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(C v"tken tidsuppfamning, kunskaper i klassisk mening, histo-
ria, vlrldens religioner, konsten att tala och skriva efter
regler och en rod trld - for att inte tala om bevis, logik och

vetenskap behover e n riddare av New Ag. b.y sig om. Hans

kunskaper finns i delen, i mikrokosmos, hans grdns mot

vetenskapen ir utsuddad, horoskopet i Aret R.unt har sam-

ma dignitet som kvantfysiken.
En vig av "visa mln" frin Indien overskoljer Vister-

landet och ler oss tinka pi dena nya sdtt "i en omfattning

som, sivitt jag forstitt, var aktuell pi trettiotalet". Borde
inte den iakttagelsen ft till och med "den vise mannen" Per

Ragnar att stanna upp och sitta nlgon av alla sina egna
klyschor i hdsen?

Per Ragnars "nya leror" iir pl intet sitt nya. De har

praktiserats tidigare i Vdsterlandets historia. Alltid med

samma forodande resultat. Inte undra pi att historia dr 
!,

bannlyst i den rorelsen. )

Ur Boel Stiderbergs recension av Per Ragnars 
"En siikares dagbok" i

Nerikes Allehanda 231 12 199 4.

F6reningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av mdnniskor som

oroades 6ver att ockuttism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA oemot-

sagda, och att vetenskapens metoder flr sA dAligt kdnda. SA hiir formule-

ras vAr mAlsf,ttning istadgarna:
Foreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att lrimja folkbildning
om vetenskapens metoder och resultat. S6rskilt tar foreningen som sin uppgift
att i en fri opinionsbildning bek6mpa de felaktiga forestdllningar som forekom-
mer i frAgor som kan avgoras vetenskapligrt. En viktig del av den vetenskapliga
folkbildningen 5r att klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras
med vetenskapliga medel.
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Farrtasi

"Vetenskapen 
ir s6. fantasilcis. Det :ir diirfor den inte forsti.r sig pi astrologi."

Ar detta sant? Om man undrar over den saken kan manJiimftira astiolo-
gin och asrronomin dels fttr 500 i.r sedan, dels i d"g.

Ner en astrolog ftir 500 ir sedan tdade om himlafenomenen, handlade
det om stjdrnbilder, om solens, mi.nens och planeternas rcirelser bland dessa
stjdrnbilder, och om komerer.

Ner en astrolog i d^gska talar om himlafenomenen, handlar det om
stj?irnbilder och om solens, minens och planeternas rcirelser bland dessa
stjirnbilder. (Kometerna har blivit bortglcimda.)

Ner en astronom for 500 ir sedan talade om himlafenomen, talade han
(liksom den samtide astrologen) om stjirnbilder och om solens, mi.nens och
planeternas rorelser bland dessa stj?irnbilder, samr om komerer.

Ner en astronom i dag talar om himlafenomenen, handlar det om om
stjdrnors fodelse och dcid, om galaxer och gala:<hopat om dubbelstjdrnor och
svarta hil, om universums skapelse och om en svunnen tid di naturlagarna
var annorlunda rin de d.r nu.

Vilken yrkesgrupp, asuonomerna eller astrologerna, har under dessa
500 i.r utovat mest kreativ fantasi i uwecklandet av sin verksamhet?

I detta nummer av Folrverr ger oss Goteborgsasrronomen Curt Ros-
lund en grundlig inblick i astrologin. Han ler oss hur den fungerar, eller - for
att vara mera precis - hur den inte fungerar. Samtidigt recenserar vi en n)rur-
given overslttning av en stridsskrift mot astrologin som gavs ut ir 161 I av
Roslunds kollega Martin Stenius (professor i astronomi i Uppsala). Den som
noggrant hser bida artiklarna kan konstatera att en del av Roslunds argu-
ment Ir itminstone 384 ir gamla. Den som kompletterar lasningen med an-
tika skrifter mot astrologin kan konstatera att de Ir mer in witusen i.r gamla.

Har det di inte alls skett nigra framsteg? Nija, Martin Stenius blev un-
der en period suspenderad av kungen som ogillade hans instdllning till asffo-
logi. I stallet sattes en asuolog att undervisa i hans stdlle. Den risken torde
Roslund inte lopa.
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Astrologi hal ler inte

Curt Roslund uid astronomiska
audelningen pd Chalmers Tbk-
niska Hiigskola i Giiteborg hiir
till de suenskar som iignat mest
tid och krort dt folkupplysning
om astrologin. I denna iiuer-
sihtsartihel redouisar han bfrde
uad astrologi tir och hur ui kan
aeta att den inte fungerar.

Under senare ir har intresset for astrolo-

gi upplew nigot av en rendssans. Utforliga
horoskop er i dag vanliga inslag i vira
veckotid ni ngar, spektakuld.ra astrologis-
ka forutsigelser ges stort utrymme i
massmedia och kenda astrologer fl.r oe-
motsagda ftira ut sitt budskap i radio och
TV. Med eller mot virvilja har astrologin
blivit en del av vi,r intellektuella vardag.
De flesta mlnniskor vet i dag i vilket

stjlrntecken de och nira bekanta dr fodda.

Minga tror pi fullt allvar att stjd.rnorna

utovar ett avgcirande infl1'tande pi deras
handlande. Det 1r allmdnt bekant att
tidpunkten ftir viktiga politiska fram-
trd.danden av USAs tidigare president
Ronald Reagan bestimdes i samrid med
en kind astrolog i San Francisco. Det
finns sericisa ps1'kologer som fiirordar
anvdndandet av astrologi vid t ex anstdll-
ningsintervjuer, yrkesridgivning och
kriminalvird. Fciretrrdare fiir New Age-
rorelsen ser astrologi som ett hjalpmedel
for den nya mlnniskan att frigora sina

inneboende krafter for ldsandet av de

problem som mdnskligheten i dag stir
infor pi vir jord.

Har astrologin verkligen den berydelse
som astrologerna vill tillskriva den och

som massmedia gi.rna berdttar om? A-r

astrologin sl tillforlitlig an den kan ges

en praktisk anvlndning som vissa ftire-
sp rikar? A-r det sant som minga astrologer
vill gora sken av att astrologi ar gammal
visdom som nu flttsin slutligabekriftelse

genom modern vetenskaplig forskningi

Horoshopet
Vi skall bo,rja med att se pl hur astrolo-
gerna arbetar. Deras fciruts?gelser base-
rarsig plsolens, minens och planeternas
stallningplhimlenvid en persons fbdelse.

Diirfor anvdnder de sig av ett hjalpmedel

som de kallar fior fodelsehoroskop och
som i grunden inte Ir nigot annat in en
schematisk beskrivning av var pi himlen
dessa himlakroppar befann sig i fijdelse-
iigonblicket. Upprdttandet av horoskop
underlettas vdsentligt av attsolen, mi.nen
och planeterna endast kan rcira sig utef-
ter ett smalt band pi stjirnhimlen. fut-
rologerna kallar detta band ftir djur-
kretsen och delar in det i tolv lika stora
stjlrntecken: Veduren, Oxen, Tvilling-
arna, Krlftan, Lei onet, J ungfrun, Vig.n,

Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vat-
tumannen och Fiskarna.

Nrr man hor talas om dessa stjern-
tecken skall man komma ihlg att de inte
ijverensstdmmer med stjdrnbilderna som
ber samma namn. En stjlrnbild ar en
narurlig gruppering av stj irnor som bildar
ett lett igenkennligt mcinster, medan
stjerntecknen ingir i en matematiskt
abstrakt indelning av himlen. Stjernbil-
derna varierar i storlek, och i verklighe-

ten passerar solcn, m5.nen och planeter-
na genom fl er stj arnbilder In de tolv som
linat sina namn it stjdrntecknen.

Solen giir em fullt omlopp runt himlen
pi ett ir. Enligt astrologerna trd.der den
in i Vedurens tecken varje ir tid vid
virdagjamningen omkring den 21 mars
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ftir vetenskapl ig pr6vn i ng
och tillbringar sedan en mi.nad i varje
nyn tecken. Mi.nen rcir sig mycket snab-
bare. Den passerar genom alla tecknen
pl en mlnad, men det finns ingen enkel
regel som talar onr var den befinner sig
vid en viss tidpunkr. Planerernas rcirelser
Ir i.nnu mer svlrtiverskidiiga.

Astrologerna ncijer sig inte enbart med
djurkretsens indelning i srjlrntecken. I)e
delar dessutom in den i tolv s k himmels-
hus som i morsat.s till tecknen inte beh<iver
vara lika li,nga. Husen har inga namn
utan numreras fri.n ett till tolv riknar
rnotsols frin den punkt i cister der djur-
kretsen sker horisonren. Medan stjf,rn-
tecknen ftiljer rned srjirnorna i deras
dagliga rrirelse river himlen, fcirblir hus-
indelningen fhr kirankrad, i horisonten.
De f'rirsta sex husen Lrefinner sig alltid
under hori.sonten och tle sex rivriga <iver.
Pfl en dygn g5.r solen, mi.nen och alla
planeternfl genorn sanrtl iga rolv huseir.

I sin enklaste form .dr horoskoper en
cirkel som relrresenterar djurkretsens
indelning i s&vdl stjernrecken sorn him-
melshu.s oc;Ll nred planererna inteckna-
de. Ftir an kunna upprd.rta ett horoskop
fordras kunskap om himlakropparnas
rorelser. Astrologerna hemtar si.dana
uppgifter fr5.n tabellverk eller datorpro-
granr. Eftersc-rm himlens utseende dnd-
ras med jordens rotation och observa-
rionsortens lage har wi personer aldrig
samnla horoskop sivida de inte er fodda
samtidigt pl samma ort.

