
P. C. Jersild om ho-
ten mot vetenska-
pen
Under rubriken "de nya hoten mot
vetenskapen" refererar P. C. Jersild
en debatt om vetenskap och antive-
tenskap som fdrts i januarinumret
av Scientific American.De tre frrim-
sta hoten mot vetenskapen kommer
frin kreationismen, New Age och
feminismen, menar debattorerna i
den amerikanska tidskriften.

Jersild framhAller att den svens-
ka situationen skiljer sig frin den
amerikanska. Kreationismen iir inte
s[rskilt inflytelserik i Sverige, och
svenska feminister zir inte veten-
skapsfientliga pi samma sritt som
vissa amerikanskor.

Jersild funderar Zindi: "Nigon-

stans gflr rimligen en grdns for det
meningsfulla i att anliigga ett ge-
nusperspektiv... Det kan inte gairna
finnas en multiplikationstabell fdr
md.n, och en for kvinnor."

(DN 21/4 -97)

Haller vetenskapen
pA att ta slut?
FOr nflgra [r sedan spekulerades en
hel del i populiirvetenskap och me-
dia om man bdrjade ndrma sig en
slutgiltig fysikalisk teori som fdr-
klarar allting. En sidan teori be-
n6mndes en "TOE" ( Theory Of
Everything). Nu har den debatten
tagit sig en ny veindning efter att
vetenskapsjournalisten John Hor-
gan kommit ut med boken The End
of Science; Facing the Lintits of
Knowledge in the Twilight of the
Scientffic Age (Addison-Wesley,
I 9e6).
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I boken driver Horgan tesen att,
trots att det idag lever fler veten-
skapsmiin och bedrivs mer forsk-
ning rin nigonsin i historien, blir de
viktiga och grundl[ggande uppriick-
terna allt fiire och obetydligare.
Horgan tycker sig till och med kun-
na fdrutsiiga att vi ndstan eir framme
vid "kunskapens grd.nser". Boken
har irriterat och oroat och vdckt en
hel del debatt. Bl. a. tog Dagens
Nyheter in ett pratigt och intetsri-
gande angrepp pfl boken av John L.
Casti, en av de "chaoplexologists"

somHorgan farovarsamt fram med.
Akademiker oc h universitetsfolk iir
kanske fr[mst oroade 6ver att bo-
ken kan bidra till en attityd hos
allmeinheten och politiker som pA
sikt hotar finansieringen.

Sj?ilv tyckerjag att det tir en rolig
och liittliist bok med mflnga rlnk-
vlirda och insiktsfulla synpunkter
om forskningen och dess krindaste
fdretrzidare. Boken har en sunt kri-
tisk attityd till auktoriteter och dr
oftast elak mot de kiindisar som
intervjuas.

Som allting som koncentrerar sig
pi de krindaste och det mest spekta-
kuliira tenderar den dock att bli ytlig
och ihfllig. Boken iiruppbyggO tiring
intervjuer med kiinda forskare inom
m&nga olika omrflden. Fysiken,
matematiken och de nya modein-
riktningarna inom detta gebit, kaos
och komplexitet, fflr stort utrymme.
Artificiell intelligens, hjiirn- och
medvetandeforskning, evolutions-
och molekyl2irbiologi samt veten-
skapsfilosofi behandlas ocksi. Mera
ti l l [mpade omriden som kemi,
materialvetenskap och elektronik,
liksom ndstan all teknologi, forbi-
gis helt.

Att de stora upptiickterna kom-
mer allt glesare kan jag hfllla med
om. En grundl[ggande vetenskap-
Iig upptiickt kan ju bara g6ras en

ging och for varje ny uppt[ckt lig-
ger det i sakens natur att det blir
svirare att g6ra ytterligare en. Om
det inte var s6' skulle viirlden vara
mycket svflrbegriplig. Einsrein har
sagt att det konstigaste med veirlden
iir att den gir att begripa. Anled-
ningen till att den i viss mfln kan
begripas dr att den styrs av nigra f6.
fundamentala lagar. Annars skulle
inte vetenskap vara m6jlig att bedri-
va. Samtidigt har det den sjiilvklara
konsekvensen att det eir mycket svirt
att g6ra nya fundamentala upptack-
ter.

Om detta att gora nya grundliig-
gande upptackter iir synonymt med
vetenskap si kanske man kunde
hilla med Horgan och seiga att den i
varje fall bdrjat utvecklas berydligr
lingsammare, jlimfdrt med borjan
av 1900-talet. Jag vill dock bestrida
att det iir detta som dr "vetenskap"

och ingenting annat.

Nittionio procent av alla veten-
skapsmzin gdr inga nya upptrickter
overhuvud taget. Detta betyder ab-
solut inte att deras liv och g[rning
varit forfelade. Vetenskap iir inte i
forsta hand att g6ra en viktig upp-
tiickt, publicera den och kassera in
Nobelpriset. Vetenskap dr att kunna
forstfl och till[mpa naturlagarna och
anvrinda den vetenskapliga meto-
den. Vetenskap inneb[r mest att til-
liimpa kiinda teorier pi att kisa prak-
tiska och tekniska problem. Sist men
inte minst f,r det vetenskapens upp-
gift att uppriitthilla kompetens pi
minga svira och tekniskt viktiga
omriden och att fora denna kompe-
tens vidare till nya generationer.
Vetenskapen dr inte gjord i och med
att upptiickten [r gjord, beskriven
och stlilld pi bibliotekens hyllor.
Den mflste, med stor m6da, 6terer-
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6vras av varje ny generation. Sker
inte detta halkar vi snart tillbaka i en
ny mork tidsAlder av vidskepelse
och okunnighet.

