Fortell meg stjernetegnet ditt
– og jeg forteller hvem du er!
Alle vi som steller med astrologi vet jo
selvfølgelig at stjerne tegnet vi er født
under kun er en liten del av hele bildet.
Likevel er det fasinerende at så mange
mennesker nettopp er opptatt av
stjernetegnet sitt. Visste du at 98, 3 %
av alle nordmenn vet hvilket stjerne
tegn de er født under?
I hvert fall hvis vi skal tro at den
undersøkelsen jeg gjorde i Vestfold i januar
2009, er representativ for hele landet.
Jeg skal ikke påstå at den er det,
eller om den kvalifiserer for
statiske sannsynlighetsbergninger, men holder
den i høyeste grad som
indikativ og retningsangivende.
Det er jo ikke verre
enn at du selv kan
teste det ut på dine
kjære venner og
bekjente!

To typer soltegn astrologi
Egentlig er det to typer soltegn-astrologi. Den ene er
der hvor sol-tegnene brukes til å beskrive en
persons karakteregenskaper eller skildringer av
sol-tegnet. Den andre er den mer omdiskuterte
soltegn-astrologien som brukes til horoskopspalter i aviser, ukeblader og nettsteder. Den
første har eksistert helt siden Hellenistisk/
Babylonsk astrologi, noen hundre år før Kristi
fødsel. Den andre fikk sitt innpass i folks hjerter i
1930. Det skjedde i forbindelse med
fødselen til prinsesse Margaret, lillesøster til dronning
Elizabeth av England.
Siden hen har dens
enorme popularitet holdt
seg. I dag leses spaltene
av millioner av
personer verden over.
To av tre
nordmenn leser
horoskopspalter
Er du også klar over at 2/3
av nordmenn leser horoskopspaltene i avser og nettsteder?
Ikke bare det, men 61.7 % av oss leser også tegnet til noen
andre enn oss selv. Det betyr at spaltene har en enorm stor
gjenbruksverdi!
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Internasjonale målinger fra den vestlige verden, viser faktisk
at 9 av 10 av oss vet hvilket stjernetegn vi er født under.
Dette til tross for at det ellers kan være stor generell skepsis
til astrologi, i følge den engelske astrologen og akademikeren, Nick Campion.
I dag er det jo også en selvfølge at sykehusene registrer
nøyaktig klokkeslett når noen blir født.Slik var det slettes
ikke for oss etter krigsbarn med Pluto i Løven
generasjonen.

At det er så mange, kom kanskje som en overraskelse på
noen av oss. For mange, spesielt astrologer er denne
formen for astrologi både useriøs og i høyeste grad
uprofesjonell. Jeg har ikke tenkt på å gå inn på den
diskusjonen, men lar enhver være salig i sin tro.
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Etter en rask og uformell spørrerunde i det norske
astrologimiljøet fant jeg faktisk ut at 6 av 10 astrologer
(mottatt svar var 39) leser slike spalter, et tall som ligger på
landsgjennomsnittet. Antageligvis er vi ikke så forskjellige
fra folk flest når det gleder forhold til horoskopspalter?
Min egen føreste erfaring med astrologien, var
horoskopsplaten. Kanskje var det nettopp denne spiren som
ble satt i meg for mange år siden, som sener skulle utvikle
seg til å bli min store lidenskap. Skjedde det også slik med
deg?

Horoskopspaltene
To tredjedeler, eller 66.7 % av oss leser horoskopspaltene,
hvorav 12.5% gjør det daglig, 55.0% ukentlig og 32.5%
månedlig.
Svarene og inndeling mellom gruppene, mellom kvinner og
menn er gjengitt nedenfor.

Kan astrologien fortelle oss hvordan fremtiden blir.
Som en del av Mastergrad studiet mitt ved Lampeter
universitet i kulturell kosmologi, må vi forta en obligatorisk
undersøkelse på et eller annet valgfritt område. Ettersom
jeg delvis lever av å skrive horoskopspalter for aviser og
nettsteder, tenkte jeg at dette ville være en fin anledning til
å finne ut noe som i tillegg kunne være indirekte
inntektsbringende. I stedet for å søke et mer akademisk
emne, valgte jeg noe så jordnært som å undersøke folks
holdninger til horoskopspaltene de leser.
Samtidig som jeg har en interesse for det spirituelle og det
alternative, la jeg også inn noen spørsmål innenfor dette
området, knyttet opp til et holistisk syn. Jeg la også inn
noen spørsmål om man tror stjerner og planeter påvirker
livet vårt, om astrologien kan fortelle oss hvordan fremtiden
blir og om vedkommende noen gang hadde fått stilt
horoskopet sitt av en astrolog.

Tabellen viser at det er 74.3 % kvinner som leser spaltene,
mens det er 56.0 % av menn.
At det er flest kvinner som leser spalten, forventet vi. Men at
mer enn halvparten av oss menn, gjør det samme, må jeg si
var overraskende.
Det den ikke viser, som var en del av min undersøkelse, er
at i gruppe A, er det flest kvinner under 30 år som er de
ivrigste leserne. En interessant liten informasjon, i hvert fall
for oss som skriver horoskopspalter og muligens for
astrologien generelt. Kanskje vår fremtid er i sikre hender?

Jeg intervjuet to målgrupper. Gruppe A, den vanlige kvinne
og mann på gata (Hvaltorget i Sandefjord) og den andre,
gruppe B, besøkende på en alternativmesse (Larvik). Jeg
intervjuet 30 personer i hver gruppe hvor overvekten av
kvinner var størst i begge grupper og utgjorde totalt 58.3 %.

