunkt. Men efterhånden begyndte medlemmerne fra DPF at
melde sig ind, og økonomien begyndte langsomt at forbedre sig. I år 2000 fastsattes
kontingentet til 100 kr., men steg fra og med 2002 til 140 kr. årligt. I begyndelsen var
det mest bestyrelsesmedlemmerne, som afholdt foredrag, og her bør særligt formanden Gert Rønsbys indsats fremhæves. Efterhånden fik man dog råd til at invitere udefra kommende foredragsholdere.
Det har været magtpåliggende for den nye bestyrelse at forsøge at vende tilbage til
den videnskabelige grundholdning og informere seriøst om paranormale fænome-
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ner.
Nogle af de oprindelige love blev revideret på generalforsamlingen i år 2000, bl.a.
reglen om at der kan være op til 14 medlemmer i bestyrelsen. Dette ændredes til syv
og kravene for at blive bestyrelsesmedlem skærpedes, f.eks. skal man nu have været medlem i mindst tre år af selskabet eller være indstillet enstemmigt af bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen i maj 2001 bestod bestyrelsen af flg. personer: Cand.
psych. Gert Rønsby (formand), mag.art. et cand.theol. Leif v.d. Wehl Mikkelsen
(næstformand), mag.art.psych. Kaare Claudewitz (sekretær og kasserer),
cand.scient.soc. Pelle Goldin, teknisk assistent Connie Michelsen og cand.psych.
Ole Kromann. I juni 2001 begyndte man at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne,
som Pelle Goldin var redaktør af.
Af de foredrag, som er blevet afholdt i de sidste fem år, kan bl.a. nævnes flg.: Den
skjulte virkelighed (Pelle Goldin), Psykoterapi og shamanisme (Kaare Claudewitz),
Eksorcisme (Gert Rønsby og Leif v.d. Wehl Mikkelsen), Ud-af-kroppen oplevelsen
(Jan Dupont), Multi-inkarnationsterapi (dr. Gina Kästele, Tyskland), Tonen fra Himlen (Githa Ben-David), Shamanisme (Dorthe Kristensen), Jung og synkronicitet (Gert
Rønsby), Jung og alkymien (Kirsten Jacobsen), Sjæl og legeme (Oliver Kauffmann),
Shamanism and the Personal Totem Pole (dr. Stephen Gallegos, USA), Edgar
Cayce (Anne og John Pedersen), Om værket ‖Vandrer mod Lyset‖ (Oscar Andersen), Astrologi og skepticisme (Leif v.d. Wehl Mikkelsen), Om parapsykologiske oplevelser (dr. Ulla Böwadt), Apparitions of the Dead (prof. Erlendur Haraldsson, Island), Fjernhealing af planter (Marzcia Techau), Catching PSI in the Laboratory (dr.
Adrian Parker), Poltergeist and Murder (dr. William G. Roll) samt Possible Geomagnetic Field Effects in Paranormal Phenomena (prof. Stanley Krippner, USA).
Selskabet deltog også i forskellige messer, bl.a. ‖Mystikkens Verden‖ i KB Hallen og
‖Sind-Krop-Ånd‖ i Falconer Centret. På disse messer holdt henholdsvis Gert Rønsby, Leif v.d. Wehl Mikkelsen og Kaare Claudewitz foredrag.
Ved generalforsamlingen i maj 2003 blev zoneterapeut Søren Lund indvalgt som nyt
medlem i bestyrelsen, og han blev en væsentlig drivkraft i forbindelse med retableringen af biblioteket i de nye lokaler på Vester Voldgade. I 2003 indgik Selskabet et
bibliotekssamarbejde med Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (PSKH), som
er et selskab, der er tilknyttet Dansk Psykolog Forening. Samarbejdet indebærer, at
PSKH betaler en månedlig leje for at få opbevaret deres bøger, og samtidig får deres medlemmer adgang til at låne bøger fra vores samling.
I 2003 holdt selskabets formand Gert Rønsby et foredrag om ‖Trancetilstande og
deres betydning for parapsykologiske tilstande‖ for PSKH, og det var første gang i
56 år, at der blev afholdt et foredrag om parapsykologi i psykologforeningens lokaler
i Stockholmsgade.
I årene 2003-2005 afholdt selskabet i alt fem kurser i visualiseringsmetoden ‖Den
Personlige Totempæls Proces‖ med den amerikanske psykolog dr. Stephen Galle-
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gos, som tillige er shaman, og igennem disse kurser fik selskabet mange nye medlemmer, heriblandt en del psykologer. I slutningen af 2003 nåede medlemstallet
således op på 143, men det faldt dog noget tilbage i 2004. Som tak for sin indsats
for selskabet blev dr. Gallegos enstemmigt valgt til æresmedlem på den ordinære
generalforsamling i maj 2004. I 2004 afholdt selskabet endvidere et kursus i Tankefelt terapi med den norske psykolog Gunnar Sørbotten. Der deltog 22 personer, og
kurset var en stor succes.
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SELSKABETS FORMÆND 1905-2005
1905-1910

Direktør, cand.mag. Julius Schiøtt

1911-1914

Ingeniør Severin Lauritzen

1914-1917

Overretssagfører Viggo Ottosen

1917-1920

Professor, dr.phil. Vilhelm Grønbech

1920-1921

Professor, dr.med. August Wimmer
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Professor, dr.phil. Kort K. Kortsen
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JULIUS SCHIØTT
Københavns populæreste mand

Suzanne Bang
Julius Schiøtt bestred mange poster i sin levetid: Direktør for Zoologisk Have i København og den første formand for Selskabet for Psykisk Forskning samt journalist, lærer og
redaktør.
Julius Schiøtt blev født i Hospitalsgade i Horsens d. 14. december 1856, som søn af
murermester Peter Schiøtt. Han blev student i 1874 fra Horsens lærde skole.
Herefter tog han til København, hvor han studerede fransk på Universitetet, og
tog en magistergrad i 1880.
Samme år fik han dannet "Foreningen til Oplysningens Fremme blandt Kjøbenhavns
Arbeidere", og samtidig deltog han i dannelsen af Studentersamfundet, hvor han
var idémanden til aftenundervisning for arbejdere. Han var også lærer, og havde
en meget broget litterær-journalistisk virksomhed.
I 1889 udgav han for "Dansk Folkebibliotek" det første billige konversationsleksikon.
Ligeledes var han redaktør 1897-1910 af oplysningsværket "FREM", som for mange
danskere blev den første bog, de havde ejet. Julius Schiøtt udgav også en række
lærebøger i sprog, og han holdt foredrag over hele landet. Han var desuden
medstifter af den første Børnehjælpsdag, som fandt sted i 1904, og som blev en
stor succes.
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I 1899 blev Julius Schiøtt tilbudt stillingen som direktør for Zoologisk Have.
Haven var på daværende tidspunkt på fallittens rand, men Julius Schiøtt satte al
sin energi og iderigdom ind, og snart blev haven en succes – også i
københavnernes bevidsthed. Ved opbygningen af Zoologisk Have’s økonomi og
renommé anvendte han metoder og midler af mere reklamemæssig karakter. Han blev
en af Københavns mest populære mænd.
Igennem hele livet var Julius Schiøtt parat til at sætte alt ind for de svage og
fattige i samfundet – sine penge, sit helbred og sin idévirksomhed samt sin
praktiske sans.
Han ejede en glødende tro på demokratiet og oplysningens ideer, og han havde en
lys tro på fremtiden. Selv om han selv havde et svagt helbred, overkom han det
utroligste.
Julius Schiøtt var direktør for Zoologisk Have fra 1900 indtil sin død i 1910.
Læs mere om Julius Schiøtt:
Jørgensen, Carl Th.: Julius Schiøtt, 1958.
Dansk biografisk leksikon. Bind 13.
Lidt om de øvrige formænd:
Severin Lauritzen (1850-1924) var ingeniør og grundlagde i 1882 sammen med Otto
Kemp firmaet Kemp & Lauritzen, der som det første herhjemme udelukkende beskæftigede sig med elektriske anlæg. Han skrev også det store værk Overtro contra Kirken,
Videnskaben og Graven (1901) samt oversatte Myers’ bog The Human Personality.
Vilhelm Grønbech (1873-1948) var kultur- og religionshistoriker. I 1915 blev han professor
i religionshistorie ved Københavns Universitet. Han fornyede og omskabte den religionshistoriske videnskab, idet han gik ind i de fremmede kulturudtryk uden forudsætninger
eller forudfattede meninger om hvad de kan betyde og lod så den originale ræson i tingen
selv være erkendelse og forklaring. Fornyelsen mærkedes mest mht. de såkaldte primitive kulturer, idet den videnskabelige spekulation over disse var stivnet i en art begrebsdogmatik (animisme, præanimisme, magi etc.). Først med Grønbech rykkede de indenfor
erfaringen som levende originale mennesker i deres egen ret. Han udgav adskillige værker, herunder bl.a. ‖Primitiv Religion‖, ‖Mystikere i Europa og Indien‖, ‖Vor Folkeæt i Oldtiden‖ og ‖Nordiske Myter og Sagn‖.
August Wimmer (1872-1937) var sindssyge- og nervelæge og var i perioden 1912-1919
overlæge og direktør på St. Hans Hospital. I 1920 blev han professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Han udgav en række større videnskabelige arbejder, bl.a. ‖Evolutiv
Paranoia‖, ‖Degenerede Børn‖ og ‖Psykogene Sindssygdomsformer‖. Der er i øvrigt opkaldt en vej i Valby efter ham.
Kort K. Kortsen (1882-1939) var filosof og blev i 1928 professor ved Aarhus Universitet.
Han udgav en række værker, herunder bl.a. ‖De psykiske Spaltninger‖(1916) og ‖Kortfattet Lærebog i Logik‖ (1934). I værket ‖Sjæl og Legeme‖ (1930) gjorde han sig til talsmand
for vekselvirkningsteorien, ligesom han antog eksistensen af en selvstændig sjæl.
Knud H. Krabbe (1885-1961) var neurolog og overlæge ved Københavns Kommunehospitals Nerveafdeling. Han skrev flere lærebøger i klinisk neurologi, og han var kendt for
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sine udforskninger af hjernens udvikling hos forskellige dyrearter. En medfødt hjernesygdom er opkaldt efter ham (Sturge-Weber-Krabbe’s syndrom).
Christian Winther (1873-1968) var fotokemiker og blev i 1912 docent ved Polyteknisk Læreanstalt og i 1919 professor i kemi. Winthers videnskabelige produktion omfattede foruden fotokemiske og fotografiske arbejder også beslægtede emner som optisk drejning
og måling af lysabsorption. Han udgav desuden forskellige lærebøger i disse emner. Han
blev desuden kendt for sine videnskabelige undersøgelser af mediet Anna Melloni.
Aage Marner (1889-1966) var uddannet læge. Han blev kommunelæge i København i
1926. Han deltog bl.a. i eksperimenterne med mediet Anna Melloni på Københavns Universitet samt i mediedebatten bagefter. Han skrev adskillige artikler om parapsykologisk
forskning, og han var særligt interesseret i overlevelsesproblematikken. Han førte bl.a. i
1930’erne en langvarig korrespondance med mediet Johanne Agerskov (1872-1946),
som fra åndelig side havde modtaget værket ‖Vandrer mod Lyset‖ (udgivet i 1920). Marner stillede dybtgående spørgsmål om dette værk, som alle blev besvaret fra åndelig side
(se J. Agerskovs copibog 1933-1934).
H. Kromann Kristensen (1903-1985) var civilingeniør og ansat i både Belysningsvæsenet
og på Patentkontoret, hvor han bl.a. var med til at afvise en patentansøgning på Vilhelm
Reichs såkaldte orgonkasse. Han var formand for selskabet i næsten 35 år og er således
den hidtil længst siddende formand. Han besad store diplomatiske evner og holdt sammen på selskabet i vanskelige perioder. Han var desuden formand for Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse i en årrække.
Leif Mikkelsen (nu v. der Wehl Mikkelsen) er filosof og teolog. Han har bl.a. været ekstern
lektor på Filosofisk Institut i København og undervist i filosofi og parapsykologi. Han har
endvidere virket som præst både i Danmark og nu i Sverige.
Kaare Claudewitz (f. 1955) er privatpraktiserende psykolog og har bl.a. undervist i både
psykologi og parapsykologi. Han har repræsenteret selskabet ved adskillige udenlandske
kongresser. Han er endvidere formand for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose.
Gert Rønsby (f. 1929) er privatpraktiserende psykolog og aktiv indenfor den psykoanalytiske bevægelse. Han har således været medstifter og formand for det danske Sigmund
Freud Selskab. Han har endvidere i en årrække virket som seminarielærer i psykologi.
Han har publiceret adskillige artikler om både psykologiske og parapsykologiske emner.
Som et lille kuriosum bringer vi her en seanceberetning fra 1894 med dr. Alfred
Lehmann som arrangør.
Trance. Usynlig Skrift i forseglede Tavler.
Aandematerialisation.
Dr. Alfred Lehmann, der stadig og ihærdigt fortsætter sine Studier over Spiritismen,
havde i Lørdags Aftes for en lille indbudt Kreds arrangeret en Séance. Et Medium, der
havde præsenteret sig hos ham som Hr. Faustinus, havde ønsket at vise ham en Række af de spiritistiske Fænomener, hvorpaa den lærde Doktor tvivlede. Hr. Faustinus talte Dansk med en lidt fremmed Akcent og havde efter Sigende i Udlandet ved adskillige
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séancer opnaaet særdeles gunstige Resultater, bl.a. i Retning af Aandematerialisation. I
særlig heldige Tilfælde ville Dr. Lehmann endogsaa kunne komme til at fotografere en
Aand.
Den Kreds: der efter Indbydelsen indfandt sig i Dr. Lehmanns Laboratorium i Universitetets Filial i Studiestræde, omfattede efter Mediets Ønske ogsaa tre overbeviste Spiritister.
Sympati var nødvendig for Eksperimenternes Held. De tre Troende var en yngre Officer Hr. C., en kendt Spiritist Hr. H. og dennes Broder. De øvrige Deltagere var en anset
kjøbenhavnsk Læge, Redaktøren af et stort Hovedstadsblad, Dr. Lehmann selv, hans Assistent Cand. B., Politikens Meddeler og en Kollega i Journalistikken.
Séancen begyndte med, at de sædvanlige Forsigtighedsregler blev tagne. Et fotografisk
Mørkekammer, der skulde gøre Tjeneste som det fra alle spiritistiske Beretninger kendte
Opholdssted for Mediet, blev nøje undersøgt. En Dør ud til de tilstødende Værelser blev
forseglet og en Dør ud til Entréen aflaaset. Selskabet tog derefter Plads omkring to
sammenstillede Borde og dannede den spiritistiske Kæde. For Enden af Bordet tog
Mediet, en ung Mand med et intelligent, kraftigskaaret Ansigt, Plads. Han vilde til en Begyndelse søge at falde i Trance, den mystiske Tilstand, hvor Aanden taler gennem det
sovende Medium.
Efter et Øjeblik at have stirret op mod et stærkt brændende Gasblus syntes det,
som om den mærkelige Søvn faldt over Mediet. Den unge Mands Hoved sank viljeløst
ned mod Lænestolens Ryg, Øjnene lukkedes og dybe Suk fortalte, at han sov. Lidt
senere rystedes hele hans Legeme af Konvulsioner, Sukkene blev mere smærtefulde og
stønnende, Lemmerne vredes og Legemet kæmpede for at rejse sig i Stolen. Det var
øjensynligt, at Aanden tumlede med Mediet. Ligesaa interessant som at betragte Mediet, der syntes at være Offer for en Slags mildere epileptisk Anfald, var det i dette
Øjeblik at iagttage en af de Troende. Han syntes hensunket i en fuldkommen salig Forventning. Hele Ansigtet lyste, og når de små Øjne aabnedes, syntes de i Halvmørket
som glødende Kul.
Trancetilstanden fortsattes imidlertid. Snart sad Mediet op i Stolen, og fra det ufarlige
Ansigt, hvis Læber var halvaabne og ligesom stivnede, udgik der nu en hemmelighedsfuld
Stemme, der bød Vennerne Godaften.
Mellem Aanden og en af de Troende førtes en kort samtale, hvorunder Aanden meddelte, at den hed Jensen, Zink-Jensen, og at den for to Aar siden var død i Kjøbenhavn. Da senere hen et Svar, der afgaves skriftlig af Aanden ved Mediets Hjælp, viste
sig noget svævende, oplyste en af Spiritisterne, at man ikke kunde vente sig altfor meget
af en Aand, der tilhørte en så øjensynlig lav Rangklasse som Zink-Jensen. Desuden
opnaaedes først ved længere Samarbejde mellem Mediet og dets Kreds noget virkelig
betydeligt.
Da Stemmen en Tid lang havde talt ud mellem de urørlige Læber (en opmærksom
Iagttager vilde opdage, at Stemmen ikke raadede over de mest udprægede Labiallyde
som m. p. og b. Den sagde f. eks. stadig nine for mine) - grebes Mediet atter af Konvulsioner, cg lidt efter vaagnede det. Den unge Mand saa i højeste Grad angrebet
ud og fik af en af Spiritisterne hurtig serveret et Glas Vand, med den Bemærkning, at
han havde lagt Mærke til, at Medierne altid trængte til Vand under de anstrængende
Séancer.
Derefter begyndte de egentlige Eksperimenter. Medens Mediet trak sig tilbage til
Mørkekamret, skulde to Herrer af Selskabet, Spiritisten Hr. H. og Lægen nedskrev to
Spørgsmaal. For at vildlede Mediet, opfordrede Lægen sin Sidemand - Undertegnede
- til i Stedet for at nedskrive Spørgsmaalet, idet han fæstede en Knappenaal i mit
Slips og foreslog mig at lade Mediet sige, hvad han havde gjort. Jeg nedskrev
Spørgsmaalet: ‖Hvad har den anden Herre gjort ved mig?‖. Hr. H. nedskrev sit
Spørgsmaal, uden at det øvrige Selskab erfarede, hvad det gik ud paa.
Mediet blev kaldt ind, satte sig ved Bordenden og under de to Tavler lagdes de sammenfoldede Sedler. Altsaa lige for Selskabets øjne og uden at det skulde synes muligt, at Mediet kunde erfare deres Indhold.
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Han faldt hurtigt i Trance, og et Øjeblik efter dansede hans Haand med Griflen
hen over Tavlen. Desværre var Svaret paa Hr. H’s Spørgsmaal næsten ulæseligt.
Derimod gaves der to Svar på mit Spørgsmaal: Det ene lød Iidt tvivlsomt i sit Ordvalg. ‖Den Herre, der har skrevet, har ikke skrevet, men har gjort paa den, der har
skrevet‖. Det andet lød: ‖Den Herre, der har højre Haand paa Tavlen (d. v. s. Undertegnede), har Naal i Slipset‖. Når man erindrer, hvad der var gaaet forud, må man
vistnok indrømme, at Aanden havde klaret sig ganske godt.
Næste Eksperiment var endnu mere vellykket og af en virkelig i høj Grad forbløffende Karaktér.
Redaktør B. nedskrev paa en Tavle et Spørgsmaal, om hvilket intet andet
Medlem i Selskabet modtog Underretning (Mediet opholdt sig i Mørkekamret). Tavlen
lukkedes ved Hjælp af en anden Tavle og disse to surredes på det forsvarligste sammen
ved Snore gennem Rammerne. Knuderne overklæbedes med Gummipapir og et Laksegl. Mediet kaldtes nu ind og hans Hænder fastgjordes paa Ryggen - paa den omhyggeligste Maade. Det skulde synes umuligt at frigøre dem.
Mediet tog herefter Plads i sin Stol, og Tavlen med det ukendte Spørgsmaal lagdes
under dets Fødder. Derefter slukkedes alle Lys i Værelset, og Selskabet opfordredes til
at synge en Sang, således som det bruges ved spiritistiske Séancer. De troende Spiritister
sang for med ‖Der er et yndigt Land‖, og snart efter hørte man gennem den dæmpede
Melodi Lyden af Mediet, der stønnede og sukkede som om Aanden atter var over
ham. En Tid, som vistnok kan anslaas til to Minutter, tilbragtes i Mørket; uden at
man hørte andet af og til de smærtelige Suk. Et af de bekendte spiritistiske Lysfænomener var det eneste, der bragte Afveksling i Ventetidens Ensformighed. Et Sekund viste
der sig to lysende Pletter lige under Loftet, de var blaalige og randagtige og vakte ved
deres Tilsynekomst almindelig Sensation. Endelig afbrødes Sangen af Mediet, der ligesom
vaandede sig i Smærte, og raabte paa Stilhed og Lys.
Da begge Dele var tilvejebragt, saas Mediet liggende tilbage i sin Stol - øjensynlig
ganske udmattet. Da han var kommen til Kræfter igen, undersøgtes Baandene omkring Hænderne. De var i den bedste Stand. Ogsaa Tavlens Sammenbinding var
urørt; kun Lakseglet paa Randen var gaaet i Stykker. Imidlertid var det umuligt at
vriste Tavlerne mere fra hinanden end at en ganske tynd Strikkepind kunne bringes
ind. Læse imellem dem var ganske umuligt.
Qvenikøbet havde jo Mediet kun haft med dem at gøre i det mest ravnsorte
Mørke. Der var derfor stor Beundring for Mediet og hans Aand, da Tavlerne skares
fra hinanden, og man på den ene Tavle læste Redaktør B.'s Spørgsmaal: Hvad er
Klokken og paa den anden det rigtige Svar, skrevet med Kridt: 9 ½.
Efter dette Eksperiment var Forventningerne spændt paa det stærkeste. Mediet syntes meget anstrængt, og den ene at Spiritisterne syntes at frygte for, at en Aandematerialisation skulde tage for stærkt paa ham. Alligevel ønskede Mediet at fortsætte,
men al Hensyn til Tiden undlod man denne Gang at binde ham. Hvad Baandene nyttede, havde jo ogsaa det foregaaende Forsøg vist. Værelset gjordes atter mørkt, idet
dog denne Gang et ganske lille Gasblus holdtes brændende. Ved dets Hjælp
skulle Magniumslyset senere kunne tilvejebringes, hvis Aandematerialisationen skred
saa vidt frem, at en fotografering kunne finde Sted.
Kort efter at Sangen var begyndt - denne Gang efter Hr. H.s Forslag ‖Fred hviler over Land og By‖ - og da Mediets Stønnen fortalte, at Trance-Tilstanden var indtraadt, viste der sig et svagt lysende Legeme i den Krog, hvor Mediet sad. Det svajede
langsomt frem og tilbage og syntes at vokse. Min spiritistiske Sidemand trykkede min
Haand fastere med et begejstret: ‖Se der - se der!‖ Og virkelig voksede det lysende
Legeme, idet det bevægede sig op og ned, snart synkende sammen for ligesom at
samle Kraft til en ny Udvikling. Samtidig lod igen den mærkelige Stemme fra Séancens Begyndelse sig høre. Den gjorde Politiken den Ære at kalde paa dens undertegnede Medarbejder og bad ham træde tre Skridt frem. Da jeg derefter stod overfor
den lysende Masse, hvis Stof jeg forgæves søgte at blive på det Rene med, lød den
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højtidelige, sorgfulde Stemme: ‖Se mig i Øjnene. Kender De m ig ikke ? ‖ Da d e t
ikke va r m ig m u ligt u d af de t ub e stem t lyse n d e Ansigt at danne nogen kær
Afdøds Træk, maatte jeg svare Nej og spørge ham, hvem jeg da talte med: ‖En
Ven, hvis Navn Du endnu ikke vil faa at vide?‖ Derefter demitteredes jeg, og Aanden
tilkendegav, at den vilde forsøge at lade sig fotografere.
Magniumslyset flammede op, og inden det voldsomme Skær havde blindet Øjnene, saa
Enkelte Mediets Skikkelse som en sort Silhouet, ved hans Side støttet af den oprakte højre Haand - saaledes som det hyppigst ses paa de spiritistiske Aandefotografier -, et hvidt Legeme, der nu syntes betydelig mere kompakt end Før.
Magniumslyset havde blusset for stærkt. Troen paa Fænomenet var gaaet af min
Sidemand. Da Mediet lidt efter forlangte Lys, var ganske vist ethvert Spor af Aanden forsvundet, men under en senere Visitation, der lededes med et velvilligt Smil af
Mediet selv, fandtes i hans Vest et lille mystisk Apparat, hvis absolute Ubrugbarhed i det
daglige Liv vidnede om, at det maatte have en særlig Hensigt, men som vi ikke nærmere
skal betegne af Hensyn til senere Séancer. Hr. Faustinus kunne med Lethed have
skjult det paa samme Maade, som han havde bragt Aanden af Vejen, men det var
ikke længer hans Hensigt at bevare sin Hemmelighed. Paa den elskværdigste maade
betroede han Selskabet, at han havde givet os en lille Séance i, hvorledes de spiritistiske Fænomener tilvejebringes. Det foregaaende Referat, der ikke staar tilbage for
mange Beretninger fra Séancer hos ‖ægte‖ spiritistiske Medier, (dvs. Herrer og Damer, der
ikke frivillig tilstaar), har forhaabentlig givet Læserne et Indblik af, i hvor høj Grad det
var lykkedes for ham. I en lille sluttet Kreds, hvor hver sad med et Øje paa hver
Finger, havde han tilvejebragt særdeles opsigtvækkende Fænomener. At de tre troende Herrer dog ingen alvorlige Anfægtelser fik, siger sig selv. En af dem meddelte endogsaa, at han om Morgenen havde haft Besøg af en Aand, der bad ham
være alvorligt paa sin Post overfor de Bedragerier, han om Aftenen skulde være Genstand for.
Referat i Politiken fra 1894.
Fra Berlingske Tidende 8. april 1945:
(læs i øvrigt mere om Melloni-sagen på s. 33-34)

