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FÖRORD
Har människans liv någon mening eller syfte? Finns det Gud? Om han gör
det, varför tillåter han så mycket lidande? Och har inte vetenskapen lämnat
mycket adekvata svar utan att överväga Gud? Dessa typ av frågor fortsätter
att förväxla våra djupaste tankar när vi söker efter svar om vårt ursprung, vår
avsikt och vårt ultimata öde. Få kan ignorera dessa förvirrande gåtar, som fortsätter att komma tillbaka, när vi överväger med underverk mysterierna i vår
existens. Frågan om Guds existens är en som helt enkelt inte kommer att gå
undan.
Lyckligtvis, när det gäller slutliga frågor om ursprung, allt är inte gissningar.
Under det senaste år, vetenskapsmän har gjort ett antal många anmärkningsvärda upptäckter, som avslöjar sådan precision och komplexitet, som avslöjar
sådan noggrannhet och komplexitet, att det blir mycket svårare att föreslå, att
allt som existerar kom i sig själv av en slump. Det verkar som att en väldigt
uppmärksam Gud måste har varit involverad i att utforma de fantastiska invecklingarna, som vi hittar överallt i universum.
Vissa forskare säger omedelbart, att vetenskap inte kan betrakta Gud, för
att vetenskap och Gud representerar separata tankesätt. Tyvärr, innebär en
sådan åsikt en small syn på vetenskap som begränsar sin förmåga att hitta sanningen. Vetenskap kan inte hitta Gud så länge det utesluter honom från sin
förklarande meny. Om vetenskap vill ge meningsfulla och sanningsenliga
svar på våra djupaste frågor, den måste komma ut ur världslighets fängelse
där det nu har fångat sig själv. Vetenskap bör vara öppen för möjligheten att
Gud finns och inte utesluta honom till ett annat undersökningsområde. Denna
bok närmar sig frågan om Guds existens från perspektivet att vetenskap är,
eller åtminstone det borde vara, öppet sökande av sanningen, och att vi ska
tillåta naturens data rikta oss vart det än kan leda. Vetenskap faller
upprepade gånger i flera spekulationer och hypoteser såsom förekomsten av
andra universumen bortom vårt eller livet som härrör från sig själv. För att
vara konsekvent, vetenskapen bör också vara villig för att överväga
möjligheten att det finns Gud. Sådan fördomsfrihet kan vara viktigt om Gud
existerar.
Det är av intresse för frågan om Guds existens, att pionjärer av modern vetenskap som Kepler, Galileo, Boyle, Pascal, Linné och Newton alla inklude7
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rade Gud i deras vetenskapliga perspektiv. De talade ofta om Gud, och åt
dem, deras vetenskapliga studier var att upptäcka de lagar som Gud hade skapat. Dessa intellektuella giganter visade hur vetenskap och Gud kan arbeta tillsammans när man studerar naturen. Sedan den tiden har det skett avskiljning
av vägarna mellan vetenskap och Gud, och för närvarande vetenskap väsentligen ignorerar Gud. Dessutom är vissa forskare djupt oroade över, at den
religiös övertagande av samhället skulle på allvar hindra vetenskap. Å andra
sidan, det finns förslag om ett förnyat intresse för Gud hos vissa forskare och
andra akademiker. Detta beror delvis på det senaste betydelsefulla
upptäckterna, såsom mycket exakta värden som är nödvändiga för de
grundläggande krafterna i fysik, och de väldigt komplexa biokemiska
vägarna för levande organismer. Dessa fyndar ger upphov till stora tvivel om
några förslag om att de bara råkar ha skett av en slump, och det blir
rimligare att tro på Gud mera än i de extrema osannolikheter som man måste
postulera för det som vi hittar om det inte finns någon Gud.
Denna bok följer det breda tillvägagångssättet som är nödvändigt för att ge
den övergripande uppfattningen som frågan av Guds existens förtjänar. Eftersom de viktigaste utmaningarna mot Guds existens har kommit från vetenskap,
diskussionen fokuserar huvudsakligen i vetenskapligt relaterade ämnen. För
att hjälpa den allmänna läsaren att utvärdera vetenskapens fyndar och
slutsatser, jag har tagit med ett antal redogörelser om hur forskarna för sina
upptäckter, konvergerad särskilt i detaljer som är relaterade till från av Guds
existens
Boken börjar med en kort historisk översyn som leder oss till det överraskande faktumet att fyra av tio forskare i USA tror på en personlig Gud som
svarar till böner. Paradoxen är, att så väldigt få, om ingen, av dessa forskare
publicerar om Gud i vetenskapliga tidskrifter och läroböcker. Vad många
forskare tror på, och vad de publicerar när de tar vetenskapliga hållningen,
kan vara väldigt olika saker. Sedan diskuterar boken om ett antal viktiga
frågor som är relaterade till Guds existens. Dessa inkluderar den invecklande
organisationen av materia i universum och noggrannhet i fysikens krafter.
Detta följs av ett antal biologiska ämnen såsom livets ursprung, den genetiska
koden och komplexiteten som vi hittar i öga och hjärnan. Övervägandet ges
sedan till problemet som tiden ställer för evolution när man analyserar fossil
rekord. Det visar sig, att de geologiska eoner är helt otillräckliga för det
osannolikheter som postuleras.
Den sista tredjedelen av boken tar upp den intressanta frågan av varför är
det så, I samband med så mycket data som verkar kräva en Gud för att förklara
allt vad vi ser, fortsätter forskarna att vara tyst om Honom? Frågan presenterar
från perspektivet av både den sociologiska styrkan hos dominerade idéer, som
evolution, och från exklusivitet och elitism av ett mycket framgångsrikt ve8
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tenskapligt företag. Slutsatsen av boken är, att vetenskap ger rikliga bevis för
att det finns en Gud. Förhoppningen är att forskarna kommer att låta Gud tillbaka till vetenskapligt perspektiv, som var fallet för modern vetenskaps pionjärer.
Boken handlar om huvudsaklig två starka kontrasterande världsutsikter. Å
ena sidan finns det de som begränsar verkligheten till vad de bara kan
observera i naturen; för dem det är väsentligen allt det finns. Detta passar
noggrant med det nuvarande vetenskapliga etos som utesluter Gud. Andra
tror att det finns en transcendent verklighet över det enkla och observerbara.
Framför allt finns det yttersta mening till vår existens; det finns en Gud som
utformade oss, inklusive faktorer som vår medvetenhet, förståelse, oro för
andra och känslan av rättvisa. I andra ord, det finns mer i verkligheten än enkla
märkbara materia, och det finns syfte med vår existens. Oavsett vilken av
dessa två tillvägagångssätt man adopterar, har en djupgående effekt på vår
världsutsikt och personliga filosofi. Denna avhandling föreslår att
separationen mellan dessa två kontrasterande världsvisningar inte är giltig.
Enkelt data tvingar oss väsentligen att dra slutsatsen, att något ovanligt är på
gång och det ser ut, at den kunnig enastående Gud var delaktig i att skapa de
komplexiteten som vi upptäcker genom enkla observationer.
Är den här boken objektiv? Är det fritt frän fördomar? Tyvärr är svaret i
båda fallen nej. Vem kan hävda fullständig objektivitet? Å andra sidan, Jag
har gjort mycket speciella ansträngningar för att vara rättvisa för data, ägna
särskild uppmärksamhet åt den bästa data. Läsaren uppmanas att dra slutsatser
på grund av data och inte bara allmänt accepterade slutsatser. Den här boken
är inte bara en undersökning av rådande tolkningar. Vissa slutsatser är inte huvudlinjen. Om vi ska förbättra accepterade åsikter, måste vi vara villiga att fly
från dem.
Många ord i texten, som, sanning, vetenskap, religion, Gud, evolution och
skapelse, är mycket viktiga för dialogen, men har varierad användning och
mening. Läsaren är inbjuden att använda ordlistan i slutet av denna bok för att
förtydliga deras mening som används i denna diskussion. I vissa fall har jag
identifierat speciell användning i texten.
Efter att ha spenderat över 50 år med kontroversen mellan vetenskap och
religion, Jag inser väldigt bra hur emotionellt belastade dessa världsbild
frågor, som avgränsar ens personliga filosofi, kan bli. Jag är också fullt medveten om att vissa kommer att hitta min inställning obehaglig. För detta är jag
ledsen. Vi alla har mycket att lära från varandra, och jag vill uppmana dem
med olika åsikter att fortsätta att kommunicera och bidra till mänsklighetens
totala kunskapsfond.
Ariel A. Roth
Loma Linda, California
9
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En anteckning om stora nummer
Jag inser att vissa läsare har en aversion mot siffror. Jag är fascinerad av
dem, men har försökt att behålla dem till ett minimum. Ibland måste jag ha
använd extremt stora siffror. För snabb allmän jämförelse, istället för att skriva
ut dessa mycket långa nummer, jag använder helt enkelt den vanliga konventionen att använda en liten exponent nummer efter det vanliga numret 10, för
att ange antalet nollor, som är nuvarande (tiopotenser). Följande illustrerar systemet.
101 = 10
102 = 100
103 = 1,000 = tusen
104 = 10,000
105 = 100,000
106 = 1,000,000 = en miljon
107 = 10,000,000
108 = 100,000,000
109 = 1,000,000,000 = en miljard
1010 = 10,000,000,000
osv.
Det lilla exponent nummer ger helt enkelt antalet gånger som nummer 10
multipliceras med sig själv, och är det samma som antalet nollor om numret
skulle skrivas ut på det vanliga sättet. Detta sparar läsaren från att behöva räkna
alla nollor i stora siffror, och möjliggör enklare jämförelser. Till exempel, du
kan enkelt se, att 1019 har två nollor mera än 1017 utan att räkna nollor, om de
hade skrivits ut.
I detta system, måste särskilt hållas i åtanke, att varje noll multiplicerar
numret med 10; därav 103 (1,000) är 10 gånger större än 102 (100); och på
samma sätt, 107 (10,000,000) är 1,000 gånger mindre än 1010 (10,000,000,000).

