P.C. Jersildom hoten motvetenskapen
Under rubriken "de nya hotenmot
vetenskapen"
refererarP. C. Jersild
en debattom vetenskapoch antivetenskapsom fdrts i januarinumret
avScientificAmerican.Detrefrrimstahotenmot vetenskapen
kommer
frin kreationismen,New Age och
feminismen,menar debattorernai
den amerikanskatidskriften.

I bokendriver Horgantesenatt,
trots att det idag lever fler vetenskapsmiinoch bedrivs mer forskning rinnigonsin i historien,blir de
viktiga ochgrundl[ggandeuppriickterna allt fiire och obetydligare.
Horgantyckersig till ochmedkunna fdrutsiigaatt vi ndstaneirframme
vid "kunskapensgrd.nser".Boken
har irriterat och oroat och vdckt en
hel del debatt. Bl. a. tog Dagens
Nyheter in ett pratigt och intetsrigandeangrepppfl bokenav JohnL.
Casti,en av de "chaoplexologists"
somHorganfarovarsamtframmed.
Akademikeroch universitetsfolkiir
kanskefr[mst oroade6ver att boken kan bidra till en attityd hos
allmeinheten
och politiker som pA
sikt hotarfinansieringen.

JersildframhAlleratt den svenska situationenskiljer sig frin den
amerikanska.
Kreationismeniir inte
s[rskilt inflytelseriki Sverige,och
svenskafeminister zir inte vetenskapsfientligapi sammasritt som
vissaamerikanskor.
Sj?ilvtyckerjag att dettir en rolig
Jersild funderar Zindi: "Nigon- och liittliist bok med mflngarlnkstansgflr rimligen en grdnsfor det vlirda och insiktsfulla synpunkter
meningsfullai att anliiggaett ge- om forskningenoch desskrindaste
Boken har en suntkrinusperspektiv...
Det kan inte gairna fdretrzidare.
finnas en multiplikationstabellfdr tisk attityd till auktoriteteroch dr
oftast elak mot de kiindisar som
md.n,och en for kvinnor."
intervjuas.
(DN 21/4 -97)
Somalltingsomkoncentrerar
sig
pi dekrindasteoch detmestspektakuliiratenderardendockattbli ytlig
ochihfllig.BokeniiruppbyggOtiring
intervjuermedkiindaforskareinom
m&nga olika omrflden. Fysiken,
matematikenoch de nya modeinFOrnflgra[r sedanspekulerades
en riktningarnainom dettagebit,kaos
hel del i populiirvetenskap
och me- och komplexitet,fflr stortutrymme.
dia om man bdrjade ndrma sig en Artificiell intelligens, hjiirn- och
slutgiltig fysikalisk teori som fdr- medvetandeforskning,
evolutionsklarar allting. En sidan teori be- och molekyl2irbiologisamt vetenn6mndesen "TOE" ( Theory Of skapsfilosofibehandlasocksi.Mera
Everything). Nu har den debatten till[mpade omriden som kemi,
tagit sig en ny veindningefter att materialvetenskap
och elektronik,
vetenskapsjournalisten
John Hor- liksom ndstanall teknologi,forbigankommit ut med boken TheEnd gis helt.
of Science; Facing the Lintits of
Att de stora upptiickternakomKnowledge in the Twilight of the
mer
allt glesarekan jag hfllla med
ScientfficAge (Addison-Wesley,
om.
grundl[ggandevetenskapEn
I 9e6).
Iig upptiickt kan ju bara g6ras en
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ging och for varje ny uppt[ckt ligger det i sakensnatur att det blir
svirare att g6ra ytterligareen. Om
det inte var s6'skulle viirlden vara
mycket svflrbegriplig.Einsreinhar
sagtatt det konstigastemedveirlden
iir att den gir att begripa. Anledningen till att den i viss mfln kan
begripasdr att den styrs av nigra f6.
fundamentalalagar. Annars skulle
inte vetenskapvaram6jlig attbedriva. Samtidigthar det den sjiilvklara
konsekvensen
attdeteirmycketsvirt
att g6ranya fundamentalaupptackter.
Om dettaatt gora nya grundliiggandeupptackteriir synonymtmed
vetenskapsi kanske man kunde
hilla med Horganoch seigaatt den i
varje fall bdrjat utvecklasberydligr
lingsammare, jlimfdrt med borjan
av 1900-talet.
Jagvill dockbestrida
att det iir dettasom dr "vetenskap"
och ingentingannat.
Nittionio procentav alla vetenskapsmzingdr inga nya upptrickter
overhuvudtaget.Dettabetyderabsolut inte att derasliv och g[rning
varit forfelade. Vetenskapiir inte i
forsta hand att g6ra en viktig upptiickt, publiceraden och kasserain
Nobelpriset.Vetenskapdr attkunna
forstflochtill[mpa naturlagarna
och
anvrindaden vetenskapligametoden.Vetenskapinneb[r mestatt tilliimpakiindateorierpi att kisapraktiskaochtekniskaproblem.Sistmen
inte minst f,r det vetenskapens
uppgift att uppriitthilla kompetenspi
minga svira och tekniskt viktiga
omriden och att fora dennakompetens vidare till nya generationer.
Vetenskapendr integjord i och med
att upptiickten[r gjord, beskriven
och stlilld pi bibliotekenshyllor.
Den mflste,med stor m6da, 6terer-
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6vras av varje ny generation.Sker
intedettahalkarvi snarttillbakai en
ny mork tidsAlderav vidskepelse
och okunnighet.
Man bdr ocksfl betiinka att nya
upptackter ofta fordrar, sflviil som
for med sig,ny teknologii ett intimt
vf,xelspel.Nlr det giiller till exempel elementarpartikelfysikenser
man teckenpi att den nitt en grrins
som sritts av nu kiind teknologi.
Samtidigtrir det osdkertom de senastedecenniernas
upptiickterinom
elementarpartikelfysikenkommer
attgenereranigon ny teknologisom
kanfdra utvecklingenvidare.Efterdrden
somelementarpartikelfysiken
viktigasteav de viirldsbildsskapande vetenskapernarir det nog den
som Horgan friimst inspireratsav
nrir han driver sina teser.Han ser
hur streingteoretiker
arbetari ett superabstrakt matematiskt vakuum
utan kontakt med de magra nya
empiriskafakta som kommer frin
jAttelika acceleratorermed alltmer
gda budgetar.
overanstrrin
Det zirenormtviktigt att framhilla just sambandetmellan teknologi
framstegndrman
ochvetenskapliga
diskuterardessasaker.I vetenskapens utveckling finns stiindigt ett
v;ixelspel dlir ny teknologi (eller
ledertill vetenskaphantverkskonst)
liga framsteg och omvtindningen,
framstegledertill
ddrvetenskapliga
ny teknologi. Hela den moderna
fysiken kom fram ur en kombination av detteknologiskabehiirskandet av elektromagnetismeni fdrening med vacuumteknologioch andra konster.Fdrmigan att kontrollera och styraelektriskaladdningar
och strOfirmarmed elektriska och
magnetiskafiilt innebarden stdrsta
och mest genomgripandeteknologiskarevolutionensom meinniskan
hittills sett. Den formflgan vf,xte
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fram under 1800-taletoch har kulminerat i virt flrhundrademed radio, TV och mobiltelefoni,elektronik, mikrochipsoch datorer.Dessa
saker,tillsarnmansmedforbriinning
av fossiltkol forj ordbruk,transporter och annan energiproduktion,
dominerarvir civilisation.

