
Passionerad
stridsskrift för
vetenskapen
Carl Sagan. The demon-

haunted world. Science as a
candle in the dark. 459 sidor.
New York: Random House,
1995. ISBN 0-394-53512-X.

Recensent: professor Bertil
B Fredholm, farmakologiska
institutionen, Karolinska insti-
tutet, Stockholm.

Carl Sagan blev känd för en
bred allmänhet när han var pro-
gramledare i TV för en serie
om Kosmos. Han har också
skrivit ett stort antal populärve-
tenskapliga böcker, och han
har vunnit Pulitzerpriset. Som
vetenskapsman blev han bl a
känd för sina beräkningar av
konsekvenserna av ett kärnva-
penkrig och förutsägelsen om
en »kärnvapenvinter». Hans
sista bok är en passionerad
stridsskrift mot de postmoder-
na varianterna av övertro och
pseudovetenskap och för det
naturvetenskapliga förhåll-
ningssättet.

Startpunkten för hans bok
är de i USA vitt utbredda histo-
rierna om hur människor bort-
rövas och ofta utnyttjas sexu-
ellt av utomjordiska varelser.
Carl Sagan spårar dessa berät-
telser bl a till berättelserna om
icke-identifierade flygande fö-
remål (UFOs) som började få
epidemisk status först efter
andra världskriget. Men han
finner också ett mycket äldre
ursprung. Han visar på likhe-
terna med häxprocesserna, och
hur dessa i sin tur leds tillbaka
till kyrkofäderna inklusive Au-
gustinus. I den tidiga kristna
föreställningsvärlden fanns
smådjävlar som förförde kvin-
nor och män (incubi respektive
succubi). De förvånansvärt
människoliknande varelserna
från andra planeter som be-
skrivs i amerikanska tabloider
har alltså klara motsvarigheter
i medeltidens dunklare före-
ställningsvärld då de färdades
med ren ond kraft snarare än
via rymdskepp.

Vi vill bli lurade
Intressant nog har många av

dessa historier om »abduc-
tions» ett mycket likartat inne-
håll. Sagan tror att detta beror
på vår förmåga att ta till oss
andras trosföreställningar –
även sådana som angår oss
själva och vad vi upplevt – och
integrera dem med vår egen fö-
reställningsvärld. Detta leder
Sagan in på frågan om ansvaret

hos dem som samlar dessa his-
torier och ger sig ut för att blott
notera vad som »hänt». Han
beskriver hur sådant »fakta-
samlande» går till och finner
stora likheter med de psykote-
rapeutiska sessioner där, med
eller utan hypnos, patienter kan
fås att »minnas» t ex sexuella
övergrepp. Även här finns lik-
heter med häxprocessernas
tankevärld.

Sagan visar också med flera
exempel den entusiasm med
vilken människor i allmänhet
och medier i synnerhet anam-
mar »bevis» på övernaturliga
krafter. Vi vill tro – vi vill bli
lurade.

Nya tidens trossatser
Han är oerhört bekymrad

över graden av obildning i det
amerikanska samhället. Vårt
eget är endast marginellt bättre,
och inflödet av amerikanska
TV serier som frossar i mord,
våldtäkt, grymhet, övertro, an-
detro och konsumtion möter
ringa motstånd. I stället frodas
i USA, och här, en serie upp-
fattningar som kan kallas för
»New age beliefs». Dessa har
sammanfattats på följande sätt
av Schick och Vaugh.

»Det finns ingen objektiv
sanning. Vi skapar alla vår
egen sanning. Det finns ingen
objektiv verklighet – vi skapar
vår egen verklighet. Det finns
andliga, mystiska, och inre vä-
gar till kunskap som är över-
lägsna de vanliga vägarna. Om
en upplevelse känns verklig så
är den verklig. Om du upplever
att en idé känns rätt för dig, ja
då är den rätt. Vi kan aldrig få
kunskap om verklighetens in-
nersta väsen. Själva vetenska-
pen är irrationell och mystisk.
Det är bara en trosuppfattning
bland alla andra.»

Sagan ser däremot veten-
skap som ljuset i detta andliga
mörker. Vetenskapen blir ett
nödvändigt motgift mot för-
dumningen. Han beskriver sin
egen vetenskapliga skolning,
sina lärare och många betydel-
sefulla influenser. Han ger fle-
ra exempel på möten med van-
liga medborgare och med värl-
dens stora. Allt naturligtvis
skrivet med tillbörlig klädsam
blygsamhet.

