Budbasarefrin universumr
medlemsmiitei Stockholm
Tror de flesta minniskor aft ashonomer t.ex. vid Uppsala universitet - arbeter med
astrologi?
Det hivdade i alla fall professorBengt
Gustavssonfrin Astronomiska observatoriet
i Uppsala pl Vetenskap och Folkbildnings
medlemsmiite den 12 decemberi Stockholm.
Bengt Gustavssonoch forskarstuderande Dan Kiselman talade under rubriken
"Budbirare och budskap frin universum skall vi strunta i iivertro och spekulationer?".
I Bengt och Dan tog i tur och ordning upp tre exempel
pd hur astronomin fdr bilda fond for pseudovetenskap:
astrologi, ufos och spekulationerna om betlehemsstidrnan.
Vilka argument vdlier en astronom av facket mot
astrologin?
- Att den dr sAtrdkig, foreslog Dan Kiselman.
Det finns ofantligt mycket mer spH'nnandei planetsystemet- som filmerna frdn Voyager-sondernavisar
- dn alla astrologins bdkiga "forutsdgelser".
Be.gt Gustavssonforeslog foljande argument: de
mdrkliga slingrande rorelser som planeterna gor pA
himlen framstod sdkert for viira forfdder som mystiska
och betydelsefulla. Att man forsokte tolka derasbetydelse var kanske inte sd konstigt.
- Idag kan en tolviring Aterskapaplaneternas
rorelser pd en hemdator. Det Ar det enklasteav alla
"urverk" inom fysiken.
- Att tro att rnipd ett avgorande sdtt iir kopplade
till detta dr den mest mekaniska mdnniskosyn iag
kAnner till.
Ett annat argument som kan tas upp iir Pluto, som
upptdcktes 1935och alltsd inte finns med i astrologin
fore detta datum.
- Holls det moiligen ndgon stor astrologisk
vdrldskonferens pi 3O-taletom tolkningen av Plutos
stdllning? undrade Bengt Gustavssonretoriskt.
PA30-talet trodde nun att Pluto var en stor
planet. Idag vet vi att den iir sa hten att den inte bor
kallas planet. Om den fdr vara med varfor inte de
andra.smAplaneternaeller mdnarna?
Ar astrologin skadlig?
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- Den 6r irriterande, menade Dan Kiselman.
Men det dr svdrt som astronom att frammana nAgon
stone upprordhet for astrologin.
Astrologin forefaller iu mycket populdr. Men tror
man verkligen pA den,eller ser man pA den som mer
eller mindre en forstroelse?
-lagtror inte att allmiinheten skulle acceptera
om statsministern sade"nu ska vi hoia skatten - eller
forklara krig mot Norge - for att mdnen stdr i det eller
det huset", trdvdade en av ihorarna.
Ytterligare en aspekt dr att astrologin - som all
aruun pseudovetenskap- dr auktoritlir. Astrologer
"den eller
som interviuas framhiller regelmdssigtatt
den sortensastrologl ar inte serios".Ddremot hor run
inte n{gon astrolog berdtta om vilka andra storheter
inom fdltet han stodier sig pA. Var och en vill framstdlla
sig som hogste och ende guru. Det banar vdgen for t.ex.
"oforargliga" astrologer.
en Hans Scheikeiiven bland

UFOs
Finns UFOs?fa, svaradeDan Kiselman och Bengt
Gustavsson:det finns iinnu intressantafenomen, som
inte dr grona mdn. Klotblixtar t.ex. dr mycket dAligt
utforskade. Det kat it finnas andra fenomen som ocksd
ir oforklarade, for att de 6r sd slillsynta.
Sven Ove Hansson pd,pekadeatt mdnga UFOloger i siiilva verket 6r forskarbegdvningar, som arbetar
mycket noggrannt och mAlmedvetef rapportblanketter
och statistik kan till och med vara biittre dn i serios
vetenskap.Kort sagt iir det frdga om mdnniskor som
skulle kunnat bli mycket hdngivna forskare pA en ickepseudovetenskapligbana - om de bara spdrat in rdtt
frAn borian. Det reser frAgan:vad har samhdllet for
vettigt att erbiuda som kan fdnga upp forskarintresserade ungdomar?
Ar UFO-login skadlig? Tror man pi utomjordlingar bl ir kon spirati onsteorier ound vikli ga, pdpekades
det. Goran Bengtsson hdnvisade till det pseudopsykologiska kvacksalveri som fallet Whitley Streiber dr
exempel pA;rpp"nbarligen ytterst skadligt.
Slutligen Betlehemsstidrnan.Katalogen over
mof,i ga astronomiska forkl aringar till Betlehemsstidrnan iir ld.g - men egentligen dr hela id6n galen frdn
boriu..For religionshistorikerfinns inget tvivel om att
stjdrnan dr en myt, inte en konkret hdndelse.
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