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ommarsolen lyser på himlen, det är varmt. Man får känslan
av ett lyckorus och lust att hitta på roliga saker som också
smittat av sig till vår redaktion. Vi har därför valt att erbjuda en rad olika artiklar mycket olika sinsemellan både vad det gäller tema och historisk period, så att alla läsare kan hitta "sitt ämne” att läsa i solstolen.
När det gäller nyheter känns det verkligen euforiskt då vi från och
med detta nummer hälsar Readly välkommen, en av Sveriges
mest prestigefyllda tidskriftstjänster. Nu kommer Veritas Arcana
att finnas tillgänglig på både Ztory och Readly! Vi börjar med en
spännande intervju med Elio Cadelo, en känd italiensk journalist.
Han har rekonstruerat historien om upptäckten av Amerika vilket i sin tur öppnar helt nya scenarier att studera. Enligt belägg
som framkommit efter flera års forskning verkar det som kontinenten upptäcktes av romarna och inte av Christopher Columbus
... och det finns bevis! För de som älskar kuriosa och välbefinnande har vi en liten handbok i mytologi, symbolik och framför allt
recept för att uppskatta citronens olika egenskaper och smak. Vi
får också en inblick i en av människans äldsta kulter, nämligen de
som utspelades kring den stora Modergudinnan, en symbol för
liv, fruktbarhet och sexuell magi.
I Nenkovo, Bulgarien, har man hittat en grotta som delvis formats för att i sin helhet likna en livmoder, modergudinnans, där
forntida ritualer förrättades relaterade till fruktbarhet. Men vi har
också valt att ta upp dess antagonist, döden. Historieälskarna kan
följa en av de mest diskuterade processerna i vår närhistoria,
Nürnbergprocessen, under vilken nazisterna dömdes för sina
krigsbrott. Slutligen för dem som föredrar vetenskap har vi undersökt NASAs arkiv och upptäckt ett ovanligt fotografi som vi
inbjuder dig att kommentera.
Sommaren är lång, njut av vila och koppla av medan vi arbetar på
nästa nästa nummer... vi är snart tillbaka.
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Sydamerikas erövringshistoria: ett fall av ”deprivation”
text: VITTORIO DI

CESARE
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ersoner som blir besvikna under sin sociala klättring utvecklar ofta något som sociologer kallar ”subjektiv deprivation”. Vid
tidpunkter då sociala förändringar
sker i samhället kan detta inträffa
oberoende individens samhällsklass.
En specifik regerings inflytande
kan exempelvis ha en stark inverkan på befolkningens livskvalité
och man känner sig ”berövad” sina rättigheter eller materiella tillgångar och prestige.
Detta kan utlösa en hotfull mekanism och medföra aggressioner eller sociala konflikter, vilket i sin tur kan leda
till uppror eller omvandlas till en vision om ett bättre liv
utanför det egna hemlandet. Individer med stark motivationsförmåga som vill återupprätta denna moralkodex
de anser berövats dem, tvekar inte att göra detta på slagfältet, under ett uppror eller vid en emigration. De europeiska revolutionernas historia och de koloniala erövringarna är exempel på hur förändringar kan leda till
”deprivation” i nationers geopolitiska tillgångar. Spanjorernas och portugisernas erövringshistoria i Sydamerika visar hur människor som kände sig ”berövade” lyckades förändra dessa länder genom
att sin flykt utomlands från instabila
ekonomiska situationer.
Hur lyckades en liten grupp desperata
personer bestående av några hundratal
män i varje expedition under sammanlagt 50 år (1509-1559), besegra och un-
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från den arke
ologiska plat
sen Tulum.

På dessa sidor, bilder som visar kontakten mellan de spanska erövrarna och de infödda.

derkuva miljontals människor i Nya världen med mindre än
28.000 personer till förfogande?
Tvärtemot vad många tror var conquistadorerna varken lyckosökande
banditgäng eller analfabeter som av
misstag landsteg i Karibien. Under
åren 1540 till 1559 begav sig hela
37% av de iberiska invandrarna till
Peru och conquistadorernas framgång eller misslyckande berodde på
deras ledares förmåga att genomföra
något som kallas Human Terrain System (HTS) som idag rekommenderas för fredsbevarande.
Ferdinando Cortés (1485-1547)
var vid sin ankomst till Mexiko
mycket angelägen om att anlita
tolkar för att inhämta så mycket
information som möjligt om indianernas vanor innan han fattade ett

beslut. Bland tolkarna fanns Gerónimo de Aguilar som
överlevt ett skeppsbrott från en tidigare spansk expedition och lärt sig mayafolkets språk,
samt Malinche (vars ursprungliga
namn var Malintzin) men även kallad Doña Marina av spanjorerna,
som talade nahuatl, aztekernas och
mayafolkets språk.
Cortés hämtade all nödvändig information för sin strategi och upptäckte
aztekernas svaga punkt som bestod i
de konsekventa trakasserier de underkuvade folken ständigt utsattes för.
Folken plundrades ofta då man behövde fångar att offra till gudarna eller plågades med höga skatter, vilket
bidrog till flera goda skäl att förråda
aztekerna därför de visste att Cortés
efter erövringen skulle ge dem stora
befogenheter och privilegier.
11
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Lope de Aguirres (1510-1561) misslyckade expedition i
Amazonas berodde istället på spanjorernas förakt inför lokalbefolkningen och deras kultur, en nonchalans som gjorde det omöjligt för spanjorerna att ta sig fram i den ogenomträngliga terrängen utan deras hjälp. Detta påtagliga
förakt kan utläsas mellan raderna i conquistadorernas reseskildringar genom den subtila skillnaden med adjektiven
”nosotros” (vi) som européerna benämner sig själva, och
”ellos” (dom), som indikerar de infödda. Denna åtskillnad
visade uppenbar brist på kommunikation och är än idag
utmärkande för kulturkrockar.
Mot slutet av 1700-talet förändrades integrationsvillkoren i Sydamerika när ”spanskättade” contractors återskapade de befintliga sociala förhållandena från hemlandet,
alltså liknande som de hade flytt ifrån. Konflikterna som
utvecklades inom legosoldaternas kompanier återskapade
främst ”fattigdomsspiralen” som redan beprövats i hemlandet, vilket i sin tur aktiverade ytterligare en serie blodiga inbördeskrig. Detta inträffade även i Peru där Francisco Pizarro (1475-1541) dödades under en kupp.
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Återigen var orsaken till missnöjet förväntad levnadsstandard och den reella verkligheten i det nya hemlandet.
Framförallt berodde detta på hidalgos (adelns) och överklassens oförmåga att kontrollera sin girighet för att återigen låta den sociala orättvisan axlas av deras landsmän och
indianerna. Detta är orättvisor som upprepats tills ganska
nyligen genom olika kupper och revolutioner som präglat
den sydamerikanska kontinentens blodiga historia.
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UPPLEVELSER
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Vad sägs om världens enda monterade blåval, egyptiska mumier, världsunika
hällristningar, medeltida pilgrimer, hållbara tekniker och traditioner samt inte
minst en av Sveriges äldsta industrihistoriska platser? Välkommen till sex
spännande museer och besöksmål i Västarvets regi!