10
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Avsnitt 1

Kan en vetenskapsman
våga tro på Gud?
Vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap är blind.1
Albert Einstein

Aldrig i vila
Djupt engagerad I religion, han skrev i stor utsträckning om de bibliska
profetiorna av Daniel och Apokalypsen; Han var medlem av en kommission
för att bygga femtio nya kyrkor runt London, och han hjälpte att fördela Bibeln
till de fattiga.2 Var han en pastor, en teolog eller en evangelist? Nej, han var
ingen av dessa. Han var den som anses av många för att vara den största vetenskapsman genom tiderna. Detta var Sir Isaac Newton, en man som stod huvudet och axlarna över de andra sinnen av sin tid när han hjälpte till att lägga
ner den fasta grunden för modern vetenskap. Hans liv har präglats av en djup
vördnad för Gud, tillsammans med en obeveklig hängivenhet till grundlig vetenskaplig utredning.
Det var i England där Isaac Newton (Figur 1.1) kom in i världen som en
juldags gåva i 1642, men tyvärr hade hans far dött tre månader tidigare. Han
födde tydligen för tidigt och var så liten att han kunde passa in i en kvartskruka.
Paradoxalt, hans svaga början från en obearbetad och oupphörlig familjebakgrund skapade dekanen av filosofer av sin tid. Hans far, som var inte fattighjon,
har rapporterats att inte kunna skriva under sitt eget namn. Isaacs barndom
var en mosaik av erfarenheter som präglades av hans omättliga lust att
beräkna den bästa designen för alla typen av mekaniska enheter som drakar
och solur. Han älskade böcker, och hade få vänner, föredrog studera mera än
att socialisera. Han var inte alltid väl förstådd eller uppskattad. När han
lämnade hem för att bli student vid Cambridge Universitet, tjänarna var glada
över hans avgång, kommenterade snett att han var lämplig för ingenting
annat än universitetet.3 Beskriven som att vara “aldrig i vila,” 4 han tenderade
att arbeta ensam och mycket intensivt på sina olika projekt, ibland glömde han
även att äta eller sova.
I Cambridge, Newton utmärkte sig omedelbart, och blev snart en känd medlem av fakulteten. Han skickade till Royal Society i London ett nytt slags reflekterande teleskop som han hade gjort (Figur 1.2). Det orsakade en stor
11
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Figur 1.1. Sir Isaac Newton. Från en målning av Sir Godfrey Kneller runt 1689.

Figur 1.2. Det reflekterande teleskopet
som Sir Isaac Newton byggde och gav till
Royal Society i 1671.

sensation, genererade stor entusiasm, och snart fångade uppmärksamheten hos
Europas ledande astronomer. Kort därefter skickade Newton till Royal Society
grundligt förberedda dokument om egenskaperna av ljus och färg som likaså
var mycket uppskattade. Han var förtegen om att presentera nya idéer och ofta
många år passerade mellan början av ett projekt och att låta andra veta om
det. Han släppte bara lite av sitt arbete, “men varje del var ett obestridligt
monument till hans geni.”5
Det är förmodligen oundvikligt att en snabb ankomsten av en ung, oerfarna
och mycket framgångsrik forskare bör dra kritik från den gamla vakten, och i
Newtons fall, tog det inte lång tid. Flera kontroverser utvecklades, och historiker har gjort mycket av dem. Newton kan vara en formidabel fiende. Efter
att han hade tillbringat flera år på sina upptäckter, han hade ibland svårt att
ha tålamod med de som knappast hade tänkt på hans nya idéer eller inte förstod dem, men valde sig att motsätta dem.
En känd och långvarig konflikt utvecklades mellan Newton och Robert
Hooke, curator för experiment vid Royal Society. Hooke var ingen vanlig vetenskapsman, som gränsar själv i geniusnivån. Dessutom hade han skrivit avhandlingen Micrographia som handlade också om ljus och optiska ämnen.
.
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Hooke ansåg sig att vara den sista myndigheten på många saker och hade vidrig vanan att hävda att han hade själv gjort mest upptäckter. När Newtons idéer
diskuterades vid Royal Society i London, Hooke var snabb att påpeka att de
flesta av Newtons idéer var i hans Micrographia. Newton, som var inte där,
men i Cambridge, slutligen påpekade att de flesta av Hookes idéer om ljus
kom från den berömda franska forskaren och filosofen, René Descartes!
Hooke, med all finkänslighet av en okoordinerad valross, nedlåtande föreslog
att Newton, som nybörjare, han borde fortsätta och arbeta med teleskop, men
lämna fältet av experimentellt ljus till dem som redan hade utarbetat tillfredsställande koncept.6
En allvarlig kontrovers var att brygga. I London fanns det mycket hemliga
möten med ledande intellektuella på en plats som kallades Joe’s coffee house.
Dessa möten handlade om Newtons idéer, med Hookes avslutande, som förväntat, att Newton hade antagit några av Hookes egna idéer. 7 Det fanns också
diskussioner om ljusets natur, ett problem som förblir något olöst till denna
dag. Också under diskussion var frågan om vad som orsakar olika färger av
ljus. Newton, som hade utfört en mängd experiment på ämnet, kort avvisade
Hookes argument som ogiltiga. Dispyter fortsatte i åratal tills Hookes död.
“Till Hooke,” en historiker sammanfattar, “Newton var en fruktansvärd rival;
till Newton, Hooke var inget annat än en oacceptabel olägenhet, en skulking
schakal som var olämplig att äta med lejonen.”8
Andra, förutom Hooke, utmanade Newtons ljuskoncept. På den huvudsaklig europeiska kontinenten, en äldre jesuitlärare i Liège i Belgium, som kallade sig själv Linus, tog problem med Newtons idéer om färgat ljus. Han hade
experimenterat med prismer, som Newton hade, och ansåg att olika färger av
ljus orsakades av moln på himlen. När Linus talade om sina åsikter till Royal
Society, Newton svarade med instruktioner om hur man utför ett avgörande
experiment som skulle lösa tvisten och han uppmanade Royal Society att prova
det. Ytterligare korrespondens från Liège visade att Linus hade dött, men att
hans mycket lojala elev, John Gascoines var redo att ta upp striden mot Newton. Förslag att Newton endast hade utfört sitt experiment en gång reflekterade
på både en patetisk okunnighet om Newtons grundlighet och ytligheten i kommentarerna från Liège. Det avgörande experimentet, vilken Newton hade förslagit, slutligen utfördes i Royal Society med Robert Hooke present, and och
vi kan anse att han inte var entusiastisk över resultatet. 9 Resultaten var precis
som Newton hade förutsagt. Man skulle tro att det här skulle tysta besvären
från Liège, men det gjorde det inte. Annat professor, Anthony Lucas, tog
upp striden mot Newton, men det blev snart uppenbart att Lucas och Newton
var på två mycket olika nivåer av objektivitet. Newton begärde slutligen att
brev från Lucas inte längre skickas vidare till honom.
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Ännu mer känd är slaget mellan Isaac Newton och Gottfried Wilhelm Leibniz, kämpade om vilken av dem som först upptäckte de komplexa matematiska procedurerna i kalkylen. Detta var inte bara en kamp mellan två utmanare;
den nådde internationella proportioner. Leibniz i Tyskland hade en följd av anhängare, mestadels på den största europeiska kontinenten, som gav kredit till
honom; medan i England, Royal Society fungerade som en lojal bas som
stödde Newton som uppfinnare. Båda utmanare har anklagats för att stjäla kalkyl från den andra. Mysterium, som har blivit utsatt för omfattande utredningar
och skrifter är komplex och mycket spännande, men saknar några faktiska detaljer som skulle möjliggöra slutliga resolution. I allmänhet, forskarna är överens om att sannolikt båda uppfann kalkylen självständigt, 10 Newton före
Leibniz, men Leibniz var först att publicera sina fynd; och de räkne symboler
som han utvecklade är fortfarande de samma som vi lär oss i kalkylklasser.
När slaget förankrades, Newtons läger anklagade Leibniz för att försöka ignorera ett tidigt brev som han hade fått från Newton som föreslog kalkyl. Å
andra sidan, det finns anklagelser att Newton hade påverkat rapporterna från
Royal Society som visade, att han hade uppfunnit kalkyl långt före Leibniz.
Newton var president för den prestigefyllda organisationen under de senaste
24 år av hans liv som fejden gick framåt. Med hänvisning till Leibnizs kalkyl, Newton ansåg att andra uppfinnare räknas för ingenting.
Isaac Newton kan med rätta bli anklagad för att vara en eremit, speciellt
under hans tidigare år, och även om han skedde bort från konfrontationer, han
tvekade inte att använda kraften av hans intellekt och position för att minimera
arbetet av dem som satte sig mot honom. Som förväntat hade han också en
vänlig sida. När hans halvbror blev sjuk med en svårartad feber, hans mamma
sköt honom till hälsa, men till slut hon själv fick febern. Efter att ha hört detta,
Isaac lämnade Cambridge och skyndade sig till sitt hem för att personligt ta
hand on hennes vård. En av hans släktingar rapporterade, att Isaac stannade
upp hela nätter med henne och gav fysiska behandlingar, dressade hennes
blåsor med egna händer, använde den manuella fingerfärdighet som han var
så känd för, att minska hennes smärta.11 Alla hans ansträngningar kunde inte
stoppa den förödande sjukdomen och hon dog. Medan hans tidiga
familjeförhållanden var ansträngda av sin mammas andra äktenskap, och
hon växte inte upp honom, han visade sig fortfarande vara en lojal och pliktfri
son. Som exekutör av hennes vilja, han såg till att hon var begravd bredvid
sin egen far som han aldrig hade sett.
Newton, som var förstegen att publicera någonting, så småningom publicerade resultaten av många års studier i hans Principia12 som har blivit hyllad
som “kanske den största händelsen i vetenskapens historia – säkerligen den
största till de senaste åren.”13; dessutom “ingen levande person kunde utmana
.
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sin originalitet eller makt.” Newton hade blivit den erkända diktatorn för vetenskaplig tanke, och det var ingen som kunde korsa svärtar med honom.” 14
Betydelsen av tre volym Principia är att den presenterade aldrig förr presenterad och väldigt hög nivå av observationel och matematisk stränghet för vetenskap, vilket dramatiskt förbättrar respekten för sådana studier. Newton
placerade vetenskap på en mycket starkare grund än vad den tidigare var. Principia är full av matematiska avdrag, som täcker ämnen som gravitation, himmelsk mekanik, kometer, månen, tidvatten, rörelse av vätskor, och de lagar
som är i samband med dessa. Hans studier utgjorde ett dödsfall till det populära
stora kosmologiska systemet som utvecklats av den stora franska matematikern
och filosofen René Descartes, som är känd för det berömda ordstävet “Jag tror
därför jag är.” Descartes föreslog att planeterna rör sig genom aktion av roterande virvlar i en eter eller ett medium, som sträckte sig över hela universum.
Newtons eleganta beräkningar, som visade hur gravitationen förklarade många
detaljer om planetors exakta rotationsmönster, eliminerade något behov av
Descartes idéer. I slutet av den andra edition av Principia Newton lade till
några avslutande anmärkningar under rubriken General Scholium. Här
kommer del av hans religiösa glöd också fram, när han ger ära till Gud som
Skapare, kommenterade att “Detta vackraste system av solen, planeterna och
kometen, kunde bara utgå från råd och herravälde av en intelligent och
kraftfull Varelse.”15
Newton slutligen också publicerade resultatet av hans många undersökningar om ljus och optik. Det verkar som att han hade mycket av det förberett,
när han en dag kom tillbaka från kapellet i Cambridge, hittade han, att ett
ljus hade startat en eld, som hade bränt hans manuskript och andra mycket
värdefulla dokument. Denna förlust störde honom så mycket, att det
rapporterades att han inte var sig själv i en månad. Vissa har beskrivit detta
som ett mentalt sammanbrott, medan andra är helt oense. 16 Alla detaljer i
detta genis liv har varit föremål för extrem granskning och spekulation. 17
Mer än ett decennium efter elden, publicerade han äntligen sina studier om
ljus under titeln Opticks. Vetenskapshistoriker Sir William Dampier
kommenterar, att “Newtons arbete med optik, även om det stod ensamt, skulle
ha placerat honom i främsta graden av vetenskapsmän.”18 Opticks meriterade
tre engelska utgåvor samt två franska och två latinska utgåvor.
Många hedersbetygelser var beviljad för Newton. Vid Cambridge vann hans
matematiska förmåga honom position som Lucasian professor i matematik.
Efter han flyttade till London, han utnämndes till mästaren av mynten och blev
involverad i många medborgerliga problem. Académie des Sciences i Frankrike valde honom som utrikesförbund, och Drottning Anne skänkte den eftertraktade ridderskap på honom och han blev sir Isaac Newton. Voltaire, en av
15
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de stora franska ledarna i den tidens växande fria tanke och resonemangsrörelse, var personligen bekant med Newton. Han prisade Newton, kommenterade att “om alla genier i universum samlades ihop, han borde leda bandet.”19
Över ett sekel senare, berömda franska matematiker och kosmolog Laplace
skulle anse att Newtons nyskapande Principia var garanterad alla tidens “en
överlägsenhet över alla andra produktioner av det mänskliga intellektet.”20 Nyligen i diskussion om de viktigaste individerna från det förgångna milleniet,
Time utvalde Newton som sjuttonhundratalet person.21 Det är ingen tvekan om
att Newton besatt en av de största sinnen genom tiderna.
Newton, med all sina superlativa vetenskapliga anseende hade en mycket
djup hängivenhet mot Gud och detta har betydande konsekvenser när man
överväger Guds förhållande till vetenskapen. Han godkände inte misstro i Gud,
han sade “Ateism är så meningslöst och otrevlig för mänskligheten att det
aldrig hade många professorer,”22 och han fördömde inte någon lättsinnighet
på religiösa frågor; när sådant inträffade i hans närvaro kritiserade han det
allvarligt.23 Medan de flesta forskare i sin tid trodde på Gud och det var vanligt
att hänvisa till honom i vetenskapliga skrifter, Newton utmärkte sig genom
sina omfattande studier av religiösa ämnen tillsammans med hans speciellt
djupa engagemang för Gud. Newton lämnade eftertiden ett förunderligt antal
av hans skrifter. Sannolikt minst en tredjedel är relaterad till religiösa
ämnen.
Han var särskilt intresserad av bibliska profetior och studerade alla relevanta material som han kunde hitta, vare sig de var skrev på grekiska, arameiska, latinska eller hebreiska. Han gjorde långa listor om olika tolkningar.
Förhållandet mellan bibliska profetior och historia var av särskild betydelse
och före hans död hade han förberett ett manuskript som handlade om tolkningen av historiska datum. Dessa var nödvändiga för att fastställa korrekta
referenspunkter för bibliska profetior. Detta senare manuskript publicerades
efter hans död under titeln Chronologies of Ancient Kingdoms Amended. De
två främst profetiska böckerna i Bibeln, nämligen Daniel och Apokalypsen
(Uppenbarelseboken), var av särskilt intresse. När han studerade dessa, använde
han samma analysmetod som han använde vid sina studier av naturen. Han utvecklade en serie av femton “Regler för tolkning av orden och språket i Skriften.”24 Han tolkade profetiorna i dessa två olika böcker som en uppenbarelse
av världshistoria, och många nuvarande tolkningar av dessa bibliska böcker
liknar Newtons. Flera år efter sin död publicerades hans studier på detta område som boken: Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John.25 Han skrev också om Kristi liv och andra religiösa ämnen,
ibland visar stort oberoende i sitt teologiska tänkande, såsom avvisa den traditionella kristna läran om treenigheten för gudomen. Han trodde, som bibeln
indikerar att alla nationer kom från Noah och att Gud skapade allt som han
16
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säger att han gjorde i de tio budorden.26 För honom var studien av Guds natur
och studien av Guds heliga Skrift alla en del av hans överväldigande lust att
känna Honom.
Newton också studerade och skrev i stor utsträckning om alkemi. Han var
väldigt bekant med alkemistiska litteratur av hans tid, och han närmade sig
ämnet med samma analytiska inställning som han tillämpade på andra ämnen.
Några charlataner hade gett alkemi ett dåligt namn, eftersom de hade försök
förfalska grundelementen till guld, men i Newtons tid, delvis på grund av Robert Boyles försiktiga arbete, alkemi började emancipera sin mystiska kappa
på väg till att bli respektabel kemi. Vissa har försökt medföra en mystisk personlighet till Newton på grund av hans alkemistiska skrifter, men detta verkar
motsäga hans grundligt rationella (det vill säga baserat på anledning) syn på
fysik, matematik och Bibeln. Några av de mystiska konsekvenserna av alkemi
kan ha varit av intresse för hans obesvarade frågor, men han sökte efter
experimentell verifiering i alkemi som han gjorde i fysiken.27
Den aura av religiös glöd som utvecklades kring Newton gav honom många
beundrare. En berömd fransman försökte skapa en ny Religion of Newton
kyrka. En annan fransman kritiserade allvarligt England för att inte ge rätt respekt till Newtons gudomlighet. Dessutom bör kalendern revideras från och
med datumet av Newtons födelse, och en kyrka borde byggas på Newtons födelseort.28 Den schweiziska födda matematiker Fatio de Dullier var en god vän
till Newtons och ett brev från honom speglar Newtons andliga djup och inflytande. Fatio blev sjuk och förväntade sig inte att leva. Han skrev till Newton
vad han trodde skulle kunna vara hans sista brev, han uttryckte “Jag tackar gud
att min själ är extremt tyst, där du har haft huvudhanden.”29
Newton hittade sin sista viloplats bland Englands största i den fantastiska
och vördade Westminster Abbey. Paradoxalt nog ungefär ett och ett halvt århundrade senare, Charles Darwin, som hade mycket olika idéer om Gud, var
också begravd i Westminster Abbey, och bara några meter från var Newton
vilar. När jag besökte gravarna av dessa två gigantiska vetenskapliga ikoner,
Jag kunde inte avstå från att mumsa om de kontrastera legitimera om Gud som
dessa två hade bjudit till världen. Den kontrasten ligger till grund för mycket
av diskussionen i kapitlen framåt.
Till Newton var Gud inte ett vanligt koncept Han hade en djup vördnad för
Honom, han kommenterade att “Denna Varelse styr alla saker, inte som världens själ, utan som Herre över allt; … Den högste Guden är en evig, oändlig,
fullkomligt perfekt”30 För honom var Gud också en mycket personlig varelse,
som älskar oss och vem vi ska älska och respektera. Det finns en ring av enkel
uppriktighet när uppmanar att “vi måste tro att det finns ett Gud eller överste
Monark som vi kan frukta och lyda honom och hålla hans lagar och ge honom
17
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heder och ära. Vi måste tro att han är fadern till vems alla är saker, och att han
älskar sitt folk som sina barn och att de ömsesidigt kan älska honom och lyda
honom som sin far.”31
Isaac Newton, förmodligen mer än någon annan person, hjälpte till att etablera vetenskap på en fast grund. Han gjorde detta genom att tillämpa mycket
strikta standarder för sina undersökningar och publikation. För vissa kan det
tyckas paradoxalt att en av världens bästa forskare var en så intensiv religiös
person. Newtons liv illustrerar tydligt hur utmärkt vetenskap och en mycket
stark tro på Gud kan arbeta tillsammans.