Urcprung i *g
Medan horoskopet kan berraktas som en
schematisk bild av himlen, bygger den
astrologiska tolkningen av det pl magiska
ftirestallningar som gir lingt rillbaka i
tiden till Mesopotamien nigra tusen ir
Itire vlr tideraknings bcirjan. Dar be-
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traktades planeterna som omen eller
tecken pl himlen frin gudarna till
mi.nniskorna om kommande handelser
pl samma.sltt som man trodde sig fi nna
liknande tecken i inilvorna tillslaktade
offerdjur. Men planeterna hade en
<iverldgsen egenskap ndr det gellde att se
in i framtiden som andra spidomskon-
ster som dr<imrydning och indlvsskid-
ning saknade. Liksom solen och minen
iterkom en planet alltid i sin bana efter
en bestd.md tid. Planeterna irrade inte
omkring hur som helst pi himlen utan
rtirde sig pl ett lagbundet sitt. Deras
eviga och orubbliga kretslopp pe himlen
kunde dl anvhdas ftir att ge besked om

gudarnas vilja till envar tid. Framtiden
kom dl att framstl som utstakad en
glng ftir alla. Den enskilda minniskans
liv betraktades som f<irutbestlmd frin
vaggan till graven genom planeternas
stiillning vid fodelsen. Det gdllde bara
art ryda tecknen ritt.

Planeten Mars rcida sken piminde
om blodets fug. Den kom derfor att
ftireblda v8.ld och ond, brid dod dt blod
ofta flyter. Pl motsvarande sd.tt borde
den ljusa och vackra Venus ftirebringa
lycka, lek och alskog. Bida ftirestall-
ningarna lever kvar i modern astrologi.

Mfi.nens skiftande faser, dess pinytt-
fodelse varje minad, tillvdxt och seder-
mera awagande si.gs som en pitaglig
symbol ftir livet och dess ftirginglighet.
Att tiden ftir en fullstindig fasv:ixling
frln nymlne ijver halvmlne, fullmine
och avtagande halvmine till ndsta ny-
rnine i stort <iverensstimde med tiden

mellan wl menstruationer togs till int:ikt
ftir att mlnen hade ett inflytande pi
mi.nniskors fruktsamhet och livets till-
komst. Fortfarande stlr minen i astro-
logi ftir sexualitet, trots att vi nu med

bat:imdhet kan siga att nagot sidant
samband inte existerar.

Det iildsta bevarade fodelsehorosko-
pet tu upprlttat ftir den 29 april 410 f
Kr. Det innehlller bara en kort beskriv-
ning av var pl himlen solen, mlnen och

planeterna befann sig samt ett konsta-

5

terande att utsikterna i livet sig goda ut.

Ant i h m s n aturup pfa ttn in g
Nar Alexander den store 331 f Kr lade
under sig Mesopotamien kom grekerna
ikontakt med astrologi. Desiggenast en
ftirklaring till planeternas pistidda in-
flpande pi vlra liv. Sjiilen kunde <iver-
ftira inflytandet frin planeterna till
mdnniskorna, ndr den steg ned frin de
gudomliga himmelssfererna, dar plane-
terna rcirde sig, ftir an vid ftidelsen ta sig
in i barnet med fcirsta andetaget. De ljusa
dansande dammkornen i en solstrile var
den synliga vittnesborden om sjdlar pi
vag till jorden. Fortfarande ri.knar ast-
rologerna livets begynnelse inte med be-
fruktningen utan frin barnea ftirstaskrik.

Grekerna forfinade astrologin och
byggde ett komplicerat regelsystem for
tolkningen av horoskop. Det var nu som
solen, minen och varje planet tilldelades
bestimda karaktirsdrag som de sades
rida ijver. Sryrkan och inriktningen for
dessa karaktirsdrag modererades sedan
efter det stjirntecken och himmelshus
som ifrigavarande himlakropp befann
sig i .

Astrologin kan vid denna tid ses som
ett ftirsiik att finnasamband och ordning
i naturen. Det kan ha varit ett sldant
ftirsiik till en naturyetenskaplig ftirklari ng
till solens skenbara iikning i ljus och
vi.rme under viren som ledde grekerna

till den felaktiga slutsatsen, att sryrkan
pi himlakropparnas inflytande pl oss
berodde pi i vi lket stjd.rntecken de
vistades. De kunde inte ftirestillasig att
jorden omgavs av en maktig atmosfer
som kunde absorbera lj uset frin vinterns
ligt stiende sol till den grad, att den
annars si intensivt lysande solskivan
blev bi.de blek och sval. I stdllet antog
de att solen hemtade sin lyskraft frln
s t j l rnorna  i  h immelsbakgrunden.
Tillvdxten i solens sryrka under vfi.ren
kunde dl ftirklaras med att solen gick
fr5.n ett svagtstjd.rntecken, Fiskarna, till
allt starkare och starkare tecken, Ve-
duren och Oxen.

Antikens astrologi sammanfattades
av Klaudios Ptolemaios i boken Tetra-
biblos somskrevs i Alexandria cirka 1 40
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e Kr. Den visar prov pl ett irnponerande

mln av frndighet och forslagenhet hos

antikens minniskor ndl det g:illde att ge

naturfcireteelserna en ftirklaring. Likviil

hade de ofta fel. Men det rr endi denna

naturuppfattning som alltseclan dess le-

gat till grund fror astrologin.

Astrologi ingen uetensknp
Astrologer fiamhiller ofta astrologins
llder och clet faktunr att den inte'under-

gltt nigra nlrnnvdrria {?ird-nclringar pl
snart wl tusen ir som bevis pi dess

firllkorrlighet. Det 1r intc sanr. Astrolo-

gins stabil itcr beror inte pi art den bestitt

tidens test utan drrftr att den kom att

betraktas som en religios dogrn som inte

fick ifrigaslttas" l)cn byggcr visscrligen

pl fcrrestallningar som en ging rePre-

senterade den tidens vetande rnen sorn

nu rned vfi-r un'i<lga<le kunskap mlste
kiassi f iceras som'r idskepelse.  Medan
astronomin uwecklaclcs till en aktiv och

l*vande vetenskap, fastnacle ;rstrologin i

em fixt och oftirlntlcrligt regelsysteti'r.

Astrologin har intc sorn aslronomin ft i l i t

rnecl sin tid utan har fullsreindigt tapPar

kontakten rnerJ den v.:rkligher den vil l

hreskriva"
En vetenskap karakreriseras av sitt

sltt att arbeta. f)en rniste upp$'lia bc-

.std.nrda -rillkor. l)ct vetenskapliga ar-

betssdttetgS.r ut pi an sarnlaobservationer
av ett f'enomen och forscika hitta ett
m<inster bland dern. Mrinstret kan sedan
anvindas fitr att formulera en hypotes

for upptr;idandet av fenomenet. Om

hypotesen hiller for en noggrann prov-
ning med hjelp av nya obseryationer,

kan den stilllas samnlan med andra hy-

potcjier till en teori. Om den motstir alla

ftirscik tillvederleggning upphojs den till

naturlag. Sl.dana lagar anvinds for art

beskriva hur vtrlden omkring oss fung-

erar. S3' arbetar astronomi.
futrologins regler for hur planeternas

stdllning pl himlen vid fodelsen piver-
kar vLra liv bygger pi ofullstdndiga ob-

servationer. Solen hemtar intesin lyskraft

frin stjiirnorna bakom den. f)et ir en ren
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tillf:illighet att mlnens fasvdxling sker

mecl samma period som kvinnors men-

struation. Reglerna har aldrig anpassats

efter nya rcin. Dirmed faller astrologin

som vetenskap.
Trots det vill astrologerna girna fl oss

att tro att astrologi ir grundad pi erfa-

renhet av vad som hint mlnniskor med

olika horoskop. f)et kan intevara riktigt.
Au.n om man under antiken haft tillging
till fttdelsehoroskop ftir alla minniskor
som di levde, skulle det inte ha rlckt ftir
att fr l la alla de kombinationer som

himlakropparna kan upptrida i horo-

skopet" Solen, minen och de fenr di

kanda planeterna kan inta inte mindre

In tjugotusen miliarder olika kombina-
ti<.rner med de tolv stjlrntecken och tolv

himmelshus som astrologerna anvd nder.

Si minga mdnniskor har ti l lsammans

dnnu inte existerat pi" j<lrden.

Kosmish pduerhan
Det liter bestickande nlr astrologer jim-

ftir det pist6.dda astrologiska inflytandet

med valkanda effekter pi oss frln solen
och minen som solbrrnna och upp-

komsten av ebb och flod i virldshaven.



Visst piverkas vi,ay, skeenden i kosmos.

Jorden,wingas till em stdndigt kretslopp
laingsolen pl grund avsolens gravitation.
Men vi kenner inte av solens dragnings-
kraft, darftir att den pi jorden helt <iver-
triffas av jordens egen ryngdlraft. Det
kan knappast vara solens gravitation som
ger utslag i vira horoskop

Vi reser till scidern flir att sola och
hemta krafter. Men overdrivet solbadan-
de ir inte helsosarnr. Solljus innehiller
ultraviolett ljus som fiirutom art ge oss en
kladsam solbrlnna ocksl i vilsta fall kan
ge upphov till elakartad hudcancer. Men
v5l huds kanslighet ftir solljus beror inte
pi i vilket stjirntecken solen stod di vi
foddes.

Solen piverkar oss pi" fler sC.tt. Den
pi.verkar vlrt psyke. Ner solen lyser,
kd.nner vi oss glada och upprymda.
I-jusbehandling som ersd.ttning fOr solen
pi vintern kan vara en hj:ilp mot de-
pressioner. Men virt behov avsol och ljus
bestims inte av ndr pi iret vi er ftidda.

Vid sidan av ljus utsinder solen ocksi
en strijm av atomira paniklar. Eftersom
de Ir elektriskt laddade, avlankas de i
jordens magnetfd.lt. Vid polerna der
magnetfd"ltet ir sdmst uwecklat kan de
tringa ned i atmosferen och dar lstad-
komma norrsken resp sydsken. En liten
del av dem kan nl inda ned till oss och
ftirorsaka iindringar i vi.ra arvsanlag. Men
det galler enbart ftir mlnniskor som vis-
tas i polnira trakter och horoskoper ger
ingen upplysning om dessa risker.

Vir kunskap om kosmos dr ofullstln-
dig. For bara nlgra lr sedan uppdagades
att jorden upprepade glnger i sin historia
kan ha u$atts ftir massforintelse av liv till
ftiljd av kollisioner med smllroppar i
solsystemet. Vi kommer att gora fler sl-
dana upptlckter, men vi har inget som
helst bel:gg fttr att kosmiska krafter be-
driver detspel med oss som asrrologin vill
giira gillande.

