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On the other hand, what I like my music to do to me is 
awaken the ghosts inside of me. Not the demons, 

you understand, but the ghosts. 

David Bowie

Vampires to me have always been very sexy. 

Stephen Dorff
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Ande
 - ett spöke som kommunicerar med den fysiska världen
Bomoh
 - malaysisk shaman och medium
Djinn
 - glödande andar från Asien
ESP
 - extrasensorisk perception; utomsinnlig varseblivning
Exorcist
 - en person som driver ut djävlar och andar
Gråtande statyer 
- statyer som visar mänskligt beteende
Hemsökt - 
ett objekt, en person eller plats som besöks 
av spöken och andar
Jersey-djävulen
 - en underlig varelse från New Jersey i USA
Klärvoajans - 
förmågan att kunna se döda människor
Kuman Thong - 
en Thailändsk spädbarnsande som kan användas 
för goda eller onda ändamål
Leylinjer 
- forntida platser belägna i grupperingar som sträcker 
sig över landskapet
Liv efter döden
 - tillvaron man tror infinner sig efter döden
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Medium 
- en person som döda andar kan tala genom
NDE/NDU
- nära-döden-upplevelser
Ouijabräde
 - ett föremål som används för att kommunicera 
med döda
Poltergeist
- en osynlig ande som väsnas och flyttar saker 
och ting
Spöke
- en dokumentation av en person som inte 
kommunicerar
Spökljus
- ljus som regelbundet uppträder på himlen
Tredje ögat
- en port som tros finnas mitt på pannan
UFO 
- ett oidentifierat flygande objekt
Utomjordingar
 - vanligtvis namnet på varelser i ufon
Yowie
 - en australiensisk aplik varelse som går på bakbenen
Zener-kort 
- 25 kort som används för att testa ESP och synsk förmåga
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BLÖDANDE 
STATYER
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Cochabamba

Det finns en Jesusstaty i katedralen i staden Cochabamba 
i Bolivia som gråter blod. Det började under heliga veckan 
1995, då hundratals personer i katedralen kunde se tårar 
välla fram ur ögonen på Jesusstatyn. Statyn har röntgats 
och utsatts för diverse tester, och man har även testat 
vätskan som rinner ur ögonen, bara för att upptäcka att 
det är riktigt blod. Ingen förklaring på vad det kommer 
ifrån har kunnat påvisas.

Sacramento

Katolikerna i Sacramento kallar det ett mirakel. 
De tar med sig kameror, barn och barnbarn till den 
lilla vietnamesiska katolska kyrkan i utkanten av staden. 
Utanför kyrkan står en staty av jungfru Maria som gråter 
tårar av blod. Den lokala kyrkan har kontaktat den katolska 
kyrkan för att utreda om statyn verkligen gråter riktiga tårar 
eller om det är något slags trick. Kyrkan ligger på 10371 
Jackson Road i Sacramento.
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Philadelphia

Den 12 mars 2004 började en staty av helgonet Anna att 
gråta tårar av olja i den ryskortodoxa kyrkan Church of Our 
Lady the Joy of All Who Sorrow, i Philadelphia, USA. Flera 
besökare som lidit av sjukdomar, dåliga ben eller ryggar, har 
besökt kyrkan och gnidit in sig med oljan från den gråtande 
helgonstatyn, för att sedan bli friska.

Chittagong

Tusentals människor samlades i februari 2003 i hamnstaden 
Chittagong i Bangladesh. Där finns en katolsk kyrka med 
en gråtande jungfru Maria-staty. Det är det första fallet av 
gråtande statyer i Bangladesh, och till och med muslimer 
samlas i kyrkan för att ta del av miraklet.



15

EXCORSISM
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Ett av de tidigaste omnämnandena av exorcism kommer 
från Bibeln, men bortskaffande av ondska genom ritualer 
förekommer i alla kulturer. Den romersk-katolska kyrkan 
är den mest välkända institutionen som använder exorcister. 
Påven Kornelius skrev på 200-talet att den dåtida romerska 
kyrkan hade femtiotvå exorcister, vilket är samma antal som 
finns i kyrkan i dag.
Exorcisten utför en religiös rit, kallad ”den romerska riten”, 
som används för att driva ut Satan eller onda andar från en 
besatt person, plats eller ett föremål. I ritualen används heligt 
vatten, böner och reliker. Många kulturer över hela världen 
har liknande riter.
Exorcisten talar till demonen och befaller den att i Guds 
namn lämna sitt offer, samtidigt som han hotar den med 
straff och smärta om den vägrar lyda. Demonen svarar ofta 
med grovheter och kan gräla våldsamt med exorcisten medan 
den försöker försvara sig mot det psykiska trycket.