Newton var inte ensam
Newton levde på en mycket kritisk tid för vetenskapens historia. Det var
den tid då modern vetenskap befolkade sig från det täta greppet om århundraden av gamla traditioner. Observation, experiment och matematisk analys började ersätta den filosofiska dogmen av en period som ibland med rättvisa
karaktäriseras som “Dark Ages.” Den efterföljande Renässansen, även känd
som “Återupplivandet av lärande,” skapade en atmosfär av intellektuellt kaos.
De ledande forskarna strax efter den tiden blev pionjärerna för modern vetenskap och som Newton, stödde de starkt Gud som skapare av alla. Principerna
för vår moderna vetenskap framträdde inom en intellektuell matris där Gud
var den dominerande figuren.
Johannes Kepler (1571-1630), som arbetade i Prag, rankas bland de ledande
vetenskapsmän genom tiderna. Han visade att planeterna rör sig runt solen i
ett ovalt mönster, istället för en cirkulär. Mycket skicklig på matematik, han
utvecklade tre principer, känd som Keplers lagar som är relaterade till planetens rörelse. De har överlevt nästan intakt till denna dag. Som den berömda
italienska astronomen Galileo (1564-1642), Kepler såg ett stringent förhållande
mellan Gud och naturens matematik. Keplers motivation för hans utredning
var att hitta “matematiska harmonier i Skaparens sinne.” 32 Liksom Newton
skrev han också om Kristi liv.33
Den mångsidiga fransmannen, Blaise Pascal (1623-1662), var ett annat strålande sinne i den tiden. Han var skicklig i teologi, jämvikt av vätskor, och han
lade grunden för matematisk sannolikhetsteori. De principer som han etablerat
utgör grunden för vår nuvarande metod att studera många problem inom fysik,
biologi och sociologi, när chansen att alla slags saker kan hända måste utvärderas matematiskt. Pascal var en djupt religiös man; hans implicita engagemang för gud ses när han kommenterar att “Hela kursen av saker måste ha sitt
syfte att etablera och storheten av religion.”34
Pionjär engelska forskare Robert Boyle (1627-1691) anses av många att
vara fadern till kemi. Ett av hans stora bidrag var att störta den klassiska idén
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om bara fyra grundläggande element: eld, luft, jord och vatten Kemi studenter
känner honom särskilt för Boyle’s Law som förklarar det omvänd förhållandet
mellan tryck och volym i gaser. Boyle trodde att man förhärligar Gud genom
att förklara Hans skapelse, och att Gud skapade världen och ständigt behövs
för att hålla den igång.35 Historiker Frank Manuel säger att “den traditionella
användningen av vetenskap som en form av beröm till Fadern [Gud] antog
nya dimensioner under ledning av Robert Boyle.”36 Boyle gav stora delar av
sin rikedom till religiösa anledning i Irland och New England.
En av de ledande biologerna i denna tid var den svenska biologen Carl von
Linné (1707-1778). Hans berömmelse för att klassificera nästan allt han visste
om, lockade forskare från hela världen. Han klassificerade alla typer av organismer och hjälpte till att skapa det nuvarande binomiala systemet med namngivna organismer som använder släktet och artens namn. Återigen, liksom
många andra forskare av hans tid han trodde att “naturen är skapad av Gud till
hans ära och för välsignelse för mänskligheten, och allt som händer sker på
hans bud och under hans vägledning.”37
Inte alla forskare i denna tid tog Bibeln så underförstått. I Frankrike föreslog
naturforskaren Buffon icke-bibliska synpunkter som minimerade Guds betydelse i naturen; han var dock en del av en liten minoritet.