Kaannne hanihen inge t stiid
I d.g dr det pl modet aft se universum
som en helher. Det som hander llngt ute

i universum borde dl ocksl ha en fbljd-
verkan ftir oss pi jorden resonerar man.
Det :ir hir som asrrologerna tror sig fi nna
st<id ftir astrologin i kvantmekaniken.

Alben Einstein plvisade 19i5 dll-
sammans med Boris Podolsky och Nat-
han Rosen en ftirbryllande egenskap hos
kvantmekaniken. Om wl paniklar har
gemensamt ursprung och man gcir en
mdtning av en egenskap hos den ena
panikeln, skulle man i vissa fall kunna
piverka samma egenskap hos den andra
partikeln, d.ven om mitningarna ar-
rangerades pi. ett sidant sitt att inte ens
en signal med ljuscts hastighet skulle
hinna ftirmedla resulratet frin den ena
paniken till den andra. Dertastrider mot
sunr fornuft och motsigelsen gir under
namnet EPR-paradoxen efter upptick-
arna.

Den brittiske frsikern John Bell kom
1965 pi ett sdtt att avgiira om EPR-
paradoxen ar fcirenlig med verkligheten.
Med detta test lyckades den franske fr-
sikern Alain Aspect 198'2 genom mir-
ningar med en precision pi nigon mil-
jarddels sekund experimentellt bevisa art
EPkparadoxen faktiskt existerar. f)etta
experiment av Aspect har astrologerna
tagit till intakt flir att alla delar av uni-
versum, inklusive md.nniskan, st5.r i in-
tim och omedelbar samverkan. Plane-
ternas inflytande pi oss skulle endasr
vara en iterspegling av hela universums
piverkan pi solsystemer.

Enligt den mest accepterade teorin
for universums uppkomst uppstod all
den materia vi finner i stjdrnorna och
mellan stjirnorna i en gigantisk explos ion,
Big Bang, for ungefir tio miljarder lr
sedan. Tvl paniklar frl.n denna urexplo-
sion skulle mycket riktigt fonfarande
kunna samverka enl igt EPR-paradoxen.
dven om desl befann sig i helt olika delar
av universum pl miljarder lj*ttr avstf.nci
frl.n varandra, om det inte varit fcir att de
under tiden utsatts ftir allvarliga stor-
ningar frln omgivningen. I universum
der elementarparriklar stlndigt vdxcl-
verkar med varandra, kan vi inre fh
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rrpplysning om ett fenomen genom att
ohservera ett annat. Aspects experiment
kan f<iljaktligen inte liiggas till grund ftir
astrologin. futrologi har inget som helst
stcid i kvantmekaniken.

Inget s tatistis ht stiid
L"ikvel tr astrologerna fullstindigt en-
stlmmiga i sin isikt att a^strologi funge-
rar. L)e dlskar att ge rrovirdiga exempel
pi hur vil den stimmer med verklighe-
ren. De brtrkar hinvisa till en under-
siikning som stod att ldsa fcir nigra ir
sedan i den ansedda brittiska veten-
skapliga tidskriftert Nanrre att itta av
deras femton journalister var fiidda med
solen i ett och samma av djurkretsens
tolv tecken, nimligen Fiskarna. Detta dr

ett stjirntecken som passar in pi veten-
skapsjournalister, ry en person fodd i
Fiska.rna pist&s av astrologerna ha latt fbr
att ta upp nya intryck och fiirmedla dem
vidare.

Det uppseendevd.ckancle res ultatet Ir
mecl all sannolikhet en ren tillft.llighet.
Aniedningen ti l l  art undersokningen
relaterades i Natarr var just fror art visa
'ri lken utomordenrligt ciak fclrn'rlga
slunrpen har att spela .stora spratt med
sml siffror. Resultatet storL sig inte heller
i en senare tert som .:mfatteeJe 2088
journalistcr.

licir art riktigt kun na prova astrologins
pistlenden miste det till .stora statistiska
unclers<ikningar pi tusentals personer.
l)et har faktiskt ock.si gjorrs nigra slda na
arbeten. Vanligen lrar man ftirscil.:t tasta
om de astrologiska faktorer sotu *tro*
logerna plstir fr:trnjar kara"ktair ':ch be-
givning nddvlndig for framging i vissa
yrk*n ocks& verkligen i.terfinns ,rftare i
,ies.ra mlnniskors fiidelsehoroskop an i
vanligt firlks. 

'l'otalt 
har ett sextiotal yr-

ken oln tiilsaminans flcr in en kvarts
rniljon rndnnrskor urnderrcjkts rijrande
solens piats i cljurkrctsen. Flenalet yr:ken
visar en j; inrn ftdclsefbrelelning meilan
de tolv tecknen. lvlen rlct flnns nigra
y rl :e n s O ti"l fri t rt f e r e rr s tar k ir o n ce, n t rat t o n
rri i ett tecken. I ell rrndersi: lkningavsecnd<:
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5111 amerikanska och kanadensiska
bibliotekarier befanns exempelvis ett
berydande flenal vara fcidda med solen i
Vlgen. Nu kan man emellenid ftirvinta
sig att nigon grupp helt pi grund av
statistiska fluktuationer skall awika frin
de rivriga bland si mi.nga grupper. fut-
rologer har heller aldrig ftirutsagt att
Vagen skulle vara ett berydelsefrrllt tecken
fttr bibliorekarier.

Mars adlkr strid
De flesta statisriska underscikningar har
varit fcirhi.llandevis enkla och oftast en-
bart ron solens plats i djurkretsen utan
hensyn ti l l  mlnens och planeternas
stellning eller till horoskopets husindel-
ning" Ett undantag 1r de undersokning-
ar som utftirts av Michel Gauquelin, en
fransk statistiker, som sedan 1950-talet
gjort en stor insats ftir an testa astrologin.

Ett resultat av Gauquelins undersok-
ningar som rijnt stor uppmfuksamhet
var att de som uppnitr stor framging i
sina yrken oftare In andra rycktes vara
fttdda dl en viss planet just gltt upp eller
passerad scider i deras ftidelseon. Plane-
terna var olika frir olika yrken. For
idromsmin var det h{ars, ftir militdrer

J upiter och ftjr vetenskap"smin Saturnus.
Eflekren var )tterst liten. I Gauquelins
under:sbkning av 1553 franska toppi-
drortsmiln var 1i,1 procent fOdda kort
efter Mars uppging jernfon med for-
vintade 8,9 procent oin enbart slumpen
ri.rt.

I)et avgrirande fcir om de samband
sorn (iauquelin hittat ftir planeterna ir
verkliga eller enbart tillftlliga Ir om re-
sultaten stf;.r sig vid lornyad pr<ivning.
Tvi sidana helt oberoende undersc,k-
n ingar har gjons pi den s k h{ars-,:flckten
pi idrottsrnfn. I)en forsta undcrs<ik-
ningen r:tfordes i Belgien ilv eriri sanr-
rnanslutning av vctenskapsmrir kallad
Cornird Fara, och den bekr:iiiadr: delvis
G auqueiins resulta t. B elgiska idrurmsmdn
ser ilt atr fclreclra att ftidas med Mars en
bit ;iver horiso:nten i oster i likhet med
sina franska kcllegcr. Ivfen sedan upp-
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horde likheten. Den belgiska undersok-
ningen visade i motsats till Gauquelins
fler ftidslar vid Mars passage i norr in i
stider.

Den andra unders<ikningen utftirdes i
USA av en organsition ftir vetenskaplig
granskning av pisttdda <ivernaturliga
fenomen, CSICOP. Den gav ett klart
negativt besked. Amerikanska idrotts-
mln visar ingen Mars-effekt.

Gauquelin har hirt kritiserat den
amerikanska unders<ikningen. Enligt
hans uppfattning innehcill den idrotts-
min som varken tillhorde eliten eller
ut<ivade en riktig idrott. Den allvarligaste
anmdrkningen var dock att undersiik-
ningen utftims i wi etapper. Den fijrsta
ertappen lar ha uppvisat en Mars-effekt.
Man frr latt misstanken att undersiik-
ningen bygss pi till dess att effekten
forsvann.

Bedomningen av resultatet av de tre
undersokningarna ir delad. Flertalet
forskare anser an stijdet ftir Gauquelins
Mars-effekt ir otillrickligt. Gauquelin i
sin sida har alltid hillit fast vid sin upp-
fanning att samtlig a ny^underscikn i ngar
stridde hans.

Ncdcrl.agfih rctrologin
Frin astrologiskt ht"ll har man med viss
rin kritiserat statistiska undersiikningar
som alltftir enkla fcir att testa en si.
komplicerad foreteelse som astrologi.
Darfur har man fijrscikt att hitta vdgar att
bedoma astrologin som helhet. Den
amerikanske psykologen Vernon Clark
gjorde i biirjan pl 1960-talet en serie
forsok ddr astrologer hade till uppgift att
para ihop ritt person med hans rdrta
horoskop. Resultaten vickte stor upp-
mirksamhet ef tersom astrologerna

rycktes lyckas bemre in vad slumpen
ftirutsade. Men i ingetdera av fiirsoken
deltog fler dn tio ftirscilapersoner. Fcir-
sriken har darftr kritiserats frin veren-
skapligt hill fttr att framst testa astrolo-
gernas tur och inte astrologins tillfttriit-
lighet.

En ambitiiis uwidgning av Clarla

ftirscik gjordes ftir nlgra lr sedan av den
amerikanske frsikern Shawn Carlson.
Han lat 28 astrologer fbrscikapeka ut det
rdfta av tre olika personlighetsbeskriv-
ningar, varav wi. var falska, ftir inte
mindre dn 116 ftirscilapersoner enban
med ledning av deras ftidelsehoroskop.
Personlighetsbeskrivningarna var gjor-
da enligt en allmdnt erkend psykologisk
test som astrologerna ansig sig vll ftir-
trogna med. Om slumpen enban sryrde
astrologernas val av personlighetsbe-
skrivning borde bara varr tredje val vara
korrekt. Atrologerna var naturligwis
iivenygade om att lyckas langt bettre
eller i minst halften av fallen. Resultatet
blev emellenid bara 4O rd.tt, vilket dr
precis vad man kan forventa sig av
slumpen.

