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INLEDNING 

Jag kommer i min uppsats att redogöra för vad tron på utomjordiska existenser kan innebära. 
Det jag ämnat undersöka är hur tron på utomjordiska existenser yttrar sig hos människorna och 
hur den kan gestalta sig. Mitt fokus har varit om det finns andliga inslag i övertygelsen på 
existensen av utomjordiska livsformer och om den utgör grunden för en livsåskådning. Jag har 
prövat materialet mot en livsåskådningsdefinition och kommit fram till i min analys att det är en 
livsåskådning. Jag har även prövat mitt material mot en religionsdefinition för att se om det 
fyller upp de kriterier som ställt upp för att det ska kunna tituleras religion, detta för att se om de 
andliga inslag som finns i tron på utomjordiska existenser bildar en religion. Det resultat jag 
kommit fram till är att det materialet motiverar inte att ses som en religion. Detta är vad jag 
kommer att redogöra för i min uppsats. 
 
Riksföreningen UFO-Sverige är en rikstäckande ideell organisation i Sverige som granskar och 
undersöker UFO-fall och fall där människor påstår sig haft kontakt med rymdvarelser. Jag 
kommer i min uppsats kort redogöra för föreningens verksamhet och dess förhållningssätt till 
tron på utomjordiska existenser. 
 
För att få en inblick i själva tron på rymdvarelsernas existens så har jag valt ut tre representanter 
som åskådliggjort sin övertygelse i den litteratur jag studerat. Detta är vid detta som min 
uppsats tyngdpunkt kommer att koncentrera sig. De tre representanter jag valt ut är Kristina 
Wennergren, Sune Hjorth och Gösta Carlsson. Orsaken till att mitt val föll just på dessa 
människor är att de alla förenas av tron på att utomjordiska livsformer är en realitet men deras 
bakgrund till denna övertygelse är olika. 
 
Wennergren är aktiv nyandlig som kan härledas till New Age och har integrerat tron på 
utomjordiska existenser med sin tro på hur världen är beskaffad och människans mål och 
mening i den. Hjorth bedriver en kamp emot samhällets styrande skikt och vill med sina böcker 
tala om ”sanningen”. Han använder sig av vetenskap och etablerade religioner i sin bevisföring 
och använder detta som argument. Genomgående för honom är att han när en konspirationsteori 
som hävdar att samhällets olika styrande skikt undanhåller fakta för folket att utomjordiskt liv 
existerar. Carlsson valde jag ut just för att han påstår sig varit med om närkontakt och om-
bordtagning och efter dessa upplevelser bildat sig en trosuppfattning som inkluderar tron på 
utomjordiska existenser. 
 
Den mall jag arbetat efter är att jag har studerat dessa tre människor i förhållande till sin egen 
tro på utomjordiska livsformer, hur den yttrar sig och vad det innebär. I texten jämför jag dem 
med varandra för att åskådliggöra de likheter och skillnader som gestaltar sig. Dessa tre 
representanter har jag valt ut av just det faktumet, jämte deras övertygelse på existensen av 
utomjordiskt liv, att de har helt olika utgångspunkter som de utifrån har format sin tro och 
övertygelse. 
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SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH METOD 

Syfte 

Denna uppsats handlar om människor som tror på existensen av utomjordiskt liv och påstår att 
det har skett möten och kontakter mellan människor och livsformer från andra planeter. Mitt 
syfte har varit att undersöka närmare vad tron på utomjordiskt liv kan innebära och om det finns 
religiösa inslag i detta och om detta gestaltar sig som en religion eller livsåskådning. Jag har 
studerat materialet utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv och sökt efter att åskådliggöra 
om den sortens övertygelse bildar grunden för en livsåskådning eller religion och vad det kan 
innebära. Vad har dessa människor, vars idéer och tro jag studerat i denna uppsats, för åsikter? 
 
Frågeställning 

I min uppsats har jag arbetat utifrån Ulf Sjödins tolkning av Jeffners definition av begreppet 
livsåskådning1 och Helmer Ringgrens2 religionsdefinition. Den frågeställning jag utgått ifrån 
är om tron på utomjordiska existenser är en livsåskådning eller religion och i sådana fall på 
vilket sätt och i vilken utsträckning den yttrar sig. Det är vad min uppsats kommer att försöka 
belysa och besvara utifrån den möjlighet och tid jag haft tillgodo för arbetet. 
 
Metod 

Trots att det är en 10 poängs uppsats så har tiden för mitt arbete känts väldigt knapp. Det ämne 
jag valde för min uppsats är väldigt omfattande och jag har i huvudsak fått lita till mig själv och 
något som försvårat arbetet ytterligare är att större delen av den litteratur som finns är popu-
lärlitteratur, skriven till stor del av människor som anammat tron på utomjordiskt liv. Jag har 
varit tvungen att begränsa mig för att kunna erhålla en informativ framställning av min uppsats 
och det har skett på följande sätt att jag har avskärmat mig geografiskt och fokuserat mig på hur 
detta ämne gestaltar sig i Sverige. 
 
Den arbetsmetod jag har arbetat utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och jag har studerat 
litteratur och sökt information på Internet för att bilda mig en uppfattning om ämnet och för att 
besvara min frågeställning. 
 
Mitt material har i huvudsak bestått av populärlitteratur som författas av människor som tror på 
utomjordiska existenser. Att endast ha varit hänvisad till populärlitteratur, skriven av männi-
skor som tror på utomjordiskt liv har varit svårt och det har varit ett problem att arbeta med den 
sortens litteratur, eftersom den oftast saknar källhänvisningar och är en sammanblandning av 
författarens egna åsikter och vad denna läst eller hört. Samtidigt så har det varit givande 
eftersom själva tron belyses direkt i böckerna och är en bild av vad författaren tycker och anser 
är sant. Givetvis har det också varit en utmaning för mig i arbetet att besvara min frågeställning. 
 
Önskvärt skulle ha varit att kunna presentera intervjuer men jag har inte fått kontakt med några 
representativa människor inom detta område. Jag har använt mig av Internet som en kun-
skapskälla och som redskap för att få en viss översikt och insikt i det område jag valt att studera. 
Utifrån den information jag tillhandahållit har lett mig vidare i sökandet efter litteratur som jag 
sedan studerat och dragit slutsatser utifrån. 
 

                                                 
1 Sjödin U, Osynlig religion, 1987 
2 Ringgren H Religionens form och funktion 1968 sid 12 

 4



Jag har valt ut att titta närmare på de namn som förekommit relativt frekvent på Internet, 
Riksorganisationen UFO-Sveriges hemsida och i litteraturen. Dessa har bildat det material-
underlag som finns presenterat i denna uppsats. Mitt material kan tyckas framstå ytligt och 
obearbetat och i texten som försöker besvara min frågeställning växer nya frågor fram som 
borde ha givits tid och utrymme i arbetet. Det har varit en omöjlighet att gå in djupare med den 
knappa tid jag anser har haft, därav blir denna uppsats endast en ytlig översikt som pekar på 
tendenser och belyser små brottstycken av den tro jag mött i det material jag studerat. 
 
Jag hade kanske endast kunnat välja en liten händelse eller bok och sedan fördjupat mig i detta 
men för mig framstår det som en omöjlighet med tanke på att jag innan detta arbete inte hade 
någon uppfattning alls vad detta område innebar. Eftersom jag inte haft någon uppfattning om 
det område jag valt och hur det gestaltar sig så har jag koncentrerat mig på att försöka bilda mig 
en översiktlig uppfattning. För att gå djupare in i detta ämne krävs det att man har en god insikt 
och uppfattning om detta område. 
 
Jag har valt att därför fokusera mig på tre olika människor med olika utgångspunkt till detta 
ämne för att försöka skapa mig en relativt enhetlig bild och ha möjligheten att studera om deras 
övertygelse överensstämmer eller skiljer sig, eftersom de står i olika miljöer när det gäller 
övertygelsen på existensen av utomjordiskt liv. 
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MATERIALSAMMANSTÄLLNING 

Vetenskaplig organisation 

I Sverige finns idag en rikstäckande organisation som heter Riksorganisationen UFO-Sverige 
och den grundades 1970. Ordförande är Clas Svahn. Den anser sig vara en folkrörelse och är 
demokratiskt uppbyggd. Arbetet sker ideellt. På deras hemsida kan man läsa om att det redan 
under 1940-talet började formas intressegrupper i Sverige rörande UFO-frågan. Idag så 
samarbetar Riksorganisationen UFO-Sverige även med FOA, försvarets forskningsanstalt och 
SMHI. De undersöker rapporterade UFO-fall och människor som säger att de haft närkontakt 
med utomjordiska existenser och i vissa fall blivit ombordtagna. Enligt denna organisations 
kriterier så ska deras förhållningssätt vara vetenskapligt och man arbetar utifrån ett empiriskt 
tillvägagångssätt. 
 
Det var under 1980-talet som detta förhållningssätt kom att utformas, eftersom rörelsen delades 
i två riktningar. En riktning som inkluderade ett andligt tänkande och som tog avstånd från det 
strikt vetenskapliga förhållningssättet. Det kom att bli just den vetenskapliga riktningen som 
UFO-Sverige antog. 
 
Mycket grovt generaliserat kan man säga att när det gäller UFO-frågan i Sverige är den splittrad 
i två riktningar. Ena riktningen omfattar Riksorganisationen UFO-Sverige och den andra de 
människor som tillför ett andligt perspektiv på det. Det är den riktningen som jag valt att 
studera närmare. Jag är mycket medveten om att det kan finnas ”troende” på andra livsformer 
inom denna organisation men som jag tidigare påpekat har jag gjort en grov generalisering för 
att försöka rama in det område jag vill studera närmare. Jag tänker i denna uppsats inte gå in 
närmare på Riksorganisationen UFO-Sveriges verksamhet eftersom den officiella hållning de 
intar till UFO-frågan, det vill säga att de undersöker och behandlar den utifrån vetenskapliga 
kriterier inte har med den studier jag gör i denna uppsats. Att jag presenterar denna organisation 
med en kort översikt och sammanfattning över vad de står för beror på att jag vill belysa just de 
två riktningar som UFO-frågan är splittrad i när det gäller Sverige. Det fokus jag har i min 
uppsats är på den andra riktningen som representerar den andlig och icke vetenskapliga 
förhållningssättet till UFO-frågan och där man intar en hållning och bestämt hävdar att 
utomjordiskt liv existerar. All information om detta har jag hämtat hem från Internet och 
Riksorganisationen UFO-Sveriges hemsida.3 
 
Kristina Wennergren, nyandlighet och rymdvarelser 

När jag påbörjade detta arbete sökte jag i materialet om det fanns något som tydde på att det var 
en form av livsåskådning som närde en andlighet bakom tron på rymdvarelser. Hos Olaf 
Hammer finns detta tydligt uttalat i boken ”På spaning efter helheten” och han placerar 
övertygelsen att utomjordiskt liv existerar inom New Age. Hammer presenterar i sin bok en 
översikt på fenomenet New Age och vad det kan inkludera i sin utövning, tro och historia. Om 
man utgår från Hammers bok så placeras tron rymdvarelser inom New Age.4 
 
Det är i Hammers bok som Kristina Wennergren figurerar som en av förespråkarna för 
utomjordiskt liv förenat med andlig tro.5 Wennergren förenar tron på utomjordiskt liv med 
bland annat begrepp som reinkarnation och sammanblandar det till en form av nyandlighet. 

                                                 
3 Riksorganisationen UFO-Sveriges historia [ONLINE] se litteraturförteckning. 
4 Hammer Olaf, På spaning efter helheten, 1997, sid 260 ff. 
5 Hammer Olaf, På spaning efter helheten, 1997 sid 262 
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Hon har skrivit ett tiotal böcker som hävdar existensen av utomjordiskt liv och förenar detta 
med en egen personlig andlig tro. Wennergren är aktivt verksam inom New Age och arrangerar 
kurser och seminarier. ”UFO-lexikon”6 är en av Wennergrens böcker som berör frågan om 
utomjordiskt liv och nyandlighet. Hon har i denna bok gjort en sammanställning av olika sorters 
UFO-litteratur och är av namnet att döma ett slags ”lexikon” där man kan slå upp ord med 
anknytning till ämnet och få svar. Wennergrens ”UFO-lexikon” speglar den andliga sidan av 
tron på utomjordiskt liv och Wennergrens egen förhållning till detta ämne och är uppdelad i två 
delar. 
 
I första delen av boken ägnar Wennergren åt en redogörelse för vårt solsystems planeter och 
vilket slags liv som finns på respektive planet. Den andra delen av UFO-lexikon utgörs av en 
uppslagsdel där man till exempel kan slå upp ord som Star people och få en förklaring vad det 
innebär. Detta begrepp är också något som jag kommer att belysa längre fram i min uppsats. Liv 
på andra planeter är en faktisk verklighet för Wennergren och hon påstår själv att hon står i 
kontakt och har mött utomjordiskt liv, vilket jag återkommer till. 
 
Nedan följer ett exempel som är ett citat hämtat från den del av boken som berör utomjordiska 
existenser på de övriga planeterna i vårt solsystem. 
 

”Venusborna flyter med på kärlekens vågor. De har inga hjältar, inga tvivel, ingen rädsla, ingenting 
som kallas för ”ont”, ordet och begreppet existerar inte. De har inga kungar, presidenter eller 
statsöverhuvuden. De är sina egna Mästare. De styr sina egna skepp. Det finns inga bomber, inga 
pistoler och inga krig. Där finns inget förlöjligande och inga missförstånd. Inga pengar, inga ”jobb” 
(man arbetar ofta och mycket men endast med sådant som ger glädje), inga bilar, ingen smärta, ingen 
väntan och ingenting som är tråkigt eller ledsamt. De sover inte och blir aldrig trötta.”7 

 
På liknade sätt som i citatet ovan redogör Wennergren för de olika livsformer som enligt boken 
påstås finnas på respektive planet och alla rymdvarelser representerar i civilisation betydligt 
mer utvecklad än människans. 
 
Att astronomer på jorden inte kan upptäcka dessa civilisationer förklarar Wennergren på sådant 
sätt att rymdvarelserna befinner sig på en annan frekvensnivå än människan och blir därmed 
osynliga eller att de lever i en värld som är av icke materiell karaktär, i motsats till den värld 
som den människan befinner sig i. Enligt Wennergren är universum beskaffat på följande sätt 
att det är uppdelat i sju olika slags nivåer och Jorden befinner sig på den tredje nivån och är på 
väg in i den fjärde nivån.8 

 
De olika nivåer Wennergren talar om symboliserar olika faser av utveckling och medvetenhet 
som människan ska sträva efter att gå igenom. Se citaten nedan om Wennergrens förklaring om 
de sju nivåerna och Jorden. 
 

”De utgör tillsammans den utvecklingsfas människan befinner sig i just nu. I den fysiska formen av 
liv som vi befinner oss i just är och just nu skall vi växa igenom ovanstående sju lager och bli 
medvetna om dem ett efter ett. Just nu befinner vi oss i den tredje världen, KÄNSLOVÄRLDEN, 
den tredje dimensionen och vi är på väg in i den fjärde dimensionen, den mentala tankevärlden där 
mera kärlek finns och där man medvetet producerar med tankekraft, man skapar tankemateria.”9 

 

                                                 
6 Wennergren Kristina, UFO-lexikon, 1990 
7 Wennergren Kristina, UFO-lexikon, 1990 sid 22 
8 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid. 44 
9 Ibid. 
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”Dessa sju livsplan är sju olika nivåer av medvetandet samtidigt som det är sju delar av oss själva 
och sju världar ute i rymden. Dessa sju världar/kroppar går hand i hand, lever i symbios med var-
andra och kan inte skiljas åt. Det finns runda planeter i var och en av de sju dimensionerna.”10 

 
Detta påstående att människan är på väg in i en ny tidsålder är en tanke som genomsyrar New 
Age rörelsen. Inom New Age talar man om att vi är på väg in i ”Vattumannens tidsålder” och 
baserar detta på astrologiska mätningar.11 Denna tidsålder ska leda människan in i ett kärlek- 
och fredsrike som ska vara i tvåtusen år. Wennergren själv omtalar också detta begrepp 
”Vattumannens tidsålder” i sin bok ”UFO-lexikon”. Hon påstår att detta skeende är en mil-
stolpe i historien och ett kosmiskt skeende som verkar på det andliga, mentala och fysiska 
planet. Denna övergång till den nya tidsåldern skapar en fest och glädje i universum eftersom 
Jorden ska ta ett kliv framåt i utvecklingen, enligt Wennergren.12 Utifrån detta påstående kan 
man sluta sig till att inbakat i Wennergrens tro finns tanken om ”Vattumannens tidsålder” och 
New Age tolkning av detta. 
 
De sju olika nivåer eller så kallade dimensioner som Wennergren talar om framstår som en 
slags utvecklingslära och just denna tankegång är något som kan härledas till teosofin som även 
den talar om utveckling och hur människans själ ska gå genom olika utvecklingsfaser. Denna 
tankegång är något som teosofins grundare H. P. Blavatsky13 tog från indiska vishetsläror om 
karmalagen och omtolkade till en slags evolutionistisk inkarnationslära.14 
 
Många av de iakttagelser jag gjort i mina studier av Wennergren går att härleda till New Age 
och hon använder sig av samma begrepp och aktiviteter som utmärker New Age. Just teosofins 
lärosatser är något som används mycket av människor som är aktiva inom New Age. Hon talar 
även om att rymdvarelserna nödvändigtvis inte behöver befinna sig på samma frekvens som 
människan utan att de kan leva i en annan dimension för att de befinner sig på en högre 
frekvensnivå och blir därmed osynliga för människans blotta öga.15 
 
Trots att människan enligt Wennergren befinner sig på den tredje dimensionen så kan hon 
besöka alla andra världar. Detta gör man genom astralresor och dessa kan ske genom medita-
tion eller sömn. Det som sker är att medvetandet frigör sig från den fysiska kroppen och denna 
astrala kropp kan resa genom de olika plan och världar som finns.16 
 
Wennergren själv hävdar att hon gör astrala resor och besöker andra världar. Hon säger även att 
hon har mött utomjordiska existenser på dessa astrala resor. Bland annat har hon mött en slags 
”grön gubbe” som liknade en alf. De kontakter hon upplevt påstår hon får henne att må bra och 
hon har aldrig haft obehagliga upplevelser.17 Wennergren hävdar också att rymdvarelserna har 
samma förutsättningar som människan när det gäller astralresor. Dessa kan även ”materialisera 
sig här, resa hit eller sända en tankeprojicering”.18 
 
Wennergren för även fram en teori om att det är möjligt att övervinna de naturlagar som finns 
och detta gör man genom meditation och utestänga den materialistiska världen helt och vibrera 

                                                 
10 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 63 
11 Hammer Olaf, På spaning efter helheten 1997 sid 150ff 
12 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 123 
13 Hammer Olaf, På spaning efter helheten 1997 sid 37ff 
14 Hammer Olaf, På spaning efter helheten 1997 sid 42ff 
15 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 85ff 
16 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 44ff 
17 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 52 
18 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 64 
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över på en annan frekvens.19 Detta är enligt henne helt möjligt och hon hänvisar till så kallade 
yogis i Indien som sysslar med kroppskontroll.20 
 
Dessa yogis som bland annat kan låta en långtradare köra över kroppen och sedan resa sig 
oskadade anser Wennergren är sådana som ska visa oss in i den fjärde dimensionen och antyder 
var vår utveckling är på väg. 
 
De yogis Wennergren omtalar anser hon inte vara människor utan inkarnerade rymdvarelser 
och det är denna föreställning att rymdvarelser verkar här på Jorden och har kontakt med 
människor som jag ska redogöra för nu. 
 
Ett genomgående drag hos Wennergren och hennes uppfattning om existensen av utomjordiskt 
liv är att rymdvarelserna är här för att hjälpa människan bidra med kunskap till skapandet av en 
bättre värld. När en rymdvarelse kontaktar en människa på Jorden så beror det på att denne vill 
hjälpa mänskligheten. De människor som blivit kontaktade av rymdvarelser kallar Wennergren 
för ”de utvalda”.21 Men rymdvarelserna verkar även på Jorden under benämning av ”STAR 
PEOPLE”. Se citat nedan. 
 