Kritiska attityder
mot dåliga argument
I flera kapitel beskriver Sa-

gan hur han ser på vetenska-
pens väsen. Många av dessa
kan lika varmt rekommenderas

som Sir Peter Medawars böc-
ker exempelvis »Advice to a
young scientist» eller »Pluto’s
republic». Bl a finns ett kapitel
i mitten av boken som han be-
nämnt »The fine art of baloney
detection» och som innehåller
en briljant sammanfattning av
alla dåliga former av argument.
Nedan följer ett urval:
– Argumentera ad hominem –

diskutera inte sakfrågan
utan angrip personen

– Argumentera utifrån aukto-
riteter

– Argumentera från negativa
konsekvenser (En straffan-
de Gud måste finnas – för
hur skulle samhället annars
se ut?)

– Appellera till bristande
kunskap – det som inte be-
visats vara falskt måste vara
sant (och vice versa)

– Hänvisa till speciella för-
hållanden (Exempelvis:
Guds vägar är obegripliga)

– Förutsätt det antagna. (Ex-
empelvis: Vi måste införa
dödsstraff för att minska
den grova brottsligheten)

– Välj ut speciellt fördelakti-
ga förhållanden 

– Bedriv statistik med små ur-
val – och missförstå vad sta-
tistik handlar om

– Var inte konsekvent
– Argumentera non sequitur

(Exempelvis: vi kommer att
segra därför att Gud är god)

– Argumentera post hoc, ergo
propter hoc (eftersom det
kom senare måste det ha
förorsakats av). Blanda
dessutom ihop korrellation
och orsak.
Mot detta sätter Sagan en

rad goda kritiska attityder.
Bland de viktigaste är behovet
av att inte hitta blott en utan en
mångfald olika förklaringar till
de gjorda observationerna –
och att sedan väga argumenten
för och emot dessa.

Ostrukturerat men
nyttigt budskap
Sammanfattningsvis är det

en passionerad bok av en pas-
sionerad man. Ibland går bo-
ken väl långt i sin hyllning av
vetenskapen. Det är exempel-
vis väl starkt att hävda att ett
vetenskapligt förhållningssätt
är en förutsättning för funge-
rande demokrati. Som många
starka apologier är boken ock-
så ställvis alltför passionerad
för att vara riktigt välskriven.
Argumenten staplas på varan-
dra på ett något ostrukturerat
sätt när ett fokuserat urval av de

viktigaste argumenten hade
fungerat bättre.

Icke desto mindre kan jag
varmt rekommendera en myc-
ket stor vetenskapspopularisa-
tors sista bok. Vi behöver alla
vässa våra argument för en bre-
dare skolning i kritiskt tänkan-
de och för en bredare utbild-
ning i naturvetenskapens grun-
der. •

Lätthanterlig
information
om droger
på CD-ROM
Thomas Nordegren, red.

Kunskapsdatabas droger
CD-ROM. Stockholm: Natur
och Kultur. Plattform: PC.
Uppdateringsfrekvens: tills vi-
dare osäkert. Pris ca 1 650 kr
(en användare) inkl moms.
ISBN 27-0529-5; ca 6 600 kr
(fem användare) inkl moms
ISBN 27-06379-8.

Alconline and dalctraf.
CD-ROM. Stockholm: CAN
Swedish Council for Informa-
tion on alcohol and other drugs.
Sökprogramvara: 2 databaser.
Plattform: PC, Windows, Mac,
Unix, WEB. Uppdateringsfre-
kvens: två gånger/år. Pris ca
4 000 kr (en användare) exkl
moms. Kan beställas från Info
Nordic AB, Box 4, 544 21 Hjo.

Recensent: med dr Eva
Johnsson, klinisk farmakologi,
Sahlgrenska sjukhuset, Göte-
borg.

»Kunskapsbas droger CD-
ROM» är ett i raden av exem-
pel på att det blir allt vanligare
att söka information med hjälp
av datorer i stället för i böcker.
Behovet av lätt tillgängliga in-
formationskällor är stort, då
missbruk och droghandel är ett
utbrett problem i Sverige idag
och förutspås öka i takt med
tilltagande influens av den mer
liberala drogpolitiken i Euro-
pa.