Trots att astrologerna t il lhijrde USAs
skickligaste, trots att de sji.lva varit med
om att utforma och godkdnna fors<iket
och trots att de sjdlvsdken havdat att de
skulle klara sig l ingt bettre dn slumpen,
si misslyckades de totalt am visa att
a^strologi har ett berdttigande.

Artr o Io gins a ttr a ht io * h, "ft
Hur kan det komma sig att astrologi
Indi itnjuter en si.dan popularitet, nir
allt pekar pi att den saknar verklighets-
underlag? Det Ir kent att mlnga mdn-
niskor imponeras av hur exakt tolkning-
en av deras horoskop till synes std.mmer
med vad de sjalva tror om sig. Vi glcimmer
lett att vi gd.rna uppfattar oss som mycket
unika med alldeles bestd.mda egenskaper
och tlnker inte pl att vi delar samma
egenskaper med flenalet i vlr omgivning.
Vi minniskor ir sl mlngfasetterade till
v5.r natur an det vore mi.rkligt om inte
en dlmlnt hillen personlighetsbeskriv-
ning ganska val skulle passa in pi de
flesta av oss.

Tron pi ett inflytande frln stjirnor-
na ir kanske heller inte sl svi.r att ftirsti
i vlr tid. Vi lever i en sammansatt vlrld
stindigt i vixelverkan med andra min-
niskoroch krafter. Vi kanner instinktivt
att vi Ir en del av en sttirre helhet. Dl:ir

i*'ffi
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det len aa acceprera att det som fcirsiggir
ute i rymden ocksi kan piverka oss pi
jorden. Vi er i d"g starkt medvetna om
att vi plverkas av minga ginger osynliga
risker i miljcin. Det medftir att vi ocksi
blir <ippna ftir att det kan finnas okanda
kraftersom kan piverkaoss frin rymden.

Praktiserande astrologer dr fullt och
fast <iverrygade om att ft;delsehorosko-
pet ger korrekt inform::i ion om en per-
sons karaktdr och livsride. Det ir sikert
si de upplever astrologin. De konsulte-
ras ju frdmst av pcrsoncr som redan tror
att stjdrnorna st].,r deras l iv och som
darftir rr beredcla art godta allr vad en
astrolog kan tdnkas se i dera.s horoskop.
Det d.r ocksi allmdnt omvittnat an asr-
rologer brukar vara goda minniskokln-
nare. Mycket av den framging de till-
skrir.er astrologin kan i stellet ligga i
dera.s Formiga att beskriva en m:inniska
prccis som denne helst vil l  att andra skall
.se henne.

Tyvarr Ir dct si. att asrrologin frller ert
behov i vin samhalle. Vi levcr i en si.
effektiv, opersonlig och ensam virld att
mlnga minniskor har svi.rt att fl grepp
o- rin tillvaro. Det dr fctr att fl r.i" pa
sina fc i rutsdt tn ingar arr  lyckas i  en
komplicerad och ftirinderlig vlrld som
mlnga sltter sin ti l l tro ti l l  astrologi. Det
ir att beklaga att de di rikar vdnda sig till
en vidskepel-.e. Astrologi karr inte tillfbra
oss ni.gon ny kunskap. Den bara sprider
en massa gamla fordomar.
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Marsef fekten vederlagd

Pa 195O-talet  g jorde fransmannen
Michel  Gauquel in (ddd 1991)stora
statisriska undersokningar ftir att prci-
va astrologin. Han fick inget som helst
stod fur traditionella a-strologiska ftire-
sti l lningar. Deremot fann han arr
md.nniskor "f<idda 

i" vissa konstellatio-
ner var civerrepresenterade i vissa yr-
kesgrupper. Sambanden var smi, dvs
overrepresentationen var liten. Efter-
som grupperna var srora var d"ndi den
statistiska signifi kansen hcig.

Det mest kanda av dessa samband er
mars-effekten: Hos mycket fram-
gingsrika idrottsmin var der nigot
vanligare In hos andra md"nniskor att
mars stod i cisrer eller i zenit vid fo-
delseogonblicket" Mars-effekten har
blivit mycket uppmd.rksammad, och
har ofta (helt felaktigt) framstdllts som
ett stcid lor gingse astrologi.

Vid en konferens i Belgien i septem-
ber 1994 presenrerades resultat.i "u "rt
oberoende underscjkning av marsef-
fekten. Fcidelsedata hos 1066 franska
idrottare och hos en kontrollgrupp om
85820 personer hade analyserars. Man
fann inget spir av ni.gon Mars-effekt.

Varifrin fick di Gauquelin sin
marseffekt? De flesta skeptiker (bl a jag
sjelv) har nojt sig med att henvisa till att

effekten kan vara en ren slumpeffekt.
Vid samma konferens lade Jan \W Ni-
enhuys frin Holland fram ett material
som gcir att vi bcir revidera vi.r upp-
fa-tt n i ng. F ci rklari nge n d r i stal I et s krivfel
i Cauquelins underlagsmaterial.

Eftersom urvdet i den nya franska
underscikningen <iverlappade med ur-
valet i Gauquelins ursprungliga studie
gjordes en genomging av de civerlap-
pande namnen. Der visade sig dl f i nnas
en del felaktiga ftidelsedata i Gauque-
lins material. I)essa kunde fcirklaras
med skrivfel, otillrackliga efterforsk-
ningar, etc. Gauquelin hade ocksi ft ir-
sokt att korrigera si.dana fel. Problemet
var emellertid att hans korrigeringar
var selektiva. Fcl som stred mor hans
hypotes hade blivit korrigcrade, si.dana
som bekrd ft ade hyporesen hade deremot
flm sti kvar.

l,ardom: I ett stort statistiskt mare-
rial kan d.ven smi. skevheter leda till
statistiskt signifikanta effekter. Att
upptlcka skevheterna i efterhand ir
ofta svi.n och mycket tidskrivande.

Kdlla: Der Skeptiker nr 1+, 1994.

Suen Oue Harusott



En svensk skePtiket
mot astrolo$in fu LGLL

Martinus Olavi Stenius, Disputation mot

asnologin, <iversatt och med introduk-

tion av Kjell Lekeby, Pleiaderna bokftirlag

1993.

Astronomiprofessorn Martinus Olavi

Stenius genomforde ir 1611 en dispu-

tation med titeln Disputatio de incerti-

tudine et uanitate praedictionum astrolo-

gicarum. Det hade formodligen varit

bittre om hans 54 teser om astrologin

genast hade ni.tt sina lanCsmln pi mo-

dersmilet, men hellre 382 Lr ftir sent in

inte alls!
KjellLekeby, som tjversatt texten, har

clessutom skrivit en utmdrkt liten intro-

duktion som srtter in Stenius skrift i sitt

btde svenska och internationella sam-

manhang.
Martin Stenius blev profCIsor i ast-

ronomi i Uppsala 5.r 1605" men sus-

penderades lren 1 509-1 610 och ersattes

dl av asrrologen Sigfrid Aron Forsiu.

{)rsaken Ir inte helt kand, men det finns

en del som rydcr pi att hans mowilja mot

astrologin var en viktig orsak. Han sus-

p;enderade-s av den starkt astrologitroen-

ite Karl IX, som isrrl lctsatt in astrologen

Sigfrid Aron l lorsius. Si snart Srenius

fhrt ri l lbaka sin bcfattning gick han - en

clryg rninari efter Karl IX's dod - till

angrepp mot astrologin i den nu oversatta

disprrtationen.
T'extens original iteten var inte sirskilt

htig. l.ekeby p&visar att flenalet fakta-

uppgifter och citat ;ir: himtade ur Otto

Casrnanns bok om a^stroiogin som korn

ut iFrankfi:n ir 1599- Stenius gickdock

langre f,n Casmann i sin krit ik av Lstro-

login. I motsats ti l l  denne tog han fullt ut

avsti,nd frln alla former av astrologi.

Dels pi grund av dema konsekventa

avstindstagandc, dels pi gnrnd av att

argumentationen dr i huvudsak natur-

vetenskaplig ocir inte ger reologin ni.gon

huvudr:oll, kenns resonemangen fbi-vi-

1 2
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nansvirt moclerna. FolrvaTr i ' terger

hlrinvid, som smakprov, nigra citat ur

Stenius disp uta.ti<ln.
Striclen med Forsius lemnade Stenius

som segrare. Ar 1619 lemnadc clomka-

pitlet i Uppsala ett utlitande till Clustav

II Adolf om Forsitr.s astrologiska verk-

samhet. LJtlitandet forefaller att ha varit

starkt piverkat av Stenius. Det gjorde en

tydlig skil lnad mellan astronomin som

"lercr om hirnlens ocl-r  st !drnornai  io; , i '

och astrologin sorn pri gnrnCvai Jf,,:r,

soker 
"spi. om ti l lkonrn,ande trr '16". I)o't: '

forra var ti l l ft ir l ir l ig, {i '  i i  ,r..rtr, ir i-r '  5ij ' i :- i

Forsius ;igancle sig i'r. ', '1r":i i"rt:iilt: { 
'}cirri,rr'

och berlr.{giig, skatl l ig- i;cL utr skritt ' :, i

f i irb juden".

St,en Or.t,: ] i,..,ls.syn
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Ur Martln Stenius bok

"Det 
finns ocksi mlnga stjirnor som

varken klan kan iakttagas eller ens d.nnu
utforskats fullst:indigr av astrologerna
men som trots detta existerar slsom
skildringar frin Amerika berlttar. Hur
uagar man alltsi gora si djarva fcirutsi-
gelser om framtiden med hj:ilp av de fX
stji.rnor vars krafter man kd.nner ndr
verkan av de kanda stjrrnorna hindras
eller fcirindras genom inflyrandet frin
andra som man inte kinner?"

"Derftir 
kan icke heller orsaken till

framtida handelser bestlmmas av det
skalet att stjernor av stjdrnbilder rycks
iterge nigon likhcr med verkligalevande
varelser i naruren ry den verkliga varel-
sens narur finns inrc i sri irnbilderna
hur mycket dessa dn har samma namn
gemensamt. Ailt detta Ir godtyckiigt
och ti l lagr av mdnniskor..."

"Och 
sfuom inre bara missbruk av alla

de andra spidomsformerna som t ex
magi, besvirjelse och nekromanti, for-
drims utan helal konsten, si. ftirkastas
inte bara astrologins missbruk utan den
forkastas som sidan w dess bruk ir dess
missbruk".