Nu: En konfrontation av åsikter
Tusentals deltog i ett möte i Geological Society of America i New Orleans.
Ordföranden för en session påpekade att “Skapelsen är vetenskaplig prostitution,” ha sa också att “kreationister är lika sned som $3 räkning” (USA har
ingen sådan valuta). En annan talare kommenterade att “Bibliska katastrofism,” nämligen geologiska tolkningar baserade på den globala översvämningen som beskrivs i Bibeln, är “oärlig” och “otäck.” Någon annan förklarade
att en “borde inte låta vetenskap falla till bedrägerier av kreationister.” Dessa
var bara några av de berörda kommentarerna jag hörde.38 Medan vissa giltiga
bevis presenterades för att stödja anklagelserna, detta var ingen vanlig vetenskaplig diskussion. Borta var bilden av den lugna, försiktigt beräknade, vita
kappsklädda vetenskapsmannen. Den svåra reaktionen stimulerades delvis
av en Gallup-undersökning av vuxna i USA vilket tyder på att inte många
följde vetenskapen. Totalt 44% trodde att Gud skapade mänskligheten under
de senaste tio tusen år; en annan 38% trodde att Gud guidade utvecklingen
av mänskligheten över miljontals år; och bara 9% trodde den vetenskapliga
modellen där mänskligheten hade utvecklats under miljontals år och Gud var
inte inblandad. Några hade ingen åsikt. Gallup Organization har upprepat
samma omröstning minst fyra gånger med väsentligen samma resultat.39
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Det verkar som att de flesta tycker, att det är svårt att tro att mänsklighetens
existens inte har någon mening eller syfte, och att vi bara råkar vara här av en
slump.
De kritiska kommentarerna om skapandet citerade ovan illustrerar hur det
nuvarande klimatet för många vetenskapsmän anse, att bibeln är väldigt annorlunda än vad det var för moderna vetenskaps pionjärer. Dessa pionjärer
trodde djupt att Bibeln var Guds ord; det var sanningen. Nu talar forskarna
ofta om Bibeln som huvudsaklig ogiltig mytologi. Men det betyder inte att vetenskapsmän inte längre tror på Gud. Jag deltog i en internationell geologisk
kongress i Paris. En orgelkonsert i den stora katedralen i Notre Dame var planerad som en speciell kulturell händelse för kongressen. Jag blev positivt överraskad att notera, att många geologer knäböjde sig bönsamt när de kom in i
katedralen. Man skulle behöva anse att de flesta av dessa tror på Gud. Bilden
kan vara komplicerad av olika betydelser om Gud och religion. Vissa forskare
uttrycker ibland fritt sin tro på någon form av religion, men inte i Gud. Andra
drar en skarp linje mellan religion och vetenskap.40 Man kan definiera religion
på många sätt, såsom moralisk rättskaffenhet osv., men den vanliga förståelsen
av ordet religion är den som dyrkar en eller flera gudar. Vi kommer att fortsätta
med den förståelsen i åtanke.
Hur många vetenskapsmän tror på Gud? Medan man kan få alla slags siffror
om detta i olika publikationer och okontrollerade åsikter på Internet två undersökningar publicerade i den prestigefyllda tidskriften Nature verkar vara
giltiga En tusen individer plockades slumpmässigt från listning av forskare i
American Men and Women of Science och frågade om deras tro på Gud. Men
vad menar vi med Gud? Ordet Gud kan betyda många olika saker. Är Gud ett
personligt var, är han en princip, eller som en av mina zoologiprofessorer berättade för mig, Gud är naturen? Till de flesta är Gud det Högsta Varelse; skaparen och hållaren av naturen. I denna undersökning, användes en mycket smal
tolkning om vem Gud är; och det skulle inte uppmuntra ett positivt svar. De
vetenskapsmän som trodde på Gud måste bekräfta att “Jag tror på en Gud i intellektuell och affektiv kommunikation med mänskligheten, d.v.s. Gud som
man kan be i förväntan om att få ett svar Med “svar” menar jag mer än det
subjektiva, psykologisk effekt av bön.” Vetenskapsmännen kan också indikera
att de inte trodde på en sådan sorts Guds, eller att de inte visste. Omkring 40%
sa att de trodde på den typ av Gud som beskrivs ovan som svarar på böner;
45% gjorde inte och 15% hade ingen bestämd tro.41 Troligen mer än 40% tror
på Gud, men inte den typ begränsad Gud av den snäva definitionen i frågeformuläret. En forskare skrev i marginalen på sitt frågeformulär, “Jag tror på Gud,
men jag tror inte att man kan förvänta sig ett svar på bön.” Intressant är, att
den undersökning som genomfördes 1996 är samma som den som genomfördes 80 år tidigare med väsentligen samma resultat. Strax efter 1996 års under20
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sökning frågades från medlemmarna i den prestigefyllda National Academy
of Sciences också om deras tro på Gud med samma frågor. Där bara 7% sa att
de trodde på sådant typ av Gud som svarar på böner enligt definitionen i enkätfrågan.42
Varför bara en så liten andel av medlemmarna i akademin tro på Gud? Flera
faktorer tycks vara inblandade.43 Det förväntas att den högre nivå av specialisering inom vetenskap, som akademiens medlemmar har, tenderar att begränsa
deras utsikter. Specialisering kan enkelt begränsa ens syn speciellt om man
försummar att se bortom sitt område av specialisering. Dessutom kan elitismen
som är associerad med att vara medlem av akademin spegla en övertygelse
och stolthet som enkelt uppnås av vetenskapens framgång. Sådan stolthet kan
kontrast skarpt med ödmjukhet och tillbedjanattityd som uppmuntras av en tro
på Gud. Det har varit allvarliga förslag 44 att fler medlemmar av National Academy of Sciences tror på Gud än vad som är erkänt och sociologiska faktorer
spelar en betydande komplicerande roll. Det finns en långvarig attityd om att
vara vetenskaplig, man måste vara fri från religion. Vid tidpunkten för undersökningen, Akademin förberedde ett häfte och reviderade en annan, båda uppmuntrar undervisningen av evolutionen i offentliga skolor samtidigt som de
motsätter sig undervisning av skapelsen. Sådana aktiviteter och utsikter skulle
inte uppmuntra att förespråka tro på Gud. Däremot i motsats vågade en medlem av akademin att kritisera evolution i pressen, påpekade att det är för smidigt och ofta används för att förklara motsatta synpunkter som aggressivt och
altruistiskt beteende; dessutom bidrar det lite till experimentell biologi.45
Det måste hållas i perspektiv att akademin representerar mindre än 2% av
de forskare som är listade i American Men and Women of science. Som
sådan representerar det självklart inte vetenskapens sammanträde som
helhet, där 40% tror på en gud som svarar på ens böner. Men varför är
vetenskapliga läroböcker, artiklar och mediepresentationer väsentligen
oförskämd av hänvisningar till Gud? Orimlighet återspeglar utan tvekan den
aversion som den nuvarande vetenskapliga etiken verkar ha för religion, som
inte överensstämmer med många forskares övertygelser. Attityd och
sociologiska faktorer, som kommer att övervägas senare, kan förmodligen
bäst förklara skillnaden.46
Å andra sidan, forskare och andra myndigheter från Discovery Institute har
gjort en mycket stor inverkan genom böcker, 47 föreläsningar och webben. De
har främjat idén att det måste finnas någon form av intelligent design för naturen den tanken tar stor hänsyn till när “intelligent design” eller “ID” -rörelsen
blir populär. Men ledande vetenskapsmän motsätter sig stark även detta lilla
förslag av någon form av Gud. En evolutionist i en nyligen publicerad publikation av den American Scientist rapporterar att “framgången med ID-rörelsen
hittills är skrämmande. I minst 40 stater, ID betraktas som ett tillägg till den
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obligatoriska läroplanen i allmänna skolor.”48 Man får lite av “smaken” av
kontroversen, när en briefing som föreslår intelligent design hölls för USA: s
kongress. Presentatörer från Discovery Institute betonade att de var där
“bara för att öppna tankar som hade hållits stängd av en elit vetenskapligt
prästadöme.”49 Nyligen återspeglar en speciell händelse i Kansas vidare både
den växande betydelsen av det intelligenta designkonceptet och det hot som
det innebär för evolutionen. För att utvärdera vad som ska ingå i läroplanen
för den allmän skolan, Utbildningsstyrelsen krävde flera dagar av diskussion
mellan förespråkare av intelligent design och evolution. Tyvärr uppvisade
evolutionisterna inte vid mötena för att möta de intelligenta design
förespråkarna. Men de gav gärna uttryck för sina åsikter vid nyhetskonferenser
utanför mötena! Bojkotten av evolutionisterna styrdes av American
Association for Advancement of Science, som är den största allmänna
vetenskapliga organisationen i världen och utgivaren av den prestigefyllda
tidskriften Science. Orsakerna som evolutionisterna gav för att inte visa upp
medföljer antyder om riggade förhör, förvirrande av allmänna publik, och
att ha tid att diskutera saken vid en senare tidpunkt. Sådana vardagliga
ursäkter för att inte visa upp, låter evolutionisten utsatt för den allvarliga
kritiken om att de börjar inse hur svaga deras fall är. En medlem av
Utbildningsstyrelsen kommenterade att hon var “djupt besviken över att de har
valt att presentera sitt fall i skuggorna” och att hon “skulle gärna ha hört vad de
har att säga på ett professionellt, etiskt sätt.”50 När den dominerande
sekularism vetenskapens utmanas, förståeligt nog, kan evolutionister känna
sig obekväma.51
Konceptet om en sex dagars skapelse av Gud, som avbildas i Bibeln tros
fortfarande av ett antal moderna forskare. En ny bok med titeln In Six Days:
Why 50 scientists choose to believe in creation,52 presenterar uppsatser av 50
forskare med doktorsexamen, förklarar varför de tror på skapelsens bibliska
berättelse. Åtagandet av pionjärerna inom modern vetenskap till Bibeln och
dess tillkomstkonto lever fortfarande ännu trots en hel del påstående och skärande kommentarer från ledande forskare. Med hänvisning till boken som
nämns ovan, evolutionist Richard Dawkins från Oxford University i England
kommenterar att han “skulle inte ha trott sådant önsketänkande och självbedrägeri är möjligt.”53 På andra sidan Atlanten, Harvards sena Stephen Gould
drog också diskussionen om skapelsen. Enligt hans åsikt har vetenskapen givit
mycket adekvata svar utan Gud. Han karaktäriserar evolutionen som “så väl
dokumenterad som något fenomen i vetenskapen,” och “en av de största triumferna av mänsklig upptäckt.”54 Slaggraven grävs djupare och djupare.
Några undrar varför, i denna tid av vetenskap, så många i USA tror att
mänskligheten skapades av Gud. Utan tvekan finns det många anledningar; en
bidragande faktor är “den överraskande höga mängd biologilärare som stödjer
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kreationism.”55 Detta uttalande av redaktören för tidskriftenThe American Biology Teacher under rubriken ”Pedagogisk felbehandling” rapporterar om ett
antal undersökningar av sekundär nivå biologilärare i olika stater. Resultaten
visar att mellan 29 och 69% tror att “kreationism ska undervisas i vetenskapskurser i allmänna skolor”; och mellan 16 och 30% faktiskt lär det. Gud är inte
död i dessa vetenskapsklasser. Däremot utfärdade den nationella föreningen
för biologilärare ett uttalande år 1995, förklara evolutionen att vara “en oövervakad, opersonlig, oförutsägbar och naturlig process.”56 Att använda orden
“obevakad” och “opersonlig” föreslog för många att föreningen ansåg en ateistisk inställning, och gjorde faktiskt det teologiska uttalandet att det inte finns
någon Gud. Efter förlängande diskussioner, de förekommande orden togs bort
från uttalandet och vissa journalister från den offentliga pressen anklagade
forskarna att kapitulera till kreationister. Att komplicera ekvationen är det subtila faktumet att frågan om Guds existens är så känslomässigt belastad att
många vetenskapsmän och andra forskare bara håller tyst om det. Forskarna
skiljer sig i stor utsträckning i åsikten om gudsfrågan. Vi kommer att använda
uttrycket “gudsfrågan” från tid till annan för att hänvisa till den specifika frågan om huruvida Gud finns eller ej.