”Star people är utomjordiska varelser, avkommor, besökare från stjärnorna. De har valt att födas till 
Jorden för att hjälpa till i kommande tider och för att, om möjligt, förhindra en miljö- eller krigs-
katastrof av planeten jorden.”22 

 
”Star people verkar ha mer sunt förnuft, de är mer sensitiva mer intelligenta, mer intuitiva eller 
mediala än andra människor och har en ovanlig utstrålning som inte helt kommer fram förrän de 
‘vet’.”23 

 
Star people är enligt Wennergren rymdvarelser som valt att inkarneras på jorden för att hjälpa 
människan att höja sin medvetandenivå, utvecklas och skapa en bättre värld att leva i. En Star 
people föds in i en vanlig familj och lever och verkar på jorden precis som vilken människa som 
helst. De behöver inte ens vara medvetna om att de är en inkarnerad rymdvarelse utan det är 
någonting som de upptäcker under livets gång. 24  Wennergren hävdar även att hon mött 
människor på sina kurser som är så kallade Star People.25 Star people påstår även härstamma 
från Plejaderna.26 Enligt Wennergren kan en vanlig människa känna igen än Star People på 
vissa karaktärsdrag. Se citat nedan. 
 

”De har egna tankar och funderingar. De skryter inte, pratar mindre och agerar mera. De slösar inte 
bort tid på småprat eller genom att inte göra någonting. De är alltid sysselsatta med inre eller yttre 
arbete av ett eller annat slag. De matfrossar inte. De jobbar inte med monotona arbeten. De hemfaller 
inte åt jordisk jargong och använder inte slitna uttryck, nötta fraser eller innehållslösa meningar. 
Deras blickar är medvetna och deras ord är väl valda.”27 

 
Utifrån ovan citerade rader från Wennergrens UFO-lexikon om Star people drar jag slutsatsen 
om att detta kan leda till en väldigt strikt människosyn där man delar in mänskligheten i två 
delar, de omedvetna och de medvetna. Det är en människosyn som pekar ut en del människor 

                                                 
19 Ibid. 
20 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 90 
21 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 233 
22 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 197 
23 Ibid. 
24 Ibid. ff 
25 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 199ff 
26 Wennergren Kristina, UFO-lexikon 1990 sid 170 
27 Wennergren Kristina, UFO-lexikon sid 198 
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för att vara ”lägre stående” och inte lika utvecklade som de som har medvetenheten och inser 
”sanningen”. Att mänskligheten ska utvecklas och vi får hjälp från kosmos av diverse rymd-
varelser. 
 
Wennergren själv formulerar sin ståndpunkt på följande sätt i ”UFO i gammal och ny belys-
ning. Se citat nedan. 
 

”I stort sett har vi två riktningar på Jorden. Vi har de som går före och visar vägen mot ljuset och vi 
har de som drar tillbaka och försöker stoppa detta arbete. I denna dualitetens värld behövs båda 
lägren för att leda oss till den harmoniska värld som vi alla längtar efter och som vi successivt skapar 
genom att följa vår inre längtan än den yttre makt som har styrt våra liv i alla tider.”28 

 
Wennergren talar i detta sammanhang om ljusarbetare och motarbetare. Ljusarbetarna är de 
som strävar mot ljuset medan motarbetarna står för dem som strävar bakåt och åt ”fel” riktning. 
En motarbetare kan vara, enligt Wennergren, en människa som sätter det logiska framför det 
intuitiva, en intellektuell människa som inte har kontakt med sin högra hjärnhalva eller till 
exempel en religiös bokstavstroende människa. Karakteristiskt för en motarbetare enligt 
Wennergren är att de avskyr allt som berör kärlek och godhet. En motarbetare är rasistiska Ku 
Klux Klan som betecknas ”bödlarna”. Det finns många olika kategorier av motarbetare och 
samtidigt som en motarbetare kan vara en människa/grupp som kränker de mänskliga rättig-
heterna så kan det även bland annat innefatta martyrer, människor som fixerat sig vid karriär, de 
som kritiserar och klagar eller de som har oförmåga att känna empati. En motarbetare skapar 
ofta stora rubriker i massmedia och kan betecknas som våldsamma, aggressiva eller rebellis-
ka.29 

 
Man kan sammanfatta Wennergrens syn på motarbetare är människor som inte lever efter ett 
slags kärleksbudskap, att kärlek och godhet är det främsta som finns. En ljusarbetare har enligt 
Wennergren en god kontakt med sin vänstra hjärnhalva och kan vara de som är intuitiva och 
lever i harmoni. Så som hos motarbetarna finns det olika sorters ljusarbetare också. De 
utmärker sig bland annat genom att ha en filosofisk läggning men är inte religiösa, de tror på 
högre världar men förkastar de etablerade religionernas ideal om kyrka, prästerlig överhöghet, 
bokstavstroende etc. En ljusarbetare kan även vara konstnärligt lagd eller vara väldigt aktiv och 
inspirera sin omvärld till att sätta igång olika projekt eller så sätter de igång egna projekt. 
Genomgående drag hos en ljusarbetare är att de strävar efter att leva i harmoni och vara goda 
mot sina medmänniskor, allt i kärlekens lov.30 
 
Wennergren skriver i UFO-lexikon att hon inte kan påstå att hon är säker på att det hon skrivit 
är sant men hänvisar till inre vägledning, astralresor och att hon tror att det finns ”massor av 
sanningar i dem”31, gällande den bok hon sammanställt. Wennergren tar avstånd från att 
rymdvarelserna skulle vara gudar och hävdar istället att alla de olika livsformer som finns ska 
befinna sig på olika plan av utveckling.32 Rymdvarelserna står dock på högre plan av med-
vetenhet och utveckling än människorna på Jorden. Däremot så talar Wennergren om en 
kosmisk kraft som finns i universum, något som allt levande strävar emot. Hon benämner sig 
själv som en ”kosmisk medarbetare”33 som står under en slags inre vägledning och inflytande 
från rymdvarelserna. Se citat nedan. 

                                                 
28 Wennergren Kristina, UFO i gammal och ny belysning sid 90 
29 Ibid. ff 
30 Wennergren Kristina, UFO i gammal och ny belysning sid 92 
31 Wennergren Kristina UFO-lexikon sid 249 
32 Wennergren Kristina, UFO i gammal och ny belysning, sid 50 
33 Wennergren Kristina, UFO i gammal och ny belysning, sid 3 
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”Så här har det varit med alla mina böcker och band. Innan jag har kapitulerat har det känts jobbigt 
och jag har tvivlat på att det har varit viktigt. Så har ”kraften” kommit och överväldigat mig, jag har 
fått all tid och all energi jag har behövt, tystnad och ensamhet, rätt miljö, pengarna har precis 
kommit in for att täcka utgifterna, allt material ar kommit till mig utan att jag har behövt leta efter 
det, och jag har till slut förstått att hela arbetet har varit oerhört viktigt, guidat och välsignat.”34 

 
Jag anser att hon betraktar sitt arbete och de böcker hon skrivit som ett led i utvecklingen hos 
människan och redskap for att föra fram budskap från rymdvarelser och för att förklara varför 
de finns och försöker hjälpa oss. 
 
Ett av de utmärkande dragen inom tron på rymdvarelser är att de är här för att hjälpa människan, 
de står för en högre medvetenhet och utveckling samt att människan ska upptäcka sin andlighet 
för att kunna förstå och utvecklas. 
 
Sune Hjorth, förespråkare för utomjordiska existenser 

En annan representant för tron på rymdvarelsernas existens är Sune Hjorth. Det som är 
utmärkande för Hjorth är att han målar upp rymdvarelsernas samhälle i paradisisk vision och 
stödjer en konspirationstanke som innebär att regeringar världen över döljer sanningen om 
rymdvarelsernas och UFO:s existens. Ett intressant drag hos Hjorth är att han tar etablerade 
religioner till hjälp som bevis för att föra fram sin teori om existensen av utomjordiskt liv. 
Hjorth använder sig även av teknologin som bevisföring men denna del har jag valt att utelämna 
i denna uppsats, eftersom det passar sig bättre att en fysiker behandlar dess vara eller inte vara. 
Det jag fokuserat på är själva tron. Hjorth hävdar att det pågår en konspiration och bakom dessa 
idéer han har återfinns en tydligt uttalad antisemitism. 
 
Att de styrande skikten hemlighåller, enligt Hjorth, existensen av UFO beror på deras rädsla att 
förlora nuvarande positioner i samhället. Nyckelorden till hemlighetsmakeriet är hos Hjorth 
makt, prestige och profit.35 
 
Även han talar om frekvensnivåer som även Wennergren gör. Hjorth för också fram en teori att 
rymdvarelser kan öka sin frekvensnivå så att de till exempel blir osynliga. I ”Rymdmänniskor 
på Jorden” påstår Hjorth att detta om frekvensnivåer är något som berättas av en rymdkvinna 
som kallas Borealis.36 
 
Denna Borealis säger, enligt Hjorth, att människans mening och mål att hon ska höja sin andliga 
nivå och rymdmänniskorna är här för att hjälpa oss och detta är orsaken till att det finns de 
utvalda kontaktpersonerna. Denna åsikt anammar Hjorth och den förenar honom med Wen-
nergrens tro och åsikter gällande människan och tron på rymdvarelser. Wennergren talar om att 
rymdvarelserna ska ge oss hjälp till självhjälp och visa oss vägen och leda oss in på rätt väg.37 I 
sin bok ”Rymdmänniskor på Jorden” skriver Hjorth följande: 
 

”Enligt Borealis är vi jordmänniskor dränkta i ett hav av okunnighet, vidskepelse, begär och 
omänsklighet. Den enda gångbara lösningen är uppfostran i syfte att höja befolkningens andliga 
nivå. Rymdmänniskorna är beredda att hjälpa till, framfor allt genom att informera oss om situa-
tionens allvar, men huvudsvaret ligger hos oss själva.”38 

 

                                                 
34 Wennergren Kristina, UFO i gammal och ny belysning sid 4 
35 Hjorth Sune, Fantastiska resor med UFO sid 12 
36 Hjorth Sune, Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 21 
37 Wennergren Kristina UFO-lexikon 1990 sid 106ff 
38 Hjorth Sune, Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 22 
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I sin bok ”Fantastiska resor med UFO” återger Hjorth ett vittnes version som påstår sig blivit 
ombordtagen och mött rymdvarelser. Det är en paradisisk version, som återger en bild av ett 
utopisamhälle, befolkat med varelser från rymden, som vittnet upplevt och som Hjorth återger i 
sin bok. Se citat nedan. 
 

”Han såg många Venus-bostäder byggda i cirklar eller ovaler och med vackra byggnader, av vilka 
en del hade kupoler som strålade i regnbågens alla färger. Han såg människor på gatorna som tycktes 
sköta sina sysslor på ungefär samma sätt som jordens folk, fast utan jäkt och oro. Gatorna var 
vackert kantade med blommor i många färger, och han såg åkdon som gled fram strax ovanför 
marken precis som på månen. Han såg växt och djurliv som påminde om jordens, och på en Sjö-
strand med vit, fin sand och långa vågor som rullade in mot kusten fanns det mycket folk på 
stranden, med baddräkter som inte tycktes bli våta efter ett dopp i sjön.”39 
 
”Antagligen skulle vi jordmänniskor ha ofantligt mycket att lära av de utomjordiska civilisationerna, 
som är oss överlägsna både vetenskapligt - tekniskt och etiskt - socialt. De har ingen rasdiskrimi-
nering, ingen åsiktsförföljelse, inga tortyrregimer, inget kvinnoförtryck, ingen religiös vidskepelse 
och fanatism, inga teokratiska skräckvälden. Om vi följde i deras fotspår, skulle vi sannolikt snart 
kunna göra hela jorden till vårt gemensamma paradis!”40 

 
Precis som Wennergren är han övertygad om att det finns civilisationer på Jordens grannpla-
neter och dess samhällen är totalt överlägsna människans. Något som Hjorth driver fram i sina 
böcker är just uttrycket etiskt-socialt och han hävdar att människan är en etiskt-socialt efter-
bliven.41 
 
Jag ser en tydlig likhet i just utvecklingstanken som finns hos såväl Hjorth och Wennergren, 
båda två hävdar en ståndpunkt där människan behöver utvecklas mer och höja sitt medvetande. 
Wennergren talar om andlighet och öppna sinnet för kärlek, Hjorth driver samma sak men i 
andra ord. Hans ståndpunkt formar sig mycket direkt och är fientlig mot människans nuvarande 
tillstånd i och med att han anser människan som gravt etiskt och socialt efterbliven. Det finns en 
tydlig elitistisk strömning under Wennergrens såväl som Hjorts förhållningssätt till människan. 
 
Wennergren gör bland annat en jämförelse i boken ”UFO i gammal och ny belysning” mellan 
rymdvarelserna från Plejaderna och människan. I förhållande till detta rymdfolk ska människan 
vara ”känslomässigt primitiv” och liknar detta hos människan vid hur vi uppfattar grottfolken 
idag.42 
 
I samma stund som Hjorth talar om rättvisa och förespråkar ett utopiskt samhälle där endast 
godhet existerar är han tydligt antisemitisk. I hans bok ”Rymdmänniskor på jorden” redogör 
han för sin tankegång gällande konspirationsteorin som han hävdar bestämt. 

 
”Det finns anledning att misstänka, att bakom denna grupp döljer sig en sionistisk maffia, som i 
verkligheten mer eller mindre styr hela världen genom sin kontroll av pengar och guld, press och 
massmedier, energikällor och underrättelseorganisationer. Enligt de vedervärdiga ”Sions vises 
protokoll” konspirerar man bakom ”demokratins” kulisser för att uppnå en ofantlig makt genom 
upprättandet av en totalitär världsregering av förskräckligaste slag, vad som ny döljs under be-
nämningen ‘Ny Världsordning’!”43 

 

                                                 
39 Hjorth Sune, Fantastiska resor med UFO sid 27 
40 Hjorth Sune, Fantastiska resor med UFO sid 30 
41 Hjorth Sune, Den dolda sanningen om UFO 1991 sid 20 
42 Wennergren Kristina, UFO i gammal och ny belysning 1993 sid 71 
43 Hjorth Sune Rymdmänniskor på jorden 1996 sid 6 
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Denna antisemitism löper som en röd tråd genom Hjorths teorier och tydligast uttalad är den i 
boken ”Rymdmänniskor på Jorden”. Det paranoida draget hos Hjorth som mynnat ut i en 
konspirationsteori har sin orsak i hans tydliga antisemitism. Just denna antisemitism återfinns i 
H. P. Blavatskys teosofiska lära och Håkan Blomqvist skriver i sin bok ”UFO - i myt och 
verklighet” om denna lära som sprider rasistiska och nazistiska föreställningar har utgjort en 
ideologisk grogrund för just nazism. Detta sammanlänkar han med dem som tror på flygande 
tefat och påpekar att hävdandet av detta kan ha politiska intressen. Blavatsky själv var anti-
semitisk och ansåg judar vara andligt degenererade och själviska. Detta har utvecklats vidare av 
hennes arvtagerska Alice Bailey som anses vara en slags andlig moder för New Age rörelsen.44 
 
Hjorth redogör bland för en rymdvarelse vid namn Asket information till människorna, i 
”Rymdmänniskor på Jorden” där denne berättar att utomjordingarna är här på Jorden för att 
bland annat hjälpa människorna från att starta ett tredje atomkrig. Det största hotet utgör de 
judiska sionisterna och deras plan är att göra sig till herrar över hela mänskligheten.45 Judarna 
påstås vara en världsomspännande konspiratorisk maktfaktor som inverkat i historien och 
Hjorth hävdar i ovan nämnda bok att den ryska revolutionen är ett verk av dessa, eftersom den 
ska ha finansierats av judiska bankirer.46 
 
Den Gud som judarna erkänner sig till och som finns i Gamla Testamentet påstår Hjorth vara en 
utomjording som bekämpade det goda och var maktgirig. Se citat nedan. 
 

”Att Gud inte bara var en slug och makthungrig människa, utan också en utomjording med en 
avancerad teknisk utrustning till förfogande, framgår ganska klart av åtskilliga ställen i Bibeln.”47 

 
Wennergren intar en fientlig hållning till människor med en stark religiös övertygelse och 
titulerar dessa för motarbetare, vilket jag belyst i avsnittet om henne. Denna fientliga hållning 
till religioner delar Hjorth med henne. Att han är tydligt antisemitisk och förkastar judarnas tro 
och religion framgår tydligt av ovan nämnda redogörelse. 
 
Han besitter även ett förakt för alla sorts religioner. Enligt rymdvarelsen Asket som jag nämnt 
så har denne meddelat sin utvalde kontaktperson att religioner hämmar människans andliga och 
sociala utveckling. Denna ståndpunkt anammar Hjorth också till fullo.48 
 
Rymdkvinnan Borealis som Hjorth skriver om i sin ”Rymdmänniskor på Jorden” ska har 
berättat att människan reinkarneras och att hennes själ är sammanbunden med en varelse som 
ska befinna sig på en högre frekvensnivå. Att befinna sig på en annan frekvensnivå än den 
människan befinner sig på förutsätter att man utvecklats sitt medvetande och andlighet.49 Här 
finns dock en likhet till Wennergrens påståenden att man ska gå genom olika nivåer. Det är en 
slags reinkarnationstanke i dessa ord. 
 
Hjort såväl som Wennergren talar om utveckling och att acceptera och ta till sig sanningen om 
rymdvarelserna och att de är här för att hjälpa människan. Bägge två hyser en teori om att det 
finns element i samhället som motsträvar denna sanning. Att regeringar hemlighåller informa-
tion för folket eller exempelvis människor som inte tar till sig den andliga aspekten så att de kan 
utvecklas mot en harmonisk existens och skapa en god värld. Tanken att samhällets styrande 
                                                 
44 Blomqvist Håkan UFO - i myt och verklighet, 1993 51ff 
45 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 33ff 
46 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 42ff 
47 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 63 
48 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 32ff 
49 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 21ff 
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skikt undanhåller sanning för folket är också uttalat hos Wennergren. Hon skriver i sin bok 
UFO-lexikon att den amerikanska regeringen haft möten med rymdfolket. Dessa möten ska ha 
mynnat ut i en överenskommelse de olika folkslagen emellan och i utbyte mot att rymdvarel-
serna fått lov att ombordta människor ska den amerikanska regeringen fått ta del av besökarnas 
teknologiska kunnande.50 Denna åsikt delar Hjorth och den är tydligt uttalad i boken ”Rymd-
människor på Jorden”.51 Hjorth anser att de religiösa skrifter som finns är bevis för utomjor-
dingarnas existens. Han hänvisar ofta till Bibeln och anser den vara feltolkad. För att nämna ett 
exempel så hävdar Hjorth att det var ett rymdskepp som ledde israeliterna ut ur Egypten.52 
 

”Så heter det till exempel i berättelsen om israeliternas uttåg ur Egypten: ”Och Herren gick framför 
dem, om dagen i en molnstod för att leda dem vägen, om natten i en eldstod för att lysa dem. Så 
kunde de tåga både dag och natt.” (2 Mosebok 13:21)”53 

 
Hjorth anser även att indisk och grekisk mytologi utgör bevis för utomjordingarnas existens. 
Han hävdar i sin bok ”Den dolda sanningen om UFO” att den grekiska mytologin baseras på 
utomjordisk existens på Jorden och inverkan i människans historia.54 De gudar som återfinns i 
den indiska mytologin, bland annat Rama påstår Hjorth vara en utomjording. Där Rama, enligt 
mytologiska indiska berättelser, bekämpar ett krig och färdas genom luften i en vagn hävdar 
Hjorth att det är en misstolkning av en utomjordings existens.55 
 
Den åsikt som sammanfattar Hjorths syn på gudar och religion kan kort och gott sammanfattas 
i citatet nedan: 
 

”Frågan är om inte tron på gudar överhuvudtaget uppstått på det viset, att primitiva stammar på 
Jorden konfronterats med verkliga besökare från andra planeter! Med sin obegripliga teknologi kan 
besökarna då ha uppfattats som övermänskliga varelser! Det finns faktiskt ganska gott om urgamla 
traditioner som tyder på att ”gudar” har kommit ner från himlen och levat bland jordmänniskor som 
deras lärare och styresmän. Senare har de till och med haft könsumgänge med vissa av dem!”56 

 
Gösta Carlssons möte och tro 

Clas Svahn som är ordförande i Riksorganisationen UFO-Sverige har under flera års tid 
intervjuat och undersökt fallet Gösta Carlsson som påstår att han har haft kontakt med utom-
jordiska existenser och varit med om ombordtagning. Första kontakten säger Gösta Carlsson 
har skett 18 maj 1946.57 Sedan har han stått i kontakt i sporadisk kontakt med rymdvarelserna, 
varit ombordtagen på deras skepp och samtalat med dem och fått information. 
 