”Ånde”-fænomenerne har en mekanisk Forklaring
Videnskabsmændene hævder, at de kan skyldes, at der blev rørt ved bordet
I aftes udsendtes fra Universitetet gennem Ritzaus Bureau følgende erklæring:
På Faustinus’ initiativ demonstreredes på Universitetets Psykologiske Laboratorium under videnskabelig kontrol på 3 forsøgsdage de Wintherske fænomener med fru Anna
Melloni som medium for en række interesserede personer, omtrent en snes. Forsøgene
foregik på den måde, at 2 penduler ophængt i et glasskab stilledes på et bord foran mediet og deltagerne samledes om bordet så tæt som muligt, men med instruktion om ikke
at berøre dette. Det var et krav fra mediets side, at der ikke befandt sig andre personer i
værelset end dem, der samledes omkring bordet, således at det var umuligt at kontrollere, om bordet blev berørt. Deltagernes placering skete endvidere efter mediets ønske.
Kontrolforanstaltningerne bestod i fintmærkende elektriske måleapparater, der registrerede de mindste rystelser og berøringer af bordet. Ved eksperimenterne viste det sig, at
pendulerne kom i bevægelse med et udsving på ca. 2 cm. Måleinstrumenterne viste, at
bordet blev udsat for mekaniske påvirkninger i nøjagtig samme takt som pendulernes
bevægelser. Så snart kassen med pendulerne blev ophængt i snore fra loftet, således at
den befandt sig nogle centimeter over bordet uden at berøre dette, fremkom der ingen
pendulsvingninger. På den sidste undersøgelsesdag, efter at de øvrige forsøg var afslut-
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tede, indtog professor F. Brandt mediets plads og frembragte de samme pendulsvingninger ved mekanisk påvirkning af bordet, uden at deltagerne var i stand til at konstatere dette, medens måleinstrumenterne viste samme udslag som tidligere.
Undersøgelsens resultat bliver således, at de demonstrerede fænomener fuldt ud kan
forklares ved mekaniske årsager.
På Universitetets vegne:
E. Tranekjær Rasmussen, docent i psykologi
Frithiof Brandt, professor i filosofi
O. Møller, professor i matematisk fysik.
Fra Berlingske Aftenavis d. 11. april 1945:

Pendulforsøgene er dansk videnskab uværdige
Seancerne var forhastede og ”komiteen uden synderligt Kendskab til psykisk
forskning”
Formanden for ”Selskabet for Psykisk Forskning”, Dr. Aage Marner, udtaler sig
Siden Universitetets afsløring af Fru Melloni er der fra forskellig side og i forskellige dagblade blevet efterlyst en udtalelse af formanden for Selskabet for Psykisk Forskning, Dr.
Aage Marner, der trak sig tilbage fra seancerne på Universitetet, fordi han fandt de forhold, hvorunder forsøgene fandt sted for utilfredsstillende. Dr. Marner var tavs, men i
dag har han givet ‖Berlingske Aftenavis‖ nedenstående indlæg.
Dr. Marner indleder med at sige, at det ikke er muligt at føre en virkelig diskussion før
komitéens endelige redegørelse foreligger, og at han derfor kun kommer med nogle almindelige betragtninger. Det, der skulle undersøges, var, fortsætter han, om der i forbindelse med fru Melloni kunne påvises parapsykiske kræfter, som kunde bevæge pendulerne. Det var altså telekinetiske fænomener, der skulle prøves. Når man nu ved, at
man navnlig i England og U. S. A. siden 1870 med iver og udholdenhed har undersøgt
psykiske fænomener, og at videnskabsmænd af verdensformat efter årtierlange undersøgelser har sagt god for realiteten af fænomenerne som sådanne, så undrer det mig, at
danske videnskabsmænd mener at kunne udtale sig efter 3 korte seancer. Allerede første dag, før seancernes begyndelse, sagde jeg, at det ville være umuligt at få mediale
resultater i så talrig en forsamling, som selv efter indskrænkningen af antallet til 16 stadig var for stor. Før anden seances begyndelse sagde jeg blandt meget andet, at ‖det
ville være ganske uvidenskabeligt, efter få og kortvarige møder, hvor betingelserne måske langt fra var gode, at udtale sig om fænomenerne og måske affærdige dem, hvis der
ikke skete noget særligt ved disse møder. Hvis deltagerne ikke havde så megen interesse og tålmodighed, at de eventuelt ville ofre lang tid til undersøgelsen, burde vi holde op
straks. Forsøgene fortsattes imidlertid, uden at mine ord fremkaldte nogen meningsudveksling, og da jeg blev klar over, at deltagerne ikke syntes at have forståelse af den
mediale psyke og så ganske syntes at mangle sansen for netop de psykologiske momenter, som bl.a. betinger, om mediumistiske forsøg vil kunne lykkes eller ej, så trak jeg
mig tilbage fra forsøget, som jeg ikke mente ville være dansk videnskab værdigt. Seancedeltagerne ville til forsøgene kunne komme med forudfattede meninger om, at det hele kunne og måtte forklares ved hidtil ukendte kræfter - eller de ville kunne komme uhildede til en virkelig, grundig undersøgelse at sagen. I begge tilfælde skulle det synes at
være komitéens uafviselige pligt at undersøge sagen til bunds og også tage den mulighed i betragtning, at ‖en psykisk kraft‖, som efter mange alvorlige videnskabsmænds
mening skal kunne udgå fra mediet, virkelig kunne eksistere. Den muliglighed, at det er
virksomhed af denne kraft, der har kunnet fremkalde rystelser i stol og bord, synes end
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ikke at have strejfet komitéens tanker. Der ræsonneres som så: Der er påvist bevægeIser i stolesæde og bord synkrone med pendulsvingningerne, altså er det hele forklaret
naturligt.