Ökande intresse för Gudsfrågan
Under det senaste årtiondet har flera viktiga konferenser om frågan om förekomsten av en formgivare eller Gud sammankallats. Särskilt anmärkningsvärda är “Cosmos and Creation” konferens vid Cambridge University (1994),
“Mere Creation” vid Biola University (1996), “Science and the Spiritual
Quest” på Berkeley Campus vid University of California (1998), “Nature of
Nature” vid Baylor University (2000) och “God, Nature and Design” vid Oxford University (2008). Vid dessa möten, första klassens forskare var presentatörerna och några nobelpristagare deltog ibland. Många andra konferenser
om detta ämne har hållits i många hörn av världen. Många idéer är under övervägande. När det gäller den dominerande frågan om livets ursprung, de viktigaste idéerna som utvärderas inkluderar: (a) livet utvecklats av sig själv ingen
Gud var inblandad (naturalistisk evolution); (b) det finns någon formgivare
(intelligent design); (c) Gud använde evolutionens process (teistiska evolutionen); (d) Gud skapade olika former av liv under miljarder år (progressiv
skapelse); (e) Gud skapade de olika formerna av livet för några tusen år
sedan som underförstått i Bibeln (senaste skapelse).
Bevis på växande intresse för Gudsfrågan är överflödigt. Det har skett en
dramatisk ökning av antalet kurser som lärs ut som handlar om vetenskapens
relation till religion. Medan knappast inga sådana kurser kunde hittas för några
decennier sedan i amerikanska institutioner för högre utbildning, berikar
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många hundra de nuvarande läroplaner.57 Incitament från John Templeton
Foundation har utan tvekan bidragit till detta. Antologin Cosmos, Bios, Theos58
presenterar bidrag från många framstående forskare, inklusive över tjugo nobelpristagare, som diskuterar vetenskap, religion och Guds existens. Journalen
Science, det är förmodligen världens mest prestigefyllda vetenskapliga
tidskriftpresenterade 1997 en diskussion under titeln “Science and God: A Warming Trend?”59 I Nyhet-och brevsektion i vissa vetenskapliga tidskrifter
ingår ibland diskussionen. The American Association of Petroleum
Geologists’ Explorer för januari, 2000 hade en redaktionell
diskussionsartikel som tyder på att geologerna lämnar bort från skapande
debatter på grund av politiken som berörs och för att “en forskare som går
och debatterar med dessa människor kommer att få tuggas upp, … De har
alla typer av slagord och nyckelord som de kan utmana dig med, om du inte
är bekant med deras taktik.”60 Svaret från läsarna av publikation var
överväldigande mot det, vilket indikerar att vetenskapen bör vara mer öppen
för olika idéer om skapelse eller Gud.61
I rymdutforskning, frågan om Guds existens diskuteras också. När den berömda ryska kosmonauten Gherman Titov återvände från sin utflykt, förklarade han att han inte kunde hitta några gudar; han letade efter änglar och kunde
inte hitta dem. Han hade varit bara 221 kilometer (137 miles) ovanför jordens
yta. Senare såg människor hur Apollo astronauter 386 000 kilometer (240 000
mil) bort omkring gick runt månen och läste till en beundrande allmänhet de
första orden i Bibeln “I början skapade Gud himlen och jorden.”
Den offentliga pressen går ofta med i diskussionen. En publikation av
Newsweek för 1998 stänkte orden “SCIENCE FINDS GOD” över hela dess
omslag, och under 2006 kunde man läsa “GOD VS. SCIENCE” som rubrik
på Time Magazines omslag. Tidskrifter som Christianity Today, New Scientist,
Skeptic och Skeptical Inquirer ganska ofta frågar om vetenskap och religion,
ibland ägnar sig åt det mesta av en publikation till ämnet.
Ibland har några ledande forskare skrivit mycket om vetenskapens förhållande till Gud. Paul Davies, Professor i teoretisk fysik vid University of Newcastle upon Tyne i England, har skrivit en populär bok God and the New
Physics. Han vågar att “vetenskapen erbjuder en säkrare väg till Gud än religion.”62 Davies tenderar att vara försiktig med att identifiera för smalt den typ
av gud han pratar om. I en senare bok, han kommenterar “det kraftfulla beviset
att det finns” något som händer “bakom allt. Intrycket av design är överväldigande.”63 Han stöder också avhandlingen att forskare kan vara religiösa: “Efter
publicering av God and the New Physics, Jag var förvånad över att upptäcka
hur många av mina nära vetenskapliga kollegor utövar en konventionell religion.”64 John Polkinghorne har tillbringat över 25 år som teoretisk-partikelfysiker vid Cambridge University. Han omdirigerade sedan sin orientering och
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blev en anglikansk präst och senare en collegeadministratör i Cambridge. Han
har ägnat sig åt studiet av vetenskapens förhållande till teologin och har publicerat ett antal böcker om detta ämne. Han tror att Gud upprätthåller och är
aktiv i universum, och dessutom underlättar han vår valfrihet. 65 Många andra
forskare har uttryckt sin tro på Gud och flera samlingar av sådana kommentarer
har publicerats.66

Vetenskap och den rationella Gud I Bibeln
Det finns en fascinerande idé som har främjats i över ett halvt sekel, som
utmanar de kontraster som föreslås mellan vetenskapen och Gud. Konceptet
är, att vetenskap utvecklades i västvärlden, särskilt på grund av sin judiskkristna bakgrund. Med andra ord, istället för vetenskap och Gud att vara världar
från varandra, vetenskapen får tacka sitt ursprung till den slags Guds som beskrivs i Bibeln. Denna avhandling stöds av ett imponerande antal forskare.67
Den världsberömda filosofen Alfred North Whitehead, som lärde sig vid
både Cambridge och Harvard universitet, föreslår att den moderna vetenskapens idéer utvecklats som “ett omedvetet derivat från medeltida teologi.”68
Konceptet av en ordnad värld som härledd från singeln (monoteismen), rationell och konsekvent Gud i bibel, gav grunden för tron på vetenskapens orsak
och verkan. De många oförutsägbara hedniska gudarna från andra kulturer var
löjliga, och passade således inte med den konsistens som gör vetenskap möjlig. R. G. Collingwood, som var Waynflete professorn i metafysisk filosofi vid
Oxford University, stöder detta koncept genom att påpeka, att tron på att
Gud är all kraftfull underlättar förändringen av naturens syn från precision
till precision,69 och precision passar bra med den exakthet som kan erhållas i
vetenskapen. I Nederländerna, den sena Reijer Hooykaas, professor i
vetenskapshistoria vid universitetet i Utrecht, betonar också att den bibliska
världsbilden bidrog till utvecklingen av modern vetenskap. Av särskild
betydelse var den relativa anti-autoritarianism som uppmuntrades av Bibeln.
Detta bidrog till att frigöra vetenskap från teologernas auktoritet.70 En av de
ledande forskarna i detta område är Stanley L. Jaki som, med doktorsexamen
i fysik och teologi, har blivit hedrad som distingerad Professor vid Seton Hall
University i New Jersey. Jaki påpekar tydligt att hinduiska, kinesiska, maya,
egyptiska, babyloniska och grekiska kulturer alla hade, i varierande grad,
börjar i vetenskap som dock slutade i dödfödsel. Han hänför detta till en brist
av tro på rationaliteten i universum som finns i dessa kulturer. Den judiskkristna traditionen i Bibeln gav den rationella typen av Gud som var
nödvändig för inrättandet av vetenskapen.71 Det är paradoxalt att den Gud
som kan vara den främsta orsaken till vetenskapens inrättande, nu helt och
hållet avvisas av den nuvarande sekulära vetenskapliga ståndpunkten.
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Vi kan inte säga att det allmänt accepterade konceptet om ett kausal förhållande mellan den judisk-kristna traditionens gud och modern vetenskap är ett
otvivelaktigt faktum; det är bara att acceptansen av denna idé tyder på att det
inte finns en stark dikotomi mellan vetenskap och den slags Gud som beskrivs i Bibeln. Det Gud är en gudom orsak och effekt, och Han är konsekvent,
och det passar bra med vetenskapen.

Avslutande kommentarer
Pionjärerna för modern vetenskap, som Kepler, Boyle och Newton, var hängivna troende i Gud och Bibeln. De såg ingen konflikt mellan Honom och vetenskap för att han hade skapat vetenskapens principer. Självklart kan stora
forskare tro på en Gud som är aktiv i naturen. Sedan den tiden har det skett en
delning av vägarna. Vetenskap har gått ut på egen hand, isolerat sig från religionen, och försöker att svara på många saker, inklusive de djupa frågorna
om vårt ursprung och syfte, utan att hänvisa alls till Gud. Medan många forskare tror på Gud, för närvarande, Han är väsentligen utesluten från alla vetenskapliga tolkningar. Samtida ledande forskare har särskilt satt tonen för en
vetenskap som skiljer sig från Gud.
På ett speciellt sätt har det funnits en omdefiniering av vetenskapens praktik
över tiden, och det här är en mycket viktig sak att tänka på. I allmänhet anses
vetenskap att vara en studie av fakta och förklaringar om naturen, men
detaljerna i definitioner kan variera dramatiskt. När grunden för modern
vetenskap fastställdes, de som studerade naturen (forskare) kallades
naturhistoriker eller naturfilosofer, och Gud som anses vara aktiv i naturen
förhärligades i vetenskapliga skrifter. Han kallades ofta som skapare av alla.
Han hade etablerat naturlagarna och han var en del av den vetenskapliga
tolkningen. Guds betydelse för vetenskap minskade gradvis, särskilt i mitten
av artonhundratalet. Nu finns det en stark trend i vetenskapens praktik att
utesluta Gud, och om du försöker inkludera Gud, den anses att vara
ovetenskaplig. Gud är utesluten helt enkelt per definition. Denna uppfattning
stänger dörren till vetenskap som upptäcker Gud. I det här läget är vetenskap
inte en öppen sökning för sanning, och detta kan leda till fel, särskilt om Gud
finns!
I denna avhandling föreslår vi att en vetenskapsman bör vara öppen för
möjligheten att Gud finns, och att vetenskapen bör vara en öppen sökning efter
förklaringar, följa data i naturen varhelst det kan leda. Vårt bekymmer är att
hitta sanningen, inte passa våra slutsatser inom en smal definition av vetenskap. På sidorna framöver ska vi generellt överväga vetenskapen att vara, som
nämnts ovan, studien av fakta och tolkningar om naturen. En grundläggande
fråga som vi kommer att diskutera i det sista kapitel, är varför vetenskapen
nu väljer att utesluta Gud från dess förklarande meny.
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Under de senaste årtiondena har det varit en måttlig uppvärmande utveckling mot religion och Gud i vetenskap, och Gudsfrågan behandlas allvarligt,
återspeglar några av de sätt som vetenskapen och Gud har arbetat tillsammans
i det förflutna. Dessutom är den Gud som beskrivs i Bibeln en konsekvent, rationell Gud som passar bra med vetenskapens orsak och effekt principer. Faktum är att Gud och vetenskap inte är så annorlunda när det gäller
grundläggande rationella tillvägagångssätt, och den rift som har utvecklats
mellan vetenskapen och Gud förtjänar att raderas.
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Kapitel 2