ANNONS FRÅN VÄSTARVET. VI GÖR HISTORIEN LEVANDE

- FRÅN FORNTID TILL FRAMTID.

– PÅ RIKTIGT
Välkommen att göra en episk
tidsresa! Vi börjar med Big
Bang och livets myllrande
mångfald på Göteborgs naturhistoriska museum. Här möter du
allt från uråldriga fossiler, spännande
dinosaurieskelett och de vackraste
fjärilar – men också en och annan
blodigel.
Varför inte resa vidare till bronsålderns värld? Vitlycke museum
ligger mitt i Tanums världsarv med
sina unika hällristningar. I museets
utställning upplever du en dramatisk
berättelse för hela familjen.
Spåren efter Göteborgs medeltida
föregångare hittar du på Lödöse
museum. I utställningarna möter du
handelsmän och pilgrimer, kungar
och drottningar, som berättar
historien om livet i det medeltida
Lödöse – staden som brann ner och
byggdes upp flera gånger genom
EPISKT
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för all a un
25 år.

seklerna. Missa inte heller utställningen Pilgrim² - en förhöjd upplevelse om inre och yttre resor.
Forsviks bruk är en av Sveriges
äldsta industrihistoriska platser i
en lika vacker som unik miljö. Under
sommaren visas Jan Jörnmarks
fotoutställning Avgrunden – om
övergivna platser i Sverige och
världen.
Landets äldsta museimiljö finns
på Vänersborgs museum – ett British
Museum i miniatyr med samlingar
från när och fjärran. Vad sägs om
egyptiska mumier, afrikanska lejon
och Sveriges enda vilt infångade
alligator?
Slöjd & Byggnadsvård på Nääs är
ett eldorado för dig som älskar
ekologiska material och en hållbar
livsstil. Under sommaren kan du

der

kika in bakom fasaderna och hitta
beständiga lösningar för hus och hem.

KUNSKAP GENOM UPPLEVELSER

Västsveriges natur- och kulturarv är
fullt av platser, föremål och berättelser
om stort och smått som alla lägger
en pusselbit till vår historia. På
Västarvets museer och besöksmål
kan du uppleva det mesta mellan
himmel och jord. Från det lokala till
det globala, från forntid till framtid.
Välkommen!
TIPS
På vastarvet.se hittar
du information om öppettider,
aktuella utställningar och andra
roliga händelser. Där ser du också
vilka museum och utflyktsmål
som finns nära just dig.

VÄLKOMMEN ATT GÖRA EN TIDSRESA TILLSAMMANS MED OSS

– WWW.VASTARVET.SE

INTERVJU

Arkeologiska belägg skriver om Nya världens historia?

AMERIKA UPPTÄCKTES AV

ROMARNA!
EN INTERVJU MED ITALIENSKA JOURNALISTEN OCH FÖRFATTAREN ELIO CADELO
text: MASSIMO

BONASORTE
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Den officiella version av historien vi lär oss i skolan har sedan en tid
börjat att ifrågasättas och känns idag mindre sannolik genom upptäckter som uppdagats av den italienske journalisten och författaren
Elio Cadelo. Han har efter en lång och detaljerad studie funnit bevis
och arkeologiska fynd som kan dokumentera att Nya världen var
känd redan under romartiden. Men kan detta verkligen stämma?
Färdades den romerska flottan redan under kejsartiden längs riskfyllda navigationsleder?
På omslaget till författarens boken ”Quando i Romani andavano in
America” (När romarna for till Amerika) visas en staty av ett barn
med en ananas i handen. Inget märkvärdigt alls, förutom den lilla
detaljen att statyn är från romartiden, men enligt historiens officiella
version fördes ananasen till Europa långt senare. Alltså är fyndet en
förfalskning, eller, och detta är den mer sannolika lösningen på mysteriet, måste vi revidera våra idéer om de reella handelsrelationerna
under den antika världen. Kanske skulle mer uppmärksamhet behöva
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”Christopher Columbus, as everyone knows, is honored by
posterity because he was the last to discover America”.
”Det viktigaste om man vill få meriterna från en stor upptäckt,
är att vara den sista, inte den första”.
astrofysikern Giovanni Bignami
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ägnas åt vilka astronomiska kunskaper som egentligen fanns under
den tiden, eftersom det är genom studera stjärnorna som farleder kan
förverkligas. Tyvärr vet vi inte mycket om forntida navigering, men
att upptäcka nya handelsvägar var en betydelsefull potential som
kunde ändra en dynastis öde eller en civilisations historia. Man kan
därför säga att det handlade om en hemlig kunskap som skulle skyddas på alla möjliga sätt. Men det betyder inte att den inte existerade.
Romarna knöt förbindelser med Kina, Indien, Indonesien och lyckades till och med att nå Nya Zeeland, så varför skulle de kunde inte
ha kunnat fara till Amerika?
Matematik, geografi och astronomi blir därför de viktigaste delarna i en fascinerande och gåtfull historia, nämligen navigation
och förhållandet man hade till havet. I följande intervju berättar
journalisten Elio Cadelo om sina studier och avslöjar bakgrunden
till sin forskning som förklarar varför Christopher Columbus inte
upptäckte Amerika.
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Hur fick du idén till boken?
”Uppslaget föddes ur en mycket enkel idé. I historieböcker
beskrivs för det mesta forntidens befolkningar som kulturer
där man levde och förflyttade sig framförallt på fastlandet.
Om man studerar kulturerna var för sig så beskrivs de som
slutna, utan yttre påverkan. Man får ofta uppfattningen att
de inte hade kännedom om varandra och att det inte förekom kulturutbyten, men detta stämmer inte.
Alla forntida civilisationer har haft utbyte med varandra och
framför allt de sjöfarande civilisationerna. När man läser historieböckerna tenderar havskulturerna att försvinna och man
får intrycket att navigation haft en marginell plats bland
forntidens civilisationer, men det är inte sant. Förr var det
farligt att färdas över land, skogsområdena var mycket större,
det fanns mer djur och dessutom rövare. Avstånden mellan
de bebodda platserna var ofta tiotals eller hundratals kilometer. Då var sjövägen mycket säkrare, så till den grad att romarna inom imperiet förutom vägar även byggde hamnar
för snabbare kommunikationer. Den antika världen var, i
motsats till vad man tror idag, globaliserad, kanske till och
mer än våran idag. Nya upptäckter av forntida hamnar görs
kontinuerligt bland annat i Indien, Persien, Egypten och på
den arabiska halvön. De studeras idag av marinarkeologer,
eftersom de flesta numera befinner sig under vattenytan på
grund av havsnivåns höjning. En vanlig missuppfattning
bland de allra första arkeologerna var att eftersom hamnarna
inte var synliga gjordes därmed inga utgrävningar, alltså
fanns det inga sjöfarande civilisationer!
Men det finns ytterligare en punkt. Arkeologerna kan än
idag inte förklara varför utvecklingen inom teknologi, kunskap och kultur tycks accelerera från omkring 10.000 f.Kr.
Jordbruket, djuruppfödningen, metallurgin och tekniken ut-

