
6vras av varje ny generation. Sker
inte detta halkar vi snart tillbaka i en
ny mork tidsAlder av vidskepelse
och okunnighet.

Man bdr ocksfl betiinka att nya
upptackter ofta fordrar, sflviil som
for med sig, ny teknologi i ett intimt
vf,xelspel. Nlr det giiller till exem-
pel elementarpartikelfysiken ser
man tecken pi att den nitt en grrins
som sritts av nu kiind teknologi.
Samtidigt rir det osdkert om de se-
naste decenniernas upptiickter inom
elementarpartikelfysiken kommer
att generera nigon ny teknologi som
kan fdra utvecklingen vidare. Efter-
som elementarpartikelfysiken dr den
viktigaste av de viirldsbildsskapan-
de vetenskaperna rir det nog den
som Horgan friimst inspirerats av
nrir han driver sina teser. Han ser
hur streingteoretiker arbetar i ett su-
perabstrakt matematiskt vakuum
utan kontakt med de magra nya
empiriska fakta som kommer frin
jAttelika acceleratorer med alltmer
overanstrrin gda budgetar.

Det zir enormt viktigt att framhil-
la just sambandet mellan teknologi
och vetenskapliga framsteg ndr man
diskuterar dessa saker. I vetenska-
pens utveckling finns stiindigt ett
v;ixelspel dlir ny teknologi (eller
hantverkskonst) leder till vetenskap-
liga framsteg och omvtindningen,
ddr vetenskapliga framsteg leder till
ny teknologi. Hela den moderna
fysiken kom fram ur en kombina-
tion av det teknologiska behiirskan-
det av elektromagnetismen i fdren-
ing med vacuumteknologi och an-
dra konster. Fdrmigan att kontrol-
lera och styra elektriska laddningar
och strOfirmar med elektriska och
magnetiska fiilt innebar den stdrsta
och mest genomgripande teknolo-
giska revolutionen som meinniskan
hittills sett. Den formflgan vf,xte
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fram under 1800-talet och har kul-
minerat i virt flrhundrade med ra-
dio, TV och mobiltelefoni, elektro-
nik, mikrochips och datorer. Dessa
saker, tillsarnmans med forbriinning
av fossilt kol forj ordbruk, transpor-
ter och annan energiproduktion,
dominerar vir civilisation.

Det finns en underliggande ton
av oro som accentueras av Horgans
bok: oron for hur vi skall gi vidare.
Elektromagnetismen och forbriin-
ningsmotorn dr nu drygt hundra ir
och, forutom den foraktade krirnen-
ergin, verkar ingen ny teknologi
komma fram. Det iir liitt att berusas
av Internet, men egentligen dr vdl
fenomenet ingenting annat ein en
logisk utveckling av telegrafen.
Verkligt ny teknologi viixer inte pfl
trld. det iir lika bra att inse.

Hanno Essdn

Pseudoarkeologi
och kreationism

Francis B. Harrold & Raymond A.
Eve (red.), CuIt archaeology crea-
tionism. U nde rs tandin g p s e ud o s ci-
entific beliefs about the past. An
expanded edition. University of
Iowa Press 1995

Sveriges produktion av pseudove-
tenskapliga texter om det forflutna
koncentrerar sig freimst till tvfl om-
riden: lokalpatriotismen och arke-
oastronomin. Forintelserevisionis-
ter och von Ddniken-teoretiker lir
ovanliga hrir, och kreationistiska tan-
keginger torgfdres stillan utanfdr
vissa frikyrkors moten och uppso-
kande verksamhet. Svenska 6ver-

sfittningar av utliindska bocker i
dlnikistiska dmnen och "New Age"
hdr dock inte till ovanligheterna i
vflra boklidor och bokklubbar.
Minst en tidskrift pi omrfldet er-
bjuds Pressbyrins kunder over hela
landet som ett exempel pi hur ding
delar av denna vrirld iir.

I USA eir situationen delvis en
annan. Landet har forstis sin gene-
rost beskrirda del av diinikister,hy-
perdiffusionister med fl era pseudo-
vetenskapare, men dessutom iir kre-
ationismen politiskt spriingstoff.
Kreationism dr ett s amlingsbegrepp
fdr olika schatteringar av den bok-
stavstrogna uppfattningen att den
gammaltestamentliga skapelsebe-
rdttelsen iir historisk sanning. Den
kristna hogern har i USA kiimpat
rinda sedan senaste sekelskiftet fdr
att denna uppfattning skall ersdtta
eller itminstone ges lika mycket
utrymme som den biologiska evo-
lutionen i skoiundervisningen. Del-
statliga lagar med detta syfte har
stiftats i sodern, fdr att sedan rivas
upp av federala domstolar. Kampen
iir lflngtifrfln 6ver, och ingirsom del
av de stora motsf,ttningarna mellan
liberalism och fundamentalistisk
konservatism. Pi en del hflll "l6ser"

man problemet och undviker kon-
flikten genom att varken undervisa
om evolutionen eller skapelsebe-
rrittelsen!