Undersøkelsen viser også at 37.5 % (henholdsvis 31.3 % fra
gruppe A og 41.7 % fra gruppe B) mener at det de leser i
horoskopspaltene har en innflytelse på avgjørelser de tar i
livet. Om dette er et viktig tall, er ikke opp til meg og
bedømme. Det interessante er, etter min mening, at 40 % av
leserne tar det de leser meget alvorlig!

Interesse for det alternative
På spørsmålet om de betrakter seg som personer med
interesse for det alternative, svarte 53.3 % fra gruppe A et
Ja og 23.3% Vet ikke, mens tilsvarende i gruppe B var
90.0% og 3.3%. At det ville være en stor forskjell mellom
gruppene kom ikke uventet, men det interessante ligger i
svaret fra gruppe A.
For det første, at over halvparten av de spurte betrakter seg
selv som alternativt interesserte. Det andre at nesten en
fjerdedel svarer Vet ikke, som kan antyde en søkende
holdning. Uansett hva man legger i dette svaret, ville jeg tro
at det indikerer at disse personene ikke har en negativ
holdning til det alternative på noen måte.
At over halvparten av oss nordmenn har interesse for det
alternative og at tre av fire av oss stiller seg i hvert fall ikke
tvilende til det, skal jeg ikke påstå, men kan muligens være
et område for videre studier og undersøkelser. Personlig
tror jeg at personer som prinsesse Märtha Louise og
Snåsamannen har vært positive bidrag til å skape
alternative interesser, selv om representanter fra kirke og
vitenskap forsøker å trekke i tvil deres egenskaper og den
alternative holdingen rent generelt.

Fått stilt sitt horoskop
På spørsmålet om de hadde noen gang fått stilt horoskopet
sitt av en astrolog, svarte totalt 26.7 % et Ja (Gruppe A, 6.7
% og gruppe B, 50.0 %) og 82.4 % syntes det var en positiv
opplevelse. For de av oss som jobber med å stille horoskop,
er dette en hyggelig bemerkning, at folk opplever at vi gjør
en bra jobb. Men for meg ligger det interessante i Nei
svarene på 71.7 %. Av disse mener 58.3 % av kvinnene og
20.0 % av mennene at dette er noe de kunne tenke seg å
gjøre i fremtiden!
Her bør det ligge et interessant fremtidig kundepotensial for
oss alle.
Ikke bare det, men dersom vi skal trekke tankegangen et
hakk videre, kan dette vise en interessant holding til
astrologien rent generelt, og ikke minst at man muligens
betrakter den som et seriøst instrument.
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gruppen under 30 år er den mest tvilende til om
astrologien kan si noe om fremtiden. På den annen side er
de også de mest søkende om vi kan ta Vet ikke svarene
som en indikasjon på dette.
Ut i fra denne aldersinndelingen, kan det nesten se ut som
vi klarerer våre meninger om alternative og overnaturlige
engasjement dess eldre vi blir. Kanskje livet gir oss noen
lærepenger underveis som får oss til å tenke på muligheten
til at det finnes noe mer mellom himmel og jord enn bare
luft?

Astrologien og fremtiden
Tabellen nedenfor viser samlede svar fra gruppe A og B,
fordelt på kvinner og menn.

Undersøkelsen ble også brukt til å se på folks syn på om
stjerner og planeter påvirker livet vårt eller om livet er
forutbestemt. Jeg gikk også inn på om kunnskapsnivået i
astrologi rent generelt hadde noen innvirkning på folks
alternative interesser eller om det betydde noe i forhold til
det å lese horoskopspalter. Et annet interessant område
som jeg studerte, var om det er noen forskjell på folks
alternative, holistiske og astrologiske holdninger mellom de
som er født under de såkalte seks ”positive” (Væren,
Tvillingene, Løven, Vekten, Skytten, Vannmannen) eller de
seks ”negative” soltegn (Tyren, Krepsen, Jomfruen,
Skorpionen, Steinbukken, Fiskene).
Men alt dette får vi eventuelt komme tilbake til ved en
senere anledning.

Avgitte svar taler for seg selv, men det er interessant å
legge merke til at det er store variasjoner mellom kvinner
og menn. Menn er mer tvilsomme til om astrologien kan
fortelle oss om fremtiden. Svaret her, henger sammen med
et annet av mine spørsmål som hadde med hvorfor flere
kvinner enn menn leser horoskopspalter: Både menn og
kvinner avga svar som; kvinner er mer åpne til det
alternative, har mer følelser, er mer interessert i retningen i
livet, har et mer åpent sinn og er mer søkende. Kanskje vi
menn som gruppe har noe å lære!

”Fortell meg stjernetegnet ditt – og jeg skal fortelle hvem
du er” som er overskriften, gir ikke noe enkelt svar. Det vet
vi jo. Solen i vårt fødselstegn viser ikke bare hvordan jeg
utøver mitt ego, min vilje eller hvem jeg er. Den viser i aller
høyeste grad hvordan jeg skal, og ikke minst burde, forvalte
og følge den stien jeg har valgt å gå gjennom livet mitt. Det
er egentlig her kjernen til en selvrealisering ligger.
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Tabellen over viser det samme som forrige, bare at den er
inndelt i aldersgrupper. Her kommer det klart frem at
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