Ovan: Fresker av romerska fartyg som hittats i Pompeji.
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vecklades, men man tycks glömma att samtidigt utvecklades även navigationen, alltså sjöfart och handel som är
civilisationernas drivkraft.
Konsten att navigera går långt tillbaka i tiden och kan
härledas 130.000 år tillbaka i Medelhavsområdet. Det
finns bevis från Främre Orienten att man seglade med
tillförlitliga skepp från åtminstone 8.000 f.Kr. Det är
uppenbart att människan, av typologin ”Homo”, anlände via havet till avlägsna platser, exempelvis till Australien där befolkningen kom sjövägen för omkring
50.000 år sedan. Det gick inte att komma dit på något
annat sätt, alltså måste man haft båtar.
Att navigera är urgammalt och hör till de allra första
aktiviteterna bland de tidigaste människorna. Om man tar
bort detta faktum ur det historiska sammanhanget blir
förståelsen inte längre korrekt. Man kan inte förklara hur
och på vilket sätt civilisationer har utvecklats och framför
allt förstår man inte hur vetenskap, civilisationer och
kunskaper kunnat spridas till platser långt ifrån varandra.
Om man utesluter navigationen ur den antika världens
historia blir allting mycket mystiskt. Man kan till exempel inte förklara varför pyramiderna som finns på Sicili-
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en, Sibirien och i Egypten, även spreds till mycket avlägsna platser. Jag vill i min bok förklara att alla större civilisationer bygger på vetenskap och kunskap och utan
detta hade vi inte haft dagens civilisation. Dessutom är
navigation ett koncentrat av kunskap eftersom man måste ha kännedom om vetenskap, geografi, meteorologi,
astronomi och matematik. De tidiga civilisationerna var
inte fångade i vidskepelsens klor, utan byggdes på vetenskaplig kunskap och navigation är en bekräftelse på
den höga nivå de lyckades uppnå. Romarriket var
framför allt en maritim civilisation, kanske historiens
mäktigaste, vilket gav dem fördelar och rikedomar.”

Kan sjöfart och navigation alltid relateras till ekonomisk vinning? Varför var
det viktigt att skydda och hemlighålla
navigationskunskapen?
”Navigation och sjöfart har alltid varit och är fortfarande, hemliga kunskaper som måste skyddas,
eftersom det fanns och fortfarande finns, ekonomiska och militära konsekvenser. Idag med sofistikerad teknik till förfogande som satelliter, GPS
och Google Earth kan det verka absurt att man
inte kan mäta oceanernas djup med exakthet.
Ovan: En ptolemaiska kar
Men många områden raderas bort från kartor elta och nedan Ptolemaios
avbildad i en målning från
1600-talet.
ler så görs avsiktliga fel eftersom de kan vara
tänkbara gömställen för atomubåtar. Många militära hamnar och flygplatser finns inte utmärkta på kartor eftersom
de, förr liksom idag, är hemliga.
På tal om detta skulle jag vilja nämna en bok av en amerikansk forskare William Stahl, ”Roman Science” som är irriterande för sin trångsynthet. Där beskrivs i första hand
inte teknik, medicin, juridik eller ingenjörskunskapen bakom byggnadsverken i antikens Rom, utan ägnas åt föga
delbara åsikter, däribland om Plinius den äldre som enligt
författaren var en tokstolle och mycket förvirrad.
Enligt den amerikanska professorn, var det faktum att den
lärde romaren skrev att vissa afrikanska regioner beboddes
av befolkningar med tre huvuden och fyra ben som var
människoätare, ett bevis på romarnas dumhet och okun-
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Nedan en mesopotamisk karta. På nästa sida längst upp: en medeltida världskarta, en så kallad T-O-karta ( orbis terrae).

nighet. Men professorn utelämnar grundläggande fakta,
Plinius var nämligen amiral i den romerska flottan och fick
dagliga rapporter från befälhavare inom både militär- och
handelsflottorna. Om det verkligen hade existerat varelser
med två huvuden, fyra ben eller åtta armar hade romarna
bums fångat dessa till skådespelen i Cirkus Maximus och
Colosseum vilket de redan gjorde med elefanter, lejon och
tigrar. Det är uppenbart att historierna om dessa monstruösa varelser främst tjänade till att avskräcka konkurrenter.
De var alltså tecken på felaktig information, eller omvänt,
det var information riktat till personer som visste vad det
handlade om. Områdena i Afrika som berördes, besöktes
ofta av den romerska flottan eftersom man åkte
dit för hämta guld. Den amerikanska forskaren utelämnar alltså inte bara navigationen
i det antika Roms historia, glömmer bort
att det framför allt var en sjömakt, (vilket
för forskare inte är en trivial fråga)
men han bortser totalt att språkbruket
under antiken skiljde sig väsentligt från
vårt idag, eftersom man under den tiden
uttryckte sig genom symboler.
Den maritima handeln under forntiden
var mycket intensiv, något som kan bekräftats genom ett fynd av ett feniciskt
fartyg som förliste någon gång mellan
26

1600-1800 f.Kr. vid Ulumburum utanför Turkiets kust.
I fartygslasten fann man blytackor från Sardinien, bärnsten
från Östersjön, elfenben från Zimbabwe, smycken från
Egypten och en mängd andra föremål från platser mycket
avlägsna från varandra. Med andra ord är detta en bekräftelse på att redan under den tiden hade civilisationer runt
om i världen kontakt med varandra och så har det har varit
under i tusentals år”.