Man bdr ocksfl betiinka att nya
upptackter ofta fordrar, sflviil som
for med sig, ny teknologi i ett intimt
vf,xelspel. Nlr det giiller till exem-
pel elementarpartikelfysiken ser
man tecken pi att den nitt en grrins
som sritts av nu kiind teknologi.
Samtidigt rir det osdkert om de se-
naste decenniernas upptiickter inom
elementarpartikelfysiken kommer
att generera nigon ny teknologi som
kan fdra utvecklingen vidare. Efter-
som elementarpartikelfysiken dr den
viktigaste av de viirldsbildsskapan-
de vetenskaperna rir det nog den
som Horgan friimst inspirerats av
nrir han driver sina teser. Han ser
hur streingteoretiker arbetar i ett su-
perabstrakt matematiskt vakuum
utan kontakt med de magra nya
empiriska fakta som kommer frin
jAttelika acceleratorer med alltmer
overanstrrin gda budgetar.

Det zir enormt viktigt att framhil-
la just sambandet mellan teknologi
och vetenskapliga framsteg ndr man
diskuterar dessa saker. I vetenska-
pens utveckling finns stiindigt ett
v;ixelspel dlir ny teknologi (eller
hantverkskonst) leder till vetenskap-
liga framsteg och omvtindningen,
ddr vetenskapliga framsteg leder till
ny teknologi. Hela den moderna
fysiken kom fram ur en kombina-
tion av det teknologiska behiirskan-
det av elektromagnetismen i fdren-
ing med vacuumteknologi och an-
dra konster. Fdrmigan att kontrol-
lera och styra elektriska laddningar
och strOfirmar med elektriska och
magnetiska fiilt innebar den stdrsta
och mest genomgripande teknolo-
giska revolutionen som meinniskan
hittills sett. Den formflgan vf,xte
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fram under 1800-talet och har kul-
minerat i virt flrhundrade med ra-
dio, TV och mobiltelefoni, elektro-
nik, mikrochips och datorer. Dessa
saker, tillsarnmans med forbriinning
av fossilt kol forj ordbruk, transpor-
ter och annan energiproduktion,
dominerar vir civilisation.

Det finns en underliggande ton
av oro som accentueras av Horgans
bok: oron for hur vi skall gi vidare.
Elektromagnetismen och forbriin-
ningsmotorn dr nu drygt hundra ir
och, forutom den foraktade krirnen-
ergin, verkar ingen ny teknologi
komma fram. Det iir liitt att berusas
av Internet, men egentligen dr vdl
fenomenet ingenting annat ein en
logisk utveckling av telegrafen.
Verkligt ny teknologi viixer inte pfl
trld. det iir lika bra att inse.

Hanno Essdn

Pseudoarkeologi
och kreationism

Francis B. Harrold & Raymond A.
Eve (red.), CuIt archaeology crea-
tionism. U nde rs tandin g p s e ud o s ci-
entific beliefs about the past. An
expanded edition. University of
Iowa Press 1995

Sveriges produktion av pseudove-
tenskapliga texter om det forflutna
koncentrerar sig freimst till tvfl om-
riden: lokalpatriotismen och arke-
oastronomin. Forintelserevisionis-
ter och von Ddniken-teoretiker lir
ovanliga hrir, och kreationistiska tan-
keginger torgfdres stillan utanfdr
vissa frikyrkors moten och uppso-
kande verksamhet. Svenska 6ver-

sfittningar av utliindska bocker i
dlnikistiska dmnen och "New Age"
hdr dock inte till ovanligheterna i
vflra boklidor och bokklubbar.
Minst en tidskrift pi omrfldet er-
bjuds Pressbyrins kunder over hela
landet som ett exempel pi hur ding
delar av denna vrirld iir.

I USA eir situationen delvis en
annan. Landet har forstis sin gene-
rost beskrirda del av diinikister,hy-
perdiffusionister med fl era pseudo-
vetenskapare, men dessutom iir kre-
ationismen politiskt spriingstoff.
Kreationism dr ett s amlingsbegrepp
fdr olika schatteringar av den bok-
stavstrogna uppfattningen att den
gammaltestamentliga skapelsebe-
rdttelsen iir historisk sanning. Den
kristna hogern har i USA kiimpat
rinda sedan senaste sekelskiftet fdr
att denna uppfattning skall ersdtta
eller itminstone ges lika mycket
utrymme som den biologiska evo-
lutionen i skoiundervisningen. Del-
statliga lagar med detta syfte har
stiftats i sodern, fdr att sedan rivas
upp av federala domstolar. Kampen
iir lflngtifrfln 6ver, och ingirsom del
av de stora motsf,ttningarna mellan
liberalism och fundamentalistisk
konservatism. Pi en del hflll "l6ser"

man problemet och undviker kon-
flikten genom att varken undervisa
om evolutionen eller skapelsebe-
rrittelsen!

Boken Cult Archaeology and
Creationism omfattar elva kritiska
uppsatser om kreationism och "cult

archaeology", vilket pfl svenska bor
kunna kallas pseudoarkeologi. Med
tanke pi kreationismens politiska
roll i USA lir det fdga forvfinande att
den tar betydligt stdrue plats i boken
[n pseudoarkeologin. Frflgan om
vad folk egentligen tror pi besvaras
kortfattat - intresset koncentreras
mer pfl varfdr de tror sfl och vad man
kan sdra 6t saken.

Folkvett nr 21997