En uløst gåde
Lad mig nu ikke blive misforstået. Jeg siger ikke, at rystelserne ikke kan tænkes at være
blevet fremkaldt ved rystelse udgået fra mediets muskulatur, de være sig bevidste eller
ubevidste, jeg siger blot, at en undersøgelse af, hvordan og hvorfor disse rystelser er
opstået, ikke kan være gennemprøvet ved de tre forhastede seancer på Psykologisk
Laboratorium. Når derfor komitéen er kommet til det efter min mening uundgåelige resultat, at telekinese ikke har fundet sted ved disse forsøg i vort hjemlige miljø, eller at
man måske mener at være stødt på fusk (som så ofte selv hos ægte medier), - ja, så
står man overfor det meget pinlige spørgsmål, om man skal fæste mest lid til Crookes,
Barrets, Oliver Lodges og Winthers resultater og overbevisning, disse mænd, som virkelig har sat noget ind på at løse spørgsmålene, eller til fagkomitéen, som uden synderligt
kendskab til psykisk forskning har beskæftiget sig med problemerne en kort tid og er
kommet til et negativt resultat og derfor måske dekreterer, at: ”Telekinese eksisterer
ikke”, hvilket komiteen jo ikke har gjort i sin erklæring. Selv hvis man mente at have grebet mediet i fusk ved andre forsøg, ville det være ganske forfejlet derfor at affærdige de
Wintherske svingninger som nonsens. Fusk og bedrageri bliver der foretaget i alle samfundsklasser. Men fusk er selvfølgelig forkasteligt under enhver form.
Derfor gælder det om ved mediale eksperimenter at tilrettelægge disse så intelligent, at
bedrageri er udelukket, thi så vil resultaterne af disse forsøg stå fast, selv om mediet på
andre områder måske har fusket.
Så længe man derfor ikke har kunnet påvise en metode, hvorved de Wintherske svingninger på Winthers betingelser, kan fremkaldes, så står man overfor en uløst gåde.
Prof. Frithiof Brandt har ved muskelbevægelser kunnet fremkalde pendulsvingninger,
når pendulkassen stod på det bord, omkring hvilket man sad, men det er ikke de Wintherske betingelser.
Ved prof. Winthers forsøg skulle det ene pendul kunne holde sig i ro, medens det andet
bevægede sig og så efter ønske skiftede, så det, der før bevægede sig, nu holdt sig i ro,
medens det andet gav sig til at svinge. Pendulkassen var opstillet på en solid egetræstaburet omgivet af et tungt bord, der i stedet for ben havde sidestykker som en disk.
Gennem et hul i det store bords plade ragede pendulkassen op uden noget steds at berøre bordpladen. Man kunne altså aldeles ikke komme til at bearbejde pendulopstillingen
direkte. En sådan forsøgsopstilling har komitéen ikke arbejdet med, men har efter kun 3
forsøg udtalt sig og fældet dom og derved måske for stedse forskertset muligheden for
en virkelig grundig undersøgelse. Ved eksperimenterne for 20 år siden hos prof. Winther
har hverken han eller jeg søgt ‖ånder‖, kun kræfter, og det er en tilsnigelse, når man fra
visse sider giver det udseende af, at Winther og jeg skulle tro på, at det var ‖ånder‖, der
bevægede pendulerne.

Pendulkassen med de to penduler

57

PSI-FORSØG MED TILFÆLDIGHEDSMASKINER
Kaare Claudewitz
I 1966 skrev den engelske professor i psykologi C. E. M. Hansel i sin stærkt kritiske bog
om parapsykologi følgende: ―Megen tid, mange kræfter og mange penge er blevet brugt,
men en acceptabel demonstration af eksistensen af ekstra-sensorisk perception er endnu
ikke blevet fremlagt... En acceptabel model for den fremtidige forskning under hvilken
problemet hurtigt kunne blive løst på den ene eller anden måde er nu blevet gjort tilgængelig af videnskabsmændene på USA’s luftvåbens forskningslaboratorier. Hvis tolv måneders eksperimenteren med VERITAC kan bevise eksistensen af ESP, vil den tidligere
forskning ikke have været forgæves. Hvis ESP ikke kan bevises, vil mange anstrengelser
kunne blive sparet, og mange unge videnskabsmænds energi kunne blive rettet mod mere værdifuld forskning.‖ (Hansel, 1966, p. 214).
Dette var altså, hvad en af parapsykologiens hårdeste kritikere ville anse som et acceptabelt bevis for ESP. Det skal nævnes, at VERITAC var navnet på en maskine, som automatisk frembragte tilfældige målemner, selv optegnede forsøgspersonernes gæt og selv
beregnede scoringerne; alle muligheder for snyderi eller forsøgsleder-fejl kunne altså her
på forhånd udelukkes.
Problemet med VERITAC var dog (ligesom med andre tidligere test-maskiner), at den
ikke garanterede en 100 procent tilfældig rækkefølge af målemnerne; den frembragte således kun det, der kaldes for ‖pseudo-tilfældige‖ rækkefølger, såsom vi f.eks. kender fra
tilfældighedstabeller. Dette skyldtes, at maskinens tilfældighedsprincip (ligesom alle tilfældighedstabeller) udelukkende byggede på menneskeværk og ikke på naturen. Der var
således stadig en teoretisk mulighed for at et eventuelt signifikant resultat kunne bortforklares som forårsaget af ‖manglende tilfældighed‖ i maskinens generering af målemner.
Imidlertid medførte rumkapløbet i slutningen af tresserne en eksplosiv udvikling indenfor
den elektroniske industri, f.eks. blev de såkaldte integrerede kredsløb opfundet, og dette
betød, at det pludselig blev muligt at bygge meget sofistikerede tilfældighedsmaskiner i
en passende størrelse. Den første ESP-maskine, som udnyttede den nye teknik, blev i
1968 bygget af den amerikanske fysiker Helmut Schmidt. Vi skal se nærmere på hans
forsøg i næste afsnit.
Helmut Schmidts eksperimenter
Under disse eksperimenter (Schmidt, 1969) sad forsøgspersonen foran et lille panel med
i alt fire trykknapper og fire korresponderende farvede lamper. Maskinen var designet således, at når man trykkede på en af knapperne, ville - helt tilfældigt - en af lamperne ca.
1/10 sekund senere lyse op. Ved gentagne tryk på knapperne ville lamperne lyse op i en
helt tilfældig rækkefølge, dvs. med samme gennemsnitsfrekvens og helt uden nogen form
for korrelation mellem forsøgene. Forsøgspersonernes opgave var så at prøve at gætte
hvilken lampe, der ville lyse næste gang, før han trykkede på en af knapperne og at registrere dette gæt ved at trykke på den pågældende lampes korresponderende knap. Der
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var altså tale om et regulært prækognitionsforsøg. Da der er fire trykknapper og fire
lamper, vil det forventede antal af træffere således være en fjerdedel (25 %) af det totale
antal forsøg. Meningen var selvfølgelig at prøve at opnå så mange træffere som overhovedet muligt. Forsøgspersonen kunne i øvrigt følge sin score under hele forsøget, idet
maskinen v.hj.a. en særlig elektromekanisk tæller hele tiden oplyste ham om antallet af
udførte forsøg og antallet af træffere. Desuden blev rækkefølgen af forsøgspersonens
tryk på knapperne og tændte lamper optegnet automatisk på hulstrimmel. Schmidt udførte to typer af tests, én hvor forsøgspersonen skulle forsøge at score over det forventede
gennemsnit og én hvor han skulle forsøge at score under, og for at computeren kunne
skelne mellem dem, blev de registreret i forskellige koder. På denne måde kunne enhver
form for nedskrivningsfejl eller snyderi udelukkes.
Tilfældighedsgeneratorens princip
Under forsøgene sørger en såkaldt kvantemekanisk tilfældighedsgenerator for den tilfældige fordeling af hvilke lamper, der vil lyse. Dette foregår på følgende måde: Før forsøgspersonen trykker på en af knapperne passerer elektriske impulser en særlig låge ind inde
i systemet og kommer med en hastighed af en million pr. sekund til en elektronisk firepositions omskifter, således at hver indløbende impuls rykker frem mod omskifteren en ad
gangen i rækkefølgen 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2, 3,4,....osv. (på dette tidspunkt er lamperne
endnu slukket).
Når forsøgspersonen trykker på en af knapperne lukkes lågen imidlertid automatisk, så at
omskifteren tilfældigt stopper i en af dens fire mulige positioner, og lampen, som korresponderer til denne position, vil hermed lyse. For at udelukke enhver (i forvejen temmelig
usandsynlig) mulighed for at forsøgspersonen kunne synkronisere (dvs. indenfor en milliontedel af et sekund) sine tryk på knapperne med den højfrekvente impulsgenerator og
dermed frembringe en ikke-tilfældig rækkefølge, indførte Schmidt så (som den første nogensinde) et ubestemmeligt tidsinterval (på gennemsnitligt 1/10 sekund) fra det øjeblik,
hvor en af knapperne blev aktiveret, og indtil lågen i systemet lukkedes. Dette tidsinterval
blev bestemt v.hj.a. en enkelt kvanteproces, dvs. ankomsten og registreringen af en elektron (som udsendtes fra en radioaktiv strontium-90 kilde) ved et Geiger-Müller elektronrør.
For at kunne forstå alt dette lidt bedre, må det understreges, at ifølge fysikken er en
atomkernes radioaktive henfald fuldstændigt tilfældigt, og derfor uforudsigeligt. Vi kan
således kun beregne det omtrentlige antal atomer, som vil være henfaldet efter et nærmere fastsat tidsrum, men vi kan ikke forudsige det nøjagtige tidspunkt, hvor et bestemt
atom vil henfalde. Når et strontium-90 atom henfalder, affyrer det en elektron (med stor
hastighed), som kan registreres v.hj.a. et Geiger-Müller elektronrør. Disse elektroner udsendes altså fra en strontium-90 kilde med helt tilfældige intervaller, og det er disse intervaller, som bestemmer hvilken lampe, der skal lyse efter at forsøgspersonen har trykket
på en af knapperne. Der er altså ingen korrelation mellem de enkelte forsøg. Skulle det i
øvrigt på noget tidspunkt indtræffe, at forsøgspersonen kom til at trykke på to af knapperne nøjagtigt samtidigt, ville dette blot medføre, at de mekaniske tællere automatisk blev
blokeret uden at registrere noget. Eftersom hele systemet tillige er lukket inde i en forseglet boks, er det svært at se, hvordan forsøgspersonen på nogen måde skulle kunne snyde. Her står vi altså for første gang nogensinde overfor en maskine som i princippet kan
teste en forsøgsperson for ESP uden at nogen kontrollant behøver at være til stede for at
forhindre snyderi. På trods heraf var Schmidt alligevel til stede i det samme rum som forsøgspersonen under så godt som alle eksperimenterne.
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Det kan endvidere nævnes, at Schmidt på forhånd specificerede det totale antal af forsøg, forsøgspersonerne skulle udføre. Herudover udførte han kontroltests (dvs. hvor
trykknapperne automatisk blev aktiveret i nøjagtig samme rækkefølge som forsøgspersonens gæt). Kontrolforsøgene viste ikke nogen tegn på utilfældighed i målemnernes rækkefølge.
En mere udførlig beskrivelse af Schmidts apparat findes i øvrigt i “The Journal of Applied
Physics” fra 1970 (No. 41, pp. 462-468)
Eksperimentets resultater
Resultaterne af det første eksperiment viste følgende: Ud af en gruppe på 100 personer,
som blev prøvetestet med generatoren, udskilte Schmidt i alt tre med lovende resultater.
Disse tre blev så herefter i det afgørende eksperiment testet for i alt 63.066 forsøg og opnåede sammenlagt 16.458 træffere, dvs. med en afvigelse på ikke mindre end +691,5 fra
det forventede tilfældighedsgennemsnit. Sandsynligheden for at en sådan afvigelse kunne være fremkommet alene ved rene tilfældigheders spil er mindre end 2 x 10-9, altså
uhyre lille (se tabel 1).

Tabel 1
RESULTAT AF DET FØRSTE EKSPERIMENT (FEB.-MAJ, 1967)
Antal ses. Forudbestemt antal Antal
Fp.
forsøg
forsøg
Afv.
CR
p
OC
11
15.000<N<20.000
22.569 285,75
4.39 <1:27.000
JB
5
20.000<N<25.000
16.250
90,5
1.64 <1:6,5
KR
2
20.000<N<25.000
23.247 315,25
4.68 <1: 94.000
Total
18
55.000<N<70.000
63.066 691,5
6.36 <2 X l0-9
I det andet eksperiment havde forsøgspersonerne valget mellem enten at prøve at forudsige hvilken lampe, der ville lyse næste gang, og så at trykke på dens korresponderende
knap (altså forsøge at få en høj score ligesom i det første eksperiment) eller at forsøge at
undgå den ―rigtige‖ lampe, dvs. vælge en lampe, som de mente ikke ville lyse og så at
trykke på dens korresponderende knap (dvs. forsøge at opnå en lav score). Under dette
eksperiment udførte forsøgspersonerne i alt 20.000 forsøg og opnåede sammenlagt en
afvigelse fra det forventede tilfældighedsgennemsnit på 401 (se tabel 2), hvilket var endnu mere signifikant end det første eksperiment (p<10-10). Også i 1972 opnåede Schmidt
meget signifikante prækognitionsresultater med tilfældighedsgeneratoren (Schmidt &
Pantas, 1972).
Tabel 2
RESULTAT AF DET ANDET EKSPERIMENT (SEPT.-NOV., 1967)
Antal

Fp.
OC
JB
JB
SC
Total

Sessioner
4
11
6
21

Opgave
Høj Score
Høj Score
Lav Score
Lav Score

Antal Afvigelse
forsøg fra tilfældet
5.000
+ 66
5.672
+123
4.328
-126
5.000
- 86
20.000
401
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CR
2.15
3.77
4.42
2.81
p<10-10