Men varför förnekas detta? Är det för att arkeologerna själva anser att civilisationerna
kan indelas i vattentäta skott?
”Därför att det inte görs någon tvärvetenskap. Jag minns en resa för länge sedan
till Cypern tillsammans med en arkeolog
som nyligen grävt fram en romersk villa
där man funnit en mosaik i ett rum föreställande en labyrint. Arkeologen kallade
detta ”lekrummet”. Jag försökte förgäves
förklara att labyrinten då, till skillnad från
idag, inte var en lek utan istället hade en
djupare symbolisk innebörd.
Arkeologer är mycket kunniga vad det gäller
att hitta antika artefakter, skydda och bevara
dem, men de borde ägna lika mycket energi åt
att tolka och förstå dessa upptäckter. Många ar-

keologer har mycket lite kännedom om botanik, zoologi
och religionshistoria. Vid översättningar av antika språk
kan det hända att man inte identifierar namnet på en
växt eller blomma utan istället översätter allmänt till träd,
blommor eller frukt, vilket inte gynnar vår kunskap om
det förflutna.
I Europa har det dessutom funnits ytterligare ett problem.
Under 1800-talet var det modernt med positivism, alltså
att det efterkommande skulle vara bättre det föregående,
vilken enligt denna dogm innebar att våra förfäder var
okunniga. De kunde inte ha haft några kunskaper inom
vetenskap (eftersom vetenskapen uppstod senare), deras
teknik måste ha varit rudimentär och så vidare och denna
inställning har varit katastrofal för vår kunskap om det
förflutna! Men det finns mer betungande bagage från
1800-talets samhälle, gradualism inom geologin, som menar att alla geologiska fenomen sker gradvis och långsamt.
Samma princip införlivades senare också vad det gällde
kulturens utveckling.
Idag vet vi att det inte är så och alltför ofta utstår katastrofala och plötsliga fenomen. Men denna missvisande verk-

lighetstolkning har fått allvarliga konsekvenser. Människan och kulturerna anses ha utvecklats i en långsam process genom ackumulering av information som sakta under
tusentals år gett upphov till civilisationerna. Ingenting
kunde vara mer felaktigt. Civilisationer dyker plötsligt upp
i historien eftersom de möter andra kulturer varifrån de
assimilerar, vilket i sin tur ger och utvecklar nya element.
Även mycket avlägsna civilisationer möttes tack vare att de
seglade men det är fortfarande idag svårt att komma ifrån
myten det inte förekom någon kontakt.
Missförstånden berodde på att den tidens akademiska

värld fastställde deras egen uppfattning av världen och historien som oftast motsvarades av specifika ideologiska visioner. Bland dessa idéer fanns föreställningen eller konceptet att forntidens folk var vidskepliga och inte hade någon vetenskaplig kunskap, men inte heller detta stämmer.
Tvärtom, man hade enastående vetenskapliga och astronomiska kunskaper som naturligtvis skiljer sig från dagens,
men vi vänder oss också mot vissa mål, deras civilisation
mot andra.
Likaså finns teorin om den geocentriska världsbilden under antiken, men det klarläggs inte vilka texter eller källor denna baseras på. Det räcker att man läser Plinius och
de första sidorna i Naturalis Historia för att förvånas över
att Kopernikus teori var välkänd och allmänt delad under
antikens Rom. I själva verket har forskarna fått detta helt
om bakfoten! Enligt de gamla filosoferna, befann sig jorden mitt i solsystemet och var den fjärde planeten: tre är,
så att säga till höger och tre till vänster. Venus, Merkurius
och solen på ena sidan och Mars, Jupiter och Saturnus på
den andra. Detta centrala läge bland de sju planeterna
hade en numerologisk betydelse som lett till många spekulationer, däribland pythagoréernas teorier om de rörliga planeterna ljud.
Men den centrala positionen betyder inte ett geocentriskt
system. Missförståndet uppkommer troligtvis genom en
mycket bristfällig tolkning av antika texter. Sett ur denna
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synvinkel återupptäckte Galileo sedan den redan kända heliocentriska teorin, åtminstone i Rom.”

I boken har du lagt in en Atlasbild. Jorden var alltså inte
platt?
”Till mycket av det nonsens som sagts under 1800-talet hör även uppfattningen att forntidens folk trodde att jorden var platt. Fel. Det finns
inte bara texter utan också bilder som visar att enligt antikens filosofer
var världen sfärisk och detta gällde inte bara romare eller greker, utan
alla civilisationer med början från den sumeriska, babyloniska och
den indiska. Nu kommer vi till något mycket viktigt. Sumererna
använde det sexagesimala (basen 60) talsystemet och detta positionssystem utvecklades inte av någon tillfällighet utan genom
mycket komplexa astronomiska studier. I själva verket, sökte
och fann de ett numeriskt system som noggrant kan dela upp
planeternas cykler och detta är möjligt endast med detta
talsystem. Fortfarande idag användas det sumeriska systemet eftersom det är perfekt. Indelningen av årets dagar
är 360 (+ 5), månaderna är 12 uppdelade på trettio
dagar, en timme är indelad i 60 minuter och en minut består av sextio sekunder. Även graderna
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med vilken jorden uppdelas (och cirkeln) är 360, meridianer och paralleller har alltså ett sumeriskt ursprung.
Detta är ytterligare ett bevis på att redan 6000 f.Kr.
trodde man inte att jorden var platt, utan tvärtom, i fresker och mosaiker finner man vackra klot med meridianer och paralleller”.