»Kunskapsbas droger» vän-
der sig till myndigheter, skolor
och organisationer, dvs till alla
som kommer i kontakt med
drogmissbruk och är engagera-
de i arbetet att motverka detta.

Programmet, som är anpas-
sat för PC och Windows miljö
(minimikrav: Windows 3.1), är
lätt att använda om man har
viss datorvana, men kräver till-
gång till datorutrustning med
relativt god prestanda (minst
386 processor, med internmin-
ne, RAM 4 MB, 6 MB ledigt
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utrymme på hårddisk, video-
kort Super VGA och CD-
ROM-station).

Databasen är uppdelad i
fem block, »Uppslagsverk
A–Ö», »Lagar», »Statistik»,
»Dokument» och »Bibliogra-
fi».

Uppslagsverk A–Ö
Uppslagsverket A–Ö, som i

föreliggande version är revide-
rat 1996, innehåller 4 500 ord
och artiklar, 180 bilder, 200 ke-
miska strukturformler samt nio
korta filmer. Syftet är att ge
övergripande information
inom missbruksområdet. Med
hjälp av överskådliga register
kan man snabbt och enkelt ori-
entera sig om alkohol, tobak,
narkotiska preparat och anabo-
la steroider.

Historik, farmakologi och
ruseffekter är några av de
aspekter som tas upp. Här finns
också information om narkoti-
kahandel, orsaker till miss-
bruk, lagar, förebyggande in-
satser i missbrukarlivet, be-
handlingsformer och droger-
nas roll i kulturlivet. I ett bib-
liotek har en rad slanguttryck
samlats, vilket kan vara myc-
ket användbart för den oinvig-
de som kommer i kontakt med
missbrukarvärlden.

Propagandafilmer
utan funktion
Bilder och kemiska formler

kan vara värdefulla komple-
ment till texten, medan de nio
kortfilmerna med propaganda
mot droger inte fyller någon
större funktion, utan mest upp-
tar utrymme i datorn. Vidare är
det något förvånande att ett
verk som gör anspråk på att
vara relativt heltäckande och
som är reviderat så sent som
1996 inte tar upp drogen GHB
(gammahydroxysyra). GHB
har ju sista tiden varit en aktu-
ell drog bland ungdomar, och
flera intoxikationsfall har setts
på sjukhusen runtom i landet.
På det hela taget är detta dock
en väl genomarbetad och an-
vändbar funktion som uppnår
sitt syfte att ge basal, övergri-
pande kunskap om droger.
Önskar man fördjupa sig något
mer i området får man dock
söka sig till andra källor.

Lagar
Svenska lagar och förord-

ningar som rör droger och an-
gränsande områden som hälso-
och sjukvård samt socialtjänst
finns samlade. Varje del inleds
med grundläggande uppgifter,
när lagen senast ändrades etc
och därefter följer författnings-
texten.

För en icke juridiskt skolad

person är detta ett enkelt och
överskådligt sätt att få inblick i
gällande regelverk (uppdaterat
till och med 1 januari 1996).

Statistik
Baserat på Centralförbun-

det för alkohol- och narkoti-
kaupplysning (CAN) och Folk-
hälsoinstitutets publikation
»Rapport 1995, alkohol- och
narkotikautveckling i Sve-
rige», har diagram samman-
ställts. I grafisk form visas ut-
veckling av alkohol- och nar-
kotikamissbruk, fram till och
med 1994.

Detta block är i sin nuvaran-
de form mycket begränsat och
behöver utvidgas för att bli en
användbar informationskälla.
Vidare skulle basen bli betyd-
ligt mer överskådlig om data
kunde presenteras i olika typer
av diagram beroende på det ak-
tuella syftet.

Dokument
I detta block finns ett omfat-

tande adressregister till myn-
digheter, organisationer och
företag.

Vidare har man här samlat
diverse dokument som till ex-
empel FNs fyra narkotikakon-
ventioner, handlingsplaner i
arbetet mot drogmissbruk och
listan över dopingklassade lä-
kemedel.

Bibliografier
Ca 5 000 referenser finns

med i databasen, vilka repre-
senterar ett urval av den nordis-
ka litteraturen om droger och
alkohol från 1989–93. Biblio-
teket är överskådligt, och den
som vill läsa mer av såväl fack-
som skönlitteratur har mycket
att finna här.