"En 
hendelse bcir icke omedelbart be-

std.mmas vara orsak till en annan d.ven
om den sker i exakt samma cigonblick
som den andra upptrider ry minga
saker kan ske och existera samridigt.
Till exempel om jag skulle b.y," benet
eller armen medan min ovd.n kommer
till mig ftljerstrax darav icke att ovdnnen
1r eller varit orsaken till min olycka.
Likaledes iven om minga sker sker
samtidigt med en sdker och noterad
stjirnkonstellation bor man likvdl icke
genast dra slutsarsen atr den positionen
har en bestimd verkan eftersom inget
rydligt gevis framtriider ftir ett orsaks-
sammanhang som for med sig j ust denna
verkan, nreclan dd.remot effektens ner-
maste orsak diiljer sig."

FOLKVE,IT T' IR I  199'

FORMANSERBJUDANDE
TILL FOLKVETTS
tAsnne

Fcirlaget erbjuder FolrvErrs ldsare
att kopa Stenius "Disputation 

mot
astrologin" till ftirminspris. Satt in
75 kronor (inkluderar pono) pi
postgiro 77 177 4-7, Pleiaderna Bok-
ftirlag, si skickas boken till dig.
(Bokhandelspriset ir 160 kronor.)

Moderna myter

Bengt af Klintberg, Den stulna niuren
(Nordstedts 1994)

Fci_r nagra 5"r sedan var jag ute och flog,
och eftersom jag var bjuden fick jag ika
Euroclass. Dl hamnade jag bredvid en
mycket vd lskreddad fiiretagsrep res enranr
som delgav mig sina kunskaper frin af-
Firslivet.

- Vet Du, sade juppien, hur araberna
gor afftirer? De bjuder Dig pi kaffe,
sedan sitter de nira inri l l  Dig hela tiden
och si de kenner hur Du luktar. Om Du
inte talar sanning indras lukten pi Din
svett, och di kdnner de det meddetsam-
ma. Dem lurar man inte iaffirer.

Nu hade jag haft fiormi.nen att under
en inte oberydlig del av mitt liv dygnet
runt ha umgins med araber -d.ven i ba-
sarmiljo. Jag visste art man i dessa krersar
ofta bjuder dven frlmmade utlenningar
pi kaffe eller te - dven di man inte
cinskar s:ilja ni.got till dem - och aft man
inte har samma insril lning ti l l  kropps-
konrakt som fti rherskade i den kulturkrcm
som sert juppien fttdas - och senare dci.
Jag visste genom mitt arbete danill till-
rickligt mycket om biologioch fysiologi
fiir att wivla pi att etniska skillnadeii
luktorgan existerar.

Jag hade oclai redan llst Rittan i

pizzan av Bengt af Kintberg. Darftr
kande jag genasr igen en urrypisk modern
vandringssdgen, eller snarare myr, denna
ging uppenbarligen en som bcirjat cir-
kulera bland affarsfolk sedan Mellanos-
tern blev ett intressant Pilt vid mirten av
sjuttiotalet. Man kan lugnt utgi. att ett
berydande antal affirsmin tidigare och
senare hcirt ovansti.ende skrcina, och att
somliga faktiskt en idag gir omkring och
tror pi den och pi en rad andra historier
med ant iarabisk tendens. Fr in USA
cirkulerades efter Gulfkriget bla den
historien om Saddam Hussein, atr han
efterkommit en fattig inkas begd.ran atr
fl sin son hem frin kriget g*orn "n
dagen darpi leverera ett paket mcd sonen
sryckad i smibitar. Det lusriga med
denna historia ir att den fcjrsta gi.ngen
berd.ttades av Herodotos pi 400-taiet f
Kr om en persisk despot, darti l l  i  wi
versioner.  En del  av dessa pol i t iska
vandringssdgner - t ex den om kuvcis-
barnen i Kuweit City som kastades pi
soph<igen av Saddam - hade ju dessutom
bevisligen sjrisatts pi en rekiambyri i
London och anvindes av president Bush
for att {h krigsanslagen beviljadc"

Cenom att ldsa Bengr af Klintbergs
.senaste bok om moderna vandringssdg-
ner, Den sru lna nj uren(Nordsted" i yg4l
kan man furvissa sig om att dcn sdgen jag
fick del av ir mycket rypisk for de senare
decenniets vdsterldndska popularml,ro-
logi. Dels handlar den om folk frin
fattigare lendcr, dels beskrivs dessa som
primitiva (att lita sig sryras av luktsinnet
dr djurens sed, inte md.nniskans) och
hotfulla (araber ir i egenskap av bestar
listigare dn vi, om in mindre intell igenta).
Andi ror det sig om en jamft;r-elsevis
godanad nidskildring.

Tigluffcrier, som nrojligen vidgat en
ungdomsgenerations perspektiv ( det
miste i varje fall ha varit nyrtigt for
ungdomar i andra delar av vdrlden att fr
t itta pi vlra unga emissarier), har rydli-
gen varit crr annar omri.de, dir man lit i t
sin i.ngest och sitt frlrnlingsskap i en ny
miljri fl utlopp'' i en ymnig srigen[ilclning.



Det rycla vara i sidana kretsar som his-

torier uppstltt om vita Thailandreseni-

rer som vaknat upp i grinden med en

njure bortopererad, fltt sin hund uPPe-

ten eller som fltt se pi di den kinesiska

polisen pi flicken sk<tt den yngling sorn

stulit deras kamera.
l)et ljugs och skr<inas alltsi idag lika

mycket som f<irut. Pi. samrna sdtt som di

man ftrrr i tiden trodde sig veta att judar

drack blod, att zigenare rovade smibarn

och ett sfigfilare var.spioner ir Tsaren 1r

det ocksi nurnera system i fantasierna.

Mycket av vandringssignerna speglar

tidens frukran och i.ngest, eller om nlan

sivil l , ellnde. Det handlar idag m)'cket

om rf,tlsla.n for att invadera-s av trcdje

vdrldens (eller, om man Ir f inne, av

Rysslands) fattiga. Andra s'igner handlar

om fru"ktan att fforgiftas av den fabrice-

raclc mat, vars framstdllning vi inte langre

kontrollerar (frin soda i kommismaten

til l  r itrhrrvuden i Yoggin) eller en

kombination av dc bida (pizzabagaren

sonl l l ter sin srid over sin produkt,

;rr '*hguntrnan i Kairo som sltter halvitna

McDonalclsburgarc, i ny cirkulation ge-

r1r-rrll illi tugga.lcr"n rnjuka och steka om

d,. 'm)"
lo'{era kornprlir.cr:il. hrlir fallet di rnl't-

bil, inirigen bcror ftr-rktan for clen mo-

ck:rn:; lclcnt,login. Lrlanda.s uPp med en

klrna. av belagci s;rnning och antar epi-

demiska fbrmer -- det bil l iga och r': i i

trcp ro'radc amalgamcts avsk,rffande som

tarirl I a gri ingsmcdel ha r s;rrrnol ikt t i l l  stor

del en sician mltbildning ri l l  grund,

kanske dven rldslan att bli sjuk av stri.l-

ningen frarnfor dataskermen (darmed

inte sagt att dataarbete ;i.r hilsosarnt, i

synnerhet inte som li jnarbete och under

stress).
af Klintbergs bok anbefalles som en

viktig kalla for att fursti och identifiera

det vansinne som medverkar i vdrldens

sryrelse, och fijr att se systemet i galen-

skapen. l)et 1r en rnodern folkbildarin-

sats vdrd att prisas, vilket nu har skett.

Hans I.raksson

Frimurarnas
hemligheter

Sverre Dag lr{ogstad, Frimureri. Myste-

rier, fellesskap, personlighetsdannelse.
Uni'rersitersforlaget, Osl o 199 4.

F 5" slutna sellskap har blivit fijrernil for si

minga spekulationer som frimureriet,

och i minga avscenden dr nog dcssa

spekulat ioner minst  i ika intressanta som

frimureriet sjalvr. l)et ir emellertid det

sistnlmnda som Mctgstad har tagit sig

an. Flans unika ti l lging ti l l  kallmaterial

och informatdrer, och hans frihet frin

respekt fu r frimurarn:Ls hemlighetsma-

keri, gor denna bok ti l l  en unil< kella om

frimurericts visen.

Urspntnget
.Allt fr irnr.ircri l iar sitt rrrspnrng i t let

cngelska systelret som k;ln dateras ti l l  5r

1717. Inget f r imurer i  i r  d ldre in s i .

(Deremot har ndstan :rl l t f irnurc:ri my-

ier om en fiertusen&rig hii;toria.)

Det cngclska. systemet har tre gradcr,
lerling, gcrs;il1 och tnristare (St. Johantre.s-
graderna). |.Ifu;ra hcigre gracler godta';

inte.  Orclenslegenderna handlar ort

nredeltida murarslj.llskap., och murares

verkryg har en framtrf,dande plats bland

symbolerna.
Fr imurer ie t  spred  s ig  snabbr  t i l l

Frarrkrike. Dar uppstod der dock redan

pi l73}-talet missnoje med systemets

tre grader. Fijr de franska aristokraterna
var inte heller murarkhder och murar-

verktyg romantiskt nog. Frimurarna

gjorrle i huvudsak wi, saker for att till-

godosc rie mer on"rfattande behoven. For

det f<lrsta utvidgade rnan systemet
"uppit" 

gcnorn att infora fler grader, fler

ritualer och fler hemlighetcr. For dct

andra knot man an fr i rnurer iet  t i l i

medeltidens riddarordnar, som Fingsla-

de sinnena mera in murars:i l lskapen.
L-,n ling rad frimurarsystem har ut-

vecklats som fcirenar dessa bida nya

principer. I'.tt av dem uwecklades av

Karl XIII vid borian av 1800-talet. Det

kallas det 
"svenska systemet", och ir helt

dorninerande i Sverige (18000 med-

lemmar), Norge (17000 medlemmar),

f)anrnark (9000 mdn), Finland och Is-

land. I)et har ocksi. en avleggare i

Tyskland. f)et dr det svenska systemet

sonr Mogstad dgnar si n detalj granskning.
I Sverige har frimureriet en mycket

stark historisk k.rppling ti l l  kungahuser"

Svr:riges nuvarande kung, lir dcn forsr*:

seclan 1700-tdct i iorl l inte 1r frimtrrare.