Men hur uppstod missförståndet att jorden
var platt?
” Troligtvis har denna felaktiga uppfattning uppstått på
grund av att i den religiösa traditionen är världen platt,
det vill säga ur religiös synvinkel är världen på ett plan.
Människans nivå är den lägsta, därefter kommer alla de
övriga ända upp till den gudomliga nivån. Men detta är
religiös geografi och har ingenting att göra med reell
geografi, den visar bara de andliga aspekterna.
Inom schamanism finns olika nivåer av kunskap som
börjar på en platt nivå/värld, därefter stiger i den höjd
med olika nivåer som representerar olika kunskapsstadier. Man förflyttar sig upp i denna skala med hjälp av en
trappa, en symbolik som man också påträffar i Bibeln,
men detta har inget att göra med vetenskap.
Historiker har använt religiösa texter för att försöka tyda
vetenskaplig kunskap från det förflutna vilket har medfört misstolkningar som inte varit till någon större hjälp
i förståelsen av vårt förflutna”.

Låt oss återvända nu till den viktigare delen,
vilka kunskaper hade romarna?
”Romarna gjorde något exceptionellt. De var mycket
allmänbildade och lärda men deras vetenskapsmän lyckades inte nå samma kunskapsnivå, därför hämtade
man forskare och kunskaper från övriga världen. Speciellt från grekerna och babylonierna som etablerat sig i
Rom och Alexandria, städer där all känd kunskap som
man kunde få under antiken fanns samlad. På så sätt fick
romarna en enastående kännedom inom byggnadsteknik och det bästa från den tidens vetenskap. Men det
finns ytterligare några saker att reflektera över som inte
nämns i boken. Romarriket drabbades inte av epidemier
eftersom man mycket bra läkare och vård och när riket
förfaller uppstår farsoterna återigen. Befolkningen svalt
inte eftersom deras ekonomiska organisation var enastående och mycket modern. Slutligen, flottan, med vilken
Rom dominerade handeln och havet gjorde att man fick
kontakter med hela världen.”
(sista delen nästa nästa nummer)
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citron

34

en frukt

som förlänger livet

S

ur till smaken, gyllene färg och uppfriskande framförallt
under varma sommardagar. Det handlar om citronen som
ofta används vid förberedning av många olika rätter runt
om i världen men också som botemedel i kurerande syfte.
Det går inte att med exakthet bestämma citronens ursprung, men vi kan dra några riktlinjer för att åtminstone få en
uppfattning om denna fantastiska växts ursprungliga hemtrakter.
Sedan urminnes tider har citronen uppskattats för sina terapeutiska egenskaper och använts mot de flesta sjukdomar. Enligt vissa
forskare dyker citronen upp för första gången i Kina, där den odlas
från första Songdynastin (960-1279 e.Kr.) Men man känner också
till att det förekom citroner i den indiska regionen Assam och i vissa delar av Burma.
De första skildringarna av citroner i västvärlden går att spåra tillbaka till Romarriket i fresker och mosaiker både i Kartago och
Pompeji. Troligtvis var cedrat (suckatcitron) mer känd som ”Pomo di Persia” (Persian apple), den första citrusfrukten i
den romerska världen, men sedan förloras spåret efter frukten. Kanske var det, som man sade, på
grund av att romarna inte var speciellt
förtjusta i syrliga smaker... Vi kommer således fram till 700 e.Kr.
då citronen börjar spridas i
Egypten och Irak, men
framför allt i Persien där
man använde termen
”limu” för att indikera
citrusfrukter.
Under det tionde och
elfte århundradet beskriver två arabiska författare,
Qustus al-Rumi och Ibn Jami
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citronträd i sina böcker och det var en mycket uppskattad prydnadsväxt.
Frukten fördes till Sicilien genom araberna i början av
900-talet, medan övriga Europa måste vänta till 1400talet då genovesarna började uppskatta dess välgörande och dekorativa egenskaper.
Citronelixir
Citronen är känd för sina antiseptiska, terapeutiska och
renande egenskaper och är dessutom bra för hyn. Den
kan användas som ett komplement för mineralsalter, Cvitamin och dessutom kalcium, fosfor, järn, mangan,
koppar samt vitaminerna A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, men
också E och J.
Kort sagt, en mycket nyttig frukt speciellt med tanke på
att 100 gr färsk citron innehåller omkring 38 mg C-vitamin. Efter att ha hoppat över citronens alla hälsosamma
fördelar i olika former, avslutar vi med en intressant japanskt studie. Forskningsresultat visar att människor
som arbetar vid datorer utför 54% färre fel om deras arbetsmiljö doftar citron. Eterisk citronolja används i själva verket ofta för att underlätta koncentration och minne. Citron är alltså välgörande, renande och ger en hög
prestanda!

Ovan, citronen var också känd i Indien.
Till höger, citronträd i en fresk från Pompeji.
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Legenden om Herakles
och

DE GYLLENE ÄPPLENA
Citroner kan också knytas till legenden i grekisk mytologi som berättar om hur gudinnan Gaia skapat frodiga träd ”av
gyllene äpplen” en symbol för fertilitet och kärlek, för att hedra bröllopet mellan Hera och Zeus.
Olympens gud, förvånad över
denna underbara gåva, beslöt
att dessa måste skyddas från
en eventuellt stöld och placerade träden i den trädgård som
vaktades av Hesperiderna. Vid
denna punkt möts legenden och
historien om Herakles tolv stordåd,
Ovan, en målning av Frederic Leighton,
som i sitt elfte stordåd hade uppgifThe Garden of the Hesperides.
ten stjäla ”de gyllene äpplena” på order
av Eurystheus. Det finns olika versioner av
myten och enligt den mest kända, Apollodoros, är Herakles mycket väl
medveten om Zeus men nådde ändå sitt mål genom sin
list. Han erbjöd Atlas att hålla upp himlen i dennes
ställe och i utbyte skulle Atlas stjäla de gyllene
äpplena. När äpplena stulits hittade Herakles
på ytterligare en listighet. Under förevändning
att han endast skulle hämta en kudde att lägga
på sina axlar, lurade han Atlas att inta sin position
igen och därefter levererade Herakles de gyllene
äpplena till Eurystheus.
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KOCKENS CITRONTIPS
Linguine med ingefära och citron