Själva ombordtagningarna ska ha skett på telepatisk väg i sömnen, enligt Gösta Carlsson. Detta 
material resulterade i boken ”Mötet i Gläntan” som är en utförlig redogörelse för vad som skett 
och Gösta Carlssons egna tankar och upplevelser. Svahn har skrivit den i samråd med Gösta 
Carlsson som även själv medverkar skriftligen och återberättar om sina möten och kontakter 
med rymdvarelserna. 
 

                                                 
50 Wennergren Kristina 1990, sid 99ff 
51 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 6ff 
52 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 63 
53 Ibid. 
54 Hjorth Sune Den dolda sanningen om UFO 1991 sid 76ff 
55 Hjorth Sune Den dolda sanningen om UFO 1991 sid 58 
56 Hjorth Sune Den dolda sanningen om UFO 1991 sid 56ff 
57 Svahn Clas, Gösta Carlsson, Mötet i Gläntan sid 17 
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Jag tänker inte belysa själva boken närmare i denna uppsats. Vad jag har valt att titta närmare på 
hos Gösta Carlsson är inte vad han varit med om och vad som hände, möjligheten att det är sant, 
bevis etc., utan vad han tror. Vad tänker och tror Gösta Carlsson om detta? Har han ett andligt 
perspektiv inkluderat i sina upplevelser eller konstaterar han endast vad han upplever som 
fakta? 
 
Det finns ett andligt perspektiv hos Gösta Carlsson som knyts samman med hans närkon-
taktsupplevelse och ombordtagning. Han har bland annat erhållit information från en av 
rymdvarelserna att människan har en själ som återföds ständigt, reinkarnation, och dess 
återfödelse bestäms av hur man har handlat i det gångna livet. Detta är något som Gösta 
Carlsson också betraktar som en sanning och inkluderar i sin världsuppfattning.58 Se citat 
nedan. Sammanfattningsvis så har Carlssons andliga livsåskådning bestäms av hans upple-
velser med rymdvarelserna och hans uttalande grundar sig på vad han påstår rymdvarelserna 
har talat om för honom. 
 

”Nästa gång kan din själ överlämnas till en helt annan person, kanske till ett barn som föds på en 
planet långt ute i rymden och så fortsätter livet på det sättet. Det är inte slut i och med att en män-
niska dör utan tvärtom, det kan många gånger vara en fortsättning som är ännu bättre.”59 

 
Carlsson tror på att det finns en slags universell kraft som bestämmer över allting och är det 
högsta. Det ska enligt honom bestå av Honom eller Henne. Med dessa står man i kontakt med 
via hjärnvågorna.60 Denna universella kraft återfinns också i Wennergrens tro och hon säger att 
bakom allting finns en enda kraft.61 Han målar även upp en utopisk vision av rymdvarelsernas 
samhälle som han ska ha sett ombord på skeppet via en slags TV-skärm och denna inställning 
delar han med Wennergren och Hjorth. Se citat nedan. 
 

”Jag ser gator, jag ser människor inne i staden, något som liknade parker, folk som sitter utanför 
kanske affärer, men allt visar på ett fantastiskt lugn och förnöjsamhet.”62 

 
I rymdmänniskornas samhälle finns det inga problem som människan har på jorden utan alla 
lever i harmoni med varandra i en slags paradisisk utopi. Rymdvarelsernas samhälle har inga 
sjukdomar, svält, hat, avundsjuka eller elakheter. Detta ska de enligt Carlsson ha lämnat bakom 
sig för tusentals år sedan. Rymdmänniskorna är också här för att vägleda människan och ge 
henne hjälp att utveckla ett rättvist samhälle.63 
 
Här finns återigen en inställning som sammanlänkar Wennergren, Hjorth och Carlsson, 
eftersom alla de tre är övertygade att utomjordiska existenser finns, att de är överlägsna 
människan och här för att hjälpa och vägleda människan från en katastrof. Ett element som är 
väldigt oroväckande gällande Carlssons tro är att han för fram rasistiska argument och hävdar 
att den vita rasen är överlägsen. Nedan återger jag ett citat hämtat ur ”Mötet i gläntan”, som 
påvisar hans uttalade rasism. 
 

”Besättningens gener är fullproppade med samma information som våra. Om vi ser hur det är i Af-
rika till exempel, negrerna bygger inga flygplan, reamotorer och kärnvapen. De har det inte medfött 
som vi andra. Därför menar jag att vi vita aldrig har uppstått här på denna planet. Vi har kommit hit 

                                                 
58 Svahn Clas, Carlsson Gösta, Mötet i Gläntan sid 43 
59 Svahn Clas, Carlsson Gösta, Mötet i Gläntan sid 45 
60 Svahn Clas, Carlsson Gösta, Mötet i Gläntan sid 43 ff. 
61 Wennergren Kristina UFO-lexikon 1990 sid 94 
62 Svahn Clas, Carlsson Gösta, Mötet i Gläntan sid 54 
63 Svahn Clas, Carlsson Gösta, Mötet i Gläntan sid 54 
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och fört arvet med oss. Negrerna däremot, är uppväxta här. Givetvis finns det de som har flyttat till 
USA och lärt sig saker där men det är inte samma sak. De har det inte i generna.”64 

 
Genomgående för Hjorth, Wennergren och Carlsson är att man finner tendenser och uttalanden 
som inte likställer alla människor som likvärdiga. Hos Wennergren delas människan upp i 
motarbetare och ljusarbetare och i hennes beskrivningar av en Star People innehåller egen-
skaper som är mer och mindre önskvärda. Det finns en elitistisk underströmning. Hjorth är 
uttalat antisemitisk och Carlsson går så långt att hävda de färgades underlägsenhet i förhållande 
till den vita rasen. 
 
När det gäller idén om att människan härstammar från rymden så återfinns den i varierande men 
relativt överensstämmande form hos de tre representanter jag valt ut. I Hjorths ”Rymdmänni-
skor på Jorden” berör han ämnet att människor härstammar från Plejaderna.65 
 
Wennergren talar om att det finns människor som härstammar från Plejaderna och nämner 
Hopiindianerna som exempel.66 Men hon nämner även att alla människor har genetiskt arv som 
kan härledas ut i rymden till en utomjordisk existens. Nedan har jag valt att återge ett citat av 
henne som behandlar just detta. 

 
”Vi har alla den genetiska koden DNA i cellkärnan i var och en av kroppens alla cellkärnor. Kanske 
har du en förfader som kom från en annan planet på ett eller annat sätt av en eller annan anledning. 
Kanske var det for tusen eller många tusen år sedan. Du har mycket eller lite av hans genetiska kod 
i dig. På ett eller annat sätt är din fysiska uppbyggnad ett resultat av hans avkommor och i sin tur 
deras avkommor etc. Så småningom blir denna kod mycket uppblandad med jordiska koder men 
någonstans finns det ett spår kvar av din förfader från rymden.”67 

 
Jämförelse och sammanfattning gällande Wennergren, Hjorth och Carlsson 

Jag tänkte här göra en kort sammanfattning av mina tre representanter och göra en jämförelse 
dem emellan för att åskådliggöra likheter och skillnader. Jag har gjort en sammanfattning 
utifrån mitt material där jag kommer att förklara de grundläggande dragen i deras tro och vad 
det inkluderar. 
 
Den största skillnaden mellan de tre representanterna jag valt ut att studera närmare är hur deras 
tro på utomjordingar formats fram. Wennergren är en ”nyandlig” och den tro hon har anammat 
kan härledas till New Age rörelsen. Hon är aktiv och håller seminarier och författar skrifter som 
har andlighet som en röd tråd och där hon för fram sin övertygelse om att rymdvarelser 
existerar. 
 
Hjorth för inte en andlig argumentation men däremot grundar han sin övertygelse på veten-
skapen och religionen. Han använder sig bland annat av religiösa skrifter som han omtolkar för 
att de ska överstämma med hans bevisföring för att rymdvarelser existerar. Där Wennergren 
hänvisar till inre vägledning kan Hjorth istället hänvisa till grekisk mytologi och hävdar att den 
är feltolkad och att det egentligen inte är mytologi utan en dokumentation över en faktisk 
verklighet där rymdvarelser besökt Jorden. 
 
Carlssons övertygelse bottnar i att han påstår sig mött rymdvarelser och kommunicerat med 
dessa och har sedan sitt första möte haft en sporadisk kontakt via telepati med rymdvarelserna. 
                                                 
64 Svahn Clas, Carlsson Gösta, Mötet i Gläntan sid 46 
65 Hjorth Sune Rymdmänniskor på Jorden 1996 sid 32 
66 Wennergren Kristina UFO-lexikon 1990 sid 170ff 
67 Wennergren Kristina UFO-lexikon 1990 sid 124 
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De representanterna jag valt ut har därmed en olika utgångspunkt i förhållande till varandra 
men alla delar samma enorma övertygelse att existensen av rymdvarelser är en faktisk verk-
lighet. 
 
Det som skiljer Wennergren till en viss del från Hjorth och Carlsson är att hon för fram en 
andlig tankegång och förespråkar andlig utveckling på ett tydligt sätt i sina skrifter. Andliga 
inslag förekommer också hos Hjorth och Carlsson, dock inte lika frekvent. Alla tre hävdar att 
rymdvarelserna är här för att hjälpa mänskligheten. Rymdvarelserna utgör en elitistisk förebild 
och är den mänskliga rasen överlägsen, enligt Wennergren, Hjorth och Carlsson. Här är de helt 
eniga och alla tre beskriver rymdvarelsernas samhällen som ett utopiskt paradis. Det är detta 
mål som människan ska sträva efter, att uppnå samma paradisiska utopi på Jorden, enligt de 
representanter jag valt ut. Detta mål kan dock inte människan uppnå förrän hon har fört sin 
utveckling framåt och kommit på samma höga medvetandenivå som rymdvarelserna repre-
senterar. 
 
Den människosyn som Wennergren, Hjorth och Carlsson för fram genom sin övertygelse är 
motsägelsefull och stundtals rent människofientlig. Att alla människor inte har ett lika värde, är 
något som alla tre uttrycker indirekt. Wennergren i sin uppdelning av människor som ljusar-
betare och motarbetare. Hjorth är direkt antisemitisk och Carlsson hävdar att den vita rasen bär 
på ett DNA som är betydligt mer utvecklat och överlägset färgade människors DNA. Hos 
Hjorth har jag inte funnit någon föreställning om en slags kosmisk kraft eller gudstanke men det 
återfinns däremot hos Wennergren och Hjorth. Wennergren talar om en kosmisk kraft ur vilket 
allt har emanerat ur och Carlsson benämner sin gudstanke som ”Honom och Henne”. Hjorth har 
en väldigt fientlig tillställning emot religioner i allmänhet och anser att religionen hämmar 
människans utveckling. Han hävdar även att de gudar som människor kan tro på endast är en 
misstolkning och att det egentligen inte är några gudar utan rymdvarelser som besökt Jorden. 
Fientligast är han mot judendomen med sin uttalade antisemitism och denna inställning 
anammar Wennergren inte uttalat med dolt bakom sin åsikt att bokstavstroende religiösa är 
motarbetare. Wennergren placerar dock alla sorter av religiöst troende människor inom sin 
kategori av motarbetare, där hon även placerar Ku Klux Klan. Att hon placerar Ku Klux Klan i 
denna kategori betyder att hon vänder sig emot Carlssons åsikt att färgade människor inte är 
lika utvecklade som ”den vita rasen”. 
 
Trots att Wennergren, Hjorth och Carlsson strävar med sin tro efter ett bättre samhälle och 
bland annat propagerar emot förtryck så är de stundtals fientligt inställda mot olika grupper av 
människor. Tanken på att en del av Jordens befolkning ska härstamma från Plejaderna är något 
de alla för fram som en sanning. 
 
Jag skulle vilja sammanfatta deras övertygelse och grundläggande drag på följande sätt. 
Wennergren, Hjorth och Carlsson har alla en föreställning om det onda och det goda och att det 
däremellan bedrivs en kamp, målet är ett paradisiskt samhälle som befolkas av en högt 
utvecklad människoras. 
 
Maktcentra världen över och människor som inte tror på rymdvarelser eller inte vill sträva efter 
en utveckling står för det onda. Det goda är människor som tror på rymdvarelser och att dessa är 
här för att hjälpa mänskligheten i sin utveckling och rädda världen från undergång. Det goda 
har enligt mina tre representanter upptäckt sanningen och önskar för ut den till folket. Tanke-
gången om att människan befinner sig i en utveckling och sträva efter att höja sitt medvetande 
är centralt och hos Wennergren, Hjorth och Carlsson återfinns en reinkarnationstanke som 
binds samman med föreställningen om att människan ska sträva efter utveckling. Rymdvarel-
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serna symboliserar och är det högsta, dessa har nått målet och lever i ett paradisiskt utopi-
samhälle, vilket människan har chans att skapa om hon tar till sig den sanning mina tre 
representanter anser sig stå för och strävar efter att höja sin utveckling och ta till sig rymdva-
relsernas budskap innan någon katastrof inträffar på Jorden som leder till dess undergång. 
Rymdvarelserna framställs inte som en ny gud utan de tre anser att de representerar ett mål dit 
människan kan nå, de elitistiska och högt utvecklade rymdvarelserna är förebilder och hjälpare 
till mänskligheten. Rymdvarelserna vill rädda människan från undergång och med denna 
föreställning kan man säga att hos Wennergren, Hjorth och Carlsson framstår rymdvarelserna 
som det enda alternativet till människans överlevnad och frälsning. Tanken på det jordiska 
paradiset går att förverkliga, enligt Wennergren, Hjorth och Carlsson med det förutsätter att 
människan utvecklas till en elitistisk övermänniska. 
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MATERIALANALYS OCH SLUTSATSER 

En modern livsåskådning 

Efter mina studier av detta ämne har jag dragit slutsatsen att tron på utomjordiskt liv utgör en 
livsåskådning. Detta baserar jag på den definition och tolkning Sjödin ställt upp för begreppet 
livsåskådning och vilket jag nu kommer att redogöra för. Jag utgår från Ulf Sjödins tolkning av 
Jeffner och de kriterier som Sjödin presenterat i sin avhandling.68 
 
Jeffner har utifrån sin livsåskådningsforskning skapat ett livsåskådningsbegrepp som ämnats 
till att på ett fruktbart sätt användas i vetenskapliga sammanhang. Detta utgör tre olika kom-
ponenter som ska inkluderas i en livsåskådning för att den ska kunna anses utgöra en sådan. 
Dessa tre komponenter kallar han värderingssystem, grundhållning och teoretiska moment. 
Dessa har Jeffner sammanställt utifrån studier av gemensamma drag hos livsåskådningar. Detta 
är vad Sjödin använder sig av i sin avhandling och det är hans framställning och tolkning av 
detta som jag använder mig av i min uppsats.69 Sammanfattningsvis kan det sägas att för att en 
livsåskådning ska bevisas vara en livsåskådning bör den uppfylla Sjödins tolkning. Nedan 
kommer jag att redogöra för vad dessa tre komponenter innebär och sedan ställa dem i pre-
senterad ordningsföljd emot det material jag sammanställt för att skönja det mönster och 
livsåskådning jag anser tron på utomjordiska existenser utgör. 
 
Värderingssystem 
”Innefattar vissa regler för hur man bör handla och vissa uppfattningar om vad som är värdefullt 
här i livet.”70 
 
Grundhållning till tillvaron 
”Återfinns i svaret på frågan ”Hur det känns att leva, det vill säga ger uttryck för en viss 
livsstämning - ett sätt att uppleva situationen som människa i världen. Grundhållning kan 
innebära att livsåskådning ger uttryck för förhoppningar eller förtvivlan inför framtiden, enklast 
kan den rangeras i en optimistisk respektive en pessimistisk hållning till tillvaron.”71 
 
Teoretiska moment 

 
”Innefattar teorier om människan och världen till exempel universums uppkomst, vad som skiljer 
människan från djuren eller vad som händer vid döden. Tyngdpunkten ligger i vad individen menar 
sig känna till.”72 

 
Tron på utomjordisk existens utifrån de tre kriterierna. Jag kommer nu att redogöra och dra 
slutsatser utifrån det material jag presenterat huruvida tron på utomjordiska existenser är en 
livsåskådning enligt de tre komponenter som uppställts av Sjödin. Det jag nu kommer att göra 
är en slutgiltig utvärdering och slutsats utifrån det material jag studerat och presentera att det 
material jag analyserat att det gestaltar sig som en livsåskådning. 
 
Komponent 1. Värderingssystem 
Enligt komponenten värderingssystem ska det innefatta regler för hur man bör handla och 
uppfattningar om vad som är värdefullt. 

                                                 
68 Sjödin Ulf Osynlig religion 1987 sid 6ff 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Enligt mina slutsatser så är en genomgående regel hos Wennergren, Hjorth och Carlsson att 
människan ska sträva efter andlig utveckling och höja sin egen medvetandenivå och detta ska 
leda till förverkligandet av ett paradisiskt samhälle, en utopi som ska vara en verklighet i 
rymdvarelsernas civilisation. Kärleken och utvecklingen av människan är det centrala och 
värdefulla. 
 
Wennergren förespråkar kärleken och godheten som det främsta och genom andlig utveckling 
kan människan närma sig den paradisiska tillvaron, utopisamhället. Människan ska sträva efter 
utveckling och en kärleksfull värld och syn på sina medmänniskor. Wennergren för sin 
utveckling och kamp för detta genom att bland annat sitt författarskap där hon skriver böcker 
som åskådliggör sanningen om rymdvarelserna och att verkar på Jorden och tar kontakt med 
människor för att hjälpa denne att utvecklas. 
 
Strävan efter utveckling är ett måste för att människan inte ska gå under och Hjorth hävdar att 
det är en nödvändighet att människan utvecklas, enligt honom är människan etiskt-socialt 
efterbliven och så länge hon befinner sig på den nivån kan inte rättvisan råda och möjligheten 
att skapa det ultimata paradissamhället går om intet. Han citerar bland annat en rymdkvinna vid 
namn Borealis som säger att människans mål och mening är att höja sin andliga nivå. 
 
Hos Hjorth är utvecklingstanken lika central som hos Wennergren. Visionen om den goda 
människan i ett paradissamhälle där inga negativa känslor som till exempel hat eller avundsjuka 
existerar, är något som också återfinns hos Carlsson. Med detta inkluderas en reinkarnations-
tanke där beroende på hur man handlat avancerar man och återföds utifrån hur man utvecklats i 
livet innan. Denna reinkarnationstanke återfinns hos alla de tre representanterna. 
 
Handlingsmässigt ska man sträva efter rättvisa, kärlek och godhet. En tydlig övertygelse för att 
man ska nå en ökad utveckling är att man måste ta till sig budskapet att utomjordiska existenser 
existerar och att man ska se det som en sanning. Dessa är här för att vägleda människan mot en 
högre medvetandenivå och ett rättvisare samhälle där man värnar om allt levande och miljön. 
Detta är också något som Wennergren, Hjorth och Carlsson för fram. Det är en nödvändighet att 
sträva efter en utveckling eftersom det är meningen med livet att sträva mot ett högre plan av 
medvetenhet och utveckling. Detta uppnår man genom att tro på budskapen från rymdvarel-
serna och kämpa mot ökad andlighet, insikt och kärleksfull attityd mot sin omvärld. 
 