sfittningar av utliindska bocker i
dlnikistiska dmnenoch"New Age"
hdr dock inte till ovanligheternai
vflra boklidor och bokklubbar.
Minst en tidskrift pi omrfldet erbjudsPressbyrinskunderover hela
landetsom ett exempelpi hur ding
delar av dennavrirld iir.

Det finns en underliggandeton
av oro somaccentueras
av Horgans
bok: oronfor hur vi skall gi vidare.
Elektromagnetismenoch forbriinningsmotorndr nu drygt hundrair
och, forutomden foraktadekrirnenergin, verkar ingen ny teknologi
komma fram. Det iir liitt att berusas
av Internet, men egentligendr vdl
fenomenetingenting annat ein en
logisk utveckling av telegrafen.
Verkligt ny teknologiviixer inte pfl
trld. det iir lika bra att inse.

I USA eir situationendelvis en
annan.Landethar forstis sin generost beskrirdadel av diinikister,hyperdiffusionistermed fl erapseudovetenskapare,
mendessutomiir kreationismen politiskt spriingstoff.
Kreationismdr ett samlingsbegrepp
fdr olika schatteringarav den bokstavstrognauppfattningenatt den
gammaltestamentliga
skapelseberdttelseniir historisk sanning.Den
kristna hogern har i USA kiimpat
rindasedansenastesekelskiftetfdr
att dennauppfattningskall ersdtta
eller itminstone ges lika mycket
Hanno Essdn
utrymme som den biologiskaevolutioneni skoiundervisningen.
Delstatliga lagar med detta syfte har
stiftatsi sodern,fdr att sedanrivas
upp av federaladomstolar.Kampen
iir lflngtifrfln6ver,ochingirsom del
av de storamotsf,ttningarnamellan
liberalism och fundamentalistisk
konservatism.Pi en del hflll "l6ser"
FrancisB. Harrold & RaymondA. man problemetoch undviker konEve (red.),CuIt archaeologycrea- flikten genomatt varkenundervisa
tionism.Understanding p seudosci- om evolutionen eller skapelsebeentific beliefs about the past. An rrittelsen!
expandededition. University of
Boken Cult Archaeology and
Iowa Press1995
Creationismomfattar elva kritiska
uppsatserom kreationismoch "cult

Pseudoarkeologi
och kreationism

archaeology",vilket pflsvenskabor
Sverigesproduktion av pseudove- kunnakallaspseudoarkeologi.
Med
tenskapligatexter om det forflutna tanke pi kreationismenspolitiska
koncentrerarsig freimsttill tvfl om- roll i USA lir detfdga forvfinandeatt
riden: lokalpatriotismenoch arke- dentar betydligtstdrueplatsi boken
oastronomin.Forintelserevisionis- [n pseudoarkeologin.Frflgan om
ter och von Ddniken-teoretikerlir vad folk egentligentror pi besvaras
ovanligahrir,ochkreationistiska
tan- kortfattat - intressetkoncentreras
keginger torgfdres stillan utanfdr mer pfl varfdr de tror sfloch vad man
vissafrikyrkors moten och uppso- kan sdra 6t saken.
kande verksamhet.Svenska6verFolkvettnr 21997

