Biblio$rafi om
mystiskadiur
sig sjlilv med att oreflekterat hysaogrundade uppfattningar. Minga av dessair
mihanda oskvldiga,men endel kan rentav kosta mdnniskoliv. Det galler till exempel uppfattningen att dcidsstraff avskricker presumtiva vildsbrottslingar.
Den empiriska forskningen ryder
wdrtom pi att dodsstraff iikar forekomsten av vildsbrott. Kohns ftirklaring till
detta Ir mycket trovdrdig. Brottslingar
dr mera bendgnaatt gcirasom staten g<ir
dn att gcira som sraren sdger att de ska
gcira.
Osedvanligt mycker sunr ftirnuft pi
192 sidor, och dessutom ett levande
motbevis mot ftirestillningen att skeptiker dr tri.kiga. (Fastdet dr ju sant, ni.gon
uetenskap
lig underscikning som motbevisar dettalesd.ttetverkar inte att finnas.)
SOH

Lars Thomas:
Mystiske Dyr. En guide til infornation
om soslanger, hatrulryrer, af k7elige
snemand og andet godt. Del I-3,
Andersen Bogservice,Vanlose 1989.
tforskarna av sj<iodjur och likartade varelser brukar kalla sin
verksamhet "kryptozoologi".
Grd.nsen till "pseudo-zoologi" ar ;fta
flytande.
[.ars Thomas har sammansti.llt en
bibliografi med <iver3000 referensertill
litteratur om mystiskadjur. Den bestir
av tre smi haften. Den d.rdanskspri.kig,
men tar oclai upp litteratur pi de stora
internationella spriken.
Det ftirsta h:ift et innehiller, efter nigra
sidor med allminna referenser,ndstan
50 sidor hinvisningar till litteratur om
sjci-och havsodjur. Listan i.r alltsi mycket ling och darmed svir att hitta i. En
uppdelning t ex efter "fyndorr" hade
gjort den mera hanterlig.
Det andra haftet inleds med ett trettiotal sidor referenser om sniimannen

och andra md.nniskoliknandevarelser.
Derefterkommer l4 sidor referenserom
"Forskelligt,,,
dvs diverse varelser.Ty_
vd.rr ir de flesta titlarna ganska intetsd.gande, varfiir det ir svi.rt att ff klarhet i
vad aniklarna handlar orn. Att dcima av
de meraspecifika titlarna ir de "kryptozoologiska" varelserna ofta ftirstoiade
varianter av sdkerst:illdaarrer: jettebevrar, jattekarrer, jittefiglar, jdtteormar,
etc. Haftet avslutas med itta sidor om
iakttagelseravdjursom rros vara utdcjda,
t ex mammutar. (Av ni.gon anledning
har dock iakttagelserav dinosaurierinte
ftns till denna avdelning,uran blandats
"Forskelligt".)
ut i
Det tredje haftet innehiller ftirfattaroch titelregister.
En bibliografi avdettaslagir avstcirre
intresse fur folklivsforskningen d.n fcir
zoologin. Den hade varit av berydligt
stcirre virde om d.mnesuppdelningen
hade varit mera noggrann och om de
aniklar vars titel dr intetsdgandehade
ftirsettsmed nagon anrydning o- vad de
handlar om.
Suen Oue Hansson
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