Exorcistens befallningar och hotelser skapar intensiv vrede 
och fruktan hos demonen, och om detta fortsätter tillräckligt 
länge lämnar den kroppen, som ofta får krampryckningar 
eller kollapsar helt. Den romersk-katolska exorcistritualen 
beskrivs i Rituale Romanum från 1614, och där understryks 
att man bör vara mycket noga med att skilja på äkta besatthet 
och vissa sjukdomsformer.

Exorcisterna själva, som har fått inpräntat böner, psalmer 
och texter från Bibeln, ska uttrycka sig på flytande och 
verkningsfull latin. Receptet lyder så här på svenska:
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”Jag utdriver dig, ytterst onda ande, alla fientliga infall, 
alla vålnader, alla legioner, i vår Herre Jesu Kristi namn; 
bli utrotad och fly från denna Guds skapelse. Du befalls av 
Honom, som har bjudit dig att kastas ned från den högsta 
himlen till jordens djup. Du befalls av Honom, som råder 
över haven, vindarna och stormarna.
Lyssna därför och frukta, Satan, trons härskare, männis-
kosläktets fiende, dödens upphovsman, livets tillintetgörare, 
rättfärdighetens förgörare, det ondas rot, uselhetens anstif-
tare, människans förförare, nationers förrädare, avundens 
grundare, begärets stiftare, striders orsak, sorgers vållande.
Jag besvär dig, du gamla orm, vid de levande och de dödas 
domare, vid din skapare, vid världens skapare, vid Honom 
som har makt att kasta dig i helvetet, att du från denne Guds 
tjänare, som återvänder till kyrkans famn, med din fruktan 
och din fasas plågor snabbt försvinner.”

Fakta Fakta Fakta

Minst ett dödsfall per år i USA tillskrivs exorcism.



SJÄLV-
ANTÄNDNING
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Självantändning, eller Spontaneous human combustion 
(SHC), är när en person oförklarligt fattar eld utan någon 
som helst yttre anledning. Självantändningen kan leda 
till mindre brännskador men också en total förintelse 
av kroppen.
Det oförklarliga är att det sker helt utan yttre påverkan. 
Elden brukar även koncentreras till själva offret; 
allt i dess närhet, såsom möbler et cetera, förblir oskadat.
Temperaturerna vid en SHC är också högre än vid vanliga 
bränder. Många gånger återstår endast en hög aska av offret, 
och för att ben ska kunna brinna upp på det viset krävs 
temperaturer på över 1 700 grader, vilket inte ens dagens 
krematorier klarar.

Verkliga fall av självantändning

John Irving Bentley var en läkare som hittades ihjälbränd 
i badrummet i sitt hus i Coudersport, Pennsylvania. 
Bentley sågs senast i livet den 4 december 1966 när ett par 
vänner besökte honom på kvällen. Morgonen därpå hittade 
en person från elverket det som var kvar av Bentleys svårt 
brända kropp i badkaret. Det enda som var kvar av den 
pensionerade doktorn var hans högra ben, med toffeln
fortfarande kvar på foten.
Teorierna om orsaken till branden har varit många. En del 
tror att Bentley satte eld på sig själv genom en olycka med 
sin pipa, men den hittades senare intakt på nattduksbordet.
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Robert Francis Bailey var en hemlös man i London.
Den 13 september 1967 fick Londons brandkår 
in ett larm om en brand i ett hus på Auckland Street. 
Förste man på plats var Station Officer Jack Stacey, 
och det här är hans ord om vad han upplevde:

”When I got in through the window I found the body of a 
tramp named Bailey lying at the bottom of the stairs leading 
up to the second floor.  He was lying partly on his left side. 
There was a four-inch slit in his abdomen from which was 
issuing, at force, a blue flame. The flame was beginning to 
burn the wooden stairs. We extinguished the flames by 
playing a hose into the abdominal cavity. Bailey was alive 
when he started burning. He must have been in terrible pain. 
His teeth were sunk into the mahogany newel post of the 
staircase. I had to prise his jaws apart to release the body. 
The fire was coming from within the abdomen of his body. 
The flame itself was coming from the abdomen. There was a 
slit of about four inches in the abdomen and the flame was 
coming through there at force, like a blowlamp - a bluish 
flame, which would indicate that there was some kind of 
spirit involved in it. There’s no doubt whatsoever, that fire 
began inside the body. That’s the only place it could have 
begun, inside that body.”