Eftersom hele Schmidts forsøgsdesign umiddelbart synes at være 100 % ‖idiotsikkert‖,
er det vanskeligt at forklare hans resultater uden at antage den mulighed, at effekten
skyldes ESP (ESP er jo som bekendt den effekt, som kan måles, når kendte alternative
forklaringer må anses for at kunne udelukkes). Men i begge eksperimenter vil psykokinese (PK) ikke kunne udelukkes som forklaringsmodel. Med andre ord: Kunne forsøgspersonerne forudsige hvilken lampe, der ville lyse næste gang ved hjælp af prækognition
eller brugte de PK til at få den udvalgte lampe til at lyse? Dette forblev et åbent spørgsmål, men i hvert fald tydede resultaterne på en umiskendelig psi*-effekt.
Schmidts clairvoyance-forsøg
I slutningen af 1969 offentliggjorde Schmidt yderligere en rapport om nogle forsøg med
tilfældighedsgeneratoren (Schmidt, 1969). I dette eksperiment ville han teste clairvoyance:
Til disse forsøg var det derfor nødvendigt at lade den tilfældige fordeling af hvilke lamper,
der skulle lyse, være bestemt inden selve eksperimentets start (altså i forvejen være optaget på et specielt bånd) - i direkte modsætning til prækognitionsforsøgene, hvor målemnet jo ikke eksisterede før ca. 1/10 sekund efter at forsøgspersonen havde trykket på
en af knapperne. Også her havde forsøgspersonerne valget mellem enten at prøve at
score højt eller lavt (dette blev naturligvis altid bestemt før hver testserie og specielt indkodet på hulstrimmelen). Schmidt testede her i alt seks særligt udvalgte forsøgspersoner
for 15.000 forsøg, og de opnåede sammenlagt en afvigelse på 260 i den rigtige retning,
hvilket er et klart statistisk signifikant resultat (p = 0,3 x 10-6).
En af parapsykologiens skarpeste kritikere, den amerikanske psykolog, professor Ray
Hyman, nærer stor beundring for Schmidts eksperimenter. Han mener således (ifølge
―The Skeptical Inquirer‖, 1979, nr. 4), at de er de mest sofistikerede og velkontrollerede,
han hidtil er stødt på indenfor parapsykologien, og hvis hans arbejde indeholder fejl, så
drejer det sig i hvert fald ikke om ‖almindelige eller åbenbare fejl‖, om end han alligevel
advarer kraftigt mod at drage nogle endelige konklusioner ud fra dem. Schmidts forsøg
kan nemlig vise sig at indeholde svagheder, som endnu ikke har kunnet påvises. Det er
således nødvendigt med meget mere forskning indenfor området. Men han nævner, at
Schmidts eksperimenter indebærer den hidtil største udfordring nogensinde til skeptikere
som han selv, idet hans design gør ―at meget af den tidligere kritik af den parapsykologiske forskning bliver uaktuel‖. I 1989 havde jeg lejlighed til at spørge en af den amerikanske skeptikerorganisation CSICOPs mest fremtrædende medlemmer, tryllekunstneren
James Randi, hvad han mente om Helmut Schmidts eksperimenter. Randi svarede, at
Schmidts forsøg udgjorde nogle af de bedste inden for den parapsykologiske forskning,
og at han ikke umiddelbart kunne bortforklare dem.
Schmidts eksperimenter var således et afgørende og længe ventet metodologisk gennembrud indenfor psi-forskningen, og de skulle senere vise sig også at have væsentlig
betydning for parapsykologiens anerkendelse som en seriøs og respektabel videnskab.
Efter tre gange tidligere at være blevet afvist blev ―The Parapsychological Association‖
således - næsten 90 år efter at den psykiske forskning for alvor startede - den 30. december 1969 endelig optaget som associeret medlem af den amerikanske Forening for
Videnskabens Fremgang (‖The American Association for the Advancement of Science‖(AAAS)), der udgiver tidsskriftet ―Science‖.
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Hansels kritik af Schmidts forsøg
Professor Hansel har senere kritiseret Schmidts eksperimenter på forskellige punkter
(Hansel, 1989):
1. Det nøjagtige antal forsøg, som hver forsøgsperson skulle udføre, var ikke fastlagt på
forhånd.
2. Opdelingen af eksperimentet i en højt-scorende og en lavt-scorende del er kritisabel.
3. Der var ingen, som kontrollerede forsøgslederen.
Diskussion af Hansels kritik
1. Det er korrekt, at antallet af forsøg ikke præcist blev fastlagt for hver enkelt forsøgsperson, kun inden for visse rammer. Det totale antal af forsøg skulle dog ligge mellem 55.000
og 70.000 i det første eksperiment (se tabel 1). Men man kan undre sig over, at kun én
forsøgsperson (KR) her holdt sig inden for de forudbestemte rammer, dvs. mellem 20.000
og 25.000 forsøg. Og hvorfor udførte forsøgspersonen JB kun 16.250 forsøg, dvs. 3.749
mindre end minimumsantallet? En forklaring kunne måske være, at JB simpelthen ønskede at forlade eksperimentet før tiden, og i så tilfælde er det jo vanskeligt for en forsøgsleder at tvinge hende til at fortsætte. Men hvorfor fik OC lov til at udføre 2.570 forsøg
flere end forudbestemt? Måske fik OC lov til dette for at ‖kompensere‖ for JBs manglende
forsøgsantal, men kigger vi lidt nøjere på tabellen, kan vi konstatere, at JB ikke klarede
sig særligt godt, når man sammenligner hendes resultater med OCs. Kritikere kunne her
hævde, at Schmidt simpelthen stoppede JB på et tidligt tidspunkt for at hun ikke skulle
komme til at ødelægge det samlede resultat, og at han så i stedet gav OC (som jo klarede sig godt) lov til at fortsætte ud over det på forhånd fastlagte antal forsøg. Spørgsmålet
er imidlertid om dette er et afgørende kritikpunkt. Rhines ESP-eksperimenter blev også
kritiseret for noget lignende, idet skeptikerne bl.a. hævdede, at han havde stoppet med at
teste forsøgspersonerne, når deres score lå over det forventede tilfældighedsgennemsnit
og således på den måde kunstigt ‖oppumpet‖ resultaterne. Men selv om Schmidt virkelig
havde benyttet sig af en sådan metode, ville det ikke have haft nogen betydning, såfremt
tilfældighedsgeneratoren fungerede tilfredsstillende. Den amerikanske matematiker Greville har således påvist, at man kun kan påvirke en score, hvis der er noget, som influerer
i retning af en høj score (f.eks. ESP eller PK). Man kan således godt – hvis man er tilstrækkelig heldig – slå f.eks. 7 seksere i træk med en terning. Men det forøger ikke ens
chancer for også at slå en sekser den ottende gang – undtagen hvis terningen er ‖skæv‖ eller hvis den bliver påvirket udefra af f.eks. psykokinese. Ud fra et rent statistisk synspunkt eksisterer der altså ikke ‖heldige perioder‖.
2. Med hensyn til det andet kritikpunkt påpeger Hansel, at hvis man simpelthen lægger de
fire forsøgspersoners scoringer sammen, får man ikke en afvigelse på 401 som anført i
tabel 2, men kun en afvigelse på -23, og det er ikke statistisk signifikant. Slet skjult antyder Hansel altså her, at Schmidt simpelthen har snydt og først bagefter opdelt forsøgspersonernes scoringer i henholdsvis ‖Høj score‖ og ‖Lav score‖. Den samme kritik fremfører Hansel også over for Schmidts senere clairvoyance-forsøg. Hansel fremhæver, at
Schmidt burde have anvendt to maskiner i stedet for kun én, dvs. én maskine, hvor forsøgspersonen skulle forsøge at score højt og én, hvor han/hun skulle forsøge at score
lavt. Men det er svært at se, hvordan dette kunne have forhindret Schmidt i at snyde, såfremt det var det, han virkelig ville. Det må imidlertid her understreges, at udokumentere-
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de påstande om snyderi fra forsøgslederens side ikke kan have status som seriøs videnskabelig kritik.
3. Allerede i begyndelsen af 1950’erne fremhævede både Rhine og Pratt nødvendigheden af tilstedeværelsen af en kontrollant i ethvert ESP-eksperiment. Alligevel arbejdede
Schmidt for det meste alene, så dette må nok siges at være et relevant kritikpunkt. Imidlertid er hans ESP-eksperimenter med tilfældighedsgeneratoren blevet reproduceret af
andre parapsykologiske forskere, herunder bl.a. dr. Erlendur Haraldsson fra Reykjaviks
Universitets Psykologiske Laboratorium. Ud af i alt 74 forsøgspersoner, som Haraldsson
testede i en forundersøgelse, udvalgte han elleve til det afgørende eksperiment. Disse
elleve højtscorende forsøgspersoner blev så herefter testet for totalt 10.000 forsøg og
opnåede sammenlagt 2.642 træffere, hvilket giver en afvigelse på +142. Sandsynligheden for at dette resultat kunne være fremkommet alene ved rene tilfældigheders spil var
mindre end en ud af 2.000. Honorton (1971) lykkedes også at få signifikante prækognitionsresultater (p = 0,002), da han testede en særligt udvalgt forsøgsperson for i alt 15.360
forsøg med en maskine af Schmidt-typen (dog kun med to lamper).
Thouless (1971) samt Beloff & Bate (1971) har også forsøgt at gentage Schmidts forsøg,
men uden at opnå signifikante resultater. Imidlertid kan disse to eksperimenter ikke rigtigt
sammenlignes med Schmidts, eftersom ingen af dem anvendte screeningstests med
henblik på at finde egnede forsøgspersoner.
I 1990 fremkom en anden skeptiker James Alcock med en ny kritik af Helmut Schmidts
eksperimenter. Han hævdede, at forsøgspersonerne kunne have genkendt lokale ikketilfældige rækkefølger af målemnerne (target sequences) under prøveforsøgene og derefter udnyttet denne viden under de officielle forsøg. Palmer (1996) lavede imidlertid en
statistisk analyse af Schmidts data, og han fandt ikke bevis for hverken global eller lokal
ikke-tilfældighed i maskinens generering af målemnerne. Palmer fandt, at forsøgspersonerne havde en tendens til at gentage et gæt, hvis de havde ramt rigtigt. Hvis de forinden
havde gættet på at f.eks. lampe nr. 3 ville lyse, og dette derefter viste sig at være korrekt,
så havde de en tendens til at gentage det samme gæt næste gang. Såfremt maskinen
havde genereret ‖locally nonrandom target sequences‖, og hvis disse sekvenser så havde matchet forsøgspersonernes ikke-tilfældige gæt, ville eksperimenterne hurtigt kunne
forklares uden at antage nogen psi-hypotese. Palmers statistiske undersøgelser viste
imidlertid, at denne kritik kunne afvises.
Schmidt har i øvrigt også i senere undersøgelser - og under betydeligt skrappere kontrolforanstaltninger - kunnet påvise en meget signifikant psi-effekt (se f.eks. Schmidt, 1993).
Det mest udfordrende ved Schmidts forsøg er, at de er uforenelige med den nuværende
kvanteteori. Eksperimenterne indikerer nemlig, at udfaldet af et kvantespring ikke er tilfældig, men tilsyneladende kan påvirkes ad mental vej.
I nogle kontroversielle eksperimenter med psykokinese har Schmidt (1976, 1981, 1993)
endvidere vist, at forsøgspersoner tilsyneladende kan påvirke udfaldet af target
sequences (målsekvenser), som allerede er bestemt på forhånd, altså med andre ord at
påvirke fortiden(!) - også benævnt ‖time displacement‖ eller en slags baglænskausalitet,
hvor årsagen er i stand til at komme efter virkningen (se Faye, 1981). Hvordan kan det nu
lade sig gøre? Vi vil normalt tænke, at dette er umuligt, fordi PK-påvirkningen i så fald må
være kommet alt for sent. Men ifølge kvantemekanisk teori er kun de hændelser, som er
blevet observeret, fysisk virkelige. I Schmidts forsøg blev målsekvenserne bestemt af tilfældighedsgeneratoren og opbevaret på en harddisk. Ingen personer havde således
kendskab til dem før PK-forsøgene startede. Lidt forenklet kan man sige, at det, som ikke
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er blevet registreret af nogen bevidsthed, endnu ikke er virkeligt i den fysiske verden og
kan derfor ændres. Det har således vist sig, at hvis en person har forhåndskendskab til
målsekvenserne, vil dette hæmme PK-effekten (Schmidt, 1985).
I årtier påstod kritikere af den parapsykologiske forskning, at succesfulde psieksperimenter blot skyldtes tilfældige statistiske udsving. I dag hører man sjældent denne
kritik fra seriøse skeptikeres side. Selv den førende skeptiker Ray Hyman har medgivet,
at mange af resultaterne i parapsykologiske forsøg er ‖astronomisk signifikante‖. Her er
der altså tale om en ganske væsentlig indrømmelse fra skeptikernes side. I dag er diskussionen således drejet væk fra om der i det hele taget er tale om en effekt til hvordan
resultaterne skal fortolkes.
* psi = fællesbetegnelse for ESP og PK
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PROF. HENRI BERGSON’S PRÆSIDENTTALE D. 28. MAJ 1913
Henri Bergson (1859-1941) hører til blandt verdenshistoriens største tænkere og
filosoffer. Han var professor i filosofi ved universitetet i Sorbonne fra 1900-1921 og
blev Nobelprismodtager i 1927. Han opfattede tilværelsen som en skabende udvikling, som kun kan erkendes gennem intuitionen. Bergsons filosofi var et opgør med
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den moderne videnskabsdyrkelse i form af positivisme og naturalisme. Men dette
opgør betød ikke en irrationel forkastelse af videnskaben, idet det samtidig var
Bergsons ønske at gøre filosofien til en streng videnskab. Han lagde særlig vægt på
erfaringens betydning i stedet for den blotte kvantitative betragtningsmåde. Bergson
fremhævede, at erfaringen er et sammenhængende forløb af kvalitative forskelle.
Henri Bergson blev valgt til præsident for det engelske Selskab for Psykisk Forskning i 1913, og vi genoptrykker her hans takketale til Selskabets medlemmer. Bemærk denne store mands ydmyghed overfor sin fremtidige opgave som præsident.
Han efterfulgte bl.a. så store personligheder som prof. Henry Sidgwick, William
Crookes, Charles Richet og William James på præsidentposten.
Lad mig straks sige, hvor meget jeg påskønner den store ære, De har vist mig ved
at vælge mig til præsident for Deres selskab. Jeg ved meget vel, at jeg intet har udrettet, der gør mig fortjent til denne ære. Kun ved læsning kender jeg de fænomener,
hvormed selskabet beskæftiger sig; selv har jeg intet set, intet undersøgt. Hvoraf
kommer det da, at De har valgt mig til som præsident at afløse de store videnskabsmænd, de fremragende tænkere, som efter tur har indtaget formandspladsen
her, og som har interesseret sig for disse mystiske fænomener på samme tid, som
de har været almindeligt anerkendte og berømte for deres viden og begavelse i andre retninger? Hvis jeg i en sådan sag tør vove en spøg, ville jeg sige, at der må foreligge et tilfælde af telepati eller clairvoyance, som har bevirket, at De på lang afstand har kunnet mærke den interesse, jeg har næret for Deres forskning, så at De
trods de firehundrede kilometer, der skiller os, har set mig opmærksomt læse Deres
‖Proceedings‖ og følge Deres arbejder med levende nysgerrighed. Den snilde, den
skarpsindighed, tålmodighed og ihærdighed, som De har udfoldet under udforskningen af de psykiske fænomeners ukendte land, synes mig i sandhed beundringsværdig. Men endnu mere end denne skarpsindighed og denne utrættelige udholdenhed,
hvormed De har forfulgt Deres mål, beundrer jeg det mod, der – navnlig i de første
år – har været nødvendigt for at møde en stor del af den videnskabelige verdens
fordomme og stå for al den spot, som gør selv de modigste mænd bange. Det er
derfor, jeg er så stolt – mere stolt end jeg kan sige – over at være blevet valgt til
præsident for Selskabet for Psykisk Forskning. Jeg har engang læst om en underofficer, som slagets tilfældigheder, faldne og sårede chefer, havde skaffet den ære at
kommandere regimentet. Hele sit liv tænkte han derpå, hele sit liv talte han derom,
hele hans tilværelse var gennemsyret af erindringen om nogle timers ære. Jeg er
denne underofficer. Til alle tider vil jeg ønske mig selv til lykke, fordi et heldigt tilfælde har sat mig i spidsen for et tappert regiment – ikke for nogle timer, men for nogle
måneder.
Hvoraf kommer nu de fordomme, som man så længe har næret, og som nogle endnu nærer mht. den psykiske forskning? Hvorledes skal vi forklare os, at videnskabsmænd, der finder det ganske i sin orden, at vi under deres førerskab og i deres
laboratorier studerer tilsyneladende ubetydelige ting, og som ikke uden grund mener, at intet er ubetydeligt for videnskab, udviser en sådan uvilje mod undersøgelser
som Deres, ja, endog ikke anser dem for videnskabelige? Det er derom, jeg til at
begynde med vil sige et par ord. Det være langt fra mig at kritisere deres kritik blot
for at have den fornøjelse at kritisere. Jeg mener, at al den tid, som filosofien anven-
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der på egentlige gendrivelser, i regelen er spildt tid. Hvad bliver der tilbage af alle
de angreb, som den ene tænker retter mod den anden? Intet eller så godt som intet. Det, som tæller, det blivende, er de positive sandheder, som vi bringer. En virkelig bekræftelse erstatter ganske af sig selv en falsk forestilling, og uden at man behøver at gøre sig den ulejlighed at gendrive nogen, vil den uden videre i og for sig
vise sig at være den bedste gendrivelse. Det drejer sig nemlig her om noget ganske
andet end om at gendrive eller kritisere. Jeg vil vise, at der bag ved nogles fordomme og andres spot ligger en vis metafysik usynligt skjult, men ikke sig selv bevidst –
ubevidst og af den grund inkonsekvent, ubevidst og af den grund ude af stand til
uophørligt at omarbejde og komplettere sig ved iagttagelse og erfaring, som det bør
sig enhver filosofi at gøre, når den er navnet filosofi værdig, - jeg vil vise, at denne
metafysik for øvrigt er naturlig, at den bunder i en ældgammel tilfældighed hos menneskeånden, og at det derfor ligger i vor interesse at søge den frem bag ved kritikken og spotten, som skjuler den, så at vi kan tage os i agt for den; vi vil derved undgå selv at blive et offer for den og således forhindre den fra at opstille kunstige
skranker på vor vej. Men førend jeg kommer ind på dette spørgsmål, som er Deres
forsknings egentlige kerne, skal jeg sige et ord om den metode, som De følger, en
metode, som virker forvirrende på så mange af videnskabens mænd, hvad jeg meget godt kan forstå.
Intet er mere ubehageligt for en fagmand i en videnskabsgren end at se en metode
bragt i anvendelse af en videnskab af samme slags som hans egen, men en metode, der almindeligvis er forbeholdt opgaver af en ganske anden slags. Han holder
fast på sin fremgangsmåde, som en håndværker på sit værktøj. Jeg tror, at det er
William James, som har påpeget forskellen mellem fagmanden og amatøren og
sagt, at sidstnævnte hovedsagelig interesserer sig for det nåede resultat, førstnævnte for måden, hvorpå det opnås. Fænomenerne, hvormed De beskæftiger Dem, er
nemlig uimodsigeligt af en art, der hører ind under naturvidenskaben, mens metoden, som De følger, og som De er nødt til at følge, ofte ikke har noget med naturvidenskaberne at gøre.
Jeg siger, at kendsgerningerne er af samme slags eller beslægtede. Dermed mener
jeg, at også de sikkert er underkastet love, og at de kan gentage sig i det uendelige i
tid og rum. Det er ikke kendsgerninger af den slags, som f.eks. historikeren beskæftiger sig med. Historiens kendsgerninger gentager sig ikke; slaget ved Austerlitz
fandt sted én gang, og det finder ikke sted mere. De samme historiske betingelser
kommer ikke til atter at foreligge, den samme historiske kendsgerning gentager sig
derfor ikke; og da en lov nødvendigvis udtrykker visse bestemte årsager, altid de
samme, hvortil der svarer en bestemt virkning, også altid den samme, beror historien strengt taget ikke på love, men på bestemte kendsgerninger og de dermed forbundne, lige så bestemte omstændigheder, der betingede dem. Det, det drejer sig
om, er at være sikker på at begivenheden fandt sted på det eller det bestemte punkt
i tid, på det eller det bestemte punkt i rum, og hvorledes det hele gik til. En veridisk
(dvs. beviselig) hallucination, på den anden side – en apparition, f.eks. af et menneske, der dør og ses af en slægtning eller en ven, der måske befinder sig hundreder
af kilometer borte – er en kendsgerning, der, hvis den er virkelig, uden tvivl er et udslag af en lignende lov som fysikkens, kemiens, biologiens love. Jeg forudsætter for
et øjeblik, at det nævnte fænomen skyldes en virkning gennem rummet fra det ene
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menneskes bevidsthed til det andet menneskes; med andre ord, at to menneskelige bevidstheder kan meddele sig til hinanden uden et synligt mellemled, og at der
altså foreligger, hvad De kalder for telepati. Hvis telepati nu er et virkeligt faktum, så
er det et faktum, der kan gentage sig i det uendelige. Jeg går videre: Hvis telepati er
virkelig, er det meget muligt, at den er i virksomhed til alle tider og overalt hos alle
mennesker, men at den virker for svagt til at blive bemærket, eller den møder hindringer, som neutraliserer dens virkninger i det øjeblik, den skal til at virke. Vi producerer hele tiden elektricitet, luften er hele tiden ladet med elektricitet, vi bevæger os
hele tiden i magnetiske felter; men millioner af mennesker har levet i årtusinder uden
at ane elektricitetens eksistens. Det samme kan have været tilfældet med telepati.
Dette være sig nu, som det vil, men en ting er sikkert, og det er det, at hvis telepati
er noget virkeligt, er det naturligt, og at vi, når vi engang har lært betingelserne at
kende, ikke mere behøver at vente på en veridisk hallucination for at få en telepatisk
virkning at se, ligesom vi nu ikke behøver at vente på, at himlen vil være så venlig at
give et tordenvejr til bedste, for at vi kan få en elektrisk gnist at se.
Her har vi altså et fænomen, som ifølge sin natur synes at måtte studeres på samme