Naturligtvis framstår detta budskap som paradoxalt med tanke på deras människofientliga 
inställning som visar sig i deras skrifter men med tanke på hur deras utvecklingstanke är så 
inbjuder den också till att se vissa grupper i samhället som underutvecklade. De tre för fram ett 
budskap om att människan måste utvecklas till ett högre plan om man ska kunna skapa det goda 
samhället, den paradisiska utopin. Eftersom de upptäckt ”sanningen” så har de påbörjat sin 
utveckling och genom texter sprider de sitt budskap för att andra människor ska kunna ta del av 
detta och påbörja sin utveckling. De som inte tar till sig sanningen hämmar utvecklingen och 
därmed förverkligandet av det ultimata samhället och dessa blir naturligtvis betraktade som 
fiender. 
 
Komponent 2. Grundhållning 
Enligt denna komponent ska livsåskådningen ge uttryck för en viss livsstämning och hur 
människan upplever världen. Detta finns tydligt presenterat i tron på utomjordiska existenser 
som utgör människans föredöme och hjälpare mot den andliga utvecklingen. De tre represen-
tanterna jag valt ut har alla en överensstämmande uppfattning om hur världen är och hur de 
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förhåller sig till den. Deras uppfattning om nuet är pessimistiskt men de besitter samtidigt en 
mycket positiv framtidstro. 
 
Just nu är världen orättvis men rymdvarelserna är här för att hjälpa människan in på rätt väg så 
att hon kan utveckla sig och skapa en rättvis och god värld. I deras pessimistiska hållning till 
nuet så fruktar representanterna för en annalkande katastrof, till exempel hotet av ett tredje 
världskrig eller miljöförstöringen. Om inte människan förändras och utvecklas i rätt riktning 
kommer världen att gå under, det är därför rymdvarelserna är här också för, att hjälpa männi-
skan att undvika att utrota sig själv och Jorden. Hjorth driver sin konspirationsteori och i den 
uttrycker han sin pessimistiska hållning till nuet men i hans skrifter finns en optimistisk tro på 
framtiden och rymdvarelserna och deras världar är förebilden och hoppet. Alla tre är överty-
gade om att det går att förverkliga ett paradisiskt utopisamhälle på Jorden och inför framtiden är 
de optimistiska. Wennergren stödjer sin optimism bland annat på sin föreställning att Jorden är 
på väg in i en ny tidsålder, Vattumannens tidsålder, som ska betyda inledningen på ett 2 000 år 
långt freds- och kärleksrike. Att förverkligandet av denna utopi och att det är en möjlighet i 
framtiden anser också Hjorth och Carlsson. Vägen till denna utopi förutsätter dock att männi-
skan inser att rymdvarelserna finns och är här för att hjälpa henne och att människan strävar 
efter att utvecklas andligt. Grundhållningen ger uttryck för en optimistisk attityd till framtiden 
och en pessimistisk syn på nuet. 
 
När människan lärt sig att leva i symbios med kosmos lagar och sträva efter en ständig andlig 
utveckling, kan hon genom detta avstyra annalkande katastrofer och förverkliga den dröm om 
det perfekta samhället som mina tre representanter stödjer. Synen på framtiden inkluderar en 
optimistisk hållning emedan synen på nuet och hur samhället gestaltar sig är pessimistisk och 
avståndstagande. Det är nuet och dess utformning som ska lämnas, deras pessimistiska attityd 
är förbunden med hur världen ser ut idag och genom människans utveckling kan nuet lämnas 
därhän, för att skapa ett utopisamhälle, som ges utlopp för i den optimistiska hållningen till 
framtiden. 
 
Komponent 3. Teoretiska moment 
Enligt denna komponent ska livsåskådningen innefatta teorier om bland annat människan, 
världen, universums uppkomst eller vad som sker vid döden. Den uppfattning som finns om 
universum att bakom allt som finns och sker ligger en kosmisk kraft som allt kommer ifrån. 
Carlsson ger tydligt uttryck för denna tanke. Carlsson talar om en universell kraft som han 
titulerar ”Honom och Henne”. Denna kraft genomsyrar allting och genom hjärnvågorna kan 
människan sätta sig i förbindelse med ”Honom och Henne” enligt Carlsson. Denna information 
säger han även ha fått från rymdvarelserna han har haft kontakt med och han ser det som en 
faktisk sanning. 
 
Wennergren har en tydlig bild av universum, det är enligt henne indelat i sju olika nivåer som 
presenterar olika utvecklingsfaser och Jorden är enligt henne på väg in i den fjärde fasen. De 
naturlagar som människan står under på Jorden hävdar även Wennergren är möjliga att 
övervinna genom exempelvis meditation och ”vibrerar över” på en annan frekvens. Att 
livsformer existerar på olika frekvenser anser Hjorth och Wennergren och orsaken till att vi inte 
kan upptäckta rymdvarelserna kan bero på att de befinner sig och lever på en annan frekvens-
nivå och blir därmed osynliga för människan. Carlsson säger sig haft telepatisk kontakt med 
dem och besökt deras rymdskepp på sådant sätt. 
 
Människan befinner sig, i jämförelse med utomjordingarna, på en lägre utvecklingsnivå men de 
som tror på rymdvarelserna har insett ”sanningen” och börjat sin färd mot andlig utveckling och 
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verkan i kärlekens budskap. Att alla människor inte är lika värda är en uppfattning som denna 
livsåskådning inkluderar. En del påstås härstamma från rymdvarelser överlägsna människan 
och andra människor uppfattas som hämmare av den utveckling som Jorden och människan ska 
gå genom. Människan och Jordens övriga levande varelser är endast en del av allt liv som 
existerar i universum enligt Wennergren, Hjorth och Carlsson. 
 
Wennergren, Hjorth och Carlsson ansluter sig till en teori om att människan härstammar från 
rymden. Enligt Carlsson härstammar ”den vita rasen” från rymden och har med dess DNA som 
lagrat kunskap fort mänskligheten framåt och emot utveckling på jorden. Att människan 
härstammar från bland annat Plejaderna är något alla tre representanterna uttrycker. Man 
ansluter sig till en religionsfientlig hållning eftersom dessa anses hämma människan och de tre 
representanterna föreställer sig att människan ingår i ett universellt perspektiv där allt ingår i en 
helhet som, enligt Wennergren är uppdelat i olika nivåer, beroende på vart man befinner sig i 
utvecklingsfasen. Utmärkande för tron på utomjordiska existenser är bland annat en reinkar-
nationstanke där man återföds beroende på vad man uträttat i livet. Det är en evolutionistisk 
karmatanke där den andliga utvecklingen är central. Döden innebär inte slutet för människan 
utan man fortsätter att leva vidare men i en annan värld eller dimension. 
 
En ny religion? 

Att tron på utomjordiska existenser är en livsåskådning anser jag ha bevisat på föregående sidor 
men kan det vara en religion? 
 
I materialpresentationen åskådliggörs tydliga religiösa tankegångar och andliga inslag i 
representanternas tro, exempelvis Wennergrens uppfattning om universum indelat i sju olika 
nivåer och Carlsson tro på kraften ”Honom och Henne” och reinkarnationstanken. Detta har 
gjort att jag beslutade att pröva deras tro och övertygelse i en analys emot en definition av 
religion för att se om detta är en religion. Det resultat jag kommit fram och det som kommer 
redovisas på följande sidor är att den tro som åskådliggjorts i min uppsats överensstämmer med 
en del av kriterierna för att något skulle kunna tituleras religion. Det överensstämmer inte helt, 
därav min slutsats att detta inte går att kalla en ny religion. Den tro som mina tre representanter 
ger uttryck för innehåller religiösa inslag och överensstämmer på många sätt med begreppet 
religion. Men tron yttrar sig inte på det sätt som sig bör för att något ska vara en religion enligt 
den religionsdefinition jag valt ut. 
 
Den religionsdefinition jag arbetat utifrån är Helmer Ringgrens sammanställning av fyra olika 
moment som ska uppfyllas för att man ska kunna tilldela fenomenet titeln religion.73 Dessa 
moment är vad jag återger här nedan och har arbetat utifrån och ställt mitt material emot. 
 
1. Intellektuellt moment 

 
”Man är övertygad om att det finns en eller flera makter som har kontroll över människans öde 
(d.v.s. det som händer henne) och som upprätthåller de andliga och materiella värden som hon 
känner behov av.”74 

 
2. Emotionellt moment 

 
”Man känner sig beroende av denna makt (dessa makter) och upplever förbindelsen med den (dem) 
på olika sätt.”75 

                                                 
73 Ringgren H Religionens form och funktion 1968 sid 12 
74 Ibid. 
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3. Beteendemoment 
 
”Religionen tar sig uttryck i vissa handlingar eller ett visst beteende, t ex. offer, bön, fyllande av 
vissa etiska krav.”76 

 
4. Socialt moment 

 
”Religionen förutsätter en grupp som hyser åskådningarna och utför handlingarna, den fordrar 
gemenskap och skapar gemenskapsformer inom vilka människor samarbetar för att uppnå de mål 
som religionen uppställer.”77 

 
Det resultat jag kommit fram till av denna analys är att den livsåskådning som jag redovisat för 
inte fyller upp till de kriterier som jag ställt upp för att kunna benämna denna tro religion. Den 
överensstämmer dock in på vissa kriterier och det är på följande sidor jag ska redovisa det 
resultatet på hur denna tro på rymdvarelser överensstämmer på vissa av kriterierna för be-
greppet religion och var tron ”brister” i sin utformning för att kunna kallas religion enligt 
Ringgrens religionsdefinition jag valt att arbeta efter. 
 
Moment 1. 
 
Detta moment innebär att man tror på existensen av en/flera makter som kontrollerar männi-
skans öde och upprätthåller andliga och materiella värden hon känner behov av. Momentet 
uppfylls till en viss del av tron på utomjordiska existenser. Carlsson ger ett tydligt uttryck för 
tron på en högre makt som står över allt och som han benämner ”Honom eller Henne”. Denna 
kraft står över alla krafter och genomsyrar hela universum, enligt Carlsson. Wennergren tror på 
en kosmisk lag som man ska leva efter i harmoni och talar om en kraft som bland annat styr 
henne till att arbeta med att författa skrifter som för ut hennes budskap om existensen av 
rymdvarelser. Rymdvarelserna som Wennergren, Hjorth och Carlsson berättar om och tror på 
omtalas inte som gudar, men det sättet som rymdvarelserna framställs på får dem att gestalta sig 
som en slags gud. De anses vara förebilder och verkar bland människan och hjälper henne att 
försöka rädda Jorden från undergång och höja hennes medvetande och andliga utveckling. 
 
Den uppfattning som Carlsson och Wennergren har om universum anser jag uppfyller och 
passar in på detta moment. När Hjorth talar om gudar så tar han till sig de etablerade gudabilder 
som finns presenterade inom religion och mytologi och påstår att dessa egentligen är rymd-
varelser som människan misstolkat och gjort till gudar. Beskrivningen av rymdvarelserna får 
dem dock att framstå som ett slags gudar och speciellt hur de verkar i människans historia och 
hjälper henne. Rymdvarelserna är människorasen överlägsen och genom att de kan kontrollera 
materiella skeenden och naturlagar gör det att rymdvarelserna kan tolkas in som den kraft som 
kan styra och ställa över det materiella och det andliga, men rymdvarelserna framställs inte som 
gudar utan överlägsna och otroligt högt utvecklade hjälpare till mänskligheten. Men genom att 
rymdvarelserna besitter en sådan oerhörd makt gör att människan är hjälplös inför dem och står 
helt under deras kontroll och makt om de så skulle önska, om man utgår från hur Wennergren, 
Hjorth och Carlsson beskriver dem. Visserligen har Wennergren och Carlsson en tydlig 
uppfattning om en slags kraft som står över allting i universum men för att detta moment skulle 
uppfyllas helt så anser jag att rymdvarelserna direkt ska framställas som gudar, vilket de inte 
gör. Indirekt och utifrån min tolkning av mina tre representanters beskrivning av rymdvarel-
serna anser jag att de gestaltar sig som en samling gudar. Men representanterna ser dem inte 

                                                 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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som gudar utan i jämförelse med människan helt överlägsna andra levande livsformer. Om de 
hade betraktat rymdvarelserna som gudar så hade detta moments kriterier uppfyllts till fullo 
men det anser jag inte att det gör, endast delvis med tanke på Wennergrens och Carlssons 
uppfattning om kraften. På den punkten uppfylls kriteriet men jag anser att det är for drastiskt 
att påstå utifrån denna föreställning att momentet uppfylls helt. 
 
Moment 2. 
 
Detta moment innebär att man anser sig vara beroende av den makt/makter som omtalats i 
moment 1 och att man upplever en slags förbindelse med dessa. För att detta moment ska 
uppfyllas helt förutsätter det att tron har svarat emot moment 1 och uppfyllt dess kriterier. Det 
jag konstaterat i moment 1 är att tron på utomjordiska existenser och vad det innebär svarar 
delvis emot moment 1 genom Wennergrens och Carlssons uppfattningar om universum och en 
slags gudomlig kraft som står över hela den skapelsen. Detta moment uppfylls genom detta 
också delvis men inte helt. Carlsson hävdar att man kan stå i förbindelse med kraften ”Honom 
och Henne” genom hjärnvågorna och på detta sätt tillbe dessa krafter. Wennergren upprättar ett 
beroende av kosmos och dess lagar och hur det är uppbyggt i de sju nivåerna genom sin 
utvecklingstanke. Utvecklingen ska gå framåt och det är meningen att det levande ska genomgå 
alla de sju faserna och genom detta skapas ett beroende och en nödvändighet av lagen genom att 
målet är att genomgå faserna och utvecklas. 
 
Den fråga som uppställts genom min redogörelse ovan för hur rymdvarelserna beskrivs kan 
uppfattas och tolkas till att dessa är en slags gudagestalter, är att kan rymdvarelserna egentligen 
vara gudar för representanter trots att de inte omtalar dem som gudar. Alla tre representanterna 
upplever ett beroende av rymdvarelserna eftersom de är en förutsättning och hjälp för att 
människan ska kunna utvecklas andligt och höja sin medvetandenivå så Jorden kan räddas från 
undergång och korruption och att människan där genom kan skapa målet, det vill säga det 
paradisiska utopisamhället. Wennergren och Carlsson hävdar sig stå i förbindelse med dem och 
tar även emot information från rymdvarelserna hur världen är beskaffad och vad som är 
människans mål och mening. Huruvida man ska tolka rymdvarelserna till att vara gudar avgörs 
dock anser jag genom att representanterna inte vill se dem som gudar. Eftersom de har det 
förhållningssättet till rymdvarelserna så går det inte att påstå att rymdvarelserna är gudar för 
representanterna. Däremot så skulle jag vilja påstå att utifrån deras syn på rymdvarelserna och 
hur rymdvarelserna verkar bland människorna gör dem indirekt till en slags gudabilder men det 
är min tolkning och om den ska hålla förutsätter det att representanterna förhåller sig till dem 
direkt som om rymdvarelserna var gudar för dem. 
 
Moment 3. 
 
Moment 3 förutsätter att religionen tar sig uttryck i bland annat exempelvis handling och rit 
eller inkluderar etiska krav. Deras tro uppfyller även detta moments kriterier delvis men inte till 
fullo anser jag utifrån min analys av materialet. Det enda kriterium som tron på utomjordiska 
existenser uppfyller under moment 3 är att tron förmedlar etiska krav vilket kan skönjas i 
representanternas poängtering vid utveckling och exempelvis Hjorths påpekande att människan 
är etiskt-socialt efterbliven. Men hur människan förväntas vara och agera framgår inte tydligt 
hos representanterna. Wennergrens åsikt om detta kan uttolkas i hennes beskrivning av Star 
People som framstår som ett föredöme för människan. Utifrån detta så förväntas människan 
vara en framåt, handlingskraftig och positivt tänkande människa. Kärleken och godheten ska 
vara det centrala i handlingar mot andra människor. Hon vänder sig mot människor som är lata, 
äter för mycket mat och som inte handlar i godhetens namn och strävar efter andlig utveckling. 
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Hjorth förespråkar rättvisa och ärlighet och vänder sig emot korruption. Målet för represen-
tanterna är det paradisiska utopisamhället som är slutmålet i människans utveckling. Deras 
etiska krav som framställs i deras människosyn är dock paradoxal eftersom de uttrycker en 
tydlig fientlighet mot vissa grupper av människor, exempelvis judar. Carlsson söker en rättvis 
värld och sätter andlig utveckling i fokus samtidigt som han uttrycker den vita rasens över-
lägsenhet gentemot färgade människor. 
 
Ingen av representanterna uttrycker tydligt hur man bör gå tillväga för att uppnå de mål som 
presenteras. De fokuserar på utveckling och kärleksbudskap men säger inte direkt hur hand-
lingar och moral bör gestalta sig. Det framgår att rymdvarelserna är det etiska föredömet 
eftersom de lever i en rättvis och kärleksfullt paradis. 
 
Moment 4. 
 
Det sociala momentet fokuserar på den sociala gemenskapen och hur de i handling manifesterar 
religionen vilket anser jag förutsätter en samlingsplats, en form av institution som exempelvis 
kyrka, där religionen yttras och praktiseras. Det finns inte inom den tro som mina tre repre-
sentanter uttryckt. Deras tro yttras sig inte genom en social gemenskap baserad på en viss 
struktur och yttring, så det går inte att motivera att deras tro uppfyller detta kriterium. Det enda 
sätt som deras tro yttrar sig offentlig är genom de skrifter mina tre representanter författar och 
publicerar för att föra fram sitt budskap. Wennergren håller visserligen seminarium men något 
sådant räcker inte för motivering till att påstå att tron på utomjordiska existenser fyller upp detta 
moments kriterium. 
 
Framtida religion? 
 
Utifrån vad jag redovisat på följande sidor om tron på utomjordiska existenser gestaltar sig som 
en religion så blir svaret nej. Det överensstämmer med många delar av de uppställda kriterierna 
men jag anser det inte vara tillräckligt för att motivera mig till att kalla det jag undersökt för 
religion. Det jag däremot skulle vilja ta mig friheten att påpeka och spekulera i anknytning till 
min analys med hjälp av den presenterade religionsdefinitionen är huruvida det kan var en 
religion om man väljer en annan tolkning. 
 
Detta fenomen är mycket ungt och det är ovisst hur det kommer att gestalta sig i framtiden. Som 
jag tidigare påpekat så kan man tolka fram en gudsbild utifrån rymdvarelserna och hur repre-
sentanterna beskriver dessa. Enligt min uppfattning så anser jag att rymdvarelserna beskrivs 
och representerar en förebild som gör dem till en slags gud. Jag personligen anser att rymd-
varelserna intar en position som en ny gud och om man tar till den tolkningen så närmar sig 
detta begrepp gestaltningen av en religion ytterligare. Det som saknas är i sådana fall endast att 
det inte uppfyller det sociala momentets kriterier. Men detta är endast en spekulation från min 
sida och jag anser att det skulle vara inkorrekt av mig att påstå att rymdvarelserna är gudar när 
mina representanter hävdar motsatsen i sina skrifter. Det jag vill påpeka är att det är mycket 
möjligt att tolka beskrivningen av rymdvarelserna till att de är ett slags gudar. Detta gör att jag 
ställer mig den spekulativa frågan om denna tro kan i en framtid gestalta sig som en ny religion. 
Jag tror och detta är endast spekulationer från min sida, utifrån det material jag studerat att det 
finns en möjlighet dock att det i en framtid kan gestalta sig som en religion utifrån den 
religionsdefinition jag arbetat efter. Detta är också den fråga som jag lagt fram i mitt diskus-
sionsförslag, kan detta i en framtid forma sig till en ny religion? 
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Diskussion 

Vad innebär denna livsåskådning för det samhälle människan lever i? Är tron på rymdvarelser 
upptakten till en ny religion? Om vi ställer oss frågan ”Hur uppkommer en ny religion?” och 
studerar detta fenomen, kan det då vara upptakten till en ny religion, anpassad till modern tids 
nyandlighet och teknologiska utveckling? Detta område kan även vara något för det etnolo-
giska ämnesområdet. Kan tron på utomjordiskt liv vara ‘Vår tids” moderna folklore? Har troll 
och tomtar blivit ersatta av olika livsformer från andra planeter? 
 
