
Vetenskap och ovetenskap
i ny upplaga
"Vetenskap och ovetenskap - om
kunskapens hantverk och fuskverk",
som utkom i en fdrsta utgflva 1983,
dr en veilskriven och insiktsfull dis-
kussion av vad som skiljer rikta ve-
tenskap frin falsk vetenskap, t.ex.
varfdr astronomi bor riiknas som
vetenskap - men inte astrologi.

Det senaste decenniets utveck-
ling - med bland annat ett okande
intresse for andeskAderi och kris-
tallmagi och pflstflenden om sam-
band mellan modern fysik och oster-
liindsk mystik, har knappast mins-
kat behovet av det slags intellektu-
ella renhflllningsarbete som forfat-
taren Sven Ove Hansson medverkar
i genom sin bok. Att boken nu kom-
mer ut i en utokad och reviderad
upplaga zir diirfor vdlkommet.

Boken iir vrilskriven och kittliist
trots att iimnet behandlas noggrant
och seriost. I sex nrycket sakliga
huvudkapitel behandlar Hansson ve-
tenskapen och dess konkurrenter
frfln olika synpunkter. Genom att
mellan dessa kapitel spriinga in kor-
ta allegoriska berrittelser har fram-
strillningen ldttats upp och f6rfatta-
ren fitt utrymme att komplettera
den i ovrigt mycket sakliga fram-
st[llningen med ett mera emotio-
nellt element.

Boken innehflller en rad konkre-
ta exempel pfl rena falsarier som
givit spridning it spektakukira my-
ter, som till exempel Charles Ber-

litz' "D6dens triangel" och von Dii-
nikens fdregivna bevis for besdk av
utomjordiska varelser. I ett centralt
kapitel formulerar och diskuterar
Hansson ocksi sju viktiga kriterier
for att skilja mellan vetenskap och
pseudovetenskap - auktoritetstro,
experiment som inte kan upprepas,
handplockade exempel,, ovilja till
provning, likgiltighet for motsrigan-
de fakta, inbyggda undanflykter,
forklaringar overges utan att er-
srittas. Kriterielistan utgor en check-
lista som nog kan utgora en verk-
ningsfull "vaccination" av dem som
6nnu inte har angripits av pseudo-
vetenskapens virus. Om boken har
nigra stdrre fOrutsrittningar for att
overtyga den senare kategorin rir
v6l mera tveksamt, dven om forfat-
taren i en efterskrift hiivdar att han
har kommit i kontakt med m&nga
mrinniskor som under intryck av
sakargument har overgett sin tidig-
are tilltro till olika pseudovetenska-
per.

Forfattaren visar en sympatisk
respekt for behovet att.inte pA ett
lattvindigt sritt avvisa idEer bara for
att strider mot g[ngse uppfattningar
inom olika vetenskapsomriden - en
respekt som representanter for den
etablerade vetenskapen inte alltid
uppvisar. Hlir skulle jag dock gdrna
ha sett en nigot fylligare kritisk
diskussion av hur i och for sig kor-
rekta forskningsresultat ibland pre-

senteras pA ett vilseledande sf,tt, t.ex.
genom att man pistflr att forskning-
en har visat att vissa samband inte
existerar - trots att det som visats
snarare dr att man inte kunnat pivi-
sa ett samband. Att upprritthilla den
distinktionen 6r ocksi ett viktigt
intellektuellt renhillningsarbete.

Forfattaren striller och besvarar
(nekande) ocksi frflgan om vi inte
borde avstfl frin forskning, si ofta
som den lett till krig och forintelse.
Diskussionen i denna frflga rir vril
genomfdrd, men som helhet ligger
bokens behflllning iind6 i klargo-
randet av hur rnan, tiven som lek-
man, kan identifiera vad som san-
nolikt rlr pseudovetenskap.
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