måde som et fysisk, kemisk eller biologisk faktum. Men sådan går det ikke. Foreløbig må vi anvende en ganske anden metode, som ligger midt imellem historikerens
og juristens. Fandt den veridiske hallucination sted i fortiden? Godt, De studerer dokumenterne, De kritiserer dem, De skriver en side historie. Fandt den nylig sted?
Nuvel, De giver Dem til at undersøge den, som en retsembedsmand ville gøre det;
De sætter Dem i forbindelse med vidner, De konfronterer dem med hverandre, og
De prøver værdien af deres vidnesbyrd. For min part går det mig sådan, at når jeg
tænker på resultaterne af de undersøgelser, som De uophørligt har gennemført nu i
mere end tredive år, og på alle de forsigtighedsregler, som De har taget for at undgå
fejl; når jeg ser, at i de fleste tilfælde af hallucinationer, som De har fundet anledning
til at godkende, har snart en, snart flere modtagere haft hallucinationen, og at denne
ofte har været nedskreven, før den anerkendtes som veridisk; og når jeg tager det
enorme antal tilfælde i betragtning, deres lighed indbyrdes, deres slægtskab med
hverandre, de mange samstemmende, af hverandre uafhængige vidnesbyrd, alle
undersøgte, kontrollerede, underkastet kritik, så må jeg tro på telepati, som jeg f.eks.
tror på den uovervindelige Armadas nederlag. Jeg har ikke den matematiske sikkerhed derfor, som jeg har over for den pythagoræiske læresætning, ikke den samme
sikkerhed, som for loven for legemers fald, men jeg har i det mindste samme sikkerhed, som man kan have for et historisk eller et retsligt undersøgt faktum.
Men det er netop det, mange mennesker ikke kan forsone sig med. De kan ikke forstå, at man må behandle kendsgerninger historisk eller retslig, når de kendsgerninger er virkelige og altså uden tvivl må følge love og synes at måtte kunne gøres til
genstand for lignende observation og eksperimentelle metoder som dem, naturvidenskaben bruger. Få kendsgerningerne til at gentage sig i et laboratorium, så går
man gerne ind på det hele, men til den tid stiller man sig mistænksomt til dem. Den
omstændighed, at man ikke kan drive ‖psykisk forskning‖, som man studerer fysik og
kemi, gør, at man ikke synes, den er videnskabelig; og da den ‖psykiske kendsgerning‖ endnu ikke har antaget en sådan simpel og abstrakt form, at den har kunnet få
adgang til laboratoriet, behager man at erklære den for uvirkelig. Således, tror jeg,
forholder det sig med en del videnskabsmænds ‖underbevidste‖ ræsonnement.
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Den samme holdning, den samme ringeagt for det konkrete, ligger til grund for de
indvendinger, man opstiller mod snart denne, snart hin følgeslutning, som De drager af deres kendsgerningsmateriale. Jeg skal kun nævne et eksempel. I et selskab,
hvor jeg for nogle dage siden var til stede, kom samtalen til at dreje sig om de fænomener, hvormed Selskabet her beskæftiger sig, navnlig om telepatiens fænomener. En af vore store læger, som tillige er en af vores store videnskabsmænd, var
der også. Efter at have lyttet opmærksomt nogle minutter, tog han ordet og sagde
omtrent som så: ‖Alt hvad De siger, har interesseret mig meget, men jeg beder Dem
overveje sagen, førend De drager slutninger. Også jeg kender et ekstraordinært tilfælde og det et, jeg kan garantere for; thi det var en meget intelligent dame, hvis ord
jeg absolut kan stole på, der fortalte mig det. Denne dames mand var officer og blev
dræbt i en træfning. Nuvel, i det selv samme øjeblik, da manden faldt, havde hans
hustru en vision af den hele begivenhed, et syn, der på alle punkter svarede til virkeligheden. Som denne dame, slutter måske også De, at der forelå et tilfælde af clairvoyance eller telepati? De glemmer imidlertid blot en ting, nemlig at det er hændt
mange gange, at en hustru drømmer, at hendes mand er død eller døende, mens
han befinder sig i bedste velgående. Man lægger mærke til de tilfælde, hvor synet
viser sig at være rigtigt, og tager ikke de andre tilfælde i betragtning. Gjorde man
regnskabet rigtigt op, ville man se, at sammentræffet var den rene tilfældighed.
Samtalen tog nu en anden retning; der kunne jo ikke være tale om at indlede nogen
alvorlig diskussion; hverken tid eller sted tillod en sådan. Men da vi rejse os fra bordet, kom en ganske ung pige, som også havde hørt efter, hen til mig og sagde: ‖Det
forekommer mig, at doktoren nylig ræsonnerede ganske fejl; jeg kan ikke rigtigt påpege, hvori fejlen i hans ræsonnement består, men en fejl må der være.‖ Ja, der var
rigtigt nok en fejl! Den lille, unge pige havde ret, og det var den store videnskabsmand, der havde uret. Han lukkede øjnene for det konkrete i tilfældet. Han ræsonnerede som så: ‖Når man drømmer, at en slægtning er død eller døende, så er det enten rigtigt eller forkert; enten er han døende eller også er han det ikke. Følgelig, hvis
drømmen viser sig at være sand, må man for at være sikker på, at det ikke beror på
tilfældighed, sammenligne de tilfælde, hvor det var rigtigt, med de tilfælde, hvor det
viste sig at være forkert.‖ Han så ikke, at den tilsyneladende styrke i hans argument
lå i, at han i stedet for at lægge vægten på beskrivelsen af det konkrete og levende
sceneri – officeren, der falder i et bestemt øjeblik, på det og det bestemte sted og
omgivet af de og de bestemte soldater – alene holdt sig til det abstrakte og døde
argument: ‖Da damen drømte, drømte hun rigtigt og ikke forkert.‖ Ja, når vi således
glider over i det abstrakte, så må vi jo ganske rigtigt sammenligne in abstracto de
sande tilfælde med de falske, og så vil vi måske også finde, at der gives flere falske
end sande, og at vor gode doktor havde ret. Men denne abstraktion betyder ikke
andet, end at man går udenom det væsentlige i sagen, billedet, som damen så, og
som viste sig at være identisk med et sceneri langt borte. Kan vi tænke os, at tilfældet i den grad kunne imødekomme f.eks. en maler, der på sit lærred henkaster en
episode af et slag og kun har sin fantasi at holde sig til, så at han af ren vanvare
skulle kunne komme til at male portrætter af virkelige soldater, som virkelig er med
der i slaget og indtager stillinger, som han også maler? Åbenbart ikke. Ville man opstille en sandsynlighedsberegning her, ville den vise, at det var umuligt, fordi en episode eller bestemte mennesker, der indtager bestemte stillinger, er noget enestående i sin slags; et menneskeligt ansigt, blot et eneste, er allerede enestående i sin
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slags og kan derfor opløses i en uendelighed af detaljer, hvoraf enhver er ganske
uafhængig af alle de andre, hvor meget mere da ikke den hele episode, der forener
dem? Der ville foreligge en uendelig mængde sammentræf i fantasiens produkt, for
at det tilfældige skulle kunne afspejle en virkelig og sammensat begivenhed; med
andre ord: Det er en matematisk umulighed at et maleri, der beror på en malers fantasi, nøjagtig kan gengive en slagscene, som den i virkeligheden foregik. Nuvel, den
dame, der havde visionen af slagscenen, befandt sig i samme situation, som denne
maler; hendes indbildningskraft udførte et maleri. Dersom maleriet var en reproduktion af en virkelig scene, må der absolut have været en forbindelse mellem hende og
denne scene, eller mellem hende og et menneskes bevidsthed, der så den. Jeg behøver ikke der at sammenligne antallet af veridiske tilfælde med antallet af falske
tilfælde; statistik har ikke noget at gøre med den sag; forelægger man mig et enestående tilfælde, er det nok, når jeg blot holder mig til det konkrete deri. Hvis der
havde været tid dertil, ville jeg derfor have sagt til doktoren: ‖Jeg ved ikke, om historien, som damen fortalte Dem, er nøjagtig. Jeg ser bort fra det spørgsmål om scenen, som trods den store afstand, oprullede sig for hendes blik, nu også var pålideligt fortalt; men dersom dette blev bevist mig. Ja, kunne jeg blot være sikker på, at
en eneste soldats ansigt, som hun ikke kendte, men som var til stede der, havde vist
sig for hende, sådan som det virkelig var, så ville jeg anse virkeligheden af telepati
eller af noget - det være sig, hvad det vil - der kan bevirke, at vi ser genstande eller
begivenheder, der befinder sig udenfor vore sansers normale rækkevidde for strengt
bevist en gang for alle, og det ville jeg mene, selv om det kunne bevises, at der havde eksisteret tusinder af falske hallucinationer, og selv om der ikke kunne påvises
nogen anden veridisk hallucination end den ene.
Men nok om det. Jeg kommer nu til den dybere liggende årsag, der hidtil har forsinket den psykiske forsknings fremskridt, fordi den har ledet videnskabsmændenes
arbejde i en anden retning med udelukkelse af andre.
Jeg har hørt folk, der interesserer sig for Deres arbejde, udtrykke deres forbavselse
over, at den moderne videnskab så længe har ladet de kendsgerninger, hvormed De
beskæftiger Dem, uænsede, medens den ifølge sin egen eksperimentelle karakter
netop burde interessere sig for undersøgelser, der lover en stor høst af nye erfaringer. Men vi må gøre os klart, hvad det er man forstår ved den moderne videnskabs
eksperimentelle natur. At det er den moderne videnskab, der har skabt den eksperimentelle metode, er sikkert nok; men det vil ikke sige det samme som, at den har
udvidet det erfaringsområde, der forelå før den. Tværtimod har den ofte indskrænket
det, og deri ligger for øvrigt dens styrke. Når vi læser, hvad de gamle har skrevet,
forbavses vi over at se, hvor meget de har observeret, ja endog eksperimenteret.
Men de iagttog, hvad der tilfældigvis faldt for, lige meget i hvilken retning det gik. Og
hvori består nu den »eksperimentelle metode«? Simpelthen i at benytte de fremgangsmåder for observation og eksperimenteren, som allerede eksisterede, og snarere end at lade dem gå i alle mulige retninger, så at lade dem konvergere mod et
bestemt punkt: Målinger - målinger af den eller den variable størrelse, som man
anede som en Funktion af de og de andre variable størrelser, som også kunne måles. »Lov« i ordets moderne betydning er netop udtrykket for det konstante forhold
mellem størrelser, der varierer. Den moderne videnskab er jo et barn af matematikken, og barnet fødtes den dag, da algebra havde erhvervet sig tilstrækkelig styrke
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og smidighed til at kunne omfatte virkeligheder og holde dem fast i sine beregningers net. Først opstod astronomi og mekanik i den væsentlig matematiske form,
som den moderne tid har givet de videnskaber. Derefter udviklede fysikken sig - en
fysik, der var lige så matematisk. Fysikken gav stødet til kemi, der også hviler på
målinger, på sammenligning af vægtdele og rumfang. Efter kemien kom biologien,
som ganske vist ikke endnu har taget matematisk form eller er nær ved at gøre det,
men som ikke desto mindre søger gennem fysiologien at føre livets love tilbage til
kemiens og fysikkens, d. e. indirekte til mekanikkens. Således drages vor videnskab
til syvende og sidst hele tiden mod matematikken som mod et ideal. Den søger først
og fremmest at komme til at måle, og der, hvor beregninger ikke kan anvendes - der,
hvor den må indskrænke sig til at beskrive eller analysere sin genstand - går den ud
på kun at tage den side for, der har udsigt til en skønne dag at blive tilgængelig for
måling.
Men nu ligger det i de åndelige tings væsen, at de ikke lader sig bringe ind under
målemetoden. Det første, videnskaben altså måtte gøre med åndens fænomener,
var at prøve på, om man ikke i deres sted kunne sætte andre fænomener, der kunne
gælde for det samme som hine, men fænomener, som kunde måles. Vi ser jo faktisk, at bevidstheden på en eller anden måde er forbunden med en hjerne; så tog
man altså hjernen for og slog sig på de cerebrale fænomener, hvis egentlige natur
man ganske vist ikke kendte, men om hvilke man da vidste så meget, al de til sidst,
kunde opløses i bevægelser af molekyler og atomer, det vil sige i fænomener, der
kom ind under mekanikken - man blev enig om at betragte det cerebrale som ækvivalent med det åndelige. Hele vor åndsvidenskab, hele vor metafysik har siden det
syttende århundrede været gennemsyret af ideen om denne ækvivalens. Man taler
om tanken, som man taler om hjernen, uden forskel, det være sig, om man nu opfatter det åndelige simpelthen som et »epifænomen« af det cerebrale, som materialismen gør det, eller man stiller de to ting i samme niveau som to fortolkninger af
samme original i to forskellige sprog. Kort sagt, hypotesen om den strengeste parallelisme mellem det cerebrale og det åndelige synes i høj grad videnskabelig. Filosofien og videnskaben søger instinktmæssig al skyde det til side, som modsiger hypotesen, eller som synes ikke rigtigt at lade sig forene med den. Således synes det nu
også, ved et første blik på sagen, at gå med de fænomener, som den »psykiske
forskning« har taget op til behandling - dem alle eller i det mindste med en stor del af
dem.
Nuvel. Øjeblikket er kommet til at betragte denne hypotese lidt nøjere for at se, hvad
den er værd. Jeg skal ikke her komme nærmere ind på de vanskeligheder, alle de
teoretiske meningsløsheder, den fører til. Jeg har andetsteds vist, at den bogstavelig
talt er selvmodsigende. Jeg tilføjer, at det prima facie strider mod al sandsynlighed,
at naturen skulle tillade sig den luksus sådan rent og skært at gentage i bevidsthedens sprog, hvad hjernebarken præsterer i form af atomiske og molekylære bevægelser. En bevidsthed, der kun var et duplikat og ikke greb ind aktivt, ville uden tvivl
for længst være forsvunden fra universet, hvis den nogen sinde havde eksisteret.
Ser vi ikke, at vore handlinger har tilbøjelighed til at blive ubevidste ganske i samme
forhold, som vanen gør dem mekaniske? Men jeg vil se bort fra disse teoretiske betragtninger. Det, som jeg påstår, er, at når man ser på sagen uden al fordom, støtter
kendsgerningerne ikke hypotesen om denne parallelisme; de vækker ikke engang
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forestillingen derom.
Der er i virkeligheden kun een funktion af tanken, om hvilken erfaringen kunne få
os til at tro, at den har sit bestemte sted i hjernen. Jeg sigter til hukommelsen, og
mere specielt til hukommelsen for ord. Hverken hvad dømmekraften eller logisk
tænkning eller nogen anden sjælelig evne angår, har vi egentlig talt den mindste
grund til at antage, at den er bunden til de eller de bestemte cerebrale processer.
Hvad derimod uregelmæssigheder i hukommelsen for ord angår - afasi, som man
kalder det - svarer de til bestemte beskadigelser af visse hjernevindinger og det på
en sådan måde, at man har kunnet antage, at hukommelsen var ligesom lokaliseret i
hjernen og at visuelle, auditive og motoriske erindringer om ord var ligesom deponerede i hjernebarkens indre - som veritable fotografiske klichéer, der opbevarede
gamle lysindtryk, og virkelige fonografiske plader, hvorpå lydsvingninger var registrerede. Dersom man, kort sagt, nøje undersøger alle de kendsgerninger, der kan
fremdrages til forsvar for en fuldkommen korrespondance og et slags fast sammenhold mellem det mentale liv og det cerebrale - jeg ser naturligvis bort fra fornemmelser og bevægelser, thi hjernen er sikkert nok et sensorisk-motorisk organ - så ser
man, at disse kendsgerninger indskrænker sig til hukommelsens fænomener, og at
det er lokaliseringen af afasiens forskellige former, og denne lokalisering alene, som
antyder en begyndelse til et eksperimentelt bevis for parallelismens doktrin.
Men nu vil et dyberegående studium af de forskellige udslag af afasi efter min mening afgjort vise umuligheden af at betragte erindringen som klichéer eller fonogrammer, der er oplagrede i hjernen; umuligheden af at hævde, at det virkelig er i
hjernen, at erindringerne opbevares. Jeg kan ikke her komme nærmere ind på enkeltheder i den kritik af den gængse opfattelse af afasi, jeg ved en anden lejlighed
har gjort gældende. en kritik, der måtte synes paradoksal på en tid, da en vis forståelse af afasi var knæsat som et dogme, men som selve den patologiske anatomi i de
sidste år har ydet sin bistand - jeg sigter til professor Pierre Maries og hans disciples
arbejder. Jeg indskrænker mig altså til at erindre Dem om mine konklusioner. Det,
som synes mig at fremgå af et opmærksomt studium af kendsgerningerne, er, at de
til forskellige udslag af afasi svarende karakteristiske beskadigelser af hjernen ikke
rammer selve erindringerne, og at der altså ikke på de og de steder i hjernebarken
ligger erindringer opmagasinerede, som sygdommen kunne tilintetgøre. Læsioner
gør i virkeligheden kun fremkaldelsen af erindringerne umulig eller vanskelig; det er
genkaldelsens mekanisme, de vedkommer, og kun den mekanisme. Mere nøjagtigt: Hjernens rolle her er den at sætte ånden i stand til, når denne har brug for en
eller anden erindring, at få legemet til at stille sig således til sagen eller til at sætte
visse bevægelser i gang, at der fremkommer en passende ramme for den søgte erindring. Når rammen først er der, anbringer erindringen sig deri ganske af sig selv.
Hjernen er organet, der leverer rammen, ikke erindringen. Det er det, som et opmærksomt studium af uregelmæssigheder, der optræder i hukommelsen for ord,
efter min mening viser, og det er også, hvad den psykologiske analyse af hukommelsen overhovedet må få os til at antage.
Men når vi nu undersøger åndsvirksomhedens øvrige funktioner, bliver den hypotese, som kendsgerningerne mest naturligt afføder, ingenlunde en, der støtter antagelsen af en streng parallelisme mellem ånd og hjerne. Tværtimod! Som det specielt
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forholder sig med hukommelsens virkemåde, går det med åndens overhovedet;
Hjernen frembyder sig som et organ, der har den bestilling at påtrykke legemet bevægelser og stillinger, som agerer, hvad ånden tænker, eller hvad omstændighederne giver den anledning til at tænke. Jeg har andetsteds udtrykt dette ved at
sige, at hjernen er et »pantomime-organ«. Det er derfor - hvad jeg også før har sagt
- at den, der kunne se en hjernes indre i fuld virksomhed, følge atomernes kommen
og gåen og rigtigt fortolke, hvad det er, de gør, han ville ganske vist forstå noget af
det, der foregår i ånden, men han ville ikke forstå ret meget af det. Han ville lige netop vide besked med det, der kan udtrykkes ved gestus, stillinger og bevægelser af
legemet - det, som sjælens tilstand indeholder af handling på vej til udførelse eller i
første tilblivelsesstadium; resten ville ganske undgå ham. Lige over for de tanker og
følelser, der opruller sig i bevidsthedens indre, vil han befinde sig i samme situation
som en tilskuer, der tydeligt kan se alt, hvad skuespillerne foretager sig på scenen,
men ikke hører et ord af, hvad de siger. Eller bedre endnu: Han ville forstå så meget
som en tilhører ved en koncert ville forstå af en symfoni, når han kun kunne se dirigentens taktstok, men intet høre. Hjernens virksomhed forholder sig i virkeligheden
til åndens, som orkesterdirigentens håndbevægelser forholder sig til symfonien: De
antyder den motoriske del i den hele ledordning, intet som helst andet. Med andre
ord: Vi ville i ordets egentlige betydning ikke inde i hjernen se det mindste til sjælens
operationer. Bortset fra hjernens sensoriske funktioner har den intet andet at gøre
end at agere åndslivet.
Jeg indrømmer imidlertid, at denne mimik er af overordentlig stor betydning. Det er
ved hjælp af den, vi sætter os i forbindelse med virkeligheden, tilpasser os virkeligheden, imødekommer omstændighedernes krav ved hensigtsmæssige handlinger.
Skønt bevidstheden ikke er en funktion af hjernen, holder denne dog i hvert fald bevidstheden fæstet ved den verden, vi lever i; den er organet for vor agtsomhed overfor livets foreteelser. Derfor kan selv en forholdsvis ringe forandring i hjernen, f. eks.
en forbigående alkohol- eller opiumsrus - endnu mere en sådan mere vedholdende
beruselse, som uden tvivl er den almindeligste årsag til sindssygdom - medføre en
komplet forvirring af åndslivet. Ikke at ånden derfor direkte er ramt. Man må ikke tro.
som man så ofte gør, at giften har udsøgt sig den eller den bestemte mekanisme i
hjernebarken, der repræsenterer den materielle side af tænkningen, at den har
bragt, denne mekanisme i uorden, og at det er derfor, den syge delirerer. Nej, virkningen af indgrebet er den, at det forstyrrer tandhjulenes vekselvirkning i mekanikken og får tankerne til ikke mere at stille sig i et nøjagtigt forhold til de ydre ting. En
patient, der lider af forfølgelsesvanvid, kan endnu ræsonnere meget logisk; men
hans logik skyder fejl af virkeligheden, bevæger sig udenfor den, som når man
drømmer. At indstille vor tænkning på handling, at få den til at indrette handling efter
omstændighederne, det er det, hjernen er til.
Men derved kanaliserer den åndens liv på samme tid, som den begrænser det. Den
forhindrer os fra at rette vort blik til højre og venstre, ja endogså så vidt muligt bagud: den vil have os til at se ret frem for os i den retning, vi har at gå. Ser man det
ikke allerede af den måde, på hvilken hukommelsen, som vi nylig talte om, arbejder?
Der er kendsgerninger nok, der synes at vise, at fortiden bevares i de mindste enkeltheder, og at der i virkeligheden ingen glemsel gives. De ved, man siger, at mennesker, der har været ved at drukne, eller som har hængt sig og skæres ned, erklæ-