Sammanfattning och resultat 

Jag skulle vilja påstå att det område jag valt att undersöka närmare utifrån ett vetenskapligt 
förhållningssätt ger forskaren en roll som pionjär. Jag har till stor del fått lita till mig själv och 
försökt uttolka vad det material jag valt betyder och sedan dragit mina egna slutsatser. 
 
Det jag anser mig ha kommit fram till är att tron på utomjordiska existenser utformar en 
livsåskådning för den troende individen. Den svarar på frågor grundläggande frågor som 
exempelvis meningen med livet, hur universum är beskaffat och vad som händer efter döden. 
Det är också dessa inslag som fick mig att pröva materialet mot en religionsdefinition för att se 
om det verkligen gestaltar sig som en religion och fyller upp de kriterier som det bör för att 
kunna benämnas som religion. Det resultat jag kom fram till var att deras tro inte bildade 
grunden för en religion. Däremot så överensstämde tron på utomjordiska existenser delvis med 
de kriterier som fanns uppställda i religionsdefinition och detta har fått mig att fråga mig själv 
om det vi mött i denna uppsats kan vara upptakten till en ny religion. Det material jag presen-
terat i denna uppsats är som jag tidigare nämnt endast ett axplock och detta fenomen är en 
global företeelse. Just detta gör det så mycket viktigare att denna tro uppmärksammas i 
samhället i och med att den kränker mänskliga rättigheter och framför rasistiska och nazistiska 
idéer. 
 
Trots att de representanter jag valde har en sådan olika bakgrund till varför de tror på utom-
jordiska existenser överensstämmer mycket av deras tro med varandra. Det är en övertygelse 
och tro anpassad till vårt moderna samhälle och som hämtar näring i New Age strömmar och 
elitistiska idéer om människans utveckling. Samtidigt så utgör den en fullgod livsåskådning 
som svarar på existentiella frågor. 
 
Det finns en tydlig gräns mellan vad som är gott och ont i denna livsåskådning och den inbjuder 
inte till ifrågasättande, enligt det material jag studerat och hur dess författare för diskussionen. 
Det är inga spekulationer de skriver utan de är blint övertygade om att de presenterar en sanning 
som talar om konspiration, utveckling, andlighet och innesluter en slags kamp emot de 
människor som strävar emot deras övertygelse. 
 
Jag anser mig ha besvarat den fråga jag ställde inför arbetet med min uppsats. Det som nu har 
kommit upp är nya frågor. För hur stor inverkan på människan och hennes samhälle kan denna 
livsåskådning åstadkomma, vilket jag anser är en mycket viktig fråga med tanke på den 
människosyn som går att skönjas i denna livsåskådnings utformning. 
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BILAGA 

Definitioner och förklaringar som jag använt mig av i min uppsats 

UFO är en förkortning av Unidentified Flying Object och betyder exakt att det är ett begrepp 
som används när man uppmärksammar ett flygande objekt som inte går att identifiera till något 
som man har kännedom av. Exempelvis så kan en människa se en satellit röra sig över himlen 
och om den människan inte kan knyta an den upplevelsen till något som finns här på jorden och 
är ett känt föremål så betecknas föremålet som UFO. 
 
 
IFO. Om man identifierat ett UFO och fastställer t.ex. att det var en satellit så blir objektet ett 
IFO, det vill säga ett Identified Flying Object, ett flygande föremål som identifierats.) An-
vändningen av förkortningen UFO används flitigt och likställs med att det är ett samlingsbe-
grepp för utomjordiska livsformer men det är det inte. UFO är en förkortning för Unidentified 
Flying Object och det är exakt för vad det står för i min uppsats. 
 
Närkontakt. När jag använder mig av ordet närkontakt menar jag människor som påstår sig har 
haft en upplevelse och möte med en annan livsform, det vill säga de har upplevt ett möte med en 
utomjordisk existens. 
 
Rymdvarelser är ett ord som kan förekomma och med rymdvarelser menas intelligent 
utomjordiskt liv. 
 
Ombordtagning är ett begrepp som betyder att en människa har plockats ombord på ett UFO 
(rymdskepp) av utomjordisk livsform. 
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Inledning


Jag kommer i min uppsats att redogöra för vad tron på utomjordiska existenser kan innebära. Det jag ämnat undersöka är hur tron på utomjordiska existenser yttrar sig hos människorna och hur den kan gestalta sig. Mitt fokus har varit om det finns andliga inslag i övertygelsen på existensen av utomjordiska livsformer och om den utgör grunden för en livsåskådning. Jag har prövat materialet mot en livsåskådningsdefinition och kommit fram till i min analys att det är en livsåskådning. Jag har även prövat mitt material mot en religionsdefinition för att se om det fyller upp de kriterier som ställt upp för att det ska kunna tituleras religion, detta för att se om de andliga inslag som finns i tron på utomjordiska existenser bildar en religion. Det resultat jag kommit fram till är att det materialet motiverar inte att ses som en religion. Detta är vad jag kommer att redogöra för i min uppsats.


Riksföreningen UFO-Sverige är en rikstäckande ideell organisation i Sverige som granskar och undersöker UFO-fall och fall där människor påstår sig haft kontakt med rymdvarelser. Jag kommer i min uppsats kort redogöra för föreningens verksamhet och dess förhållningssätt till tron på utomjordiska existenser.


För att få en inblick i själva tron på rymdvarelsernas existens så har jag valt ut tre representanter som åskådliggjort sin övertygelse i den litteratur jag studerat. Detta är vid detta som min uppsats tyngdpunkt kommer att koncentrera sig. De tre representanter jag valt ut är Kristina Wennergren, Sune Hjorth och Gösta Carlsson. Orsaken till att mitt val föll just på dessa människor är att de alla förenas av tron på att utomjordiska livsformer är en realitet men deras bakgrund till denna övertygelse är olika.


Wennergren är aktiv nyandlig som kan härledas till New Age och har integrerat tron på utomjordiska existenser med sin tro på hur världen är beskaffad och människans mål och mening i den. Hjorth bedriver en kamp emot samhällets styrande skikt och vill med sina böcker tala om ”sanningen”. Han använder sig av vetenskap och etablerade religioner i sin bevisföring och använder detta som argument. Genomgående för honom är att han när en konspirationsteori som hävdar att samhällets olika styrande skikt undanhåller fakta för folket att utomjordiskt liv existerar. Carlsson valde jag ut just för att han påstår sig varit med om närkontakt och ombordtagning och efter dessa upplevelser bildat sig en trosuppfattning som inkluderar tron på utomjordiska existenser.


Den mall jag arbetat efter är att jag har studerat dessa tre människor i förhållande till sin egen tro på utomjordiska livsformer, hur den yttrar sig och vad det innebär. I texten jämför jag dem med varandra för att åskådliggöra de likheter och skillnader som gestaltar sig. Dessa tre representanter har jag valt ut av just det faktumet, jämte deras övertygelse på existensen av utomjordiskt liv, att de har helt olika utgångspunkter som de utifrån har format sin tro och övertygelse.


SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH METOD


Syfte


Denna uppsats handlar om människor som tror på existensen av utomjordiskt liv och påstår att det har skett möten och kontakter mellan människor och livsformer från andra planeter. Mitt syfte har varit att undersöka närmare vad tron på utomjordiskt liv kan innebära och om det finns religiösa inslag i detta och om detta gestaltar sig som en religion eller livsåskådning. Jag har studerat materialet utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv och sökt efter att åskådliggöra om den sortens övertygelse bildar grunden för en livsåskådning eller religion och vad det kan innebära. Vad har dessa människor, vars idéer och tro jag studerat i denna uppsats, för åsikter?


Frågeställning


I min uppsats har jag arbetat utifrån Ulf Sjödins tolkning av Jeffners definition av begreppet livsåskådning
 och Helmer Ringgrens
 religionsdefinition. Den frågeställning jag utgått ifrån är om tron på utomjordiska existenser är en livsåskådning eller religion och i sådana fall på vilket sätt och i vilken utsträckning den yttrar sig. Det är vad min uppsats kommer att försöka belysa och besvara utifrån den möjlighet och tid jag haft tillgodo för arbetet.


Metod


Trots att det är en 10 poängs uppsats så har tiden för mitt arbete känts väldigt knapp. Det ämne jag valde för min uppsats är väldigt omfattande och jag har i huvudsak fått lita till mig själv och något som försvårat arbetet ytterligare är att större delen av den litteratur som finns är populärlitteratur, skriven till stor del av människor som anammat tron på utomjordiskt liv. Jag har varit tvungen att begränsa mig för att kunna erhålla en informativ framställning av min uppsats och det har skett på följande sätt att jag har avskärmat mig geografiskt och fokuserat mig på hur detta ämne gestaltar sig i Sverige.


Den arbetsmetod jag har arbetat utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och jag har studerat litteratur och sökt information på Internet för att bilda mig en uppfattning om ämnet och för att besvara min frågeställning.


Mitt material har i huvudsak bestått av populärlitteratur som författas av människor som tror på utomjordiska existenser. Att endast ha varit hänvisad till populärlitteratur, skriven av människor som tror på utomjordiskt liv har varit svårt och det har varit ett problem att arbeta med den sortens litteratur, eftersom den oftast saknar källhänvisningar och är en sammanblandning av författarens egna åsikter och vad denna läst eller hört. Samtidigt så har det varit givande eftersom själva tron belyses direkt i böckerna och är en bild av vad författaren tycker och anser är sant. Givetvis har det också varit en utmaning för mig i arbetet att besvara min frågeställning.


Önskvärt skulle ha varit att kunna presentera intervjuer men jag har inte fått kontakt med några representativa människor inom detta område. Jag har använt mig av Internet som en kunskapskälla och som redskap för att få en viss översikt och insikt i det område jag valt att studera. Utifrån den information jag tillhandahållit har lett mig vidare i sökandet efter litteratur som jag sedan studerat och dragit slutsatser utifrån.


Jag har valt ut att titta närmare på de namn som förekommit relativt frekvent på Internet, Riksorganisationen UFO-Sveriges hemsida och i litteraturen. Dessa har bildat det materialunderlag som finns presenterat i denna uppsats. Mitt material kan tyckas framstå ytligt och obearbetat och i texten som försöker besvara min frågeställning växer nya frågor fram som borde ha givits tid och utrymme i arbetet. Det har varit en omöjlighet att gå in djupare med den knappa tid jag anser har haft, därav blir denna uppsats endast en ytlig översikt som pekar på tendenser och belyser små brottstycken av den tro jag mött i det material jag studerat.


Jag hade kanske endast kunnat välja en liten händelse eller bok och sedan fördjupat mig i detta men för mig framstår det som en omöjlighet med tanke på att jag innan detta arbete inte hade någon uppfattning alls vad detta område innebar. Eftersom jag inte haft någon uppfattning om det område jag valt och hur det gestaltar sig så har jag koncentrerat mig på att försöka bilda mig en översiktlig uppfattning. För att gå djupare in i detta ämne krävs det att man har en god insikt och uppfattning om detta område.


Jag har valt att därför fokusera mig på tre olika människor med olika utgångspunkt till detta ämne för att försöka skapa mig en relativt enhetlig bild och ha möjligheten att studera om deras övertygelse överensstämmer eller skiljer sig, eftersom de står i olika miljöer när det gäller övertygelsen på existensen av utomjordiskt liv.


MATERIALSAMMANSTÄLLNING


Vetenskaplig organisation


I Sverige finns idag en rikstäckande organisation som heter Riksorganisationen UFO-Sverige och den grundades 1970. Ordförande är Clas Svahn. Den anser sig vara en folkrörelse och är demokratiskt uppbyggd. Arbetet sker ideellt. På deras hemsida kan man läsa om att det redan under 1940-talet började formas intressegrupper i Sverige rörande UFO-frågan. Idag så samarbetar Riksorganisationen UFO-Sverige även med FOA, försvarets forskningsanstalt och SMHI. De undersöker rapporterade UFO-fall och människor som säger att de haft närkontakt med utomjordiska existenser och i vissa fall blivit ombordtagna. Enligt denna organisations kriterier så ska deras förhållningssätt vara vetenskapligt och man arbetar utifrån ett empiriskt tillvägagångssätt.


Det var under 1980-talet som detta förhållningssätt kom att utformas, eftersom rörelsen delades i två riktningar. En riktning som inkluderade ett andligt tänkande och som tog avstånd från det strikt vetenskapliga förhållningssättet. Det kom att bli just den vetenskapliga riktningen som UFO-Sverige antog.


Mycket grovt generaliserat kan man säga att när det gäller UFO-frågan i Sverige är den splittrad i två riktningar. Ena riktningen omfattar Riksorganisationen UFO-Sverige och den andra de människor som tillför ett andligt perspektiv på det. Det är den riktningen som jag valt att studera närmare. Jag är mycket medveten om att det kan finnas ”troende” på andra livsformer inom denna organisation men som jag tidigare påpekat har jag gjort en grov generalisering för att försöka rama in det område jag vill studera närmare. Jag tänker i denna uppsats inte gå in närmare på Riksorganisationen UFO-Sveriges verksamhet eftersom den officiella hållning de intar till UFO-frågan, det vill säga att de undersöker och behandlar den utifrån vetenskapliga kriterier inte har med den studier jag gör i denna uppsats. Att jag presenterar denna organisation med en kort översikt och sammanfattning över vad de står för beror på att jag vill belysa just de två riktningar som UFO-frågan är splittrad i när det gäller Sverige. Det fokus jag har i min uppsats är på den andra riktningen som representerar den andlig och icke vetenskapliga förhållningssättet till UFO-frågan och där man intar en hållning och bestämt hävdar att utomjordiskt liv existerar. All information om detta har jag hämtat hem från Internet och Riksorganisationen UFO-Sveriges hemsida.


Kristina Wennergren, nyandlighet och rymdvarelser


När jag påbörjade detta arbete sökte jag i materialet om det fanns något som tydde på att det var en form av livsåskådning som närde en andlighet bakom tron på rymdvarelser. Hos Olaf Hammer finns detta tydligt uttalat i boken ”På spaning efter helheten” och han placerar övertygelsen att utomjordiskt liv existerar inom New Age. Hammer presenterar i sin bok en översikt på fenomenet New Age och vad det kan inkludera i sin utövning, tro och historia. Om man utgår från Hammers bok så placeras tron rymdvarelser inom New Age.


Det är i Hammers bok som Kristina Wennergren figurerar som en av förespråkarna för utomjordiskt liv förenat med andlig tro.
 Wennergren förenar tron på utomjordiskt liv med bland annat begrepp som reinkarnation och sammanblandar det till en form av nyandlighet. Hon har skrivit ett tiotal böcker som hävdar existensen av utomjordiskt liv och förenar detta med en egen personlig andlig tro. Wennergren är aktivt verksam inom New Age och arrangerar kurser och seminarier. ”UFO-lexikon”
 är en av Wennergrens böcker som berör frågan om utomjordiskt liv och nyandlighet. Hon har i denna bok gjort en sammanställning av olika sorters UFO-litteratur och är av namnet att döma ett slags ”lexikon” där man kan slå upp ord med anknytning till ämnet och få svar. Wennergrens ”UFO-lexikon” speglar den andliga sidan av tron på utomjordiskt liv och Wennergrens egen förhållning till detta ämne och är uppdelad i två delar.


I första delen av boken ägnar Wennergren åt en redogörelse för vårt solsystems planeter och vilket slags liv som finns på respektive planet. Den andra delen av UFO-lexikon utgörs av en uppslagsdel där man till exempel kan slå upp ord som Star people och få en förklaring vad det innebär. Detta begrepp är också något som jag kommer att belysa längre fram i min uppsats. Liv på andra planeter är en faktisk verklighet för Wennergren och hon påstår själv att hon står i kontakt och har mött utomjordiskt liv, vilket jag återkommer till.


Nedan följer ett exempel som är ett citat hämtat från den del av boken som berör utomjordiska existenser på de övriga planeterna i vårt solsystem.


”Venusborna flyter med på kärlekens vågor. De har inga hjältar, inga tvivel, ingen rädsla, ingenting som kallas för ”ont”, ordet och begreppet existerar inte. De har inga kungar, presidenter eller statsöverhuvuden. De är sina egna Mästare. De styr sina egna skepp. Det finns inga bomber, inga pistoler och inga krig. Där finns inget förlöjligande och inga missförstånd. Inga pengar, inga ”jobb” (man arbetar ofta och mycket men endast med sådant som ger glädje), inga bilar, ingen smärta, ingen väntan och ingenting som är tråkigt eller ledsamt. De sover inte och blir aldrig trötta.”


På liknade sätt som i citatet ovan redogör Wennergren för de olika livsformer som enligt boken påstås finnas på respektive planet och alla rymdvarelser representerar i civilisation betydligt mer utvecklad än människans.


Att astronomer på jorden inte kan upptäcka dessa civilisationer förklarar Wennergren på sådant sätt att rymdvarelserna befinner sig på en annan frekvensnivå än människan och blir därmed osynliga eller att de lever i en värld som är av icke materiell karaktär, i motsats till den värld som den människan befinner sig i. Enligt Wennergren är universum beskaffat på följande sätt att det är uppdelat i sju olika slags nivåer och Jorden befinner sig på den tredje nivån och är på väg in i den fjärde nivån.


De olika nivåer Wennergren talar om symboliserar olika faser av utveckling och medvetenhet som människan ska sträva efter att gå igenom. Se citaten nedan om Wennergrens förklaring om de sju nivåerna och Jorden.


”De utgör tillsammans den utvecklingsfas människan befinner sig i just nu. I den fysiska formen av liv som vi befinner oss i just är och just nu skall vi växa igenom ovanstående sju lager och bli medvetna om dem ett efter ett. Just nu befinner vi oss i den tredje världen, KÄNSLOVÄRLDEN, den tredje dimensionen och vi är på väg in i den fjärde dimensionen, den mentala tankevärlden där mera kärlek finns och där man medvetet producerar med tankekraft, man skapar tankemateria.”


”Dessa sju livsplan är sju olika nivåer av medvetandet samtidigt som det är sju delar av oss själva och sju världar ute i rymden. Dessa sju världar/kroppar går hand i hand, lever i symbios med varandra och kan inte skiljas åt. Det finns runda planeter i var och en av de sju dimensionerna.”


Detta påstående att människan är på väg in i en ny tidsålder är en tanke som genomsyrar New Age rörelsen. Inom New Age talar man om att vi är på väg in i ”Vattumannens tidsålder” och baserar detta på astrologiska mätningar.
 Denna tidsålder ska leda människan in i ett kärlek- och fredsrike som ska vara i tvåtusen år. Wennergren själv omtalar också detta begrepp ”Vattumannens tidsålder” i sin bok ”UFO-lexikon”. Hon påstår att detta skeende är en milstolpe i historien och ett kosmiskt skeende som verkar på det andliga, mentala och fysiska planet. Denna övergång till den nya tidsåldern skapar en fest och glädje i universum eftersom Jorden ska ta ett kliv framåt i utvecklingen, enligt Wennergren.
 Utifrån detta påstående kan man sluta sig till att inbakat i Wennergrens tro finns tanken om ”Vattumannens tidsålder” och New Age tolkning av detta.


De sju olika nivåer eller så kallade dimensioner som Wennergren talar om framstår som en slags utvecklingslära och just denna tankegång är något som kan härledas till teosofin som även den talar om utveckling och hur människans själ ska gå genom olika utvecklingsfaser. Denna tankegång är något som teosofins grundare H. P. Blavatsky
 tog från indiska vishetsläror om karmalagen och omtolkade till en slags evolutionistisk inkarnationslära.