Mycket finjusterat universum
Så då gravitation kan sätta det planeterna i rörelse men utan den gudomliga
makter kunde den aldrig sätta dem i en sådan Cirkulation rörelse som de
har om solen, och därför för detta och andra orsaker är jag tvungen att
tillskriva detta systems ram till en intelligent agent.1
Sir Isaac Newton

Vad finns där ute?
Det finns få mer otroligt inspirerande utsikter, än en kristallin utsikt över
myriaderna av glittrande stjärnor som man kan se på en klar natt. Tyvärr, idag
bara de som bor borta från stora städer får vara ofta förvånad över denna infusion av verkligheten. Gatlyktor och smog utplånar effektivt den magnifika
paraden av olika nyanser av blått till gult till röda stjärnor. De flesta är
privilegierade att se bara några ljusa stjärnor eller en blek mån som lurar mellan
civilisationens utstyrsel. Universum, som vi upptäcker bortom vår jord, är
dock mycket grander än bara vad vi kan se på en klar natt. Beväpnad med
mycket sofistikerade teleskop och specialinstrument, forskarna har gjort
fantastiska upptäckter. Specialister som kallar sig kosmologer, fysiker,
filosofer, teologer, astrofysiker och astronomer, alla lägger anspråk på att
tolka vad som hittas. Detta är ett av de mest spännande forskningsområdena,
och en med djupa filosofiska inblandningar. Vi finner att universum verkar
vara väldigt exakt justerat för att tillåta både det och oss att existera. Innan
man överväger det, vi kommer att titta på vad som finns där ute för att
underlätta förståelsen för anledningen till att universum antas vara
finjusterat.
En av de slående funktionerna som ses i natthimlen är ett mycket långt oregelbundet “moln” av stjärnor över himlen, som i allmänhet kallas Vintergatan.
Vi är faktiskt en del av det molnet, vilket är en gigantisk diskformad massa av
stjärnor (Figur 2.1). När vi tittar mot skivans kanter, det vill säga vid Vintergatan, vi ser många fler stjärnor än när vi tittar ut mot diskens plana ytor, vilket
är det mesta av resten av himlen. Det är lite som att vara i en folkmassa, du
ser många fler människor om du ser ut omkring dig än om man tittar ner på
marken eller uppe i himmelen. Disken av stjärnor vi ser kallas ett ö universum
eller en galax; vårt är Vintergatan Galax. Det har några ett hundra miljarder
stjärnor som liknar vår egen sol. Vår sol har en gulaktig färg; vissa stjärnor är
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svalare och verkar mer rödaktiga, medan andra är varmare och blåaktig. De
fyra blå Trapezium stjärnorna i Orions stjärnbild har tio gånger massan
(mängden materia) av vår sol och lyser tusentals gånger klarare.2 Stjärnor
ibland verkar vara påverkad av gravitationen på ett sätt som tyder att det
finns en hel del extra materia där ute. Fysiker refererar till det som mörk
materia eftersom det inte avger ljus liksom stjärnor gör. Tydligen finns det
mycket mer mörk materia än stjärnor, men det finns många obesvarade
frågor; i själva verket är vi inte säkra på vad mörk materia är, om det
verkligen finns. Denna gåta är bara en liten del av de många mysterier vi
upptäcker om vårt universum.
Stjärnorna i vår galaxskiva är inte jämnt fördelade. De tenderar att koncentrera sig i långsträckta armar som spiral ut försiktigt från mitten (Figur 2.1, B).
Vi lever på kanten av en av dessa armar, ut ungefär två tredjedelar av avståndet
från centrum av vår galax till kanten. Mitt i vår galax finns en utbuktning där
skivan är tjockare. En eller flera av de ökända svarta hålen kan finnas där. I

Figur 2.1. Representationen av Vintergatan galaxen. Toppdiagrammet (A) är en sidovy,
tittar på kanten och visar den tjocka buken i mitten. Det nedre diagrammet (B) är en nästan
plan vy som visar spiralarmarna och vår solens ungefärliga position.
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svarta hål är gravitationens drag så extrema att inte ens ljus kan fly, så de verkar
svarta. Om du vågade för nära, kunde du inte flyga heller. Det här är områden
du bör försöka undvika!
Hela vår galax verkar att rotera magnifikt i rymden. Vår sol skulle ta cirka
250 miljoner år för en komplett rotation runt vår galax.3 Det kanske inte verkar
riktigt snabbt, men avstånden är så stora att vår sol måste resa 225 km per sekund (504 000 miles per timme) för att göra en komplett runda på den tiden.
De flesta av de stjärnor som du ser på natthimlen är andra solar i vår Vintergatan Galax. Men om du ser noga på Andromeda konstellationen, även utan
användning av ett teleskop, Andromeda Galaxen som ligger långt bortom
vår, kan ses svagt. Den har ungefär lika många stjärnor som vår galax, och i
närheten finns mindre satellitgalaxer bestående av flera miljarder stjärnor.
Dessa satelliter hålls där av Andromeda galaxens gravitation. Vintergatan
och Andromeda galaxer är vad vi kallar spiralgalaxer på grund av den öppna
spiralliknande arrangemang av sina stjärnor, men de flesta galaxerna är
olika. En vanlig typ är elliptisk i form, vissa är mer runda och andra är
oregelbundna.
Vår galax är en del av en “lokal grupp” av cirka 34 galaxer som ligger på
kanten av den mycket större Virgo Cluster av galaxer. Ett arkliknande samling
av galaxer som kallas ”Great Wall” har också upptäckts.4 Antalet galaxer vi
har upptäckt med hjälp av teleskop på jorden och i rymden är nästan obegripligt. Vi pratar om ett hundra miljarder galaxer i vårt kända universum varje
med i genomsnitt hundra miljarder stjärnor.5 Finns det andra galaxer eller universer bortom vad vi kan se? Vi vet inte. Alla sådana förslag lämnar på mycket
spekulativa sida.
Vi har alla spännande händelser i våra liv som vi aldrig glömmer. En av
mina var 1987 när jag reste i Australien. Jag tittade upp i natthimlen och såg
en väldigt ljus stjärna där det bara var en mycket svag före. Hur kan det vara?
Det jag såg var en sällsynt händelse, explosionen av en supernova, och det var
en av de största explosionerna någonsin sett. Några av dessa har registrerats i
antik historia, men det var det bästa som ses i modern tid. Det som tros ha hänt
är att det var en svag stjärna, som hade omkring tio gånger massan av vår
sol, som så småningom kollapsade. Detta berodde på gravitationens effekt på
en sådan enorm massa. Kollapsen orsakade en explosion som gav en mycket
ljus stjärna för bara några timmar. Det återstod iögonenfallande synliga i flera
veckor. Kollapsen producerade antagligen en neutronstjärna, och materia av
ett sådant objekt är väldigt tungt och kan så småningom kollapsa vidare in i
ett svart hål. Det beräknas att på jorden bara en tesked från den kollapsade
stjärnan skulle väga omkring fem hundra miljoner ton. Sådana saker kan verka
mer trovärdiga om vi inser att vanligt “solid” materia är ändå nästan helt
tomt utrymme. Anledningen till att röntgenstrålar lätt kan gå igenom våra
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kroppar är att vi för det mesta är tomma utrymme, och det inkluderar också
våra hjärnor! Om du blir av med det tomma utrymmet mellan och inom
atomer har du mycket tung materia. En atom är väldigt tom, tusentals gånger
tommare än representerade i våra traditionella illustrationer av atomer (Figur
2.2). En atoms ytterdiameter uppskattas till cirka tio tusen gånger av dess
centrala kärna, medan nästan allt materia är koncentrerat i kärnan. Så det finns
mycket tomt utrymme i en atom att kollapsa in till. Om hela mänskligheten
komprimerades ner till densiteten av en neutronstjärna, vi alla tillsammans
skulle vara bara storleken av en ärta.6 En exploderande supernova är bara ett
exempel på vårt dynamiska universum. Vi ser också kvasar som, fast mycket
mindre än galaxer, kan vara tusen gånger ljusare. De kan också ha några av
de spännande svarta hålen. Då finns det förslaget att vissa galaxer kan
kannibalisera andra galaxer. Vårt universum verkar vara mycket aktivt.
Lyckligtvis är sakerna mer placerade runt vårt solsystem där vi har åtta planeter inklusive vår egen jord, roterande i ordnade former runt vår välgörande
sol, som ger oss en stadig energikälla. Pluto, som har betraktats som en planet
i årtionden, har avsatt av definition från den officiella titeln, men det är fort-

Figur 2.2. Traditionell representation av några enkla atomer. Kärnan är den grå sfären i
mitten av varje slags atom. Elektroner är på utsidan. Den berylliumatom som visas är beryllium-8, vilket är något instabilt. Den vanliga formen av beryllium är beryllium-9 som
har en extra neutron i sin kärna
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farande där ute med sin “måne”, ungefär kretsar kring vår sol. Planeterna, som
vid första utseendet på natthimlen ser ut som långsamt rörande stjärnor, utsläpper inte ljus utan bara reflekterar ljus från solen. Tillsammans är de begåvade med minst 60 månar,7 och det inkluderar den ensamma som omger vår
jord och som ger oss något att sjunga och skriva dikter om. De fyra inre planeterna, som inkluderar jorden, har en solid yta. Mars är mest som vår jord.
Venus, omlopps närmare solen än jorden, spinner konstigt bakåt i jämförelse
med sina närliggande planeter. Detta komplicerar idéer om en enkel modell
för bildande av planeter genom en enda händelse. Ytterplaneten har mycket
mer massa, men är mest formade av gas med små steniga kärnor. Pluto, som
är längre bort än planeterna, är annorlunda och består av en del av metan is
och, som Venus, och förmodligen Uranus, roterar den i motsatt riktning från
de andra sex planeterna. Saturnus, noterad för sina många förvånande ringar,
är så lätt att det faktiskt skulle flyta på vatten, om du kunde hitta en så stor
damm med vatten. Den största planet, Jupiter, som är också gasformigt, har
en måne, Io, som är intensivt vulkanisk. Mellan Mars och Jupiter är en ring av
tusentals små oregelbundna steniga kroppar kallad asteroider. Några av dessa
gör ibland ett eldigt inträde i vår atmosfär som producerar ljusstrålar som kallas
meteorer. Jupiter är så massiv att det lockar mycket skräp som annars skulle
slå jorden. Det beräknas, att om det inte var där skulle jorden bli slagen
“ungefär tusen gånger oftare än den redan gör av kometer och deras skräp.”8
Isiga kometer med långa svansar som reser runt vårt solsystem i förutsägbara
vägar också lägger till intriger av vårt komplicerade solsystem. Nyligen har
vi upptäckt ett antal planeter runt andra solar.