(2 port)

Ingredienser:
250 gram linguine (koktid enl. förpackning); 1 citron; 3-5 cm färsk ingefära (riven
eller mycket tunt skuren); olivolja; 1 förpackning grädde eller crème fraiche
1 rödlök (finhackad); salt

Tillagning:
Pressa citronen och häll saften i pannan där du
värmt olja med färsk ingefära (riven eller mycket
tunt skuren), löken och en nypa salt. Häll i en halv
kopp vatten och koka på svag värme tills såsen
börjar att dra sig. Tillsätt därefter grädde/crème
fraiche och rör om i ca 10 minuter (tillsätt vatten det
behövs). Koka och häll av pastan, rör ner såsen.
Dekorera med färsk ingefära och servera. Smaklig
måltid!
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Ovan, en målnin
g av Pieter Paul
”Hercules killin
Rubens
g the dragon of
the garden”.

Myten om
träden och ormen
Men det finns också en annan version av legenden och
denna gång är det Hera som vaktar de gyllene äpplena. Gudinnan beordrade en orm med hundra huvuden, son till Forkys och Keto att skydda de dyrbara frukterna. Även här finns
halvguden Herakles med och han dödar Heras utvalda orm,
något som väckte hennes ilska och förtvivlan. Bedrövad
över att orm-väktaren dödats och som en hyllning till denna, förvandlar hon varelsen till stjärnbilden Ormen
(Serpens). Myten fortsätter sedan och förklarar
hur Herakles levererade de gyllene äpplena
till Eurystheus, som sedan gav dem
vidare till Hera.
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I VINTERGATANS CENTRUM

© ESA / Hubble Heritage Team / STScI / AURA / T. Do & A. Ghez, UCLA / V. Bajaj, STScI.

Detta är infraröd bild som tagits av NASA och ESA:s rymdteleskop Hubble som visar mitten
av vår galax och ett extraordinärt område som befinner sig 27 000 ljusårs avstånd från
jorden. Astronomer har lyckats spåra explosionen till en stjärnhop i mitten av Vintergatan
som omger det svarta hålet Skytten A. Hela detta område är så komprimerat att det är ekvivalent med en miljon stjärnor grupperade i det utrymme som finns mellan jorden och
stjärnan Alpha Centauri.
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Modergudinnans
I

sköte

text: MASSIMO BONASORTE
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NENKOVO

En livmoder i sten
45
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i befinner oss i Bulgarien på
en bergstopp nära byn Nenkovo i regionen Kardzhali.
En magisk och suggestiv
plats, där en gång urgamla
ritualer förknippade med fruktbarhet
och dyrkan av Modergudinnan utspelades. Denna ovanliga grotta
upptäcktes 2001 av den bulgariske arkeologen Nikolay
Ovcharov i samband med en
kartläggning och undersökOvan, orgi
ningar av platser med thrakiskt
astiska kult
med guden
Pan.
ursprung. Thrakerna kan beskrivas som ett folkslag med indoeuropeiska rötter, spridda främst inom ett område som är dagens Bulgarien.
Enligt antika källor, i synnerhet Josephus, en romersk historiker och
författare med judiskt ursprung, var thrakernas grundare Tiras, Jafets
son. Historiken skriver: ”Tiras gav till dem som styrde namnet Tirasiani, men grekerna ändrade namnet till thrakerna”.
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© Photo: UTROBA

Föregående sida, förhistorisk statyett av Modergudinnan, Venus från Willendorf.
På denna sida, Nenkovogrottan i Bulgarien.
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Gudinnan från den neolitiska perioden
Upptäckten av livmodergrottan i Nenkovo bekräftar Marija Gimbutas teorier, arkeolog och expert
inom indoeuropeisk bronsålder, framförallt kulten
av modergudinnan under den neolitiska perioden.
Hon förevigade essensen av sin forskning i de tre
böckerna: The Goddesses and Gods of Old Europe,
(1974), The Language of the Goddess, (1989) och
The Civilization of the Goddess, (1991).
Sedan urminnes tider beskyddade Modergudinnan sina källor där hon samlade sin kraft. På dessa platser förrättades varje år fruktbarhetsritualer
och även sexuella invigningsceremonier. Man blir
mållös inför utformningen av grottans ingång,
det är verkligen som att gå in i den stora gudinnans sköte. Faktum är att grottan och ingången
till formen liknar en vagina, medan livmodern är
uthuggen ca 20 meter i sten. Från mörkret i liv-
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modergrottan kommer man till ljus, till livet, genom att passera gudinnans livmoder.
Forskare har emellertid kunnat konstatera att
platsen inte formats helt naturligt, man har hittat
spår av ändringar i grottans form. Efter de första
14 meterna omvandlade de forntida thrakerna
vattnets erosionsarbete till en riktig livmoder
gjord av sten. Men för att förstå varför denna
plats är så unik måste man nå slutet av grottan.
Där, vid dess djupaste och mörkaste punkt, har
arkeologerna funnit ett altare.
Budskapet och symboliken är mycket stark och
tydlig, speciellt under januari och februari. Under
den perioden inträffar ”livets mirakel” i Nenkovo.
Mitt på dagen tränger solens strålar in genom
grottans öppning och projicerar bilden av en fallos av ljus på dess golv. Grottan, gudinnans sköte
av sten, befruktas nu av solgudens ljusstrålar...
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Invigningar och orficismens mysterier
Arkeologer och forskare som studerar thrakernas
kultur är övertygade om att det i Nenkovogrottan utfördes ritualer sammanknutna med orficismens mysterier, som enligt den klassiska traditionen ägde rum på precis sådana platser. En idé
om hur detta gick till kan man få genom att studera templet i Samothrake, där de ogifta invigda
förrättade sin orgiastiska kult med thrakernas
jungfrur. Ritualer som kan knytas till modergudinnan är relaterade till kulter med indoiranskt
ursprung. Under dessa ritualer dör kungen,
översteprästen, under ceremonin och återföds på
samma sätt som i naturens livscykel. Ritualen
förrättades vanligen på högt belägna platser precis som grottan i Nenkovo och förutsåg ett djur
eller människooffer som skulle föreställa kungens död, följt av det symboliska firandet av hans
heliga äktenskap, hieros gamos, med Moder jord
och hennes befruktning som ägde rum djupt inne i mörkret av grottan, i gudinnans livmoder...
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SYMBOLIK

