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Bibliotekstianst publicerar recen-
sioner av snart sagt varje bok som
konrmer ut i Sverige. Samman-
stiil lningarna av dessa blir i prak-
tiken viigledande for de flesta
bokinkopen frin bibliotekens sida
Recensionen skrevs til l den fore-
gfiende upplagan F-olh'etl avstir
frin kommentar, men undrar om
ingen under t iden har meddelat
Bibliotekstjanst att amnet iir minst
sagt kontroversiellt

Bl Nlattson, Dan. Jordstr i l -
ning. hiilsa och forntida vetande.
Nykopings tvan etenskapliga bok-
tbrening. 191 s I l l  l i t t  Li ten st i l
Andra. nAgot omarbetade uppl
Foregiende uppl  l99 l  .  T i l l  den
andra uppl har kapit let "Att be-
trakta jordstr i lning" omarbetats,
ett kort efterord til lkomrnit samt
boken forsetts med hirda parmar
I hafte 18. 1991 f ick den forsta
uppl ful jande recension: Tekniken
att anr,'anda slagruta har ofta be-
traktats som oseriost hokuspokus
Idag ar det alltmer vedertaget att
rnan nred hjalp av enkla instru-
rrent son'l fungera som kiinsel-
sprdt genom sina egna omedvetna
muskelrorelser kan al'lasa elek-
tronragnetism och vattenidror i
marken. Fdrf. ger minga exempel
pA hur tekniken anvands inom
skilda yrkesgrupper. Han har sjalv
nringirig erfarenhet och beskriver
ingiende hur avlasningsinstrumen-
ten (slagruta och s.k vinkelpin-
nar) kan t i l lverkas och anvandas
En stor del av boken innehil ler
redov' isninqar av matningar utfur-
da i ' id kultplatser, k1'rkor. troja-
borgar och nre-qalitgrar,'ar N{iit
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ningarna visar i samtliga fall att
anlaggningarna har placerats med
utgingspunkt i de elektromagnet-
iska linjer som man kartlagt i
marken. I boken ingir aven ett
kortare kapitel dar forf. polemise-
rar mot skeptiker som har angripit
slagruteanhangarna for oveten-
skaplighet. Boken har dock sak-
lighet och bredd och hanvisar til l
befi ntlig referenslitteratur. Minga
foton och teckningar il lustrerar
tertavsnitten. Sti len ar dock i  min-
sta laget
- Ewa Bergdahl Bulukin (R)
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Vetenskaps-
akademiens
boktips
Kungl Vetenskapsakademien har

-9ir,' it ut ett hafte Boktips, som in-
nehiller kortfattade recensioner
och presentationer av omkring
150 popul6rvetenskapliga fbkta-
bocker som Vetenskapsakademien
rekommenderar Bdckerna har
granskats av akademiledamoter
med avseende pi vetenskaplig
korrekthet, om nya vetenskapliga
ron beaktats, och om spriket dr
lattbegripligt. Enbart bocker som
hiller m6ttet har tagits med

Bakgrunden til l att Veten-
skapsakademien har l6tit gdra det-
ta siigs vara "det smygande in-
tringet av s.k pseudovetenskap"
och svirigheter for bl a larare och
bibliotek att hitta bra b6cker. Att
Vetenskapsakademien nu tar ett
initiati 'n' for att motverka detta ar
helt i  l inje med Vetenskap och
Folkbi ldnings verksanrhet, och vi
ffir hoppas att Boktips karr hjalpa

till att ge god popularvetenskap
storre spridning.

Hur,uddelen av bockerna ar
inom naturvetenskap och matema-
t ik; Boktips har avdelningarna
Matematik, Fysik, Kemi, Geo-
vetenskap, Biologi, Teknikhisto-
ria, Psykologi och Ovrigt Nristan
alla bocker ar pi svenska, men
dven ett par pi engelska finns
med

Haftet vander sig kanske framst
til l lArare i naturv'etenskapliga dm-
nen, men ocksi t i l l  bibl iotekarier,
journal ister och al la andra intres-
serade

Boktips kan rekvireras fr6n Ve-
tenskapsakademien, som ocksi tar
emot synpunkter pi Boktips och
forslag pi bocker - bide pi sr,'en-
ska och utlandska infor ndsta ut-
gfrr'a Adressen ar:
Kun gl.  Vetenskapsakadem ien
Boktips
Box 50005
IO4 05 STOCKHOLNI
Fax:  08 -  15 56 70

Svonle ,lott.s'.sott

l 8