Universumets extrema väldighet
Från vår lilla jord är det inte lätt att förstå hur långt borta andra delar av
universum är. Vår sol kan tyckas vara bara en lite bort där ute, men det är nästan 150 miljoner kilometer (93 miljoner miles) borta. Vi har problem med att
konceptualisering sådana siffror. Det kan hjälpa om du inser att om du ska resa
från jorden till solen med hastigheten av ett kommersiellt linjejetplan, det
skulle ta dig 19 år med kontinuerlig resa för att komma dit. Att komma till
Pluto vid jetplan hastigheten skulle ta 741 år. Proportionellt, om solen var
ungefär storleken av ett rum (tre meter över), Jorden skulle vara ungefär lika
stor som en aprikos, cirklar runt där ute, en tredjedelkilometer (en kvartmil)
bort, och Pluto skulle vara storleken av en ärt, 13 kilometer (8 miles) bort.
Jämfört med universum, vårt solsystem är extremt liten. För att prata om
resten av universum är det lättare att använda en mycket större måttenhet än
kilometer så att vi inte behöver fylla för många sidor med nollor när vi skriver
siffrorna. Astronomer använder en annan enhet som kallas ljusåret, och det är
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avståndet som ljus reser på ett år. Det är lika med cirka 9,461,000,000,000
kilometer (5,879,000,000,000 miles).
Ljus från solen tar åtta minuter för att nå jorden, så när du ser en stor
solflamma på solen som blinkar ut några 95 tusen kilometer (60 tusen miles)
från solens yta, det inträffade faktiskt åtta minuter tidigare. Den närmaste stjärnan (solen) bortom vårt solsystem är Alpha Centauri, och ljus därifrån tar fyra
år för att nå jorden, så vi säger att det är fyra ljusår borta. Våra Vintergatan galaxen är runt 100 tusen ljusår från kant till kant, och Andromeda-galaxen uppskattas vara två miljoner ljusår från oss; så det skulle ta lång tid att resa dit.
Det som vi ser att pågår nu är inte aktuellt. De mer avlägsna galaxerna i
universum uppskattas att vara miljarder ljusår borta. Eftersom det tar så lång
tid för ljuset från dessa mer avlägsna stjärnor att nå oss, astronomer tolkar
vad de ser nu från avlägsna stjärnor, som representerar vad som hände för
länge sedan.
Medan det finns uppskattas 1022 (10 följt av 21 mer nollor) stjärnor i det
synliga universum, utrymmet är förbluffande tomt på grund av de enorma avstånden mellan stjärnorna, galaxer och kluster av galaxer. Om alla atomer av
all materia i universum isolerades från varandra och jämnt fördelat över
universumets volym skulle vi bara ha en atom för varje fem kubikmeter av
rymd.9 Detta innebär att i volymen som motsvarar ett vanligt hus rum, det
skulle bara vara ca sex atomer. I större skala, vi finner att galaxer är miljontals
ljusår borta från varandra. Det kan vara bra att materia är så glest fördelat i
vårt universum. Fysiken Freeman Dyson10 uppskattar att om avståndet mellan
stjärnorna hade varit tio gånger närmare än det är det finns en stor sannolikhet
att någon annan stjärna skulle ha blivit tillräckligt nära för vårt solsystem för
att störa planets banor. Detta skulle vara katastrofalt för livet på jorden.

Vad är universum gjorda av?
Det enorma universum är tillverkat av små vanliga atomer som en gång var
tänkt att vara det minsta som kunde existera och därmed inte kunde delas upp
i mindre delar. Men omkring ett sekel sedan upptäcktes delar av atomer som
kallades elektroner. De är väldigt små och har en negativ elektrisk laddning.
Det var inte länge förrän mycket större delar av atomer kallade protoner med
en positiv laddning, och lika stora partiklar som kallades neutroner som inte
hade laddning, upptäcktes. En proton har en massa (mängd av materia) som
är 1836 gånger den av en elektron. Skulle dessa delar vara de minsta elementära delarna av materia? För några decennier sedan fann vi att du kunde krossa
snabba rörliga protoner i varandra och det verkar som om de bryter upp i
mindre enheter som kallas kvarkar. Och det här är bara början på de senaste
upptäckterna i det här spännande vetenskapsområdet. Fysiker har beskrivit åtminstone 58 typer av subatomära partiklar.11 De flesta partiklar har en mot37
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svarande antipartikel som har en motsatt laddning och när dessa två kolliderar
de annihilerar varandra. Då är det frågan om några av dessa verkligen är partiklar. Det finns många saker i detta studieområde som vi inte helt förstår.
Vårt förenklade atombegrepp är att de består av en central kärna bestående
av protoner och neutroner, medan elektroners omlopp på utsidan (Figur 2.2).
Kärnan i vårt lättaste element, väte, består av endast en proton och en elektron
på utsidan. Helium har två protoner, två neutroner och två elektroner. Kol och
syre, som är så viktiga för livet, har vanligtvis sex och åtta av respektive av
dessa grunddelar. Tyngre element har många fler och mer komplicerade relationer.
När man tittar på vanligt vitt ljus, vad du kanske inte vet om, är att det du
ser är en blandning av alla slags färger. Det vita ljuset på en tv- eller datorskärm
är faktiskt en kombination av rött, grönt och blått ljus; som en bra förstoringslins kan enkelt visa dig. Du blir mer medveten om detta när du ser vitt solljus
separerat i regnbågens olika färger genom regndroppar. Det fenomenet brukar
berätta mycket för universums kemiska sammansättning. Genom att passera
en smal bunt av ljus från en stjärna genom en glasprisma, astronomer kan se
olika typer av färger som stjärnorna producerar, och de har lärt sig mycket av
vad de har sett. De mycket aktiva atomen i stjärnorna ger detta ljus, eftersom
elektronerna runt atomernas kärnor släpper ut lite energi när de hoppar från
en bana till nästa. Varje typ av atom producerar ett olikt färgmönster. Till exempel, om du ser vissa specifika sorters röd, blå, violett och djup violett färg,
du vet att du har väteatomer Genom att studera ljuset från många stjärnor i
universum har det visat sig, att stjärnorna består av samma slags element
som vi hittar på jorden, men proportionerna är väldigt olika. Vi har ett
överflöd av tyngre element som syre, kisel och aluminium som bildar 82
procent av jordens jordskorpa, medan 97 procent av universum verkar vara
gjord av de två lättaste elementen vi känner till, nämligen väte och helium.

Idéer om universum
Vissa tror att universum alltid har varit här, i vilket fall frågan om hur den
började, är meningslös. Kristna, judiska och islamiska troende tror att Gud
skapade universum. Östra religioner som hinduism och buddhism har en rad
idéer och förslag om upprepade förändringscykler över tid. För några århundraden sedan fanns alla slags spekulationer om universums natur. Därefter uppträdde ett antal intellektuella jättar, inklusive Sir Isaac Newton, som beskrev
tyngdlagen och rörelse som förklarade stjärnornas vägar. Hans arbete hade en
djupgående inverkan på hans tidstänkande. Forskare visade att det mystiska
universum var förklarligt och förutsägbart, och det var också många andra
saker. Det verkade finnas mindre behov av Gud. Eftersom allt var förklarat,
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det fanns även förslag om att fysikernas arbete skulle kunna vara över. Men
allt lämnade inte so förklarligt mycket länge. Kvantteori och relativitet förändrade allt detta. Vi kommer kortfattat titta på utvecklingen av dessa idéer,
eftersom det ger tillfredsställande insikter om hur vetenskapen fungerar.
Allvarliga problem började för ett århundrade sedan, inte i stjärnorna, men
med den små submikroskopiska världen av sina atomer och den energi som
dessa utsänder. Området för studien som kallas kvantteori behandlar begrepp
som ibland sagt är skrämmande när kontrast till vår normala orsak och verkan
av universum som vi tar intuitivt för givet. Introducerad av Max Planck (18581947), kvantteori föreslog, att vissa fysiska kvantiteter endast kunde ta vissa
bestämda värden, men inte värden mellan. Dessutom skulle elektronerna bete
sig i vissa avseenden som vågor gör, men i andra avseenden som partiklar.
Vissa resultat var förutsägbar, men bara på en statistisk nivå när många händelser ansågs tillsammans. På individuell basis, dock inte giltiga förutsägelser
var möjligt. Ett av de stora koncepten att komma ut ur dessa studier var Werner
Heisenbergs osäkerhetsprincip. Det sägs att man inte exakt kan veta både position och momentum (hastighet multiplicerat med massa) av en partikel. Allt
detta har varit fruktbart foder för filosofisk spekulation, inklusive begrepp att
det inte finns någon verklig kvantverksamhet, eller att oförutsägbarheten i
kvantteori ligger till grund för vår valfrihet. En försiktig slutsats är att vi fortfarande har mycket mer att lära oss om den konstiga världen av kvantteori.
Alla som hävdar att de förstår kvantteori fullt, gör inte det! Konceptet har
dock varit mycket fruktbart när det gäller utveckling av exotiska enheter som
lasrar och superledande magneter, och har använts i stor utsträckning i
modeller av utvecklinga universum. Ett av de bästa resultaten har varit en
breddning av människans filosofiska utsikter. Det har hjälpt oss att inse att
verkligheten inte bara är de enkla idéerna vi förstår; vi måste ta hänsyn till
osäkra och oförutsägbara.
Lika förvirrande över hur vi brukar se saker är relativitetsteorin. Introducerad av Albert Einstein (1879-1955), en av vår tids största genier, teorin har
visat sig vara anmärkningsvärt användbar. Einstein, som föddes i Tyskland och
utbildade i Schweiz, fast trodde på Gud, men inte den typ av Gud kristna brukar tänka om, vem är involverad som skapare och i våra personliga liv. Till
Einstein representerade konsistens, ordning och harmoni i universum Gud.
Hans berömda uttalande “Gud spelar inte tärningar” återspeglar detta. Han
gjorde det uttalandet som en invändning mot några av osäkerheterna i kvantteori.
I relativitetsteori kan du inte gå snabbare än ljusets hastighet, och ljusets
hastighet i vakuum är alltid densamma oavsett källa eller observatörs rörelse
eller riktning. Dock kan bilden vara mer komplicerat. Exempelvis föreslår
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några få nya resultat, att det kan ha varit en viss variation i ljusets hastighet
eller närbesläktade faktorer.12 I relativitetsteorin kan många andra fysiska faktorer förändras dramatiskt, men vi brukar inte märka dem eftersom i våra normala riken av observationer är förändringarna så små. Men om du reser nära
ljusets hastighet, du skulle märka att klockorna saktar ner, längderna blir kortare och massa ökar. Vid ljusets hastighet ska massan teoretiskt bli oändlig,
vilket sätter gränser för hur snabbt allting kan resa. I relativitetsteorin kan rymden böjas och massan kan ändras till energi och energi till massa, som avbildas
av det välkända uttrycket E=mc2.
Många observationer bekräftar relativitetens validitet. Tiden ska tyckas
springa långsammare nära massiva kroppar, och det gör det. Mycket korrekta
klockor går fortare på toppen av ett vattentorn än vid basen där de ligger närmare jordens massa. Våra underbara globala positioneringssystem kan ta hänsyn till sådana skillnader för att förbättra noggrannheten. 13 Stora massor som
vår sol har befunnits böja ljus, som förutsatt av relativitet. Med användning
av atomklockor placerade på flygplan, är det möjligt att detektera relativitetens
minsta effekter även om flygplanen reser med endast en miljonte ljusets hastighet.14 Ju snabbare du reser i rymden desto långsammare bör du åldras. Du
kan resa väldigt snabbt i rymden i några veckor och återvända till jorden och
upptäcka att många år hade gått och dina vänner och familj skulle vara åldrade
eller döda.15
Har relativitets störta Newton och hans noggrant utarbetade formler av
himla mekanik? Nej, men det lägger till en ny dimension för Newtons arbete
och gäller speciellt för mer extrema förhållanden. Newtons koncept arbetar
fortfarande med vår vanliga erfarenhetsnivå och för solsystemets rörelse, förutom ett mindre problem med planeten Merkurius som bättre förklaras med
relativitet.
Relativitet kan i framtiden ersättas av andra mer avancerade begrepp; det
tjänar dock för att förklara många saker och har varit anmärkningsvärt väl bekräftat genom tiden. Faktum att tiden kan ändras är fantastisk. Vissa forskare
föreslår även att tiden inte existerar; det är bara något vi föreställer oss. Men
det är fortfarande ett användbart koncept, åtminstone för vår jord, och vi har
bättre att komma igång med tiden!