Graderna
Frirnureriet .{.r' ['rclt rippbvggt kring *,il:

antal 
"gradcr". N{an borjar i dcn fdrsta

grade,n, och kan sedan befbrdras stcg fbr

steg" I;or varje rry gracl lt ir man ilelra i uya

ceremonicr, och flr del av nya ordens-

hemligtretcr. i dcr svcnskasysternet f inn-.

dct toiv gradcr, av vilka cien hogs-i erl-

da^st r,rp;rbirs av rcir,- ' lscns hcigstc lcdar., f i

respckt ivc land).
Varjc grari [r;rr sina srirskilda invig-

ningsr i t r ra icr .  r ' r ( -n1 uv dessa har gcrt

uprphov t i l l  en i rc l  deI  rvktc.sspr i t in ing,  t

ex den i tredje grarierr ci; ir nvkomlinqcrr

.ska l igga i cn l lkkist:r. Mogsracl itcrger d.:

exakta ritualerna - t i l i  .sror f irrf iran {rir

f r i rnurarna, sonl  v i l l  at t  var je invig-

ningsrirual ska komma som en iiver-

raskning och en stor upplevclse fbr den

som ska genomgi den.
Vid invigning ti l l  dcn .lttonde graden

slls frimurarcn ti l l  r iclclare och ikledes en
"tempelriddardrlkt", sofn hzrn sedan ska

bara vid alla mijten i graden. Han .{br

ocksi en egen vapenskold, som hangs

upp i kapitelsalen (den sal der mcitena i

de htrga graderna hills. f)en dr srangd ftir

andra frimurare). Nar en riddare dijr

flyttas hans vapenskold till ordens kapell
(som inte heller flr besoi<eus av dem med

lagre grad. Frimurare av legre grad en

den i.ttonde hills t o m olcunniga om att

orden har ett kapell.)

Den hemliga graden
Det har lange funnits rvi tiondegrader,

dels den 
"offentliga" och dels en hemlig
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Svensk prast i frtnturarn^tun-
derrng

vars existens bara innehavarna kande till.
Endast en del av dem som fltt den of-
fentliga tiondegraden blev invigda i den
hemliga tiondegraden. De ovriga fick
inte ens vetskap om dess existens.

Interna diskussioner om detta hem-
lighetsmakeri ledde till att man i Sverige
pL1970-talet ville avskaffa den hemliga
graden. Det togs upp forhandlingar med
de norska och danska frimurarna om arr
finna en gemen.sam liisning. Detta gick
dock inte, utan man gick skilda vdgar. I
Sveriges tillampas den hemliga graden
inte sedan 1984.1 Norge och Danmark

FOLKVETT NR r  rgg '

finns den ddremot kvar i sitt ursprungli-
ga skick.

I invigningsritualen till den hemliga
tiondegraden dricker man av en vitska
som innehi.ller blod frin allasom tidigare
fftt graden, och avslutar med att den
nyblivne medlemmen sjdlv lemnar blod
till blandningen. (l Sverige ftjrsvann
denna ritual nlr graden avskaffades. I
Norge genomfors sedan siuter av 1970-
taler endast en symbolisk blodblandning.
Orsaken Ir fruktan ftir sjukdomar som
sprids genom blodsmitta.)

i Sverige tar frimureriets hemligheter
slut i den nionde graden. Den tionde
graden er (lilaom tidigare) en heders-
bcrygelse som inte bar med sig nagra nya
hemligheter, den hemliga tiondegraden
d.r avskaffad, den elfte och den tolfte Ir
imbetsgrader"

Fimurarmiite
Frin och med den i.ttonde graden tar
logens prdster hand om de rituella (l i-
turgiska) uppgifterna. Frin och med
denna grad flr ocks5. kristna idder en
berydligt ctkad roll iden blandning av bl
a kristendom, asrrologi, kabbalism och
rosenkorsmysticism som frimureriet.s
ordenslegender och ovriga leror bygger
pi .

Prdster blir inte heller dubbade ti l l
riddare i ittondegraden, uran genomgir
en ceremoni som i mycket pi.minner om
den prdswigning de redan hargenomgitt
for sitt egentliga prdstimbete. Vid fri-
murarceremonierna bar de inte sina
vanliga prdstkldder uran slrskilda dm-
betsklader med frimurarsymboler.

De hcigre logerna besti.r alltsi av
riddare och prdster, dvs de bida fralse
sti.nden enligt en lldre tids ordning

Miitesordning
Frimurarnas moten fongir efter ett strikt
rituellt mcinster som vdsentligen hand-
lar om invigningen av nya medlenlmar
till respektive grad. Miitesrummen dr
rituellt smyckade, olika alltefter graden.
Under sjdlva morena finns inga mcij l ig-

heter ftir medlemmar aft yrrra sig annat
in nd"r de har rituella uppgifter. Diremot
ftster man stor vikt vid att mcitena ska
ftiljas av en gemensam miltid, d:ir de
mera informella samtalen dger rum.

Nigra beslut fattas alltsi inte pi mo-
tena. Nigra demokratiska fora finns inte
i frimureriet. All makt ligger hos ordens
h<igste ledare, dess "stormdstare"" 

Stor-
mdstaren v:iljs pi livstid av Stora Ridet,
som besti.r av alla frimurare.som upp nitt
den elfte graden. Sedan han valts Ir han
envildig. Det dr han som fattar alla be-
slut som behciver fattas och som tolkar
sivil statuter som lerosatser. Hans beslut
kan inte <iverklagas, och han kan inte
avsettas.

Denna genuint diktatoriska makt-
struktur var inte sdrskilt egendomlig nlr
orden grundades, men den rer sig tim-
ligen antikverad i jemforelse med det
moderna organisationslivet i Sverige.

P er s o n li gb e ts dan an d e ?
Mogstads bok ger ett bettre underlag dn
vad vi haft nigonsin tidigare art bedcima
om frimureriet har nig;ot berittigande.
Frimurarnas frdmsta argument c.r att
deras verksamhet ir personlighetsda-
nande och leder ti l l  individuell uweck-
l ing.

Bedrivs personlighetsdanande verk-
samhet b:ist i en diktatoriskt sryrd orga-
nisation bestiende av vuxna mdn som
leker riddarlekar och skrlckkammar-le-
kar?

Det beror pi vilken sorrs personlighet
det ir man vil l  dana.

Suen Oue Hansson
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Slut p& stiid till UFF
Insamlingsorganisationen UF F, som sti.r
den s k Tvindsekten mycket nira, har
hinills ftn st:illa upp sina kledcontainrar
gratis pl Stockholms gator. Nu har kom-
munen tagit reda pi mera om UFF och
kommit framtill an "rcirelsen 

inte lengre
ir ideell", berdttade garu- och frstig-
hetsborgarridet Annika Billstrom (r) ft;t
Dagens Nyheter (5ltZ 1994). Darfor
miste de fonsettningsvis betala ftir atr ha
kledcontainrarna pi. stans mark.

Liinsam vadslagning
Aftonbladet (201 12 1994) rappofterar
om nigravad som man kan gora hos den
engelska bookmakerfi rman \Will i am H ill.

Sll vad om aft Elvis Presley i,terfinns
vid l iv under 1995 - du flr 500-falt
tillbaka om det hender.

Sli vad om arr Loch Ness-odjuret
iterfinns vid liv under 1995 - tven di frr
du 500-falt t i l lbaka om det hinder.

Sii vad om arr trkebiskopen av Can-
terbury under 1995 bekrlftar att Kristus
irar l.terkommit t i l l  jorden * du ffr I 000-
falt tillba.ka r'lm det hlnder.

Sli. varl om arr en brittisk tennisspe-
iare vinner antingen herr- eller clam-
.sinseln i lVimbledon sommaren l g95 -
,di '*n dl. {tr drr 1000-ra.lt t i l lb:ika om der
intrlffir.

Slut l igen: Sl :1vad om artElv is Presley
under 1995 kra^schlandarett LIFO il.oc-h

Otur Du'  , " \ rvr- lLLrR

Tr gT' jei 'J fr  rJ, Kor* Mc R

f AJ 9vAG Ltrj>ARE rtrr

tr br<'Lb RA fa t ic ers

\ "  #rtmoeNrDe
!! ( ..-\ .."

\ :  1 \  
' \

\ /' \ f ' ,  1\ /)  i  I\ t  - \ '  f . '  
' , - ,  i

('' , e'; ;\
, , -
\ _/:--
,rffi*ttl
qf te ' "

Ness och trdffar sjciod juret - du flr till-
baka i4 miljoner ginger insatsen.

Man kanske skulle srarra vadslag-
ningsfi rma. Paranormala hendelser ver-
kar att vara en bra specialiter.

Statsunderstiidd htrxa
I vilker europeiskt land bedrivs hexeri
med statsu nderstod? Rett gissat: Sverige.

I.en nedlagd lanthandel ibyn i,inglcit
pi Oland bedriver den 22-fuiga h:ixan
Ulrika Hevre sina magiska konster nrecl
hj;lp avem starra eger-bidragfrin arbets-
fijrrnecil ingen i Borgholm.

For t idningen Arbetet  ( l2 l t  l9%)
berlttade l-{Ivre att hon har varit ha.xa si
l inge hon kan minnas. Nlgra svririghe-
ter att fl stanbidrager hade hon inte haft,

men hon hade fltt avslag frin Kvinnliga
Fciretagarfonden. "De 

ryckre arr det var
ft ir annorlunda."

Eller var de mi.nne svi.rare att ftirhdxa
d.n arbetsform edl i ngcn?

Astrologi i Kreml?
D age n.r Aly ltetn \9 1 2 19g1) rapporrerar oi i'
en art ikel  i  sJr . r i  ryska dagst idninger l
Komsomolskaja Pravcla. Enligt denna ska
Jeksins s,{kcrhetsrj lnst ha ti l lging ti l l  em
helt tcam av a^strologer. Det dr deras rld
som gor art Jeltsin si ofta srl l ler in resor
och framtrid anden. Samma kdl la gci r iven
gll lande att spirit isriska seansef nyligen
har anordnats i Krcrnl.
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Ar evolutionsteorin
rasistisk?
Under sommaren 1994 ftirdes en in-
tressant debatt i Svenska Dagbladet. Den
inleddes med att prdsten Christian Braw
plstod att evolutionsteorin dr en grund
ftir blde antisemitism och rasism, och
darftir skulle det vara farligt an lera ut
den iskolan.

