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

Bokens innehill bygger friimst
pA en serie enkdtundersokningar
blanduniversitetsstuderande
i olika
nordamerikanska
st[der.Undersokningarnavisar bland mycket annat
att en forskrlckandestor andel(ibland en majoritet)av respondenternatror pi mflngakreationistiskaoch
pseudoarkeologiska
pistAenden,att
riktad undervisningminskardenna
tro, men att den "tillnyktrande" effekten iir overgflendeoch miste
underhillas.

rymdfarkostereller inte. Det nyttar
foga att med en chic formulering
kalla vetenskapens
kritik mot folklig vidskepelse
for intellektuelltfortrvck.
Martin Rundkvist

INSANDARE:
En intressantegenhetrir attpseudoarkeologiskaid6er och kreationism tenderaratt uteslutavarandra
hos enskildarespondenter- sklilet
iir formodligenatt sammareligiosa
dogmer som fdresprflkar kreationism f6rkastartron pi andra"paranormala" fenomen med religiosa
fdrtecken. Respondenternatycks
forma sinauppfattningarom dessa
frigor utanf6r skolan, och nordamerikanskundervisningi naturvetenskap och kritiskt teinkandezir
uppenbarligen
inte tillriicklig fdr att
rubbauppfattningarna.

Forsdttbevakasekterna!
Jaghar underen tid tacksamtkunnatkonstatera
pi oliattmassmedia
ka siittbelystnutidensstorafarsotdestruktivasekterellerkulter.Aven
om man tycker att det bara rir ett
skrappi ytan, iir det oerhdrtviktigt
att det kommer till allmf,nhetens
kiinnedomvilka risker man tar nrir
manmoterdessasektersochkulters
vf,rvareav nya medlemmar.

Att man inom mflngasekterbarskrapasekonomisktiir en aspektpi
varfor man bdr avhflll.assig frin all
Bokensallmainnabudskapiir att
berdringmeddessa.An vrirreanser
vi som vetenskapareinte fir lita jag
det vara att man vid viirvning
pseudovetenskapliga
pflstiendensti
pfl alla utlovadelosningarpa
trott
- pseudovetenskapens
oemotsagda
eventuellaproblemman har. (Man
lockelseliggeri desssprinnande
och
s[ger sig inom sekternaha den abpistienden,och vi misintressanta
solutasanningen.)Dessaloften vite diirfor visa hur man med vetensar sig i l[ngden vara falska, men
skapligametoderkan ffl spdnnande
hur skalljagvilja ellerkunnaerkdnoch intressantkunskapom det fak- na
detefterattunderenlzigreperiod
tiskaforflutna.Redaktdrernapipeha varit delaktigi falskspelet?Det
kar i den avslutandeuppsatsenfavill till kuragefor att inf6r sig sjiilv
ran i dettasammanhang
meddenpfl
ochandratillstflattj aghargflttpi en
senareir sfl populzirapostmoder- nit jag art inbilla
alltsi fortszitter
nistiskarelativismen- endastmed
mig att allt iir fdrtrZiffligtinom sekhjalp av logik, rationalismoch kriten.Eller sflharjagkommit si djupt
tisk prdvningkan vi ju beddmaexin i rorelsenattjag fullstiindigtmaempelvis huruvida pyramiderna
nipuleratsoch frflntagitsett kritiskt
verkligen var landningsplatserfdr
tiinkande.
Folkvettnr 27997

Jag vet att minga fortsrittertrots
att de mflr viildigt diligt. Vissa har
haft kvar ett unsav kritiskt tiinkande
och med stod av utomstiendehaft
kraft att l[mna sektenoch dessdestruktiva innehill. Men minga alltfdr mflnga- harundersin sekttid
till slut rikat ut fdr en psykosmed
behovav lingvarig vird. Ett grymt
pris att betala for att man trott pi
sinamedmf,nniskor.
Gemensamtfor de destruktiva
sekterna eir deras odemola'atiska
uppbyggnad,derasvidriga mdnniskosynochderasintoleransmot oliktzinkande.
Till grundfdr minapistiendenkanjag hrinvisatill deraseget
skriftliga material.
En friga som ocks&mflstebevakas med skiirpa iir vad som dr orsakentill att sekterna2irangeleigna
om
att driva egna skolor. Sekternas
struktur pflverkar givetvis skolarbetet.Hur skalldessabarnnigonsin
kunnal;ira sig ett sjiilvstiindigtoch
kritiskt teinkande?Vilket enormt
ansvarfdr dessabarns utveckling
skolverkethartagit pi sig i ochmed
attdegodkiintdessaifrAgasatta
skolor.
Tack for det engagemangni hittills visat. Jag hoppasatt ni regelbundetteinkerAterkommamedupplysningartill allmdnheten
om dessa
sekteroch kulter.
Birgit Hansson
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