Många av de iakttagelser jag gjort i mina studier av Wennergren går att härleda till New Age och hon använder sig av samma begrepp och aktiviteter som utmärker New Age. Just teosofins lärosatser är något som används mycket av människor som är aktiva inom New Age. Hon talar även om att rymdvarelserna nödvändigtvis inte behöver befinna sig på samma frekvens som människan utan att de kan leva i en annan dimension för att de befinner sig på en högre frekvensnivå och blir därmed osynliga för människans blotta öga.


Trots att människan enligt Wennergren befinner sig på den tredje dimensionen så kan hon besöka alla andra världar. Detta gör man genom astralresor och dessa kan ske genom meditation eller sömn. Det som sker är att medvetandet frigör sig från den fysiska kroppen och denna astrala kropp kan resa genom de olika plan och världar som finns.


Wennergren själv hävdar att hon gör astrala resor och besöker andra världar. Hon säger även att hon har mött utomjordiska existenser på dessa astrala resor. Bland annat har hon mött en slags ”grön gubbe” som liknade en alf. De kontakter hon upplevt påstår hon får henne att må bra och hon har aldrig haft obehagliga upplevelser.
 Wennergren hävdar också att rymdvarelserna har samma förutsättningar som människan när det gäller astralresor. Dessa kan även ”materialisera sig här, resa hit eller sända en tankeprojicering”.


Wennergren för även fram en teori om att det är möjligt att övervinna de naturlagar som finns och detta gör man genom meditation och utestänga den materialistiska världen helt och vibrera över på en annan frekvens.
 Detta är enligt henne helt möjligt och hon hänvisar till så kallade yogis i Indien som sysslar med kroppskontroll.


Dessa yogis som bland annat kan låta en långtradare köra över kroppen och sedan resa sig oskadade anser Wennergren är sådana som ska visa oss in i den fjärde dimensionen och antyder var vår utveckling är på väg.


De yogis Wennergren omtalar anser hon inte vara människor utan inkarnerade rymdvarelser och det är denna föreställning att rymdvarelser verkar här på Jorden och har kontakt med människor som jag ska redogöra för nu.


Ett genomgående drag hos Wennergren och hennes uppfattning om existensen av utomjordiskt liv är att rymdvarelserna är här för att hjälpa människan bidra med kunskap till skapandet av en bättre värld. När en rymdvarelse kontaktar en människa på Jorden så beror det på att denne vill hjälpa mänskligheten. De människor som blivit kontaktade av rymdvarelser kallar Wennergren för ”de utvalda”.
 Men rymdvarelserna verkar även på Jorden under benämning av ”STAR PEOPLE”. Se citat nedan.


”Star people är utomjordiska varelser, avkommor, besökare från stjärnorna. De har valt att födas till Jorden för att hjälpa till i kommande tider och för att, om möjligt, förhindra en miljö- eller krigskatastrof av planeten jorden.”


”Star people verkar ha mer sunt förnuft, de är mer sensitiva mer intelligenta, mer intuitiva eller mediala än andra människor och har en ovanlig utstrålning som inte helt kommer fram förrän de ‘vet’.”


Star people är enligt Wennergren rymdvarelser som valt att inkarneras på jorden för att hjälpa människan att höja sin medvetandenivå, utvecklas och skapa en bättre värld att leva i. En Star people föds in i en vanlig familj och lever och verkar på jorden precis som vilken människa som helst. De behöver inte ens vara medvetna om att de är en inkarnerad rymdvarelse utan det är någonting som de upptäcker under livets gång.
 Wennergren hävdar även att hon mött människor på sina kurser som är så kallade Star People.
 Star people påstår även härstamma från Plejaderna.
 Enligt Wennergren kan en vanlig människa känna igen än Star People på vissa karaktärsdrag. Se citat nedan.


”De har egna tankar och funderingar. De skryter inte, pratar mindre och agerar mera. De slösar inte bort tid på småprat eller genom att inte göra någonting. De är alltid sysselsatta med inre eller yttre arbete av ett eller annat slag. De matfrossar inte. De jobbar inte med monotona arbeten. De hemfaller inte åt jordisk jargong och använder inte slitna uttryck, nötta fraser eller innehållslösa meningar. Deras blickar är medvetna och deras ord är väl valda.”


Utifrån ovan citerade rader från Wennergrens UFO-lexikon om Star people drar jag slutsatsen om att detta kan leda till en väldigt strikt människosyn där man delar in mänskligheten i två delar, de omedvetna och de medvetna. Det är en människosyn som pekar ut en del människor för att vara ”lägre stående” och inte lika utvecklade som de som har medvetenheten och inser ”sanningen”. Att mänskligheten ska utvecklas och vi får hjälp från kosmos av diverse rymdvarelser.


Wennergren själv formulerar sin ståndpunkt på följande sätt i ”UFO i gammal och ny belysning. Se citat nedan.


”I stort sett har vi två riktningar på Jorden. Vi har de som går före och visar vägen mot ljuset och vi har de som drar tillbaka och försöker stoppa detta arbete. I denna dualitetens värld behövs båda lägren för att leda oss till den harmoniska värld som vi alla längtar efter och som vi successivt skapar genom att följa vår inre längtan än den yttre makt som har styrt våra liv i alla tider.”


Wennergren talar i detta sammanhang om ljusarbetare och motarbetare. Ljusarbetarna är de som strävar mot ljuset medan motarbetarna står för dem som strävar bakåt och åt ”fel” riktning. En motarbetare kan vara, enligt Wennergren, en människa som sätter det logiska framför det intuitiva, en intellektuell människa som inte har kontakt med sin högra hjärnhalva eller till exempel en religiös bokstavstroende människa. Karakteristiskt för en motarbetare enligt Wennergren är att de avskyr allt som berör kärlek och godhet. En motarbetare är rasistiska Ku Klux Klan som betecknas ”bödlarna”. Det finns många olika kategorier av motarbetare och samtidigt som en motarbetare kan vara en människa/grupp som kränker de mänskliga rättigheterna så kan det även bland annat innefatta martyrer, människor som fixerat sig vid karriär, de som kritiserar och klagar eller de som har oförmåga att känna empati. En motarbetare skapar ofta stora rubriker i massmedia och kan betecknas som våldsamma, aggressiva eller rebelliska.


Man kan sammanfatta Wennergrens syn på motarbetare är människor som inte lever efter ett slags kärleksbudskap, att kärlek och godhet är det främsta som finns. En ljusarbetare har enligt Wennergren en god kontakt med sin vänstra hjärnhalva och kan vara de som är intuitiva och lever i harmoni. Så som hos motarbetarna finns det olika sorters ljusarbetare också. De utmärker sig bland annat genom att ha en filosofisk läggning men är inte religiösa, de tror på högre världar men förkastar de etablerade religionernas ideal om kyrka, prästerlig överhöghet, bokstavstroende etc. En ljusarbetare kan även vara konstnärligt lagd eller vara väldigt aktiv och inspirera sin omvärld till att sätta igång olika projekt eller så sätter de igång egna projekt. Genomgående drag hos en ljusarbetare är att de strävar efter att leva i harmoni och vara goda mot sina medmänniskor, allt i kärlekens lov.


Wennergren skriver i UFO-lexikon att hon inte kan påstå att hon är säker på att det hon skrivit är sant men hänvisar till inre vägledning, astralresor och att hon tror att det finns ”massor av sanningar i dem”
, gällande den bok hon sammanställt. Wennergren tar avstånd från att rymdvarelserna skulle vara gudar och hävdar istället att alla de olika livsformer som finns ska befinna sig på olika plan av utveckling.
 Rymdvarelserna står dock på högre plan av medvetenhet och utveckling än människorna på Jorden. Däremot så talar Wennergren om en kosmisk kraft som finns i universum, något som allt levande strävar emot. Hon benämner sig själv som en ”kosmisk medarbetare”
 som står under en slags inre vägledning och inflytande från rymdvarelserna. Se citat nedan.


”Så här har det varit med alla mina böcker och band. Innan jag har kapitulerat har det känts jobbigt och jag har tvivlat på att det har varit viktigt. Så har ”kraften” kommit och överväldigat mig, jag har fått all tid och all energi jag har behövt, tystnad och ensamhet, rätt miljö, pengarna har precis kommit in for att täcka utgifterna, allt material ar kommit till mig utan att jag har behövt leta efter det, och jag har till slut förstått att hela arbetet har varit oerhört viktigt, guidat och välsignat.”


Jag anser att hon betraktar sitt arbete och de böcker hon skrivit som ett led i utvecklingen hos människan och redskap for att föra fram budskap från rymdvarelser och för att förklara varför de finns och försöker hjälpa oss.


Ett av de utmärkande dragen inom tron på rymdvarelser är att de är här för att hjälpa människan, de står för en högre medvetenhet och utveckling samt att människan ska upptäcka sin andlighet för att kunna förstå och utvecklas.


Sune Hjorth, förespråkare för utomjordiska existenser


En annan representant för tron på rymdvarelsernas existens är Sune Hjorth. Det som är utmärkande för Hjorth är att han målar upp rymdvarelsernas samhälle i paradisisk vision och stödjer en konspirationstanke som innebär att regeringar världen över döljer sanningen om rymdvarelsernas och UFO:s existens. Ett intressant drag hos Hjorth är att han tar etablerade religioner till hjälp som bevis för att föra fram sin teori om existensen av utomjordiskt liv. Hjorth använder sig även av teknologin som bevisföring men denna del har jag valt att utelämna i denna uppsats, eftersom det passar sig bättre att en fysiker behandlar dess vara eller inte vara. Det jag fokuserat på är själva tron. Hjorth hävdar att det pågår en konspiration och bakom dessa idéer han har återfinns en tydligt uttalad antisemitism.


Att de styrande skikten hemlighåller, enligt Hjorth, existensen av UFO beror på deras rädsla att förlora nuvarande positioner i samhället. Nyckelorden till hemlighetsmakeriet är hos Hjorth makt, prestige och profit.


Även han talar om frekvensnivåer som även Wennergren gör. Hjorth för också fram en teori att rymdvarelser kan öka sin frekvensnivå så att de till exempel blir osynliga. I ”Rymdmänniskor på Jorden” påstår Hjorth att detta om frekvensnivåer är något som berättas av en rymdkvinna som kallas Borealis.


Denna Borealis säger, enligt Hjorth, att människans mening och mål att hon ska höja sin andliga nivå och rymdmänniskorna är här för att hjälpa oss och detta är orsaken till att det finns de utvalda kontaktpersonerna. Denna åsikt anammar Hjorth och den förenar honom med Wennergrens tro och åsikter gällande människan och tron på rymdvarelser. Wennergren talar om att rymdvarelserna ska ge oss hjälp till självhjälp och visa oss vägen och leda oss in på rätt väg.
 I sin bok ”Rymdmänniskor på Jorden” skriver Hjorth följande:


”Enligt Borealis är vi jordmänniskor dränkta i ett hav av okunnighet, vidskepelse, begär och omänsklighet. Den enda gångbara lösningen är uppfostran i syfte att höja befolkningens andliga nivå. Rymdmänniskorna är beredda att hjälpa till, framfor allt genom att informera oss om situationens allvar, men huvudsvaret ligger hos oss själva.”


I sin bok ”Fantastiska resor med UFO” återger Hjorth ett vittnes version som påstår sig blivit ombordtagen och mött rymdvarelser. Det är en paradisisk version, som återger en bild av ett utopisamhälle, befolkat med varelser från rymden, som vittnet upplevt och som Hjorth återger i sin bok. Se citat nedan.


”Han såg många Venus-bostäder byggda i cirklar eller ovaler och med vackra byggnader, av vilka en del hade kupoler som strålade i regnbågens alla färger. Han såg människor på gatorna som tycktes sköta sina sysslor på ungefär samma sätt som jordens folk, fast utan jäkt och oro. Gatorna var vackert kantade med blommor i många färger, och han såg åkdon som gled fram strax ovanför marken precis som på månen. Han såg växt och djurliv som påminde om jordens, och på en Sjöstrand med vit, fin sand och långa vågor som rullade in mot kusten fanns det mycket folk på stranden, med baddräkter som inte tycktes bli våta efter ett dopp i sjön.”


”Antagligen skulle vi jordmänniskor ha ofantligt mycket att lära av de utomjordiska civilisationerna, som är oss överlägsna både vetenskapligt - tekniskt och etiskt - socialt. De har ingen rasdiskriminering, ingen åsiktsförföljelse, inga tortyrregimer, inget kvinnoförtryck, ingen religiös vidskepelse och fanatism, inga teokratiska skräckvälden. Om vi följde i deras fotspår, skulle vi sannolikt snart kunna göra hela jorden till vårt gemensamma paradis!”


Precis som Wennergren är han övertygad om att det finns civilisationer på Jordens grannplaneter och dess samhällen är totalt överlägsna människans. Något som Hjorth driver fram i sina böcker är just uttrycket etiskt-socialt och han hävdar att människan är en etiskt-socialt efterbliven.


Jag ser en tydlig likhet i just utvecklingstanken som finns hos såväl Hjorth och Wennergren, båda två hävdar en ståndpunkt där människan behöver utvecklas mer och höja sitt medvetande. Wennergren talar om andlighet och öppna sinnet för kärlek, Hjorth driver samma sak men i andra ord. Hans ståndpunkt formar sig mycket direkt och är fientlig mot människans nuvarande tillstånd i och med att han anser människan som gravt etiskt och socialt efterbliven. Det finns en tydlig elitistisk strömning under Wennergrens såväl som Hjorts förhållningssätt till människan.


Wennergren gör bland annat en jämförelse i boken ”UFO i gammal och ny belysning” mellan rymdvarelserna från Plejaderna och människan. I förhållande till detta rymdfolk ska människan vara ”känslomässigt primitiv” och liknar detta hos människan vid hur vi uppfattar grottfolken idag.


I samma stund som Hjorth talar om rättvisa och förespråkar ett utopiskt samhälle där endast godhet existerar är han tydligt antisemitisk. I hans bok ”Rymdmänniskor på jorden” redogör han för sin tankegång gällande konspirationsteorin som han hävdar bestämt.


”Det finns anledning att misstänka, att bakom denna grupp döljer sig en sionistisk maffia, som i verkligheten mer eller mindre styr hela världen genom sin kontroll av pengar och guld, press och massmedier, energikällor och underrättelseorganisationer. Enligt de vedervärdiga ”Sions vises protokoll” konspirerar man bakom ”demokratins” kulisser för att uppnå en ofantlig makt genom upprättandet av en totalitär världsregering av förskräckligaste slag, vad som ny döljs under benämningen ‘Ny Världsordning’!”


Denna antisemitism löper som en röd tråd genom Hjorths teorier och tydligast uttalad är den i boken ”Rymdmänniskor på Jorden”. Det paranoida draget hos Hjorth som mynnat ut i en konspirationsteori har sin orsak i hans tydliga antisemitism. Just denna antisemitism återfinns i H. P. Blavatskys teosofiska lära och Håkan Blomqvist skriver i sin bok ”UFO - i myt och verklighet” om denna lära som sprider rasistiska och nazistiska föreställningar har utgjort en ideologisk grogrund för just nazism. Detta sammanlänkar han med dem som tror på flygande tefat och påpekar att hävdandet av detta kan ha politiska intressen. Blavatsky själv var antisemitisk och ansåg judar vara andligt degenererade och själviska. Detta har utvecklats vidare av hennes arvtagerska Alice Bailey som anses vara en slags andlig moder för New Age rörelsen.


Hjorth redogör bland för en rymdvarelse vid namn Asket information till människorna, i ”Rymdmänniskor på Jorden” där denne berättar att utomjordingarna är här på Jorden för att bland annat hjälpa människorna från att starta ett tredje atomkrig. Det största hotet utgör de judiska sionisterna och deras plan är att göra sig till herrar över hela mänskligheten.
 Judarna påstås vara en världsomspännande konspiratorisk maktfaktor som inverkat i historien och Hjorth hävdar i ovan nämnda bok att den ryska revolutionen är ett verk av dessa, eftersom den ska ha finansierats av judiska bankirer.


Den Gud som judarna erkänner sig till och som finns i Gamla Testamentet påstår Hjorth vara en utomjording som bekämpade det goda och var maktgirig. Se citat nedan.


”Att Gud inte bara var en slug och makthungrig människa, utan också en utomjording med en avancerad teknisk utrustning till förfogande, framgår ganska klart av åtskilliga ställen i Bibeln.”


Wennergren intar en fientlig hållning till människor med en stark religiös övertygelse och titulerar dessa för motarbetare, vilket jag belyst i avsnittet om henne. Denna fientliga hållning till religioner delar Hjorth med henne. Att han är tydligt antisemitisk och förkastar judarnas tro och religion framgår tydligt av ovan nämnda redogörelse.


Han besitter även ett förakt för alla sorts religioner. Enligt rymdvarelsen Asket som jag nämnt så har denne meddelat sin utvalde kontaktperson att religioner hämmar människans andliga och sociala utveckling. Denna ståndpunkt anammar Hjorth också till fullo.


Rymdkvinnan Borealis som Hjorth skriver om i sin ”Rymdmänniskor på Jorden” ska har berättat att människan reinkarneras och att hennes själ är sammanbunden med en varelse som ska befinna sig på en högre frekvensnivå. Att befinna sig på en annan frekvensnivå än den människan befinner sig på förutsätter att man utvecklats sitt medvetande och andlighet.
 Här finns dock en likhet till Wennergrens påståenden att man ska gå genom olika nivåer. Det är en slags reinkarnationstanke i dessa ord.


Hjort såväl som Wennergren talar om utveckling och att acceptera och ta till sig sanningen om rymdvarelserna och att de är här för att hjälpa människan. Bägge två hyser en teori om att det finns element i samhället som motsträvar denna sanning. Att regeringar hemlighåller information för folket eller exempelvis människor som inte tar till sig den andliga aspekten så att de kan utvecklas mot en harmonisk existens och skapa en god värld. Tanken att samhällets styrande skikt undanhåller sanning för folket är också uttalat hos Wennergren. Hon skriver i sin bok UFO-lexikon att den amerikanska regeringen haft möten med rymdfolket. Dessa möten ska ha mynnat ut i en överenskommelse de olika folkslagen emellan och i utbyte mot att rymdvarelserna fått lov att ombordta människor ska den amerikanska regeringen fått ta del av besökarnas teknologiska kunnande.
 Denna åsikt delar Hjorth och den är tydligt uttalad i boken ”Rymdmänniskor på Jorden”.
 Hjorth anser att de religiösa skrifter som finns är bevis för utomjordingarnas existens. Han hänvisar ofta till Bibeln och anser den vara feltolkad. För att nämna ett exempel så hävdar Hjorth att det var ett rymdskepp som ledde israeliterna ut ur Egypten.


”Så heter det till exempel i berättelsen om israeliternas uttåg ur Egypten: ”Och Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att leda dem vägen, om natten i en eldstod för att lysa dem. Så kunde de tåga både dag och natt.” (2 Mosebok 13:21)”


Hjorth anser även att indisk och grekisk mytologi utgör bevis för utomjordingarnas existens. Han hävdar i sin bok ”Den dolda sanningen om UFO” att den grekiska mytologin baseras på utomjordisk existens på Jorden och inverkan i människans historia.
 De gudar som återfinns i den indiska mytologin, bland annat Rama påstår Hjorth vara en utomjording. Där Rama, enligt mytologiska indiska berättelser, bekämpar ett krig och färdas genom luften i en vagn hävdar Hjorth att det är en misstolkning av en utomjordings existens.


Den åsikt som sammanfattar Hjorths syn på gudar och religion kan kort och gott sammanfattas i citatet nedan:


”Frågan är om inte tron på gudar överhuvudtaget uppstått på det viset, att primitiva stammar på Jorden konfronterats med verkliga besökare från andra planeter! Med sin obegripliga teknologi kan besökarna då ha uppfattats som övermänskliga varelser! Det finns faktiskt ganska gott om urgamla traditioner som tyder på att ”gudar” har kommit ner från himlen och levat bland jordmänniskor som deras lärare och styresmän. Senare har de till och med haft könsumgänge med vissa av dem!”