72

rer, at de i nogle sekunder så hele deres forbigangne liv afspejle sig som i et panorama. Jeg kunne nævne andre eksempler, men det, man kalder skindød, har
intet med dette fænomen at gøre, skønt man har påstået det. En alpebestiger, der
styrter ned i en afgrund, og en soldat, omkring hvem en kugleregn pludseligt slår
ned, har undertiden det samme syn. Sandheden er den, at hele vor fortid til enhver
tid ligger tilrede i os, og vi behøvede blot at vende os om for at se den: der er blot
det i vejen, at vi ikke kan og ikke må vende os om. Vi må ikke, fordi det er vor opgave at leve og handle, og liv og handling ser fremad. Vi kan ikke, fordi det netop er
vort hjernemaskineris bestilling at tilsløre fortiden og i ethvert givet øjeblik kun lade
så meget skinne igennem, som kan belyse den foreliggende situation og gavne vor
handling. Det er endog ved at sænke helheden af vore erindringer i mørke undtagen
netop det, der har interesse i øjeblikket, og som vort legeme allerede skitserer gennem sin mimik, at hjernen genkalder den nyttige erindring. Hvis nu opmærksomheden over for livet for et øjeblik skulle gå hen og slappes - jeg taler ikke om
den viljesbetingede opmærksomhed, den, der beror på individet, men om den, der
påtvinger sig det normale menneske, og som man kunne kalde racens - så slappes
også tøjlerne for ånden, der var tvungen til at vende blikket fremad, og den kan derfor nu se sig tilbage, og der ser den hele sin fortid. Synet af det forbigangne i et panorama skyldes altså en abrupt interesseløshed for livet, der ved given lejlighed opstår, når livet trues med en pludselig død. Det var ved at holde opmærksomheden
fæstet på livet og ved på nyttig måde at indskrænke åndens synsfelt, at hjernen indtil
da beskæftigede sig som hukommelsens organ.
Men hvad jeg sagde om hukommelsen passer også på opfattelsesevnen. Jeg kan
ikke her komme ind på enkeltheder i, hvad jeg tidligere har vist. og må indskrænke
mig til at erindre om, at alt bliver dunkelt, ja uforståeligt, når man betragter hjernecentrene som organer, der formår at omsætte materielle svingninger til bevidste tilstande, men at alt derimod står klart, hvis man i centrene (og i de sensoriske anordninger, hvormed de står i forbindelse) simpelthen ser udvælgelsesmidler, der har
den opgave på det umådelige erkendelsesområde, som faktisk ligger for os, at vælge det, der lader sig føre ud i livet. Leibnitz har sagt, at hver enkelt monade og altså
også a fortiori hver især af de monader, som han kalder livsånder, bevidst eller ubevidst repræsenterer summen af alle ting. Jeg ville ikke gå så vidt, men jeg mener, at
vi i virkeligheden opfatter mange flere ting, end dem, vi faktisk gør os klart, og at atter her er vort legemes bestilling den, at udelukke alt det fra vort bevidsthedsfelt,
som ingen praktisk betydning har, alt det, som ikke lader sig udnytte i handling. Sanseorganerne, de sensoriske nerver, hjernecentrene er altså kanaler for påvirkninger
udefra og markerer således de forskellige retninger, i hvilke det initiativ, der egentlig
er vort, kan gøre sig gældende. Men derved indskrænker de vort synsfelt mht. nutiden på samme måde, som hjernens mekanismer for hukommelsen begrænsede vort
syn mht. fortiden. Og ligesom nu visse unyttige erindringer eller ‖drømmeerindringer‖ kan komme af sted med at glide ind i bevidsthedens felt, idet de benytter
et øjebliks uagtsomhed mht. livet, kan der da ikke også være en kreds af opfattelser,
som oftest ubevidste, der omgiver vor normale bevidsthed, parate til at dukke op i
bevidstheden og faktisk opdukkende der i visse undtagelsestilfælde eller hos visse
dertil prædisponerede individer? Hvis der gives opfattelser af denne art, hører de
ikke ind under den egentlige psykologi alene; de er af en slags, som den »psykiske
forskning« kan og bør tage sig af.
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Vi må desuden ikke glemme, at det er rummet, der skaber de skarpe grænselinier,
de nøjagtige distinktioner. Vore legemer er udenfor hverandre i rum, og det er vore
bevidstheder også for så vidt, som de er knyttede til legemerne. Men hvis kun en del
af vore bevidstheder er bundet til legemerne, kan man tænke sig, at resten af dem
ikke er så skarpt adskilte. Jeg betragter nemlig aldeles ikke personligheden som
usammensat i sit væsen eller som en flygtig, forgængelig ting eller som afhængig af
hjernens liv! Men det er meget muligt, at der mellem de forskellige personligheder
uophørligt foregår gensidige udvekslinger, der kan sammenlignes med endosmosens fænomener. Hvis denne endosmose eksisterer, kan vi forudse, at naturen vil
tage sine forholdsregler for at neutralisere virkningerne af den, og at der må være
visse mekanismer, der har den specielle opgave at trænge de således fremkaldte
forestillinger tilbage til det ubevidste, thi de ville kun i høj grad belemre det daglige
liv. Imidlertid vil dog nu og da en og anden af disse forestillinger slippe igennem som
kontrabande, især når de afværgende foranstaltninger fungerer slet, og dem er det,
den »psykiske forskning« giver sig af med.
Jo mere vi vænner os til tanken om en bevidsthed uden for organismen, desto naturligere og sandsynligere vil vi finde hypotesen om sjælens beståen efter legemets
død. Men hvis det åndelige virkelig var en nøjagtig kopi af det cerebrale, hvis der
ikke var andet i en menneskelig bevidsthed, end hvad man kan læse ud af dens
hjerne, kunne vi ganske vist gå ind på, at dens endelige skæbne var hjernens
skæbne, og at den måtte dø med sin hjerne. Men dersom fordomsfrit studerede
kendsgerninger derimod leder os til at betragte det åndelige liv som langt omfangsrigere end det cerebrale liv, bliver en overleven døden en så sandsynlig ting, at den,
der benægter det, har en fuldkomment så bydende forpligtelse til at søge beviser
derfor, som den, der påstår det; thi, som jeg har sagt før nu: ‖Den eneste grund, vi
kan have til at tro, at bevidstheden udslukkes ved døden, er den, at vi ser organismen opløses, men denne grund taber sin værdi, hvis bevidsthedens i det mindste
delvise uafhængighed af legemet ligeså godt er en kendsgerning, der hviler på erfaring.‖
Dette er, kort fremstillet, summen af de resultater, jeg er kommen til ved en upartisk
undersøgelse af de fakta, man kender. Det vil sige, at jeg anser det område, der ligger åbent for den psykiske forskning, for overordentlig stort, ja uendeligt. Denne nye
videnskab vil snart have indhentet det forsømte. Matematikken når tilbage til den
græske oldtid; fysikken har allerede eksisteret i tre eller fire århundreder; kemien
daterer sig fra det attende århundrede; biologien er næsten lige så gammel, men
psykologien er fra i går, og den ‖psykiske forskning‖ er næsten samtidig.
Skal vi beklage forsinkelsen? Jeg har undertiden spurgt mig selv, hvad der ville være sket, hvis den moderne videnskab i stedet for at gå ud fra matematikken for at
finde sig til rette i mekanikken. Astronomien, fysikken og kemien - i stedet for at koncentrere alle sine kræfter på studiet af materien - havde begyndt med studiet af ånden, hvorledes det altså ville være gået, hvis f. eks. Kepler, Galilei og Newton havde
været psykologer. Vi ville ganske sikkert have haft en psykologi, hvorom vi i dag ikke
kan gøre os noget begreb, ligeså lidt som man før Galilei kunde sætte sig ind i, hvad
vor fysik ville nå til nu om stunder. Denne psykologi ville sandsynligvis forholde sig til
den, vi har, som vor fysik forholder sig til Aristoteles. Ganske fremmed for enhver af
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mekanikkens begreber, dog ganske ude af stand til at forestille sig muligheden af
en sådan forklaring, ville videnskaben have opsøgt netop sådanne kendsgerninger
som dem, De studerer i stedet for at afvise dem a priori; måske den »psykiske
forskning« endog vilde have figureret blandt dens fornemste beskæftigelser. Når de
mest almindelige love for åndens virken først var opdagede (som de fundamentale
love for mekanikken faktisk blev det) ville man fra ånden i egentlig forstand være
kommet til spørgsmålet om livet, og der ville have dannet sig en biologi, men en vitalistisk biologi, der ville være ganske forskellig fra vor, og som bagved de former for
levende væsener, vi opfatter med vore sanser, ville have givet sig til at opsøge den
indre, usynlige kraft, som de er et udslag af.
Denne kraft har vi endnu den dag i dag ikke rigtigt fået hold på, just fordi vor viden
om sjælen endnu er i sin barndom. Derfor har videnskabens mænd for så vidt ret,
når de bebrejder vitalismen, at den er en ufrugtbar doktrin. Den er det nu, men den
vil måske ikke altid vedblive at være det; og den havde sandsynligvis ikke været det,
hvis den moderne videnskab ikke straks fra begyndelsen havde grebet sagen an fra
den anden side. Sammen med denne vitalistiske biologi ville der være opstået en
lægevidenskab, som ville have rettet sine angreb direkte på den vitale krafts bryst;
den ville have taget sigte på årsagen, ikke på virkningerne, på centrum, ikke på periferien. Helbredelse ved suggestion havde muligvis antaget former, som vi umuligt,
kan danne os det mindste begreb om. Således ville de åndelige kræfters videnskab
være bleven grundlagt, og således ville den have udviklet sig. Men når den nu havde fulgt åndens fænomener fra oven nedad, fra liv til levende materie, og den således skridt for skridt var kommen til den døde materie, så ville den pludselig være
standset overrasket og være i forlegenhed. Den vilde have forsøgt al anvende sine
sædvanlige metoder på den ting, og den ville ikke kunne komme den til livs, så lidt
som vore matematiske metoder og målinger den dag i dag kan komme de åndelige
ting rigtigt til livs. Så ville materien og ikke ånden være blevet mystikkens verden.
Lad os nu antage, at der i et ukendt land - f. eks. i Amerika, men et Amerika, der
endnu ikke var opdaget af Europa - havde udviklet sig en videnskab, identisk med
den, vi nu faktisk dyrker, og med alle dens mekaniske hjælpemidler. Så kunne det
ske, at nogle europæiske fiskere, der havde vovet sig langt ud fra Irlands eller Englands kyster, opdagede langt borte i horisonten et amerikansk fartøj, der med fuld
kraft arbejdede sig ret op imod vinden, sådan et, som vi kalder et dampskib. Når de
så kom hjem, ville de fortælle, hvad de havde set; men ville man have troet dem?
Sandsynligvis ikke. Man ville møde dem med en mistillid, der stod i nøje forhold til
den viden, og dybe indsigt, som den herskende videnskab besad, der ifølge sine
rent psykologiske studier var vel bevandret i alt det, der er det modsatte af fysik og
mekanik. Og så kunne det meget godt hænde, at man dannede et selskab som Deres, men vel at mærke et selskab for fysisk forskning, der ville samle vidner, kontrollere og kritisere deres beretninger og fastslå virkeligheden af ‖apparitioner‖ af dampbåde. Men da dette selskab jo i øjeblikket også kun havde denne historiske eller kritiske metode at holde sig til, ville det ikke kunne overvinde en skepsis, der holdt på,
at selskabet skulle bygge et dampskib og lade det dampe af sted, siden dets medlemmer jo troede på sådanne mirakuløse fartøjer. Det er sådanne drømme, jeg undertiden morer mig med at drømme. Men når jeg gør det, griber jeg mig unægtelig
hurtigt i det og siger til mig selv: Nej! Det er dog hverken muligt eller ønskeligt, at
menneskeånden skulle have valgt den kurs. Det var ikke muligt, fordi matematikken
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eksisterede allerede, da de moderne tiders morgenrøde oprandt, og man måtte
nødvendigvis begynde med at tage alt af dens hånd, som man kunne få, for at
komme til at kende den verden, hvori vi lever; man slipper ikke, hvad man har, for at
gribe efter noget, der måske ville vise sig at være en skygge. Men selv om det havde været muligt, havde det ikke været ønskeligt for selve psykologiens videnskab,
om menneskeånden havde begyndt med den. Thi havde man gjort front til den side
alene og ofret alt det arbejde, talent og genialitet derpå, som der er ofret på studiet
af materien, var måske studiet af sjælen bleven drevet meget vidt, men noget ville
der altid have manglet, noget, som er af uvurderlig nytte, og uden hvilket resten taber meget af sin værdi, nemlig nøjagtigheden, de strenge videnskabelige fordringer,
ønsket om beviskraft, vanen til at skelne mellem det simpelthen mulige eller sandsynlige og det visse. Man må ikke tro, at alt det er egenskaber, der naturligt følger
med intelligens. Menneskeheden har klaret sig en lang tid uden dem, og de havde
måske aldrig vist sig i verden, hvis der ikke i fordums tid i en krog af Grækenland
havde eksisteret et lille folk, hvem begrebet »næsten« ikke tilfredsstillede, og som
opfandt begrebet præcision. Var matematikken, denne skabelse af græsk genialitet,
her virkning eller årsag? Jeg ved det ikke; men det var uomtvisteligt ved matematikken, at forståelsen af nødvendigheden for bevis overleveredes fra intelligens til intelligens, idet den stedse mere og mere slog rod i menneskene, alt eftersom matematikkens videnskab gennem mekanikkens omfattede stedse flere og flere af materiens
fænomener. Vanen at gribe studiet af konkret virkelighed an under de samme fordringer til streng videnskabelig præcision og sikkerhed, som er karakteristisk for ånden i matematikken, er altså en vane, som vi skylder studiet af materien, og som vi
aldrig ville have erhvervet os uden det. Derfor ville en videnskab, der helt og holdent
kastede sig i armene på studiet af åndelige ting, sandsynligvis være forbleven usikker og tåget, hvor langt den så for resten var nået. Den ville måske aldrig have forstået at gøre skel mellem det blot antagelige og det, der måtte anses for definitivt
fastslået. Men nu da vi, takket være studiet af det stoflige, forstår den forskel og besidder alle de åndelige egenskaber, den har fostret, kan vi frygtløst vove os ud i de
sjælelige tings endnu næsten ukendte land. Lad os da gå frem der med dristighed
og klogskab, idet vi frigør os for al slet metafysik, der vil hæmme vort fremskridt, så
vil åndsvidenskaben bringe resultater, der vil overgå alt, hvad vi turde håbe på.