m färgernas materia kunde
komma till liv och pulsera, skulle
minsta spår av den kärleksfulla
magi med vilken konstnären berikat dess yta, yttra sig i den fysiska verkligheten, bortom den metafysiska. Detta
uppenbara mirakel, fylld av sensuella vibrationer
och lätt påtagliga färger, djärva men ändå mjuka
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penseldrag, tecken och harmoni, utfördes nästan
magiskt av Alphonse Mucha (1860-1939), en
konstnär som överskred materiens gränser. En
berömd mästare men ändå föga känd, som det
anstår de som är så avancerade att inte kunna
definieras i förutbestämda i mönster eller etiketteras. Hans konst är inte för alla, den hör
inte till massorna eller till ett världsligt koncept

ALPHONSE

MUCHA
ett absolut geni
Mannen, konstnären, den initierade
text: STEFANO MAYORCA
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som förnedrar den sanna naturen av
hans idéer. Detta skapande geni utvecklar sig inom olika områden. Dels
finner man de mer kommersiella verken (affischer, cigarr-, kak- och chokladlådor, etc.), utomordentligt vackra
och uttryckta med en unik och förtrollande talang, å andra sidan har man
odödliga målningar som fångar den
sanna naturen av skapelsen, som åskådliggörs i sitt gudomliga väsen, i sin expansion, för att andas och bli levande.
Trots att hans konst verkar vara knuten till en mer produktiv och ”populär” marknad tillhör Mucha odiskuta56

belt eliten, vars essens bara få utvalda
kan uppfatta. En komplex och svårbeskrivlig karaktär, inte lätt att placera
i en social struktur gjord av stereotyper, som kom att gå till historien tack
vare den gudomliga Sarah Bernhardt,
en karismatisk och förförande skådespelerska, som beställde affischer till
sina teaterföreställningar.
Ett verk fyllt med ett samspel av sensuella stilar som rör sig med konstnärlig behärskning av ljus och skuggor vilket leder till dess framgång.
En alkemi som ofta blandar element
och ämnen med en väl övervägd vis-

dom, vilket gör det möjligt att nå en
kreativ topp, längtansfull att förverkliga det stora alkemiska Verket.
Inte helt oväntat har alkemisternas
berömda gata (numera känd som
Guldgatan, eller Guldgränden) i Prag,
ett obrytbart band med konstnären
född i Mähren (Ivancice), som vandrade på dess gator och besökte de mest
betydande platserna. Alkemin lyser
igenom i kreationerna av hans fantastiska smycken som kunde uttrycka det
magnetiska ljuset, en syntes av absolut
metafysiska former och symboler.
Mucha invigdes i frimurarnas myste-

rier i Paris (1898) och blev främjare av
denna verksamhet i Tjeckoslovakien.
Han grundade den första Logen i det
tjeckiska språket ( Jan Amos Komenski) och blev senare Stormästare i den
tjeckiska Storlogen.
Förutom vältaliga och prestigefyllda
titlar, är det mest påtagliga hos honom den konstnärliga inspiration
och stora uttryckskraft han ger alla
sina målade skapelser. En styrka som
kommer inifrån och flyter ut i den
dolda Guden, den mystiska substansen av Egot som skapar historien i en
osynlig mosaik, där varje bit måste

återges för att ge den enhetliga föreställningen av den ursprungliga bilden som sträcker sig bortom sinnena.
En karusell av färg, tecken, symboler,
former och bilder som exploderar
med energi och passion som alltid
bearbetas genom en visuell kapacitet
utan dess like.
Bortom ansiktet består individen,
mannen i historien, som är, var och
kommer att vara. Ljuset föds och lyser fram i de fantasiartade målningarna av Alphonse Mucha, konstnären som jag är djupt knuten till och
som är mystiskt knuten till mig.

UNSEALED FILES

NASA footage

mystisk triangel upptäckt på månen
© as08-18-2908hr NASA
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å, blev det rättvist och demokratiskt? Nej, knappast. Tanken med
rättegången var bland annat att visa
världen och kommande politiker att
man inte kan starta anfallskrig och
bryta mot mänskliga rättigheter.
England var det enda land i Europa som stod emot
Tyskland och vi skall vara tacksamma mot Churchill
och hans envetna attityd. Men, efter kriget, även i
våra dagar, skryter britterna med att de vann kriget.
Nej, de vann inte kriget. Det var enbart tack vare
USAs industri som kriget i Europa gick mot ett lyckligt
slut. Senare, när Sovjet anfölls, bidrog även deras industri, och befolkningens offervilja, till Tysklands fall.
Under rättegången satt segrarmakterna som åklagare
och domare. Dessa var USA, med all rätt, och England, även de med all rätt. Dessutom satt även Sovjet
som segrarmakt. Men om rättegången handlade om
anfallskrig, brott mot mänskligheten, hade då Sovjet
rätt till en plats vid detta bord? Ett rungande nej!
Sovjet anföll det vänskapliga och fredliga Finland,
bombade Helsinki och dödade mängder av befolkningen för att vinna territorier. Man beräknar att under andra världskriget dog bortåt 20 miljoner människor i Sovjet. Men Stalin tog livet av ungefär 1
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miljon människor i Sovjet genom att medvetet låta dem
svälta ihjäl ! Han skapade spärrbataljoner som placerades
bakom de reguljära trupperna med uppgift att skjuta på
de egna soldaterna om de retirerade. Det spelade ingen
roll om de var övermannade, saknade vapen eller andra
förnödenheter, NKVD folket sköt de flyende soldaterna
när de flydde från en säker död. I krigsfångelägren behandlade tyskarna dessa soldater extra grymt. Stalin och
hans kompanjoner hade beslutat att soldater som kapitulerade var förrädare, vilket i många fall medförde att
deras familjer fängslades eller blev av med underhållet,
medan de själva plågades ihjäl i fånglägren. I Gulaglägren
arbetade sovjetiska medborgare tills de stupade och
många avrättades på lösa grunder och anklagelser. Det
finns uppgifter om att Stalin dödade 10 miljoner av den
egna befolkningen under kriget, men detta är en siffra
som inte kan bekräftas. Stalin tillät plundring och mord i
Preussen under slutet av kriget, han till och med uppmuntrade soldaterna till våldtäkt. Man beräknar att 1,2
miljoner kvinnor våldtogs under slutet av kriget.

