
Bravo, Brontosaurus!
Det finns en del forskare som
ser berydelsen av populdrve-
tenskap och folkbildning.
Stephen Jay Gould har kom-
mit med sin tionde bok, som
stimulerar dll arr ranka kri-
tiskt men ockse ger en in-
blick i vir fascinerande om-

vlrld.

L-,- Nu har den kommit, den efterleng-
tade tionde boken av Stephen Jay
Gould, Bully for Brontosaurus (ungefar
"Bravo, 

brontosaurus). Fcir mig dr den
i alla fall efterlangtad. Som redaktio-
nens biolog och med stort intresse flir
bide evolution och folkbiidning dr just
den har typen av bcicker det som jag
langtar allra mest efter.

Essier
Boken Ir egentligen nummer fem i en
serie av bcicker under temar Reflcctions
in Natural History, det vill sdga en
essdsamling av blandat innehill med
tonvikt p5. evolution.

I de olika avdelningarna finns denna
gi.ng bland annat ft ljande rubriker med:
Dinomania, Fads and Fallacies, Intel-
lectual Biography och Evolution and
Creation.

Her under doljer sig historier om
bedrdgerier inom vetenskapen, om hur
dilig killkritik kan ftira historier vidare
i bide vetenskapens och folkbildning-
ens namn. Nagra forskarportrdtt finns
ocksi med. Dessa porrrd.tt dr inte bara
glorifiering av "hjd.har" 

uran ocksi. en

viss upprittelse 5.t sidana forskare som
hitintills bara varit kanda genom sina
misstag. Den flir ftireningen inte helt
obekante J*o Randi ndmns ocksi i
boken.

Brcntosaurus en bra b6rian
De har sm5. historierna dr ofta tanke-
vd.ckande och stimulerar till ifrigaslt-
tande om sanningshalten i dogmer och
myter man dagligen kommer i kontakt
med.

Gould har, under evolutionens ging,
som fcirfattare blivit mer lattlast. Hans
tidigare essdsamlingar, Euer since Dar-
utin (frlk sedan Darwin), The Panda's
Thurnb (Pandans tumme), Hen's Teeth
and Horse's Toes och The Fhrningo's
Smil"e (Flamingons leende, bara halva
boken ir <iversatt) :ir berydligt ryngre
att ldsa. Darft;r kan Bully for Bronto-
saurus vara en bra b6rjan.

Bully for Brontosaurus finns d.nnu
bara inbunden pi engelska men den
kanske kommer pi svenska s5. smi.-
ningom.

Wonderful life (Liver dr underban),
Goulds ftiregiende bok, dr dven den
relatiw lansmelt men dr ingen essdsam-
ling utan historia som behandlar fyn-
den i The Burgess Shale, som d.r en av
de viktigaste fyndplatserna n1r det gd.l-
ler ledtridar om livets tidiga uweckling
i och ftire kambrium.

Time\ Arrout, Time's Cycle ir en
annan bok med ett genomgiende rema.
Boken behandlar hur synsdtten pi tids-
begreppet varierat undertre epoker. An
Urchin in the Storm, dr nc.rmast ert
portrd.tt galleri civer kinda och somliga
d.ven nu levande forskare.

The MismeAsure of Man (Den fel-
md.tta md.nniskan) ir en berittelse fri.n
en aktivr mdtande paleontolog som med
dagens metoder ser pi. gamla bevis frin
tidigare unders<ikningar dar det varit
aktuellt att visa md.nniskans intellektu-
ella <iverldgsenhet och di speciellt den
vita befolkningens. Har diskuterar
Gould ocksi IQbegreppet och dess
relevans.

Populiwetenskap och
folkbildning behtiy$ . . .
Alla dessa bocker visar oclai arr veren-
skap ir minst lika spinnande som ock-
ulta foreteelser. Ett annat sd.tt att visa
att det d.r m<idan l<int att skriva denna
typ av bcicker dr att de dr anvd.ndbara
nir det galler att sakligt bemcita krea-
tionister eller rasister.Jag kan bara hop-
pas att andra sakkunniga inom dessa
och alla andra omriden ser hur viktigt
det dr att fakta n5.r ut till den breda
allminheten.

. . . iiven i en ny spalt
Sj:ilv tinkte jag i och med detta num-
mer ftirscjka starta en ny sektion i Folk-
vett. Iden tlnkte jag behandla olika bra
ftirscik till Popularvetenskap. Detta for
att balansera den laitiska stimpel tid-
ningen har och iven fbrscika lyfta fram
de goda fcirscik som sker i denna anda.

Dr Goulds forsta popul ervetenskap-
liga bok var ftir ovrigt Ontogeny and
Phyhgeny, som behandlar hans egen
forskning. Den ir mycket tung och
svirldst men kan nd.mnas i samman-
hanget som ert bevis ftir att fiirmigan
att skriva populan gir att ftirbettra om
bland annar intresset finns. t-
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Inte en brontosaulTts - tnefl en
75 niljoner dr gammal mosasaurus,
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