Gösta Carlssons möte och tro


Clas Svahn som är ordförande i Riksorganisationen UFO-Sverige har under flera års tid intervjuat och undersökt fallet Gösta Carlsson som påstår att han har haft kontakt med utomjordiska existenser och varit med om ombordtagning. Första kontakten säger Gösta Carlsson har skett 18 maj 1946.
 Sedan har han stått i kontakt i sporadisk kontakt med rymdvarelserna, varit ombordtagen på deras skepp och samtalat med dem och fått information.


Själva ombordtagningarna ska ha skett på telepatisk väg i sömnen, enligt Gösta Carlsson. Detta material resulterade i boken ”Mötet i Gläntan” som är en utförlig redogörelse för vad som skett och Gösta Carlssons egna tankar och upplevelser. Svahn har skrivit den i samråd med Gösta Carlsson som även själv medverkar skriftligen och återberättar om sina möten och kontakter med rymdvarelserna.


Jag tänker inte belysa själva boken närmare i denna uppsats. Vad jag har valt att titta närmare på hos Gösta Carlsson är inte vad han varit med om och vad som hände, möjligheten att det är sant, bevis etc., utan vad han tror. Vad tänker och tror Gösta Carlsson om detta? Har han ett andligt perspektiv inkluderat i sina upplevelser eller konstaterar han endast vad han upplever som fakta?


Det finns ett andligt perspektiv hos Gösta Carlsson som knyts samman med hans närkontaktsupplevelse och ombordtagning. Han har bland annat erhållit information från en av rymdvarelserna att människan har en själ som återföds ständigt, reinkarnation, och dess återfödelse bestäms av hur man har handlat i det gångna livet. Detta är något som Gösta Carlsson också betraktar som en sanning och inkluderar i sin världsuppfattning.
 Se citat nedan. Sammanfattningsvis så har Carlssons andliga livsåskådning bestäms av hans upplevelser med rymdvarelserna och hans uttalande grundar sig på vad han påstår rymdvarelserna har talat om för honom.


”Nästa gång kan din själ överlämnas till en helt annan person, kanske till ett barn som föds på en planet långt ute i rymden och så fortsätter livet på det sättet. Det är inte slut i och med att en människa dör utan tvärtom, det kan många gånger vara en fortsättning som är ännu bättre.”


Carlsson tror på att det finns en slags universell kraft som bestämmer över allting och är det högsta. Det ska enligt honom bestå av Honom eller Henne. Med dessa står man i kontakt med via hjärnvågorna.
 Denna universella kraft återfinns också i Wennergrens tro och hon säger att bakom allting finns en enda kraft.
 Han målar även upp en utopisk vision av rymdvarelsernas samhälle som han ska ha sett ombord på skeppet via en slags TV-skärm och denna inställning delar han med Wennergren och Hjorth. Se citat nedan.


”Jag ser gator, jag ser människor inne i staden, något som liknade parker, folk som sitter utanför kanske affärer, men allt visar på ett fantastiskt lugn och förnöjsamhet.”


I rymdmänniskornas samhälle finns det inga problem som människan har på jorden utan alla lever i harmoni med varandra i en slags paradisisk utopi. Rymdvarelsernas samhälle har inga sjukdomar, svält, hat, avundsjuka eller elakheter. Detta ska de enligt Carlsson ha lämnat bakom sig för tusentals år sedan. Rymdmänniskorna är också här för att vägleda människan och ge henne hjälp att utveckla ett rättvist samhälle.


Här finns återigen en inställning som sammanlänkar Wennergren, Hjorth och Carlsson, eftersom alla de tre är övertygade att utomjordiska existenser finns, att de är överlägsna människan och här för att hjälpa och vägleda människan från en katastrof. Ett element som är väldigt oroväckande gällande Carlssons tro är att han för fram rasistiska argument och hävdar att den vita rasen är överlägsen. Nedan återger jag ett citat hämtat ur ”Mötet i gläntan”, som påvisar hans uttalade rasism.


”Besättningens gener är fullproppade med samma information som våra. Om vi ser hur det är i Afrika till exempel, negrerna bygger inga flygplan, reamotorer och kärnvapen. De har det inte medfött som vi andra. Därför menar jag att vi vita aldrig har uppstått här på denna planet. Vi har kommit hit och fört arvet med oss. Negrerna däremot, är uppväxta här. Givetvis finns det de som har flyttat till USA och lärt sig saker där men det är inte samma sak. De har det inte i generna.”


Genomgående för Hjorth, Wennergren och Carlsson är att man finner tendenser och uttalanden som inte likställer alla människor som likvärdiga. Hos Wennergren delas människan upp i motarbetare och ljusarbetare och i hennes beskrivningar av en Star People innehåller egenskaper som är mer och mindre önskvärda. Det finns en elitistisk underströmning. Hjorth är uttalat antisemitisk och Carlsson går så långt att hävda de färgades underlägsenhet i förhållande till den vita rasen.


När det gäller idén om att människan härstammar från rymden så återfinns den i varierande men relativt överensstämmande form hos de tre representanter jag valt ut. I Hjorths ”Rymdmänniskor på Jorden” berör han ämnet att människor härstammar från Plejaderna.


Wennergren talar om att det finns människor som härstammar från Plejaderna och nämner Hopiindianerna som exempel.
 Men hon nämner även att alla människor har genetiskt arv som kan härledas ut i rymden till en utomjordisk existens. Nedan har jag valt att återge ett citat av henne som behandlar just detta.


”Vi har alla den genetiska koden DNA i cellkärnan i var och en av kroppens alla cellkärnor. Kanske har du en förfader som kom från en annan planet på ett eller annat sätt av en eller annan anledning. Kanske var det for tusen eller många tusen år sedan. Du har mycket eller lite av hans genetiska kod i dig. På ett eller annat sätt är din fysiska uppbyggnad ett resultat av hans avkommor och i sin tur deras avkommor etc. Så småningom blir denna kod mycket uppblandad med jordiska koder men någonstans finns det ett spår kvar av din förfader från rymden.”


Jämförelse och sammanfattning gällande Wennergren, Hjorth och Carlsson


Jag tänkte här göra en kort sammanfattning av mina tre representanter och göra en jämförelse dem emellan för att åskådliggöra likheter och skillnader. Jag har gjort en sammanfattning utifrån mitt material där jag kommer att förklara de grundläggande dragen i deras tro och vad det inkluderar.


Den största skillnaden mellan de tre representanterna jag valt ut att studera närmare är hur deras tro på utomjordingar formats fram. Wennergren är en ”nyandlig” och den tro hon har anammat kan härledas till New Age rörelsen. Hon är aktiv och håller seminarier och författar skrifter som har andlighet som en röd tråd och där hon för fram sin övertygelse om att rymdvarelser existerar.


Hjorth för inte en andlig argumentation men däremot grundar han sin övertygelse på vetenskapen och religionen. Han använder sig bland annat av religiösa skrifter som han omtolkar för att de ska överstämma med hans bevisföring för att rymdvarelser existerar. Där Wennergren hänvisar till inre vägledning kan Hjorth istället hänvisa till grekisk mytologi och hävdar att den är feltolkad och att det egentligen inte är mytologi utan en dokumentation över en faktisk verklighet där rymdvarelser besökt Jorden.


Carlssons övertygelse bottnar i att han påstår sig mött rymdvarelser och kommunicerat med dessa och har sedan sitt första möte haft en sporadisk kontakt via telepati med rymdvarelserna. De representanterna jag valt ut har därmed en olika utgångspunkt i förhållande till varandra men alla delar samma enorma övertygelse att existensen av rymdvarelser är en faktisk verklighet.


Det som skiljer Wennergren till en viss del från Hjorth och Carlsson är att hon för fram en andlig tankegång och förespråkar andlig utveckling på ett tydligt sätt i sina skrifter. Andliga inslag förekommer också hos Hjorth och Carlsson, dock inte lika frekvent. Alla tre hävdar att rymdvarelserna är här för att hjälpa mänskligheten. Rymdvarelserna utgör en elitistisk förebild och är den mänskliga rasen överlägsen, enligt Wennergren, Hjorth och Carlsson. Här är de helt eniga och alla tre beskriver rymdvarelsernas samhällen som ett utopiskt paradis. Det är detta mål som människan ska sträva efter, att uppnå samma paradisiska utopi på Jorden, enligt de representanter jag valt ut. Detta mål kan dock inte människan uppnå förrän hon har fört sin utveckling framåt och kommit på samma höga medvetandenivå som rymdvarelserna representerar.


Den människosyn som Wennergren, Hjorth och Carlsson för fram genom sin övertygelse är motsägelsefull och stundtals rent människofientlig. Att alla människor inte har ett lika värde, är något som alla tre uttrycker indirekt. Wennergren i sin uppdelning av människor som ljusarbetare och motarbetare. Hjorth är direkt antisemitisk och Carlsson hävdar att den vita rasen bär på ett DNA som är betydligt mer utvecklat och överlägset färgade människors DNA. Hos Hjorth har jag inte funnit någon föreställning om en slags kosmisk kraft eller gudstanke men det återfinns däremot hos Wennergren och Hjorth. Wennergren talar om en kosmisk kraft ur vilket allt har emanerat ur och Carlsson benämner sin gudstanke som ”Honom och Henne”. Hjorth har en väldigt fientlig tillställning emot religioner i allmänhet och anser att religionen hämmar människans utveckling. Han hävdar även att de gudar som människor kan tro på endast är en misstolkning och att det egentligen inte är några gudar utan rymdvarelser som besökt Jorden. Fientligast är han mot judendomen med sin uttalade antisemitism och denna inställning anammar Wennergren inte uttalat med dolt bakom sin åsikt att bokstavstroende religiösa är motarbetare. Wennergren placerar dock alla sorter av religiöst troende människor inom sin kategori av motarbetare, där hon även placerar Ku Klux Klan. Att hon placerar Ku Klux Klan i denna kategori betyder att hon vänder sig emot Carlssons åsikt att färgade människor inte är lika utvecklade som ”den vita rasen”.


Trots att Wennergren, Hjorth och Carlsson strävar med sin tro efter ett bättre samhälle och bland annat propagerar emot förtryck så är de stundtals fientligt inställda mot olika grupper av människor. Tanken på att en del av Jordens befolkning ska härstamma från Plejaderna är något de alla för fram som en sanning.


Jag skulle vilja sammanfatta deras övertygelse och grundläggande drag på följande sätt. Wennergren, Hjorth och Carlsson har alla en föreställning om det onda och det goda och att det däremellan bedrivs en kamp, målet är ett paradisiskt samhälle som befolkas av en högt utvecklad människoras.


Maktcentra världen över och människor som inte tror på rymdvarelser eller inte vill sträva efter en utveckling står för det onda. Det goda är människor som tror på rymdvarelser och att dessa är här för att hjälpa mänskligheten i sin utveckling och rädda världen från undergång. Det goda har enligt mina tre representanter upptäckt sanningen och önskar för ut den till folket. Tankegången om att människan befinner sig i en utveckling och sträva efter att höja sitt medvetande är centralt och hos Wennergren, Hjorth och Carlsson återfinns en reinkarnationstanke som binds samman med föreställningen om att människan ska sträva efter utveckling. Rymdvarelserna symboliserar och är det högsta, dessa har nått målet och lever i ett paradisiskt utopisamhälle, vilket människan har chans att skapa om hon tar till sig den sanning mina tre representanter anser sig stå för och strävar efter att höja sin utveckling och ta till sig rymdvarelsernas budskap innan någon katastrof inträffar på Jorden som leder till dess undergång. Rymdvarelserna framställs inte som en ny gud utan de tre anser att de representerar ett mål dit människan kan nå, de elitistiska och högt utvecklade rymdvarelserna är förebilder och hjälpare till mänskligheten. Rymdvarelserna vill rädda människan från undergång och med denna föreställning kan man säga att hos Wennergren, Hjorth och Carlsson framstår rymdvarelserna som det enda alternativet till människans överlevnad och frälsning. Tanken på det jordiska paradiset går att förverkliga, enligt Wennergren, Hjorth och Carlsson med det förutsätter att människan utvecklas till en elitistisk övermänniska.


MATERIALANALYS OCH SLUTSATSER


En modern livsåskådning


Efter mina studier av detta ämne har jag dragit slutsatsen att tron på utomjordiskt liv utgör en livsåskådning. Detta baserar jag på den definition och tolkning Sjödin ställt upp för begreppet livsåskådning och vilket jag nu kommer att redogöra för. Jag utgår från Ulf Sjödins tolkning av Jeffner och de kriterier som Sjödin presenterat i sin avhandling.


Jeffner har utifrån sin livsåskådningsforskning skapat ett livsåskådningsbegrepp som ämnats till att på ett fruktbart sätt användas i vetenskapliga sammanhang. Detta utgör tre olika komponenter som ska inkluderas i en livsåskådning för att den ska kunna anses utgöra en sådan. Dessa tre komponenter kallar han värderingssystem, grundhållning och teoretiska moment. Dessa har Jeffner sammanställt utifrån studier av gemensamma drag hos livsåskådningar. Detta är vad Sjödin använder sig av i sin avhandling och det är hans framställning och tolkning av detta som jag använder mig av i min uppsats.
 Sammanfattningsvis kan det sägas att för att en livsåskådning ska bevisas vara en livsåskådning bör den uppfylla Sjödins tolkning. Nedan kommer jag att redogöra för vad dessa tre komponenter innebär och sedan ställa dem i presenterad ordningsföljd emot det material jag sammanställt för att skönja det mönster och livsåskådning jag anser tron på utomjordiska existenser utgör.


Värderingssystem


”Innefattar vissa regler för hur man bör handla och vissa uppfattningar om vad som är värdefullt här i livet.”


Grundhållning till tillvaron


”Återfinns i svaret på frågan ”Hur det känns att leva, det vill säga ger uttryck för en viss livsstämning - ett sätt att uppleva situationen som människa i världen. Grundhållning kan innebära att livsåskådning ger uttryck för förhoppningar eller förtvivlan inför framtiden, enklast kan den rangeras i en optimistisk respektive en pessimistisk hållning till tillvaron.”


Teoretiska moment


”Innefattar teorier om människan och världen till exempel universums uppkomst, vad som skiljer människan från djuren eller vad som händer vid döden. Tyngdpunkten ligger i vad individen menar sig känna till.”


Tron på utomjordisk existens utifrån de tre kriterierna. Jag kommer nu att redogöra och dra slutsatser utifrån det material jag presenterat huruvida tron på utomjordiska existenser är en livsåskådning enligt de tre komponenter som uppställts av Sjödin. Det jag nu kommer att göra är en slutgiltig utvärdering och slutsats utifrån det material jag studerat och presentera att det material jag analyserat att det gestaltar sig som en livsåskådning.


Komponent 1. Värderingssystem


Enligt komponenten värderingssystem ska det innefatta regler för hur man bör handla och uppfattningar om vad som är värdefullt.


Enligt mina slutsatser så är en genomgående regel hos Wennergren, Hjorth och Carlsson att människan ska sträva efter andlig utveckling och höja sin egen medvetandenivå och detta ska leda till förverkligandet av ett paradisiskt samhälle, en utopi som ska vara en verklighet i rymdvarelsernas civilisation. Kärleken och utvecklingen av människan är det centrala och värdefulla.


Wennergren förespråkar kärleken och godheten som det främsta och genom andlig utveckling kan människan närma sig den paradisiska tillvaron, utopisamhället. Människan ska sträva efter utveckling och en kärleksfull värld och syn på sina medmänniskor. Wennergren för sin utveckling och kamp för detta genom att bland annat sitt författarskap där hon skriver böcker som åskådliggör sanningen om rymdvarelserna och att verkar på Jorden och tar kontakt med människor för att hjälpa denne att utvecklas.


Strävan efter utveckling är ett måste för att människan inte ska gå under och Hjorth hävdar att det är en nödvändighet att människan utvecklas, enligt honom är människan etiskt-socialt efterbliven och så länge hon befinner sig på den nivån kan inte rättvisan råda och möjligheten att skapa det ultimata paradissamhället går om intet. Han citerar bland annat en rymdkvinna vid namn Borealis som säger att människans mål och mening är att höja sin andliga nivå.


Hos Hjorth är utvecklingstanken lika central som hos Wennergren. Visionen om den goda människan i ett paradissamhälle där inga negativa känslor som till exempel hat eller avundsjuka existerar, är något som också återfinns hos Carlsson. Med detta inkluderas en reinkarnationstanke där beroende på hur man handlat avancerar man och återföds utifrån hur man utvecklats i livet innan. Denna reinkarnationstanke återfinns hos alla de tre representanterna.


Handlingsmässigt ska man sträva efter rättvisa, kärlek och godhet. En tydlig övertygelse för att man ska nå en ökad utveckling är att man måste ta till sig budskapet att utomjordiska existenser existerar och att man ska se det som en sanning. Dessa är här för att vägleda människan mot en högre medvetandenivå och ett rättvisare samhälle där man värnar om allt levande och miljön. Detta är också något som Wennergren, Hjorth och Carlsson för fram. Det är en nödvändighet att sträva efter en utveckling eftersom det är meningen med livet att sträva mot ett högre plan av medvetenhet och utveckling. Detta uppnår man genom att tro på budskapen från rymdvarelserna och kämpa mot ökad andlighet, insikt och kärleksfull attityd mot sin omvärld.


Naturligtvis framstår detta budskap som paradoxalt med tanke på deras människofientliga inställning som visar sig i deras skrifter men med tanke på hur deras utvecklingstanke är så inbjuder den också till att se vissa grupper i samhället som underutvecklade. De tre för fram ett budskap om att människan måste utvecklas till ett högre plan om man ska kunna skapa det goda samhället, den paradisiska utopin. Eftersom de upptäckt ”sanningen” så har de påbörjat sin utveckling och genom texter sprider de sitt budskap för att andra människor ska kunna ta del av detta och påbörja sin utveckling. De som inte tar till sig sanningen hämmar utvecklingen och därmed förverkligandet av det ultimata samhället och dessa blir naturligtvis betraktade som fiender.


Komponent 2. Grundhållning


Enligt denna komponent ska livsåskådningen ge uttryck för en viss livsstämning och hur människan upplever världen. Detta finns tydligt presenterat i tron på utomjordiska existenser som utgör människans föredöme och hjälpare mot den andliga utvecklingen. De tre representanterna jag valt ut har alla en överensstämmande uppfattning om hur världen är och hur de förhåller sig till den. Deras uppfattning om nuet är pessimistiskt men de besitter samtidigt en mycket positiv framtidstro.


Just nu är världen orättvis men rymdvarelserna är här för att hjälpa människan in på rätt väg så att hon kan utveckla sig och skapa en rättvis och god värld. I deras pessimistiska hållning till nuet så fruktar representanterna för en annalkande katastrof, till exempel hotet av ett tredje världskrig eller miljöförstöringen. Om inte människan förändras och utvecklas i rätt riktning kommer världen att gå under, det är därför rymdvarelserna är här också för, att hjälpa människan att undvika att utrota sig själv och Jorden. Hjorth driver sin konspirationsteori och i den uttrycker han sin pessimistiska hållning till nuet men i hans skrifter finns en optimistisk tro på framtiden och rymdvarelserna och deras världar är förebilden och hoppet. Alla tre är övertygade om att det går att förverkliga ett paradisiskt utopisamhälle på Jorden och inför framtiden är de optimistiska. Wennergren stödjer sin optimism bland annat på sin föreställning att Jorden är på väg in i en ny tidsålder, Vattumannens tidsålder, som ska betyda inledningen på ett 2 000 år långt freds- och kärleksrike. Att förverkligandet av denna utopi och att det är en möjlighet i framtiden anser också Hjorth och Carlsson. Vägen till denna utopi förutsätter dock att människan inser att rymdvarelserna finns och är här för att hjälpa henne och att människan strävar efter att utvecklas andligt. Grundhållningen ger uttryck för en optimistisk attityd till framtiden och en pessimistisk syn på nuet.