Braw hade i huvudsak tre argument
ftir sin plstiende.

Fcir det flirsta nrenade han att evolu-
t ionsteor in utpl lnar gr lnsen mel lan
minniskor och djur pi ett sdtt som frr
vissa minniskor att behandla andra raser
som ldgre stS.ende djur"

Braw menade atr det enligt Darwin
rider samma lagar lor md.nniskor som
ftir svinavel. Som professor Marianne
Rasmusen pipekade i en replik rider det
ingen biologisk skil lnad mellan mdn-
niskoroch djur, men det finns en kulturell
skillnad som lemnar plats ftir humanism
och god etik.

Lite annorlunda fbrmulerat si skulle
man kunna sd.ga att visserligen ir mdn-
niskan ett djur men det hindrar inte att
vi behandlar dj uret mlnn is ka annorl unda
in djuret gris, pi samma sitt som vi
behandlar djuret hdst annorlunda In
djuret kackerlacka.

Och inte nog med det, insikren om
att vi dr ett djur torde ej, som Braw rror,
leda ti l l  att vi borjar behandlar minnis-
korsi.mre,'som djur', utan snarareti l l  an
vi bcirjar behandla djuren mer vtrdigt.

Fcir det andra ansig Braw an begreppet
'survival 

of the fittest' skall tolkas som
den starkes ritt att utplina den svage,
och dema liter onekligen som nazism.

Docent Gabriel von Euler pipekade
dockatt detta inte ir en korrekt tolkning
av evolutionsteorin. Enligt denna Ir
nimligen den som 1r bra pi att finna
ftida, bra pi att fortplanta sig o d fram-
gingsrik, och detta dr inte detsamma
som aft vara stark i vare sig nazistisk eller
annan mening.

Eller som antropologen Helen Fisher
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skrev ien bokom evolutionen, de fatriga
i Afrika dr mera'fit' en vi rika i Noreu-
ropa eftersom de pi grund av srora
barnkull ar sprider sina gener bettre! Med
andra ord: 'fit' har ingenting att gora
med att vara stark.

Och aven om Braw hade tolkat be-
greppet ritt si hade det aldrig fdljt nagot
moraliskt ur detta. Eller som redan Kant
skrev, bor foljer ej ur dr!

Sedan skrev Braw att det frimsr var
hos l)arwins vd.n Herben Spencer som
rasistiska tankar uwecklades. Men detta
1r ju inget argumenr mor evolutionste-
orin utan endast ett pistiende om hur
Darwins vd.nner var. Andi dr det vid
detta, 'guilt 

by association', som Braw
mest uppehiller sig.

Men att flirkasta evolutionsteorin bara
for att Darwin hade rasistiska tankar
pi.minner om ndr naz.isterna forkastade
relativitetsteorin bara for att Einstein var
judcl

Eller som teknologie l icentiat Eskil
Block undrade om Braw lorkastade
Newtons vetenskapliga arbete bara fcir
att Newton var en religios sekterist vars
kollega Leibnitz lorsorjde sig pi att ftir-
falska ryska smi.furstars stamtrid.

Fcir att visa pi ett samband mellan
evolutionsteorin och rasism var Braw
alltsi wungen att ftirst missfcirsti evolu-
tionsteorin. Och vad kan vi lera oss av
detta? Att evolutionsteorin ir farlig an
ldra ut i skolorna? ...Snarast dr det som
Gabriel von Euler skrev, 'att 

ge svenska
skolbarn biologiska kunskaper och ctt
vetenskapligt tankande lr snarasr ett sdtt
att mowerka rasism'.

Artiklarna var publicerade i Svenska
Dagblader 2217, 3017, 31i7,  618, 818,
13 /8  samt  14181994.

Sektfakta p6 Internet

De som har ti l lging ti l l  Internet kan fl
information om kulter och piwingad
"mind 

control" via en databas pi Inter-
ne t .  Databasen har  e -mai ladressen
factnet@rmii.com.

De som har ti l lging ti l l  World Wide
Web kan ni hemsidan via
h ttp : //www. acmeweb. coml factn et.

Databasen drivs av en organisation
som heter FAC'i 'Net, Fight Against
Coercive"factics Network. Jag vet inre
vilka personer som driver den, men de
ginger jag varit inne idatabasen, har den
gett ett sericist intryck. Organisationen
dr icke-kommersiell och man kan rogga
in sig gratis ett antal rimmar, men man
ftirutsdtts betala en viss avgift om man
fortsdtter att anvd.ndadatabasen. I denna
finns materid om kulrer, sekrer och Iik-
nande organisationer. Man sdger sig vil ja
arbeta for att framja mlnskliga rdrtigire-
ter genom undervisning och oppen dialog
om de frigor som rijr sekterna.

Bo Schenknan

Sam Fraruson



Sitter sielen fortfa rande

"Elallergi" och "amalgamsjuka" henger samman med
att vi inte gdrna accepterar psykiska orsaker till att vi er
sjuka, menar i denna artikel Lennart Friis, som 1r ldka-
re vid avdelningen for arbets- och miljomedicin vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Varfcir har man separerat kroppen frin
sjdlen? Somliga ser sjdlen som nagot hcigre
som anvdnder kroppen bara som ett
tillf:illigt skal i vintan pi den fonsatta
resan till ett hcigre tillstind. Cartesius
gjordeskillnad pi ande och materia. Det
var endast md.nniskan som bestod av
bide sj:il och kropp, rnen dessa delar
horde fortfarande till skil da verkl igheter.
Denna itskillnad stlller till skada for
minniskors hdlsa idag.

En integrnat slstcm
I;ikare slis av och till av hur svi.rt en del
minniskor kan ha att acceptera den
koppling som finns mellan det vi kallar
sjal eller psyke och de kroppsliga funk-
tionerna. I ett biologiskt/naturveten-
skapligt perspekri'., finns det egentligen
ingcn anledning att betrakta psyket som
nigot fristiende frin kroppen. Tvdrtom
si fcirsvi.rar en separation forklaringen av
minga vanliga tillstind. Ett systernteo-
retiskt synsd.tt underlettar fcirstielsen av
rni.nga reaktionsmoster hos oss md.nnis-
kor. I en sidan modell kan man se sjelen
eller psyket som en av minga funktioner
i kroppen. Virt psykiska tillstS.nd blir di
beroende av kroppens tillsti.nd. Dessut-
om sker en iterkoppling si att det psy-
kiska tillstlndet piverkar kroppen genom
centrala nervsystemets kopplingar ut till
kroppen via nervtridar och hormonsys-
tem. Systemet ir dessutom iippet, d v s

piverkbart av yttre stimuli. Alla vira

sinnesintryck,  s ln,  hcirsel ,  beror ing,
smd.rta, lukt, smak etc piverkar systemet.
Eftersom vi Ir komplicerade sociala
varelser kommer vi oclai att vara bero-
ende av piverkan frin andra minniskor.

r8

Dessutom har vi en ftirmiga att sja.lv-
strndigt tolka situationer, och d:irftir
kommer de egna grundfcirutsdttningar-
na och tidigare upplevelser ocksi att
sryra systemet. Hela detta nystan av
kopplingar ir sv5.roverblickban, och hur
en viss minniska reagerar i en speciell
situation kan vara nast intill omcijlig att
fcirutse. Vi kan darftr ocksi fiirsti att
olika individer reagerar p5. helt olika sltt,
vilket bor bjuda till en stor odmjukhet
nir man diskuterar varlor vissa minnis-
kor inte klarar av t ex anstringande ar-
betssituationer eller till och med kemis-
ka eller fysikaliska exponeringar i miljiin,
medan andra hanterar situationen utan
probiem.

Homeostasen - dm inre baknsen
Som alla framgingsrika biologiska varel-
ser har mdnniskan en frirmlga att upp-
ratthilla en inre balans i kroppsfunktio-
nerna med kompensationsmekanismer
fcir ytte pi.verkan (homeostas). Vi ater
nd.r vi blir hungriga, dricker nir vi blir
tcirstiga, sover ndr vi blir trcitta, drar
undan handen nir vi brinner den erc.
Til l  kompensationsmekanismerna rdk-
nas ocks5. en mlngd frsiologiska funk-
tioner som t ex njurarnas och leverns
formfua am bryta ner och utsondra olika
gifter och immunf'cirsvaret som bekem-
par frf,mmande organismer och dmnen
som trlnger i kroppen. En viktig meka-
nism som vi ibland glcimmer bort att
nlmna i dema sammanhang Ir den nor-
mala stressreaktionen; den som gor oss
beredda att fly eller strida vid fara. Dessa
reaktioner ir styrda av det sympatiska
nerysystemet, en del av det autonoma

nervsystemet som vi normalt inte kan
kontrollera medvetet. Hiret reser sig i
nacken, musklerna spdnnes sl att man i.r
beredd ftir flykt eller kamp, blodomlop-
pet sryrs om si att man ska ftirlora mindre
blod genom eventuella si.r, matsmdlt-
ningen sltts pi sparliga ftir att hushtlla
med energi fbr stunden, pupillerna vid-
gas for att man ska se bettre, andhemt-
ningen ijkar och hjanat <ikar takten fiir
art iika transporten av syre. Allt dr i.'n-
dami.lsenligt vid en verklig fara. De av
v5.ra lorfader som var anpassade pl dema
sitt hade storst chans att <iverleva och
ftira dessa egenskaper vidare till oss.

Biologins miite med dagens samhiillz
Vad hander idag i virt trygga Sverige?
Dessa forsvarsreflexer som vi normalt
inte sryr iiver sjdlva fungerar fortfarande,
men v5.ra faror dr av en helt annan natur
an fijr nigra hundragenerationer sedan"
Rentorna stiger och vi har inte rld att bo
kvar i villan. Den nye chefen pi jobbet

planerar en omorganisation, och mina
arbetsuppgifter kommer att ft irsvinna.

Jag hinner inte med allt jag skulle gcira pi
semestern. Listan kan giiras ling pi ex-
empel som pi ett eller annat sdtt pressar
och ibland hotar den ridande tillvaron.