God orientering
Sammanfattningsvis är

»Kunskapsbas droger» en lätt-
hanterlig informationskälla
som ger god orientering inom
missbruksområdet. För dem
som inte tidigare kommit i kon-
takt med droger är »Uppslags-
verket» en användbar del med-
an de med mer förkunskaper
sannolikt har större nytta av av-
snitten om »Lagar» och »Do-
kument».

Att verket ges ut på CD-
ROM-skiva torde underlätta
successiv uppdatering till rim-
liga kostnader. Databasen kan
rekommenderas att finnas till-
gänglig på ställen där man
kommer i kontakt med drog-
missbruk. •

CD-ROM över
referenser
på missbruks-
området
En förutsättning för att spri-

da dagens enorma informa-
tionsflöde är användandet av
datorer och datakunskapsba-
ser. För att underlätta hante-
ringen av de stora databaser
som skapas har IT-företaget
Info Nordic AB sammanställt
en CD-ROM-skiva »Alconline
och Dalctraf», där referenser
till skrifter om alkohol, andra
droger och trafiksäkerhet i
samband med drogmissbruk
har samlats.

Drygt 18 000 referenser
Databasen, som är uppde-

lad i två avdelningar »Alconli-
ne» och »Dalctraf», har sedan
1980 successivt utökats och
omfattar i föreliggande version
drygt 18 000 referenser med
abstract, vilka uppdateras två
gånger per år.

Bakom »Alconline» står
CAN (Centralförbundet för al-
kohol- och narkotikaupplys-
ning), en organisation som har
till uppgift att följa och sam-
manställa information om bruk
och missbruk av alkohol och
andra droger i Sverige. CAN
bildades redan 1906 och har
byggt upp ett av Europas störs-
ta bibliotek av såväl fack- som
populärvetenskapliga skrifter
inom missbruksområdet.

Missbruk och
trafiksäkerhet
CD-ROM-skivans andra

databas »Dalctraf» är speciali-
serad på alkohol, droger och
trafiksäkerhet. Dalctraf produ-
ceras av Valverius-Medinres
Inc, ett privat, svenskt företag,
som följer och sammanställer
såväl nationell som internatio-
nell litteratur på området.

För den något datorinvigde
är Alconline och Dalctraf en
konventionell databas på CD-
ROM-skiva. Som sökverktyg
används SPIRS (SilverPlatter),
en lätthanterlig databashantera-
re för CD-baserad vetenskaplig
litteratur. Ett utförligt index gör
att det är enkelt och går snabbt
att söka önskad information.

Ifrågasätter behovet
Främst vänder sig »Alconli-

ne och Dalctraf» på CD-ROM-

skiva till dem som redan är
kunniga inom missbruksområ-
det. Då denna skara av fack-
män torde vara vana vid att
söka referenser i större databa-
ser med kontinuerlig uppdate-
ring, som till exempel Medline,
är frågan om det verkligen
finns behov av en specialiserad
CD-ROM-skiva av detta
slag. •

Linnés liv som
läkare och
stockholmare
Nils-Erik Landell. Träd-

gårdsmästaren Linné. 300 si-
dor. Stockholm: Carlsson Bok-
förlag, 1997. Pris 294 kronor.
ISBN 91-7203-187-5.

I boken »Trädgårdsmästa-
ren Linné» skildrar Nils-Erik
Landell den unge Carl Linné
som ekolog, hundra år innan
ordet ekolog myntades. Han
beskriver Linnés verksamhet
som läkare i Stockholm under
en tid fylld av magi, när många
ännu hyllade Paracelsius lära
från 1500-talet att mediciner
kunde hämtas ur växter som i
någon del hade samma utseen-
de som det organ man ville
bota.

Boken är rikt illustrerad
med hundratals vilda och plan-
terade blommor och medici-
nalväxter i färg och svart/vitt,
och här ges en mängd spännan-
de stockholmiana.

Nils-Erik Landell är överlä-
kare på Danderyds sjukhus och
ledamot i Rådet till skydd för
Stockholms skönhet och i
Svenska Linnésällskapets sty-
relse. Han har tidigare givit ut
ett par romaner och ett trettiotal
natur- och miljöböcker.
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