När människan lärt sig att leva i symbios med kosmos lagar och sträva efter en ständig andlig utveckling, kan hon genom detta avstyra annalkande katastrofer och förverkliga den dröm om det perfekta samhället som mina tre representanter stödjer. Synen på framtiden inkluderar en optimistisk hållning emedan synen på nuet och hur samhället gestaltar sig är pessimistisk och avståndstagande. Det är nuet och dess utformning som ska lämnas, deras pessimistiska attityd är förbunden med hur världen ser ut idag och genom människans utveckling kan nuet lämnas därhän, för att skapa ett utopisamhälle, som ges utlopp för i den optimistiska hållningen till framtiden.


Komponent 3. Teoretiska moment


Enligt denna komponent ska livsåskådningen innefatta teorier om bland annat människan, världen, universums uppkomst eller vad som sker vid döden. Den uppfattning som finns om universum att bakom allt som finns och sker ligger en kosmisk kraft som allt kommer ifrån. Carlsson ger tydligt uttryck för denna tanke. Carlsson talar om en universell kraft som han titulerar ”Honom och Henne”. Denna kraft genomsyrar allting och genom hjärnvågorna kan människan sätta sig i förbindelse med ”Honom och Henne” enligt Carlsson. Denna information säger han även ha fått från rymdvarelserna han har haft kontakt med och han ser det som en faktisk sanning.


Wennergren har en tydlig bild av universum, det är enligt henne indelat i sju olika nivåer som presenterar olika utvecklingsfaser och Jorden är enligt henne på väg in i den fjärde fasen. De naturlagar som människan står under på Jorden hävdar även Wennergren är möjliga att övervinna genom exempelvis meditation och ”vibrerar över” på en annan frekvens. Att livsformer existerar på olika frekvenser anser Hjorth och Wennergren och orsaken till att vi inte kan upptäckta rymdvarelserna kan bero på att de befinner sig och lever på en annan frekvensnivå och blir därmed osynliga för människan. Carlsson säger sig haft telepatisk kontakt med dem och besökt deras rymdskepp på sådant sätt.


Människan befinner sig, i jämförelse med utomjordingarna, på en lägre utvecklingsnivå men de som tror på rymdvarelserna har insett ”sanningen” och börjat sin färd mot andlig utveckling och verkan i kärlekens budskap. Att alla människor inte är lika värda är en uppfattning som denna livsåskådning inkluderar. En del påstås härstamma från rymdvarelser överlägsna människan och andra människor uppfattas som hämmare av den utveckling som Jorden och människan ska gå genom. Människan och Jordens övriga levande varelser är endast en del av allt liv som existerar i universum enligt Wennergren, Hjorth och Carlsson.


Wennergren, Hjorth och Carlsson ansluter sig till en teori om att människan härstammar från rymden. Enligt Carlsson härstammar ”den vita rasen” från rymden och har med dess DNA som lagrat kunskap fort mänskligheten framåt och emot utveckling på jorden. Att människan härstammar från bland annat Plejaderna är något alla tre representanterna uttrycker. Man ansluter sig till en religionsfientlig hållning eftersom dessa anses hämma människan och de tre representanterna föreställer sig att människan ingår i ett universellt perspektiv där allt ingår i en helhet som, enligt Wennergren är uppdelat i olika nivåer, beroende på vart man befinner sig i utvecklingsfasen. Utmärkande för tron på utomjordiska existenser är bland annat en reinkarnationstanke där man återföds beroende på vad man uträttat i livet. Det är en evolutionistisk karmatanke där den andliga utvecklingen är central. Döden innebär inte slutet för människan utan man fortsätter att leva vidare men i en annan värld eller dimension.


En ny religion?


Att tron på utomjordiska existenser är en livsåskådning anser jag ha bevisat på föregående sidor men kan det vara en religion?

I materialpresentationen åskådliggörs tydliga religiösa tankegångar och andliga inslag i representanternas tro, exempelvis Wennergrens uppfattning om universum indelat i sju olika nivåer och Carlsson tro på kraften ”Honom och Henne” och reinkarnationstanken. Detta har gjort att jag beslutade att pröva deras tro och övertygelse i en analys emot en definition av religion för att se om detta är en religion. Det resultat jag kommit fram och det som kommer redovisas på följande sidor är att den tro som åskådliggjorts i min uppsats överensstämmer med en del av kriterierna för att något skulle kunna tituleras religion. Det överensstämmer inte helt, därav min slutsats att detta inte går att kalla en ny religion. Den tro som mina tre representanter ger uttryck för innehåller religiösa inslag och överensstämmer på många sätt med begreppet religion. Men tron yttrar sig inte på det sätt som sig bör för att något ska vara en religion enligt den religionsdefinition jag valt ut.


Den religionsdefinition jag arbetat utifrån är Helmer Ringgrens sammanställning av fyra olika moment som ska uppfyllas för att man ska kunna tilldela fenomenet titeln religion.
 Dessa moment är vad jag återger här nedan och har arbetat utifrån och ställt mitt material emot.


1. Intellektuellt moment


”Man är övertygad om att det finns en eller flera makter som har kontroll över människans öde (d.v.s. det som händer henne) och som upprätthåller de andliga och materiella värden som hon känner behov av.”


2. Emotionellt moment


”Man känner sig beroende av denna makt (dessa makter) och upplever förbindelsen med den (dem) på olika sätt.”


3. Beteendemoment


”Religionen tar sig uttryck i vissa handlingar eller ett visst beteende, t ex. offer, bön, fyllande av vissa etiska krav.”


4. Socialt moment


”Religionen förutsätter en grupp som hyser åskådningarna och utför handlingarna, den fordrar gemenskap och skapar gemenskapsformer inom vilka människor samarbetar för att uppnå de mål som religionen uppställer.”


Det resultat jag kommit fram till av denna analys är att den livsåskådning som jag redovisat för inte fyller upp till de kriterier som jag ställt upp för att kunna benämna denna tro religion. Den överensstämmer dock in på vissa kriterier och det är på följande sidor jag ska redovisa det resultatet på hur denna tro på rymdvarelser överensstämmer på vissa av kriterierna för begreppet religion och var tron ”brister” i sin utformning för att kunna kallas religion enligt Ringgrens religionsdefinition jag valt att arbeta efter.


Moment 1.


Detta moment innebär att man tror på existensen av en/flera makter som kontrollerar människans öde och upprätthåller andliga och materiella värden hon känner behov av. Momentet uppfylls till en viss del av tron på utomjordiska existenser. Carlsson ger ett tydligt uttryck för tron på en högre makt som står över allt och som han benämner ”Honom eller Henne”. Denna kraft står över alla krafter och genomsyrar hela universum, enligt Carlsson. Wennergren tror på en kosmisk lag som man ska leva efter i harmoni och talar om en kraft som bland annat styr henne till att arbeta med att författa skrifter som för ut hennes budskap om existensen av rymdvarelser. Rymdvarelserna som Wennergren, Hjorth och Carlsson berättar om och tror på omtalas inte som gudar, men det sättet som rymdvarelserna framställs på får dem att gestalta sig som en slags gud. De anses vara förebilder och verkar bland människan och hjälper henne att försöka rädda Jorden från undergång och höja hennes medvetande och andliga utveckling.


Den uppfattning som Carlsson och Wennergren har om universum anser jag uppfyller och passar in på detta moment. När Hjorth talar om gudar så tar han till sig de etablerade gudabilder som finns presenterade inom religion och mytologi och påstår att dessa egentligen är rymdvarelser som människan misstolkat och gjort till gudar. Beskrivningen av rymdvarelserna får dem dock att framstå som ett slags gudar och speciellt hur de verkar i människans historia och hjälper henne. Rymdvarelserna är människorasen överlägsen och genom att de kan kontrollera materiella skeenden och naturlagar gör det att rymdvarelserna kan tolkas in som den kraft som kan styra och ställa över det materiella och det andliga, men rymdvarelserna framställs inte som gudar utan överlägsna och otroligt högt utvecklade hjälpare till mänskligheten. Men genom att rymdvarelserna besitter en sådan oerhörd makt gör att människan är hjälplös inför dem och står helt under deras kontroll och makt om de så skulle önska, om man utgår från hur Wennergren, Hjorth och Carlsson beskriver dem. Visserligen har Wennergren och Carlsson en tydlig uppfattning om en slags kraft som står över allting i universum men för att detta moment skulle uppfyllas helt så anser jag att rymdvarelserna direkt ska framställas som gudar, vilket de inte gör. Indirekt och utifrån min tolkning av mina tre representanters beskrivning av rymdvarelserna anser jag att de gestaltar sig som en samling gudar. Men representanterna ser dem inte som gudar utan i jämförelse med människan helt överlägsna andra levande livsformer. Om de hade betraktat rymdvarelserna som gudar så hade detta moments kriterier uppfyllts till fullo men det anser jag inte att det gör, endast delvis med tanke på Wennergrens och Carlssons uppfattning om kraften. På den punkten uppfylls kriteriet men jag anser att det är for drastiskt att påstå utifrån denna föreställning att momentet uppfylls helt.


Moment 2.


Detta moment innebär att man anser sig vara beroende av den makt/makter som omtalats i moment 1 och att man upplever en slags förbindelse med dessa. För att detta moment ska uppfyllas helt förutsätter det att tron har svarat emot moment 1 och uppfyllt dess kriterier. Det jag konstaterat i moment 1 är att tron på utomjordiska existenser och vad det innebär svarar delvis emot moment 1 genom Wennergrens och Carlssons uppfattningar om universum och en slags gudomlig kraft som står över hela den skapelsen. Detta moment uppfylls genom detta också delvis men inte helt. Carlsson hävdar att man kan stå i förbindelse med kraften ”Honom och Henne” genom hjärnvågorna och på detta sätt tillbe dessa krafter. Wennergren upprättar ett beroende av kosmos och dess lagar och hur det är uppbyggt i de sju nivåerna genom sin utvecklingstanke. Utvecklingen ska gå framåt och det är meningen att det levande ska genomgå alla de sju faserna och genom detta skapas ett beroende och en nödvändighet av lagen genom att målet är att genomgå faserna och utvecklas.


Den fråga som uppställts genom min redogörelse ovan för hur rymdvarelserna beskrivs kan uppfattas och tolkas till att dessa är en slags gudagestalter, är att kan rymdvarelserna egentligen vara gudar för representanter trots att de inte omtalar dem som gudar. Alla tre representanterna upplever ett beroende av rymdvarelserna eftersom de är en förutsättning och hjälp för att människan ska kunna utvecklas andligt och höja sin medvetandenivå så Jorden kan räddas från undergång och korruption och att människan där genom kan skapa målet, det vill säga det paradisiska utopisamhället. Wennergren och Carlsson hävdar sig stå i förbindelse med dem och tar även emot information från rymdvarelserna hur världen är beskaffad och vad som är människans mål och mening. Huruvida man ska tolka rymdvarelserna till att vara gudar avgörs dock anser jag genom att representanterna inte vill se dem som gudar. Eftersom de har det förhållningssättet till rymdvarelserna så går det inte att påstå att rymdvarelserna är gudar för representanterna. Däremot så skulle jag vilja påstå att utifrån deras syn på rymdvarelserna och hur rymdvarelserna verkar bland människorna gör dem indirekt till en slags gudabilder men det är min tolkning och om den ska hålla förutsätter det att representanterna förhåller sig till dem direkt som om rymdvarelserna var gudar för dem.


Moment 3.


Moment 3 förutsätter att religionen tar sig uttryck i bland annat exempelvis handling och rit eller inkluderar etiska krav. Deras tro uppfyller även detta moments kriterier delvis men inte till fullo anser jag utifrån min analys av materialet. Det enda kriterium som tron på utomjordiska existenser uppfyller under moment 3 är att tron förmedlar etiska krav vilket kan skönjas i representanternas poängtering vid utveckling och exempelvis Hjorths påpekande att människan är etiskt-socialt efterbliven. Men hur människan förväntas vara och agera framgår inte tydligt hos representanterna. Wennergrens åsikt om detta kan uttolkas i hennes beskrivning av Star People som framstår som ett föredöme för människan. Utifrån detta så förväntas människan vara en framåt, handlingskraftig och positivt tänkande människa. Kärleken och godheten ska vara det centrala i handlingar mot andra människor. Hon vänder sig mot människor som är lata, äter för mycket mat och som inte handlar i godhetens namn och strävar efter andlig utveckling. Hjorth förespråkar rättvisa och ärlighet och vänder sig emot korruption. Målet för representanterna är det paradisiska utopisamhället som är slutmålet i människans utveckling. Deras etiska krav som framställs i deras människosyn är dock paradoxal eftersom de uttrycker en tydlig fientlighet mot vissa grupper av människor, exempelvis judar. Carlsson söker en rättvis värld och sätter andlig utveckling i fokus samtidigt som han uttrycker den vita rasens överlägsenhet gentemot färgade människor.


Ingen av representanterna uttrycker tydligt hur man bör gå tillväga för att uppnå de mål som presenteras. De fokuserar på utveckling och kärleksbudskap men säger inte direkt hur handlingar och moral bör gestalta sig. Det framgår att rymdvarelserna är det etiska föredömet eftersom de lever i en rättvis och kärleksfullt paradis.


Moment 4.


Det sociala momentet fokuserar på den sociala gemenskapen och hur de i handling manifesterar religionen vilket anser jag förutsätter en samlingsplats, en form av institution som exempelvis kyrka, där religionen yttras och praktiseras. Det finns inte inom den tro som mina tre representanter uttryckt. Deras tro yttras sig inte genom en social gemenskap baserad på en viss struktur och yttring, så det går inte att motivera att deras tro uppfyller detta kriterium. Det enda sätt som deras tro yttrar sig offentlig är genom de skrifter mina tre representanter författar och publicerar för att föra fram sitt budskap. Wennergren håller visserligen seminarium men något sådant räcker inte för motivering till att påstå att tron på utomjordiska existenser fyller upp detta moments kriterium.


Framtida religion?


Utifrån vad jag redovisat på följande sidor om tron på utomjordiska existenser gestaltar sig som en religion så blir svaret nej. Det överensstämmer med många delar av de uppställda kriterierna men jag anser det inte vara tillräckligt för att motivera mig till att kalla det jag undersökt för religion. Det jag däremot skulle vilja ta mig friheten att påpeka och spekulera i anknytning till min analys med hjälp av den presenterade religionsdefinitionen är huruvida det kan var en religion om man väljer en annan tolkning.


Detta fenomen är mycket ungt och det är ovisst hur det kommer att gestalta sig i framtiden. Som jag tidigare påpekat så kan man tolka fram en gudsbild utifrån rymdvarelserna och hur representanterna beskriver dessa. Enligt min uppfattning så anser jag att rymdvarelserna beskrivs och representerar en förebild som gör dem till en slags gud. Jag personligen anser att rymdvarelserna intar en position som en ny gud och om man tar till den tolkningen så närmar sig detta begrepp gestaltningen av en religion ytterligare. Det som saknas är i sådana fall endast att det inte uppfyller det sociala momentets kriterier. Men detta är endast en spekulation från min sida och jag anser att det skulle vara inkorrekt av mig att påstå att rymdvarelserna är gudar när mina representanter hävdar motsatsen i sina skrifter. Det jag vill påpeka är att det är mycket möjligt att tolka beskrivningen av rymdvarelserna till att de är ett slags gudar. Detta gör att jag ställer mig den spekulativa frågan om denna tro kan i en framtid gestalta sig som en ny religion. Jag tror och detta är endast spekulationer från min sida, utifrån det material jag studerat att det finns en möjlighet dock att det i en framtid kan gestalta sig som en religion utifrån den religionsdefinition jag arbetat efter. Detta är också den fråga som jag lagt fram i mitt diskussionsförslag, kan detta i en framtid forma sig till en ny religion?


Diskussion


Vad innebär denna livsåskådning för det samhälle människan lever i? Är tron på rymdvarelser upptakten till en ny religion? Om vi ställer oss frågan ”Hur uppkommer en ny religion?” och studerar detta fenomen, kan det då vara upptakten till en ny religion, anpassad till modern tids nyandlighet och teknologiska utveckling? Detta område kan även vara något för det etnologiska ämnesområdet. Kan tron på utomjordiskt liv vara ‘Vår tids” moderna folklore? Har troll och tomtar blivit ersatta av olika livsformer från andra planeter?


Sammanfattning och resultat


Jag skulle vilja påstå att det område jag valt att undersöka närmare utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt ger forskaren en roll som pionjär. Jag har till stor del fått lita till mig själv och försökt uttolka vad det material jag valt betyder och sedan dragit mina egna slutsatser.


Det jag anser mig ha kommit fram till är att tron på utomjordiska existenser utformar en livsåskådning för den troende individen. Den svarar på frågor grundläggande frågor som exempelvis meningen med livet, hur universum är beskaffat och vad som händer efter döden. Det är också dessa inslag som fick mig att pröva materialet mot en religionsdefinition för att se om det verkligen gestaltar sig som en religion och fyller upp de kriterier som det bör för att kunna benämnas som religion. Det resultat jag kom fram till var att deras tro inte bildade grunden för en religion. Däremot så överensstämde tron på utomjordiska existenser delvis med de kriterier som fanns uppställda i religionsdefinition och detta har fått mig att fråga mig själv om det vi mött i denna uppsats kan vara upptakten till en ny religion. Det material jag presenterat i denna uppsats är som jag tidigare nämnt endast ett axplock och detta fenomen är en global företeelse. Just detta gör det så mycket viktigare att denna tro uppmärksammas i samhället i och med att den kränker mänskliga rättigheter och framför rasistiska och nazistiska idéer.

Trots att de representanter jag valde har en sådan olika bakgrund till varför de tror på utomjordiska existenser överensstämmer mycket av deras tro med varandra. Det är en övertygelse och tro anpassad till vårt moderna samhälle och som hämtar näring i New Age strömmar och elitistiska idéer om människans utveckling. Samtidigt så utgör den en fullgod livsåskådning som svarar på existentiella frågor.


Det finns en tydlig gräns mellan vad som är gott och ont i denna livsåskådning och den inbjuder inte till ifrågasättande, enligt det material jag studerat och hur dess författare för diskussionen. Det är inga spekulationer de skriver utan de är blint övertygade om att de presenterar en sanning som talar om konspiration, utveckling, andlighet och innesluter en slags kamp emot de människor som strävar emot deras övertygelse.


Jag anser mig ha besvarat den fråga jag ställde inför arbetet med min uppsats. Det som nu har kommit upp är nya frågor. För hur stor inverkan på människan och hennes samhälle kan denna livsåskådning åstadkomma, vilket jag anser är en mycket viktig fråga med tanke på den människosyn som går att skönjas i denna livsåskådnings utformning.


BILAGA


Definitioner och förklaringar som jag använt mig av i min uppsats


UFO är en förkortning av Unidentified Flying Object och betyder exakt att det är ett begrepp som används när man uppmärksammar ett flygande objekt som inte går att identifiera till något som man har kännedom av. Exempelvis så kan en människa se en satellit röra sig över himlen och om den människan inte kan knyta an den upplevelsen till något som finns här på jorden och är ett känt föremål så betecknas föremålet som UFO.

IFO. Om man identifierat ett UFO och fastställer t.ex. att det var en satellit så blir objektet ett IFO, det vill säga ett Identified Flying Object, ett flygande föremål som identifierats.) Användningen av förkortningen UFO används flitigt och likställs med att det är ett samlingsbegrepp för utomjordiska livsformer men det är det inte. UFO är en förkortning för Unidentified Flying Object och det är exakt för vad det står för i min uppsats.

Närkontakt. När jag använder mig av ordet närkontakt menar jag människor som påstår sig har haft en upplevelse och möte med en annan livsform, det vill säga de har upplevt ett möte med en utomjordisk existens.


Rymdvarelser är ett ord som kan förekomma och med rymdvarelser menas intelligent utomjordiskt liv.


Ombordtagning är ett begrepp som betyder att en människa har plockats ombord på ett UFO (rymdskepp) av utomjordisk livsform.
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