Elden hade sprutat ut ur magen på Bailey och helt bränt upp 
hans högra hand. Vid närmare undersökningar hittade man 
varken tändare eller tändstickor eller liknande i huset. 
Fallet förblir oförklarat.
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Den 8 januari 1985 fattade en 17-årig flicka eld, till synes 
utan anledning, på Halton Technical College i England.
Jacqueline studerade till kock och hade precis avslutat en 
lektion. När hon gick mellan klassrummen, arm i arm med 
två kamrater, klagade hon på att hon kände sig ”dålig”. 
Ett ögonblick senare var hela hennes rygg övertänd. Två 
manliga studenter kvävde elden med ett par rockar så fort 
de kunde. På sjukhuset kunde man konstatera att hon ådragit 
sig 13 % brännskador, varav det mesta på ryggen. 
Fastän skadorna inte ansågs livshotande dog hon två veckor 
senare av lunginflammation. Ett flertal undersökningar 
angående orsaken till branden sattes igång, men ingen ledde 
till något tillfredsställande svar.

Den 6 januari 1980 hittades 73-åriga Henry Thomas 
ihjälbränd i sitt vardagsrum i södra Wales. Hela hans kropp 
hade blivit till aska, med undantag av hans huvud och vardera 
ben nedanför knäet. Stolen han satt i var halvt nedbrunnen, 
och TV:n som stod framför honom var på.
Polisman John E. Heymer beskriver scenen: ”The living 
room was bathed in an orange glow, coming from windows 
and a lightbulb. This orange light was the result of daylight 
and electric light being filtered by evaporated human fat 
which had condensed on their surfaces. The remainder 
of the house was completely undamaged.”
Heymer hittade aldrig någon tillfredsställande förklaring 
till dödsfallet. Det närmaste han kom var självantändning.
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Natten mellan den 1 och 2 juli 1951 brann Mary Hardy 
Reeser ihjäl i sin lägenhet i St. Petersburg, Florida. 
Hon fick snart smeknamnet ”Brastanten” när media fick 
reda på hur hon dog.
Reeses granne slog larm då hon hade känt att Marys 
dörrhandtag känts ovanligt varmt. Polisen kom, och de 
hittade Marys kvarlevor; en hög aska och hennes vänstra fot. 
Trots att värmen som krävts för att göra ben till aska måste 
ha varit enorm, var inte rummet eller möblerna speciellt 
skadade.
FBI trodde att det var en rökningsrelaterad olycka, men en 
brandforskare som hette Krogman hade en annan teori:
”I find it hard to believe that a human body, once ignited, 
will literally consume itself - burn itself out, as does a candle 
wick, guttering in the last residual pool of melted wax. (...) 
Just what did happen on the night of July 1, 1951, in St. 
Petersburg, Florida? We may never know, though this case 
still haunts me.”

”I cannot conceive of such complete cremation without more 
burning of the apartment itself. In fact, the apartment and 
everything in it should have been consumed. (...) I regard it 
as the most amazing thing I have ever seen. As I review it, the 
short hairs on my neck bristle with vague fear. Were I living 
in the Middle Ages, I’d mutter something about black magic.”
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DEMONER
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Demoner är fallna änglar ledda av Lucifer, som en gång var 
Guds favorit, men som störtats ner i avgrunden. De demoner 
som inte vill beblanda sig med människorna hatar dem därför 
att Gud har favoriserat änglarna framför dem.

Demonerna vill krossa de mänskliga uppkomlingarna och 
förstöra deras själar och ta över jorden. 

Demoner lever även i olika dödsriken, där de straffar de sjä-
lar som hamnat där efter sitt jordiska liv.
Demoner kan se ut på många sätt: från sådana som ser ut 
nästan precis som en människa till fullständigt omänskliga, 
monsterliknande varelser. Det vanligaste utseendet är ett 
traditionellt djävulskt utseende, med en i grunden mänsklig 
kropp, försedd med horn, betar, svans och bockfötter.

Olika demoner

 Braathwaate 
 Demonen av okunnighet.

 Bucon
 Demonen av hat.

 Lanithro 
 Demonen av luften.

 Saalah 
 Demonen av skogarna.
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Bes
Fornegyptisk skyddsdemon. 
En demon som tycker om att skrämmas.

Charot
Etruskisk härskardemon. Hans utseende har bidragit till 
kristendomens uppfattning om hur Djävulen ser ut (vingar, 
huggtänder, kattögon, spetsiga öron, klor, och krokig näsa).

Adramelech
En av ärkedemonerna i det kristna helvetet. 
Rådgivare och ansvarig för Satans garderob.

Belfagor
En demon som råder över alla uppfinningar och upptäckter.

Abaddon
Han är gräshoppedemonernas härledare.

Lucifer
Lucifer betyder ”ljusbäraren”.

Abraccassus
Asiatisk demon som enligt västerländsk tro befaller över 
”lika många andar som råder över himmelsavdelningarna”.

Alocer
Astrologernas demon.