Ovan, Nürnberg 24
Mars

1946 i en fas unde
r Nürnbergrättegån
garna. Herman Gö
ring sitter längst till
vänster.
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awas getto.
arméer i Warsz
Ovan, nazistiska

Denna nation som leddes av förbrytare, hade
ingen rätt att sätta sig till doms över Tyskland,
eller något annat land heller för den delen.
Stalin förtryckte sitt eget folk, i högre grad än
Hitler, krossade all opinion och frihet i de ockuperade områdena. Minns Tjeckoslovakien
och Ungern 1956.
Men varför satt även Frankrike med som åklagare och domare? Mot slutet av kriget hade
Frankrike ungefär 10 divisioner i Europa medan
enbart USA hade runt 61 divisioner, alltså runt
600 000 man. Till detta kommer brittiska trupper på bortåt 400 000 man, flotta och ett
mycket kraftfullt flygvapen. Frankrike deltog
i striderna när Paris befriades i augusti 1944, men dessförinnan samarbetade de med tyskarna.
Det fanns runt 100 000 fria franska trupper som stred
med britterna under hela kriget och de gjorde ett bra
jobb. Enligt mina studier fanns det polska (de gjorde
ett mycket gott intryck vid stormningen av Monte
Cassino), holländska och norska trupper som deltog
som stridspiloter. Varför fick inte de delta som åklagare
och domare?
Frankrike samarbetade med Tyskland, exempelvis
Vichyfrankrike, och hjälpte tyskarna att föra samman

Ovan: xxxxxxxxxxx
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den judiska befolkningen för transport till Sobibor,
Treblinka och Auschwitz. I Paris samlade den franska
polisen in judiska barn, som ensamma skulle transporteras till förintelselägren i Polen. De fick ingen mat
och behandlades mycket illa. Frankrike satte sig nu till
doms över ett land som de samarbetat med.
Nästa fråga, om nu Frankrike, där befolkningen delvis
behandlats illa, varför fanns det då inga åklagare och
domare från: Polen, Jugoslavien, Grekland, Belgien, Holland, Österrike, Tjeckoslovakien, Danmark, Bulgarien,
Ungern, Italien och Norge? Dessa länder led, i synnerhet
Polen, mycket svårt under den tyska ockupationen.
Rättvisa och demokrati? Inte en chans.
Min uppfattning är att efter kriget har inte många diktatorer, varken större eller mindre, har tagit någon lärdom eller straffats av världssamfundet. I det stora hela
var det dock bra och nödvändigt att rättegången gjordes för att straffa de ansvariga. De åtalade var: Karl
Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel,
Alfred Jodl, Franz von Papen, Arthur Seyß-Inquart, Albert Speer, Konstantin von Neurath samt Hans Fritsche.
Hermann Göring, Rudolf Heß, Joachim von Ribbentrop,
Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg,
Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk
och Hjalmar Schacht. Jag skall ta upp en del av fallen.

Hermann Göring
Göring var mannen bakom de ekonomiska reformerna
och stod band annat bakom en del av reglerna som
uteslöt judarna från näringslivet. Han åtalades och
bar ett mycket stort, om inte det största bland de
överlevande, ansvar för förföljelserna. Han dömdes
till hängning men begick självmord innan domen hann
genomföras.
Under hösten 1946 avrättades Keitel, Kaltenbrunner,
Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl och
Seyss-Inquart. Hess, Funk och Speer fick långa fängelsestraff liksom Karl Dönitz och amiral Erich Raeder, som
avled kort efter sin frigivning.

Erich Raeder
Amiral Erich Raeder övertygade Hitler om nödvändigheten att erövra Norge och Danmark, och planen döptes
till operation WESERÛBUNG. Här skulle Kriegsmarine
få baser, liksom Luftwaffe, för kriget mot England och
på så sätt skydda den viktiga malmtillförseln från Sverige.
I april 1940 sjösattes hela operationen och Danmark
erövrades på mindre än 24 timmar. Norge, däremot,
satte sig till hårt motvärn och lyckades hålla tyskarna
stången i ungefär en månad. Norrmännen bönade och
bad om hjälp från England och Frankrike (som snart
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skulle invaderas av Tyskland). Kom ihåg att amiral Raeder åtalades
för att ha planerat anfallskrig mot de två skandinaviska länderna.
Visst, det gjorde han eftersom man som militär ska planera för
att skydda sitt land, så det är inget konstigt. Det knepiga är att
han dömdes för detta.
Samtidigt planerade både Frankrike och England att ockupera
Norge ”fredligt”. Meningen var att de skulle övertyga den norska
regeringen om att de skulle skydda Norge. Regeringen sade bestämt nej, vilket Churchill i demokratins namn struntade i.
Tanken var att stoppa leveranser av svensk järnmalm till Tyskland
som måste transporteras på Norges västsida större delen av
året. Dessutom hade tre engelska jagare gått in på neutralt
norskt vatten och prejat ett tyskt fartyg som transporterade
krigsfångar. Detta var i och sig förståligt men betraktades som
en krigshandling.
Churchill gick ännu längre när han kom till makten. Hans förslag
var att brittiska trupper skulle ta sig in i Sverige och förstöra gruvorna och på så sätt försvåra utbyggnaden av den tyska krigsmakten. Att Sverige var neutralt och hade goda förbindelser med
England hade ju förstås mindre betydelse. Medan tyska trupper
var på väg till Norge i början av april embarkerade brittiska soldater
sina transportfartyg för färd till bland annat Narvik som var en
stor utskeppningshamn. Det riktigt trista var att de seglade iväg
utan utrustning så de blev tvungna att vända. När det stod klart
att tyskarna redan var på plats ställde man in hela operationen.
I min värld är detta lika mycket ”planera anfallskrig” som amiral
Raeders planer. Med två små skillnader, England vann kriget och
tyskarna var en dag tidigare i sina insatser. Rimligen borde Churchill
dömts på samma grunder som Raeder.
(Fortsättning i nästa nummer)
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