Hur reagerar vi? Dels kan vi som
tlnkande varelser reagera genom att
analysera situationen och agera kon-
struktivt, och det 1r vil sl vi alla helst ser
oss sjdlva. f)et 1r vdl den idealbild som
finns i samhallet, och den duglige sam-
h:illsmedborgaren fo rvintas folja denna
norm. Alltfc;r ofta rlcker dock inte vir
kapacitet, och di tar de ursprungliga
mekanismerna iiverhanden. Det ir bara
det att det inte 1r srrskilt dndamilsenligt
att giira sig beredd att springa eller slfus
om man har sv5.rt med t ex rdntor och
amorteringar. Mojligen kan det vara
indamilsenligt ftir att hinnamellan jobb

och dagis om man gir eller ryklar. Men
hur 1r det om man krir bil? Det som
hender i kroppen vid en stress som inte
flr det naturliga frsiska utloppet kan vi
uppleva som olika kroppsliga sensatio-
ner.
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i tallkottkortel n?
Synnptom
Muskelspinningen kan leda till smdr-
tor, huvudvlrk, skakighet, tryck iiver
brtistet, klumpkansla i hdsen, ostadig-
het (vilket kan kdnnas som yrsel).An-
dra upplevelser Ir hjartklappning,
upplevelse av andntid, orolig mage, vd.rk

i magen mm. Kort sagt kan man fl en
mlngd olika kroppsliga symptom. Nu
Ir det ju sl att dessa kroppsliga symp-
tom ocksl kan vara tecken pi nigon
kroppslig lkomma, och de flesta ir
medvetna om att de kan finnas ocksi
vid allvarliga sjukdomar. Dessutom fl.r
man olika psykiska symptom: man
kanner sig trcitt, sover diligt och sin-
nesstdmningen sdnks. Det Forsd.mrade
psykiska tillstindet gor att man d.nnu
ld t ta re  uppml rksammar  de  o l i ka
kroppsliga symptomen. De grundlag-
gande orsakerna till stressituationen kan
av olika orsaker vara ftirdolda for indi-
v i d e n .  D e n  s o m  u p p f a t t a r  s i n a
kroppsliga symptom men inte forstir
de grundldggande orsakerna hamnar i
en konfliktsituation. Hon upplever
hotande symptom utan att finna en
forklaring. De kan di upplevas som
innu mer hotande, och man hamnar
Iett i en ond cirkel.

Si sminingom hamnar minga i
dennasituation hos ldkaren pigrund av

de kroppsliga symptomen. Om det Ir
en samvetsgrann ldkare, si lyssnar denne
och undersijker noggrant. F<irutsatt att
det inte finns nigon samtidig kroppslig
sjukdom kommer lakaren inte att finna
nigot awikande som krlver eller kan
behandlas med mediciner eller andra
medicinska ltgirder. Mcij l igen kan
stressen ha utlcist ett hogt blodtryck
som di riskerar bli behandlat med
mediciner. Den bakoml iggande orsaken
kan ibland vara enkel att inse, och ib-
land kan lekaren tillsammans med pa-
tienten plvisa den. Ofta ir dock de
grundl:iggande omstdndigheterna ftir
komplicerade flir att de ska kunna ge-
nomskldas vid nigra medicinska kon-
sultationer, och ibland blir forklaring-
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en att 
"det 

d.r nog nigot psykiskt som
orsakar dina besv1r". 

"Jaha, 
nu dr man

psykfall ocksi!" dr en inte ovanlig reak-
tion hos patienten. Patienten lr nog fcir
det mesta ftir anig for att sdga si till
doktorn, si doktorn kenner sig ncijd
med am tro an han lyckats lugna patienten
genom att informera om att det inte
fanns nigon farligsjukdom som behciver
behandlx. Kvar finns en minniska som
fortfarande mir di.ligt, kanske rentav
sImre.

En ond cirhel hanfirstiirhas
En grundorsak till att lekarkontakten
slutar pi detta sitt Ir den bild av en sjil
och en kropp separerade frin varandra
som fonfarande 1r vanlig. Det d.r inte
bara allmdnheten som agerar efter denna
ofullstindiga modell. Tyverr sker det
ocksi inom sjukvirden. Vad hender nu
om man fonfarande mir kroppsligt di-
ligt, och inte accepterar att det ir psy-
kologiska reaktionsmcinster som ligger
bakom besvdren? Det ir frrllt logiskt i en
sidan situation ftir individen atr fomsf,tta
scika orsaken till sitt diliga vdlbefinnan-
de bland lttre orsaker. I en del fall rr den
drabbade fonfarande overrygad om att
hennes tillstand ir orsakat av nigon all-
varl ig kroppslig sj ukdom eller ftirgift n ing.
f)etta [r grogrunden till flera spridda
furestdllningar om faktorer i den yttre
miljcin som orsak till diverse ospecifika
tillstind, trots att det i dagens medicin-

ska och toxikologiskavetenskap inte finns
stcid for dessa. LInder 1940-alet fanns i
Sverige nigot som kallades "gengassju-

ka" som std.mmer in pi detta slag av
tillstind. Idag har vi bland annat 

"elal-

lergi" och 
"amalgamsj 

uka".

Tallhotthiirteln
Det her med tallkottkiineln di? Om
sj?ilen ir n5.got sirskilt for sig, ir det med
litet naivt ti.nkande naturligt att den ska
finnas nigonstans. Enligt Cartesius sit-
ter sjilen i tallkottkoneln" Enligt elaka

rykten bevisa^s det av att inget hender
mlnniskan om man opererar bon kiir-
teln!Nu vet vi bettrc om tallkottkoneln.
Den har viktiga funktioner, men dr
knappast slte fijr det rnan kan kalla sjl-
len. Kcineln dr inblandad isryrningen av
sijmn och sinnesstdmning. E,nligt det
systemteoretiska synsdnet fi nns i nget skdl
att placera sj iilen/psyket nfu onstans, utan
den dr en abstrakt firnktion som finns sl
lange hjarnan firngerar. Man skulle kunna
sdga att dess egenskaper dr andliga...

[.ennart Friis
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Roswellincidenten
ftirklarad

Ett av de mest omhuldade ufo-fallen Ir
den s k Roswell-incidenten. Det brukar
havdas att ett ufo stortade i Roswell, New
Mexico i USA, ir 1947. Metallfiiremi.l
frl"n platsen har visats upp, som pistis
hdrrora frin den stcinade farkosten. Dess-
utom plstls det att den amerikanska re-
geringen ska ha tagit tillvara frlmmande
kroppar.

Somliga ufologer har t o m plockat
fram 

"hemliga 
regeringsdokument" som

bekriftar att utomjordingar kraschade i
Roswell. Philip Klass och andra kritiker
har ernellertid l1,ckat.s visa att dokumen-
ren var ftirfalskningar.

Men vad var det lor konstiga metall-
foremil som man har funnit i Roswell-
trakten? Hittills har skeptikerna trott att
de var rqster efter en viderballong. Detta
har emellertid visat sig vara fel. Man har
nu kunnat visa art de hdrstammar frin en
ballongburen konstruktion som ingick i

ett mil irrirt projekt, 
"Project 

Mogul".
Pro jektet syfiacl,: till att anvd.nda bailonger
lcrr att uppticka kirnvapenprov i Sovjet-
unionen.

Nu skuilc man kr,rnna tro att upp-
td.ckten av dcrta hinclrades av det militlra
hemlighetsrnakcriet. Men faktiskt inte pi
mycker lange. Arkiven fr in "Project

Mogul" har inte varit hemliga sedan borjan
av 197}-raler" Det var frjrst nyligen som
ett par ufologer, oberoende av varandra,
kopplade samrnan en ftirsvunnen och
aldrig &terfunnen 

"Mogul"-ballong med
Roswell-incidenten.

(K:illa: Skeptic UFO Neutslexer nr 30,
november 1994)
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Arets folkbildare
och hrets fiirvillare
Till irets folkbildare L994 har Bengt af Klintberg utsetts av foreningen
Vetenskap och Folkbildning. Han ftr utmdrkelsen fror sin upplysnings-
verksamhet mot mytbildning och fiordomar.

For allmdnheten dr Bengt af Klintberg kand sorn mannen som lert oss
att bli rnera skeptiska mot rykten och tidningsankor. Hans kanske vikti-
gaste insats i folkbildningen f,raffvarna mot invandrar- och frirnlingsfie ntliga
rykte n. De flesta skolbarn vet i dag aff "rltta nipizzan" och "potatisodlingen

pi vardagsrumsgolvet" inte dr nigra sanningar utan bara "klintbergare".

T'ill flrets ftirvillare 1993 utsigs samtidigt Lotta von Arnold for sina
insatser for att sprida myter och vanforestdllningar, nu sena.ste ge nom den
s k Peace in mind-festivalen.

Arets folhbildare:
1957 Hans Rehnvall for sina populervetenskapliga TV-program.
l gSB Klas Fresk for sina insatser ftir Tom Tits expe rime nt i Sodertilje.
1959 Gunnar Rossell for sin medicinska journalistik.

1990 Skahnan (tecknad av Rune AndrCasson) For sina avslojanden av
Fordomar och vidskepelser.
1991Bodil Jonsson som avmystifierat frsiken och gjort den begriplig.
1992 Peter Paul Heinemann lor sin verlaamhet som radiodoktor"
1993 Flans-Uno Bengtsson For sin flormiga att forena god underhill-
ning rned pedagogik pi hogsta nivi.

Arets fi;ruillrtre:
1987Dag Stilsjo for sina okritiska 

-lY-program 
onr bl a evighetsmaski-

ner, slagmtor och fornsvensk historia.
1988 Arnelia Adamo lor den okritiska journalistike n i Aftonbladets

sondags- och hdlsobilagor.
1959 Den statliga alternativmedicinkommittCn som avstod frin att ta
reda pi vilka positiva och negativa effekter som olika behandlingsm€to-
der har.
1990W4 fcir programserien "Sjunde sinnet".
l99l Jens Tellefsen som spridit vantolkningar och missforstlnd om

frsiken.
1992 Catrin Jacobs for sina okritiska TV-program om astrologi.
1993 Sassa Akervdl For sin programserie om det overnaturliga i TV3.
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