OM EKSORCISME
Leif von der Wehl Mikkelsen
Hvad har eksorcisme med parapsykologi at gøre? Umiddelbart ikke ret meget. Forestillingen om djævleuddrivelse går ikke i spænd med den moderne videnskabelige tænkning,
der lige siden Hume og Laplace har haft som forudsætning, at Gud er en overflødig hypotese. Når man forklarer ting med Guds eller ånders indgriben bevæger man sig uden for
den videnskab, der netop leder efter årsager, der direkte eller indirekte kan identificeres
ved hjælp af vores sanser. Kort sagt: Med begrebet eksorcisme stiller man sig uden for
det normale naturvidenskabelige paradigme og rejser samtidig en række grundlæggende
metafysiske spørgsmål, nemlig spørgsmålet om Guds og Djævelens eksistens.
Ikke desto mindre praktiseres der i disse år i stigende omfang eksorcisme, og det er indlysende at de bevidsthedstilstande, der får mennesker til at tale om djævlebesættelse i
allerhøjeste grad vedrører den psykiske forskning. For hvad er det der sker? Hvad er det,
der er på spil?
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Eksorcisme set i et filosofisk og teologisk perspektiv
I dag er dåben folkeligt set et idyllisk og festligt ritual, men oprindeligt har dåben nærmest
været dystre eksorcistiske excesser, som foregik i al hemmelighed i mørke katakomber
dybt under jorden.
I urkristendommen og et langt stykke op i reformationen blev dåbsritualet nemlig betragtet
som en art uddrivelse af onde ånder.
Det er mildest talt en noget anderledes opfattelse end den opfattelse, som både moderne
teologer og almindelige mennesker har af dåben i dag og denne egentlig forbløffende
udvikling fortæller os mere end mange ord, hvor forvirrede og uklare forudsætningerne for
eksorcismebegrebet egentlig er.
Man kan jo udmærket betragte Jesus’ uddrivelse af de såkaldte ―onde ånder‖ som en art
eksorcisme, men den slags er jo ikke bare tilknyttet kristendommen og dens oprindelse,
men forekommer i mange afskygninger i diverse verdensreligioner, samt i shamanistisk
sammenhæng hos naturfolkene.
Fænomenet lader sig altså forholdsvis nemt beskrive som et empirisk fænomen, der optræder i en kultisk og religiøs sammenhæng.
Sværere er det dog, at definere hvad ægte eksorcisme er, således at der er gode og sikre
kriterier for hvornår der foreligger ægte eksorcisme og hvornår der er tale om psykiske
afvigelser.
Både som teolog og filosof, men også som psykolog må man stille det centrale spørgsmål
om der overhovedet findes ægte eksorcisme, forstået som uddrivelse af onde ånder med
egen eksistens:
Findes der dæmoner uafhængig af de dæmoner, som mennesker selv skaber i deres
egen psyke og måske ―smider‖ over på den ‖besatte‖?
Har disse dæmoner en af mennesket uafhængig eksisterende personlighed og kan de
trænge ind i vores verden og besætte et menneske? Og hvad skal vi stille op med begrebet det onde i denne sammenhæng?
Dæmon-begrebet synes at være intimt knyttet sammen med det onde, men behøver
dæmoner at være onde? Sokrates talte f.eks. om sin dæmon, altså sin egen personlige
ånd, som går ud over det fysiske og døden, og denne dæmon skal klart forstås som noget positivt.
Når man taler om eksorcisme, så bliver begrebet om det onde gjort til noget ontologisk og
absolut, der er personificeret og repræsenteret ved onde dæmoner, frem for at blive betragtet som et moralsk og relativt begreb, som afhænger af kultur, sted og historiske forhold.
Så hvis der vitterligt er tale om ægte ―besættelse‖, så må det kræves, at besættelsen ikke
skyldes ―sindssyge‖ eller ―hysteri‖, der jo er defineret som noget psykologisk eller psykisk,
men at han eller hun vitterlig er besat af ånder, der eksisterer selvstændigt uafhængigt af
den ‖besattes‖ psyke. Og videre at disse ånder er onde. Det vil sige, vi skal have en klar
og veludviklet teori om hvori det selvstændige består og hvori det onde består. Der er jo
et hav af okkulte teorier om sådanne sager, men mange er modsigende i sig selv og
modsiger indbyrdes hinanden, så det er temmelig kaotisk, ligesom at f.eks. kristendommen som sådan ikke har nogen klar ―dæmonologi‖, men snarere officielt vender den
slags ryggen. I hvert fald i den protestantiske kirke.
Hele eksorcismebegrebet forudsætter altså teorier og udlægninger vedr. verdens indretning, som i sig selv er yderst spekulative og vanskelige at bevise eller for den sags skyld
at kunne modbevise, et problem, der så at sige ―fordobles‖, da det som sagt er meget
svært empirisk at skelne imellem det man ud fra diverse teologier og filosofier betragter
som ―besættelse‖ og så forskellige former for psykisk sygdom.
Fra litteraturen om psykiatri ved man, at sådanne psykiske sygdomme kan ytre sig på
forbløffende vis, som kunne pege i retning af noget ―overnaturligt‖, men som alligevel forklares på en ―naturlig‖ måde.
Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke omkring eksorcisme muligvis kunne foreligge noget ―overnaturligt‖, men at vi med dette begreb om eksorcisme snarere nærmer os filoso-
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fien og måske i højere grad teologien og dermed troen, frem for et uomtvisteligt klart
defineret empirisk fænomen, som vi kan sanse og registrere lige så klart, som vi registrerer at det regner. Denne sanselige uklarhed gælder såmænd også for så mange andre fænomener i videnskaben, f.eks. omkring elektricitet og tyngdekraft osv., men med
eksorcismefænomenet forudsætter vi teorier, som er meget langt fra moderne videnskab.
Teorier som angår det ―usynlige og bagvedliggende‖ og som nødvendigvis er tilknyttet en
moralsk instans, som jo videnskaben slet ikke arbejder med i sine forklaringer. Og teorier
som beror på antagelser, som næsten er umulige at bevise for en større vantro offentlighed. Endelig så findes der andre mere naturlige teorier, der for de fleste lige så godt
forklarer eksorcismefænomenet. Der er således ikke bare tale om en modstand på grund
af sociale og tilfældige fordomme, men forudsætningerne for eksorcismebegrebet er i sig
selv af en sådan karakter, at den eksorcistiske praksis er vanskelig at acceptere for dem,
der ikke tror på eksorcisme - og de er immervæk de fleste, også når det gælder moderne
kristne! Tilbage står dog den simple kendsgerning, at vi ikke ved alt og at snart sagt enhver teori som mennesker måtte have om denne verden, videnskabelig eller ej, er mangelfuld og foreløbig. Eksorcismefænomenet kan være en udfordring af den moderne videnskab og den moderne bevidsthed, der vil indskrænke verden til de sanselige dimensioner, men hvornår fænomenet overhovedet kan tages alvorligt af en større offentlighed
og således komme ud over en snæver kreds er svært at spå om. Man kan jo principielt
have ret i sine antagelser, men hvordan overbevise de andre? Det handler jo ikke bare
om eksorcisme, men om selve vores livsanskuelse. Og vores tro eller mangel på samme.