Boken Cult Archaeology and
Creationism omfattar elva kritiska
uppsatser om kreationism och "cult

archaeology", vilket pfl svenska bor
kunna kallas pseudoarkeologi. Med
tanke pi kreationismens politiska
roll i USA lir det fdga forvfinande att
den tar betydligt stdrue plats i boken
[n pseudoarkeologin. Frflgan om
vad folk egentligen tror pi besvaras
kortfattat - intresset koncentreras
mer pfl varfdr de tror sfl och vad man
kan sdra 6t saken.

Folkvett nr 21997



Bokens innehill bygger friimst
pA en serie enkdtundersokningar
bland universitetsstuderande i olika
nordamerikanska st[der. Undersok-
ningarna visar bland mycket annat
att en forskrlckande stor andel (ib-
land en majoritet) av respondenter-
na tror pi mflnga kreationistiska och
pseudoarkeologiska pistAenden, att
riktad undervisning minskar denna
tro, men att den "tillnyktrande" ef-
fekten iir overgflende och miste
underhillas.

En intressant egenhet rir attpseu-
doarkeologiska id6er och kreatio-
nism tenderar att utesluta varandra
hos enskilda respondenter - sklilet
iir formodligen att samma religiosa
dogmer som fdresprflkar kreatio-
nism f6rkastar tron pi andra "para-

normala" fenomen med religiosa
fdrtecken. Respondenterna tycks
forma sina uppfattningar om dessa
frigor utanf6r skolan, och norda-
merikansk undervisning i naturve-
tenskap och kritiskt teinkande zir
uppenbarligen inte tillriicklig fdr att
rubba uppfattningarna.

Bokens allmainna budskap iir att
vi som vetenskapare inte fir lita
pseudovetenskapliga pfl stienden sti
oemotsagda - pseudovetenskapens
lockelse liggeri dess sprinnande och
intressanta pistienden, och vi mis-
te diirfor visa hur man med veten-
skapliga metoder kan ffl spdnnande
och intressant kunskap om det fak-
tiska forflutna. Redaktdrerna pipe-
kar i den avslutande uppsatsen fa-
ran i detta sammanhang med den pfl
senare ir sfl populzira postmoder-
nistiska relativismen - endast med
hjalp av logik, rationalism och kri-
tisk prdvning kan vi ju beddma ex-
empelvis huruvida pyramiderna
verkligen var landningsplatser fdr

Folkvett nr 27997

rymdfarkoster eller inte. Det nyttar
foga att med en chic formulering
kalla vetenskapens kritik mot folk-
lig vidskepelse for intellektuellt for-
trvck.

Martin Rundkvist

INSANDARE:

Forsdtt bevaka sekterna!

Jag har under en tid tacksamt kun-
nat konstatera att massmedia pi oli-
ka siitt belyst nutidens stora farsot -
destruktiva sekter eller kulter. Aven
om man tycker att det bara rir ett
skrap pi ytan, iir det oerhdrt viktigt
att det kommer till allmf,nhetens
kiinnedom vilka risker man tar nrir
man moter dessa sekters och kulters
vf,rvare av nya medlemmar.

Att man inom mflnga sekter bar-
skrapas ekonomiskt iir en aspekt pi
varfor man bdr avhflll.as sig frin all
berdring med dessa. An vrirre anser
jag det vara att man vid viirvning
trott pfl alla utlovade losningar pa
eventuella problem man har. (Man
s[ger sig inom sekterna ha den ab-
soluta sanningen.) Dessa loften vi-
sar sig i l[ngden vara falska, men
hur skalljag vilja eller kunnaerkdn-
na det efter att underen lzigre period
ha varit delaktig i falskspelet? Det
vill till kurage for att inf6r sig sjiilv
och andra tillstfl att j ag har gfltt pi en
nit - alltsi fortszitter jag art inbilla
mig att allt iir fdrtrZiffligt inom sek-
ten. Eller sfl harjag kommit si djupt
in i rorelsen att jag fullstiindigt ma-
nipulerats och frflntagits ett kritiskt
tiinkande.

Jag vet att minga fortsritter trots
att de mflr viildigt diligt. Vissa har
haft kvar ett uns av kritiskt tiinkande
och med stod av utomstiende haft
kraft att l[mna sekten och dess de-
struktiva innehill. Men minga -
alltfdr mflnga - har under sin sekttid
till slut rikat ut fdr en psykos med
behov av lingvarig vird. Ett grymt
pris att betala for att man trott pi
sina medmf,nniskor.

Gemensamt for de destruktiva
sekterna eir deras odemola'atiska
uppbyggnad, deras vidriga mdnnis-
kosyn och deras intolerans mot olik-
tzinkande. Till grund fdr minapisti-
enden kan jag hrinvisa till deras eget
skriftliga material.

En friga som ocks& mflste beva-
kas med skiirpa iir vad som dr orsa-
ken till att sekterna 2ir angeleigna om
att driva egna skolor. Sekternas
struktur pflverkar givetvis skolar-
betet. Hur skall dessabarn nigonsin
kunna l;ira sig ett sjiilvstiindigt och
kritiskt teinkande? Vilket enormt
ansvar fdr dessa barns utveckling
skolverket har tagit pi sig i och med
att de godkiint dessa ifrAgasatta sko-
lor.

Tack for det engagemang ni hit-
tills visat. Jag hoppas att ni regel-
bundet teinker Aterkomma med upp-
lysningar till allmdnheten om dessa
sekter och kulter.

Birgit Hansson
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