BESÆTTELSE OG UDDRIVELSE
Gert Rønsby
Betegnelsen ―eksorcisme‖ er egentlig lidt misvisende, da det betyder ―uddrivelse‖. Der er
således ikke angivet, hvad der skal uddrives. Den fulde titel må være besættelse og uddrivelse. De to begreber hører hjemme blandt de ældst kendte teorier om sygdom. Den
canadiske psykiater Henri F. Ellenberger opregner i sit store værk om den dynamiske
psykiatris historie fem ældgamle sygdomsteorier med tilhørende kure, hvor her som eksempel nævnes de to første sygdomsteorier: Sygdomsteori 1: Indtrængen af fremmed
objekt. Kur: Udtrækning af objektet Sygdomsteori 2: Tab af sjælen. Kur: At finde, bringe
tilbage og genindsætte den tabte sjæl.
Denne liste genfindes hos mange såkaldt primitive folkeslag. Den må betragtes som en
alment udbredt teori hos samfund uden skrift. Teorierne har øvet indflydelse på tænkningen lige op til nutiden - ja, på visse områder og i visse sammenhænge ser vi stadig de
gamle forståelser i lyslevende aktion. Det gælder især begrebsparret besættelse og uddrivelse, der endda synes at have fået en renæssance i de senere årtier - og som har fået
ny næring gennem den meget omdiskuterede Tv-serie ‖Åndernes magt‖. Uden at gå i
detaljer m.h.t. skemaets øvrige punkter, skal jeg dog lige gøre opmærksom på, at kuren
under sygdomsteori 1 blev benyttet af Jesus, idet han overførte onde ånder fra en stakkels besat (sindssyg) til en flok svin, som derpå styrtede sig i Genezareth Sø. (Lukas 8,
26-39).
Troen på besættelse er vidt udbredt, men ikke universel. F. eks. kendes den ikke på den
Malaysiske halvø, på Phillippineme eller blandt Australiens aboriginer. Centrum for teorien synes at være den vestlige del af Asien altså lige den del af verden, hvor vores egen
religiøse tro blev vævet sammen af mange tråde. Til trods for mange variationer i udformningen er der et tydeligt grundmønster: Et menneske mister tilsyneladende pludselig sin
identitet og bliver til en anden person. Hans ansigtstræk antager lighed med denne andens. Med ændret stemme ytrer han ord og sætninger, der svarer til den andens personlighed. Ikke sjældent får den besatte flere kræfter end han ellers havde. Besættelsen viser sig oftest i anfald af vekslende hyppighed, varighed og intensitet.
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Ellenberger opregner to slags besættelser: En somnambul og en lucid; dvs. en søvngængeragtig og en klar. I den søvngængeragtige besættelse vil individet miste bevidstheden om sit selv og begynde at tale som om, han var en anden. Når han igen
kommer til bevidsthed om sig selv, kan han intet huske om, hvad han selv eller andre har
sagt eller gjort i den tid, han var væk fra sig selv.
Under den klare besættelse er den besatte hele tiden klar over, hvem han er og hvor han
er. Han føler, at der er en fremmed ånd i hans krop ved siden af hans egen, og han
kæmper imod den, men han kan ikke forhindre, at den nu og da tager ordet og taler mod
hans vilje. Begge slags kunne kaldes for psykisk parasitisme - en åndelig bændelorm, så
at sige. I middelalderen navngav katolske teologer de to former. Den somnambule form
kaldtes possession eller besættelse, medens den lucide form kaldtes obsession eller
tvangsfænomener. Dette sidste begreb er overtaget af den moderne psykiatri.
Besættelse kan være spontan, eller den kan være fremkaldt. Den spontane besættelse
viser sig uden den besattes vidende eller mod dennes vilje. Det er en sygdomslignende
tilstand, fra hvilken han ønsker helbredelse gennem eksorcisme. Den artificielle eller
fremkaldte besættelse blev undertiden brugt til ceremonielle formål. Mest kendt er her
Pythonpræstinden i templet i Delphi. Ellenberger nævner også shamaner og spiritister
som eksempler på villede besættelser.
En tredje inddeling taler om åben eller skjult besættelse. Den kaldes åben, når den besættende ånd taler direkte gennem den besatte. Besættelsen kaldes skjult, når den besatte er fuldstændigt uvidende om åndens tilstedeværelse. Han synes at lide under en
psykisk sygdom; en neurose eller måske en legemlig sygdom. Tilstanden kan vare måneder eller år uden at dens sande natur går op for patienten eller hans pårørende. Først
når den kyndige eksorcist kommer til, får man fat i den sande sammenhæng. Eksorcisten
vil først gøre besættelsen manifest ved at udfordre ånden til at tale. Når det er sket, kan
en normal uddrivelse finde sted. Metoden har på mærkelig måde en parallel i psykoanalytisk praksis. Her vil man ofte forvandle en neurose til en såkaldt overføringsneurose; det
vil sige en relation mellem analytiker og analysand, der har samme indhold som den oprindelige neurose m.h.t. relationer til vigtige personer i analysandens intimsfære. Dette er
ikke nogen tilfældighed: Den fortidige lære om sygdommenes årsager er medicinens rødder i det hele taget, og læren om besættelser er specielt en vigtig del af psykiatriens urgrund. Heri ligger jo så, at eksorcisme er den første psykoterapi.
Kristen eksorcisme
Efter kristendommens indførelse i Europa i løbet af de første tusind år af vor tidsregning,
blev næsten alle besættelser oplevet som djævlebesættelser - enten af hans dystre majestæt selv eller af hans betroede håndlangere. Der er talrige beretninger fra hele den del
af verden, der i århundrederne op til vor tid havde et skriftsprog. Besættelserne kunne
være både individuelle og kollektive. Undertiden antog de epidemisk karakter. De svandt
betydeligt ind under oplysningstiden, hvor mange begavede mennesker kritiserede djævletroen. Vel oplyste mennesker - også teologer - lagde afstand til personificeringen af
ondskaben. Men der var stadig grupper, der fastholdt ideen om Satan og hans engle. Det
drejer sig især om 3 kategorier: 1. Traditionalister - mest kendt er her præsten Johann
Joseph Gassner (1727 - 1779) - mere om ham senere. 2. Nogle af romantikerne f. eks.
den tyske digter og læge Justinus Kerner (1786 - 1862); de troede på en ―ånd i naturen‖,
som gav sig til kende på mange måder herunder besættelse. 3. Pietisterne, som var i opposition til oplysningstidens ideer og hele tankesæt. Den opposition lever endnu; her hos
os i form af indre mission, i andre lande findes tilsvarende pietistiske retninger.
Kristendom og psykoanalyse
Føromtalte Gassner var den største djævleuddriver, man har kendt i mange århundreder.
Hermed var han også en stor helbreder, da mange sygdomstilfælde skyldtes den vidt udbredte og grundigt indarbejdede angst for skæbnen efter døden. Gassner benyttede sig
af den almindelige kirkelige teknik for djævleuddrivelse. Modsat så mange andre havde
han en klar teori for sygdommes natur. Han skelnede mellem to slags sygdomme: 1. na-
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turlige sygdomme, som hørte under lægerne, og som Gassner ikke beskæftigede sig
med og 2. overnaturlige sygdomme. Disse inddeltes i 3 slags: a. circumcessio, som er
en af djævelen forårsaget efterligning af en naturlig sygdom. b. obsessio, som er forårsaget af trolddom og c. possessio, som er forårsaget af djævlebesættelse; denne sidste var
den sjældneste af de tre.
Når Gassner foretog en djævleuddrivelse, pålagde han først patienten alvoren i en oprigtig tro på Jesus. Han bad derefter om tilladelse til at foretage en excorcismus probativus
dvs. en prøveuddrivelse. Når han fik patientens tilladelse, krævede han, at djævelen gjorde sygdommens symptomer åbenbare, så alle kunne se dem. Hvis dette skete, hvilket
indebar at patienten skælvede, gik i krampe, råbte, rasede, forbandede Gud etc. etc., så
mente Gassner, at det var bevist, at djævelen var skyld i sygdommen; herefter gik han i
gang med den egentlige uddrivelse.
Gassners karriere som eksorcist fandt sted i 1760’erne og 1770’erne. Det var en betydningsfuld brydningstid, hvor så meget af den gamle feudale samfundsorden stod for
fald. Den sociale uro, der siden førte til revolutionerne i Nordamerika og Frankrig, var begyndt at gøre sig gældende. Der var konflikt mellem nyt og gammelt og denne konflikt
kom også til at omfatte Gassner og hans virke. Han blev stillet for flere undersøgelseskomiteer, men klarede hver gang frisag, da han var helt igennem hæderlig og menneskekærlig.
Så i november 1775 dukkede Mesmer op på scenen. Franz Anton Mesmer (1734-1815)
havde opdaget det, som han kaldte dyrisk magnetisme, og som vi i dag kalder hypnose.
Han kunne ved hjælp af sin dyriske magnetisme både fremkalde og bortskaffe sådanne
symptomer, som Gassner behandlede med eksorcisme, og han kunne helbrede mange,
som led under rystelser, krampeanfald (epilepsi) og lignende. Mesmer fik til opgave at
undersøge og bedømme Gassners metode. I en rapport erklærede han, at der ingen tvivl
kunne være om Gassners hæderlighed og hans gode resultater. Men - sagde Mesmer han arbejder med dyrisk magnetisme uden at vide det. De verdslige og gejstlige myndigheder - helt op til paven (Pius den VI) rettede sig efter Mesmers afgørelse.
Gassner fik ikke lejlighed til at se rapporten eller til at svare på Mesmers påstande. De
sendte ham til et fattigt sogn og sørgede for, at der ikke længere var offentlig opmærksomhed om hans uddrivelser. I denne særlige udgave af den evige konflikt mellem gammelt og nyt blev resultatet, at behandlingen af en stor gruppe patienter, hvis lidelser hidtil
var blevet tilskrevet djævelens indflydelse, gled over til lægerne. Den moderne psykoterapi var blevet født; men man var ikke en pind klogere end før: Den dyriske magnetisme
var lige så dårligt et begreb, som djævlebesættelsen.
Læren om besættelse ændrer sig i løbet af 1800-tallet til en lære om multiple personligheder, dvs. at et menneske kan have flere personligheder, der slår igennem til forskellige tider, de alternerer med hinanden. I nogle tilfælde er den oprindelige personlighed
uden viden om den eller de alternerende personligheder, lige som denne eller disse kan
være uvidende om den oprindelige. I andre tilfælde kender den oprindelige personlighed
til den eller de alternerende personligheder. Som det ses, kan forholdene let blive meget
indviklede, specielt, når vi har at gøre med et stort antal personligheder i en krop, sådan
som det var tilfældet med Sybil, der er beskrevet i Flora Rheta Schreibers bog af samme
navn. Bogen er også filmatiseret, men filmen kan naturligvis ikke gøre rede for alle de
komplekse relationer mellem personlighederne. Sybil havde omkring 14-16 forskellige
personligheder, og forholdene mellem dem var særdeles indviklede.
Det første sikre eksempel på en multipel personlighed stammer fra 1791. Som følge af
den franske revolution flygtede mange adelsfolk til Tyskland, og en del slog sig ned i
Stuttgart. Oplevelsen af disse fremmede gjorde et stort indtryk på en pige på 20 år, der
ellers kun talte tysk, og som var tysk fra barnsben. Pludselig kunne hun tale fransk, og
hun kendte de franske damers skikke, udtryksmåder og kropssprog - hele hendes personlighed blev til en ung fransk adelsdames. ―Anfaldene‖ varede et stykke tid, og så var
hun tilbage i sin sædvanlige bevidsthedstilstand. Her kunne hun ikke huske noget som
helst om sin franske tilstand, og hun kunne ikke tale sproget. Når hun var i sin franske
bevidsthedstilstand, kunne hun huske alt om sin tyske tilværelse, men hun talte sproget
som en fransk kvinde ville tale det. I løbet af 1800-tallet specielt hen mod slutningen af
århundredet blev de multiple personligheder knyttet til hysterien. Det var især den franske
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psykiater Charcot, der viste vejen til en dybere forståelse af hysteriens natur. Hans arbejde blev videreført af hans elever, blandt hvilke vi især kan nævne Pierre Janet og
Sigmund Freud.
Det at spalte sin personlighed og oprette et sammensat forhold til den fraspaltede del må
ses som en ret ekstrem nødløsning. Der er blevet så vanskeligt at være sig selv på grund
af indre konflikter, så man søger at mindske spændingen ved at dele sig op i to eller flere
enheder, der hver for sig bliver bærere af sin del af konfliktstoffet. Amnesien for en eller
flere delpersonligheder skal tjene til at hindre konflikterne i at bryde ud igen. Tilstanden
kan helbredes ved psykoanalyse eller psykoterapi, men det er en langvarig og krævende
proces. I mildere former er spaltninger ikke sjældne som led i et menneskes forsøg på at
dæmme op for angstskabende konflikter.
Til slut skal jeg gøre opmærksom på det træk, at den besatte såvel som den spaltede
personlighed i sine alternerende tilstande som regel er både klogere og stærkere end i
normaltilstanden. Forklaringen på dette fænomen er, at de besatte/spaltede er underkuede, hæmmede mennesker. Når hæmningerne ophæves, udfolder den sande personlighed sig – så ser vi, hvor dygtig vedkommende kunne have været, hvis ikke hæmningerne havde holdt ham på plads i ydmyghed og lydighed.

PARAPSYKOLOGISK ORDFORKLARING
Apport = paranormal forflyttelse af ting (teleportation)
Astrallegeme = ‖stjernelegeme‖, æterisk legeme
Aura = energifelt omkring levende organismer
Clairaudience = hallucinatoriske hørelsesindtryk, der giver korrekt information om noget
ukendt
Clairvoyance = evnen til at se ikke-nærværende eller skjulte genstande (dvs. den parapsykologiske definition) eller til at se ånder og forudse fremtiden (dvs. den spiritistiske
definition)
Déjà vu = allerede oplevet
Diskarneret = ‖adskilt fra kødet”, altså i en åndelig eksistens
ESP = ekstra-sensorisk perception, som dækker begreber som telepati, clairvoyance og
prækognition
Hallucination = sanseindtryk uden påviselig fysisk årsag inkarnation
Karma = summen af et menneskes moralske handlinger, bestemmende for gangen i dets
sjælevandring
Kontrol(ånd) = formodet hinsidig personlighed, der kontrollerer et trancemediums aktivitet
Levitation = uforklarlig hændelse, hvor personer eller ting løftes uden påviselig ydre årsag
Medier = a) personer med formodet evne til at etablere kontakt med afdøde eller b) mennesker med særlige paranormale evner
Mesmerisme = oprindelig betegnelse for hypnose, fremkaldt på en særlig måde, f.eks.
ved ‖strygninger‖
Okkultisme = ikke-videnskabeligt studium af uforklarlige fænomener
Ouija-bord = ―bogstav-bord‖ til formidling af spiritualistisk information
Paranormal = noget som man i dag ikke kan forklare på videnskabeligt grundlag
Parapsykologi = gren af psykologien, der videnskabeligt studerer ESP og PK
Planchette = enkel indretning til automatisk skrift (også benævnt psykograf)
Poltergeister = fra tysk: ―bankeånder‖. Uforklarlige fysiske fænomener, der som regel er
knyttet til en yngre person
Posthypnotisk = eftervirkning af hypnotisk suggestion
Prækognition = forudviden
Psi-fænomener = fællesbetegnelse for ESP og PK
Psykisk = oprindelig betydning: sjælelig. Brugtes i gamle dage om personer med paranormale evner og om paranormale sjælelige oplevelser
Psykograf = enkel indretning til automatisk skrift
Psykokinese (PK) = et paranormalt fænomen, hvor genstande bevæger sig eller på anden måde bliver påvirket uden at der indvirker kendte fysiske kræfter, dvs. kun ved ‖sindets kraft‖
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Psykometri = paranormal ―aflæsning‖ af indtryk fra fortiden, knyttet til bestemte genstande
Reinkarnation = sjælevandring
Remote viewing = fjernopfattelse, dvs. evnen til at se ting eller begivenheder på lang afstand (en slags ‖rejsende clairvoyance‖)
Somnambul = meget dyb hypnose, som regel med hukommelsestab for forløbet
Suggestion = indtrængende opfordring, anvendes særligt om påvirkning under hypnose
Telekinese = bevægelse af genstande på afstand alene ved psykens kraft (en ældre betegnelse for psykokinese)
Teleplasma = ‖åndestof‖, en gazelignende substans, der tilsyneladende udskilles fra visse trancemediers kroppe
Telepati = tankeoverføring eller tankelæsning udenom de sædvanlige sanser
Trance = Fra latin: at gå over - en ændret bevidsthedstilstand. En passivt rettet indre opmærksomhed ofte ledsaget af indre billeder
Trancendental = det der ligger uden for eller ‖over‖ erfaringen
Ud-af-kroppen = oplevelse af at man forlader sin krop og kan iagttage den udefra
Veridisk = noget, der kan verificeres (bevises)
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SELSKABET FOR
PSYKISK FORSKNING
Biblioteket: VESTER VOLDGADE 94, 1557 KØBENHAVN V
Åben efter aftale med formanden eller et medlem af bestyrelsen
Bestyrelsens formand:
Cand.psych. Gert Rønsby, Tusenæsvej 14, 4300 Holbæk, tlf. 59462085,
email: roensby@wanadoo.dk
Sekretariat:
Mag.art. psych. Kaare Claudewitz, tlf. 39901029, email: hypnose@webhuset.dk.

Selskabet for Psykisk Forsknings formål er at drøfte og efterforske psykiske eller parapsykologiske fænomener som f.eks.:
ESP, telepati, clairvoyance, prækognition, psykokinese, telekinese, overlevelsesproblemet, reinkarnation,
meditation, ændrede bevidsthedstilstande, hypnose, healing, psykisk kirurgi, auraforskning, ”ud-afkroppen”-oplevelser samt kosmobiologi.
Hvis du har interesse for sådanne emner, er Selskabet for Psykisk Forskning stedet, hvor du kan følge med
i, hvad der sker indenfor den psykiske eller parapsykologiske forskning, ikke blot her i landet, men også
verden over. I forårs- og vintersæsonen afholder selskabet månedlige møder med foredrag og (eventuelt)
demonstrationer. Endvidere arrangeres kurser. Selskabet råder over et righoldigt bibliotek omfattende parapsykologiske og tilgrænsende emner. Medlemskontingentet andrager 150 kr. for 2006 og giver gratis adgang til selskabets arrangementer og omfatter foruden tilsendelse af medlemsblad også ret til lån af bøger
på selskabets bibliotek.
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