Den expanderande universum och Big Bang
I början av förra seklet studerade amerikanska astronomen Vesto Slipher
ljuset från galaxer och noterade data som indikerar att vissa galaxer flyttade
från oss i en otrolig mängd på tusen kilometer (600 miles) per sekund. Ett av
de sätt som vi beräknar hur snabbt en galax drar sig tillbaka, är att notera hur
mycket dess ljus spektrum av färger från dess atomer har flyttats från ett nor40
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malt mönster. Ju större skiftet desto snabbare galaxen rör sig. Denna slutsats
grundar sig på den gemensamma Dopplereffekt vi ofta noterar när en
ambulans med en skrällande siren färdas först mot och sedan bort från oss.
Sirenen sänker dramatiskt efter att ambulansen passerar oss, och ju snabbare
ambulansen går desto större förändras tonhöjden eller frekvensen av
ljudvågorna. När ambulansen rusar mot oss är ljudvågorna relativt
“komprimerade” och ljudets tonhöjd är högre; när de flyttas bort är de
“sträckta” och ljudet är lägre.
Ljusvågor från stjärnor beter sig i vissa avseenden som ljudvågor från en
ambulans, ju snabbare stjärnorna rör sig mot eller borta från oss, desto större
ökning eller minskning i frekvensen noteras som ljusvågorna komprimeras
eller sträcker sig från deras källa. Nu är frekvensen av ljusvågorna vad som
bestämmer ljusets färg. Till exempel finner vi att blått ljus har en högre (snabbare) vågfrekvens än rött ljus. Om det normala mönstret av linjer i ljusets
spektrum från en stjärna förskjuts mot den röda sidan (lägre frekvens) av
spektret, det betyder att stjärnan flyttar ifrån oss; om den flyttas mot den blå
sidan (högre frekvens) rör sig stjärnan mot oss.
Det visar sig, att avlägsna galaxer verkar visa en förskjutning mot den
röda, som kallas rödförskjutning. Detta tolkas så att de flyttar sig ifrån oss,
vissa på 50 tusen kilometer per sekund (100 miljoner miles per timme).
Dessa tolkningar är mycket mer komplicerat än bara en enkel rödförskjutning.
Några väldigt bra bevis inte håller med rödförskjutning; vissa talar om att
ljuset blir trött över långdistans och andra alternativa förklaringar har
föreslagits,16 men den rådande yttrandet gynnar nu undantag av sådana
tolkningar.
På 1920-talet, den berömda astronomen Edwin Hubble studerade galaxer
med hjälp av det då nya 100-tums teleskopet på Mount Wilson i Kalifornien.
Han fann att ju längre bort en galax var ju snabbare var vikande. Detta har blivit känt som Hubbles lag. Detta gav mer intrig till den växande frågan om vad
som hänt där ute. Hubble uppskattade avstånd på grundval av hur ljusa vissa
standard astronomiska egenskaper var. Det här är ungefär detsamma som att
uppskatta hur långt bort ett ljus är av hur ljus det är. Metoden har inte visat sig
vara mycket exakt eftersom inte alla stjärnor lyser lika ljust. Astronomer mäter
nu stellaravstånd med ljusstyrkan på vad de kallar Cepheid-variabla stjärnor.
De har funnit, att vissa stjärnor med en viss ljusstyrka blir svaga och ljusare
över en vanlig period. Genom att mäta hur lång tid variabelperioden för en
sådan stjärna är, de lär sig hur ljus stjärnan normalt är och kan sedan uppskatta
avståndet mellan galaxen som innehåller stjärnan.
Forskarna har försökt bestämma universums exakta ålder genom att anta
att den började som väldigt liten och beräkna hur lång tid det skulle ta att expandera till sin nuvarande storlek. Nya beräkningar placerar universums ålder
i området från 10 till 15 miljarder år.
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Tanken att universum expanderar i snabb takt utgjorde en seriös utmaning
mot traditionella synpunkter från början av 1900-talet. Om det expanderar, innebär det att det tidigare var mindre och innan det ännu mindre, och så småningom kommer du till en punkt där du börjar tänka på när, hur, och varför
universum någonsin startade i första hand. Detta har djupa implikationer. Det
betyder att universum har inte alltid varit här. Det öppnar dörren för att
undra hur saker började, och om någon planlägga som Gud, kunde ha startat
saker; och om inte, hur har allt börjad?? Idén om att Gud gör saker i naturen
är dock en väldigt impopulär syn på vetenskapen. Den noterade astronomen
Robert Jastrow kommenterar att “När en forskare skriver om Gud, antar
hans kollegor att han antingen är över kullen eller går tokig.”17 Ändå, som
tyder på att universum plötsligt kom till existens låter nära den bibliska
berättelsen om att Gud börjar saker.
Einstein hittade tanken att universum hade en början både meningslöst och
irriterande.18 Överraskande indikerade hans relativitetsekvationer ett expanderande universum som skulle ha en början, och detta påpekades för honom
av den holländska astronomen Willem de Sitter och den ryska matematiker
Alexander Friedman som också fann ett fel i hans beräkningar. Einstein försökte lösa expansionsproblemet genom att föreslå en ny okänd kraft i naturen.
Han tillade en hypotetisk kosmologisk konstant, vilket skulle helt och hållet
avbryta konceptet expansion, men ge ett statiskt universum. Men Hubbles rödförskjutning uppgifter var ganska övertygande och Einstein slutligen medgav
att föreslå en okänd kraft var den största misstag av sitt liv. Paradoxalt, återkommer fysiker återigen till idéer om Einsteins kosmologiska konstant för att
förklara de senaste data, som tyder på att universum inte bara expanderar, utan
går snabbare och snabbare i sin expansionshastighet. Andra idéer som universum växer upprepade gånger och kontraherar sedan i ett så kallat oscillerande
universum, och det för ett stadigt universum där ny materia kontinuerligt skapas, undviker frågan om hur man börjar ett universum; men dessa idéer är inte
allmänt accepterade för närvarande.
Om universum hade en början, vad som hände vid det betydelsefulla ögonblicket? Vi vet inte, men det finns några intressanta idéer. Den nu accepterade
modellen heter Big Bang. Det fick sitt namn från den berömde brittiska kosmologen Sir Fred Hoyle som har varit en av de mest vokala kritikerna av teorin. Han introducerade namnet Big Bang som en nedsättande beteckning, men
den dramatiska och beskrivande termen fastnade. Generellt är det postulerat
att omkring tolv miljarder år sedan, all materia av universum var i en partikel
mindre än kärnan i en atom. Det var så litet att det skulle ta 10 32 av dessa partiklar sida vid sida för att göra en millimeter; 19 partikeln skulle emellertid ha
varit extremt tung och varm, med nära oändlig densitet och temperatur. Under
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första tiden för universum, uppskattad till en 1043 del av en sekund, vi har vad
som kallas singularitet. Under denna tid är förhållandena så olika att våra fysiklagar bryter ner och inte gäller. Alla detaljer är mycket spekulativa. En särskilt snabb period av denna expansion som kallas inflation är postulerad att ha
inträffat mellan en del av 1035 till en del av 1033 av den första sekunden. Kvarkar
bildade, och protoner och neutroner bildade bredvid när expansionen fortsatte.
När universum var sekunder gammalt började kärnorna i några enkla atomer
bildas. Expansion fortsatte på och av och stjärnor och galaxer bildades när universum var omkring en miljard år gammal. Galaxerna fortsatte att bildas och
våra tyngre element bildades när stjärnorna kollapsade; nyare stjärnor och solsystem utnyttjade dessa tyngre element som en mer mogen sort universum tog
form. Vad händer i slutet av allt detta? Det finns olika idéer. I framtiden kan
universum sakta ner och kollapsa in i en enorm katastrofal universell storknäckning, eller det kan fortsätta att expandera till ett så småningom oanvändbart tomrum.
Är den här historien verkligen sant, eller är det fantasi som härrör från en
överdosering av science fiction? Är vi bara att hantera ett stort spel som präglas
av några dominerande personligheter, eller närmar vi vår mycket eftersökta
sanning? Big Bang måste möta så många lyckliga omständigheter att vissa
kallar det till den ultimata gratis lunchen, och det utmanar verkligen våra normala begrepp för verkligheten; dock det gör universum också. Några noterade
astronomer som Robert Jastrow,20 som hävdar att han är agnostiker, och Hugh
Ross,21 som är en kristen troende, ser Big Bang som bevis för att Gud började
saker i början. Förutom det, är det inte svårt att läsa något av en liknande
process när Bibeln själv talar om Gud “sträcker ut himlen” i minst fem
ordskiften.22 Kunde Gud ha använt en process som liknar Big Bang för att
skapa universum? Vi vet inte. En är inte beroende av Big Bang som bevis för
att tro på Gud. Som vi kommer se nedan, universums materia är organiserad i
en så exakt och mångsidig konfiguration som oavsett Big Bang, verkar en
designergud vara nödvändig.
Den engelska astronomen Royal, Sir Martin Rees, uppmärksamt påpekar
att “Big Bang-teorin har levt farligt i mer än trettio år.”23 En del av anledningen
till att den överlever är helt enkelt att forskarna inte har föreslagit något bättre,
och en del är att det stöds av några imponerande data, som dock har utmanats.
Punkter som gynnar Big Bang inkluderar: (a) Beviset att universum expanderar. (b) Andelen av väte till helium som ligger nära vad som förväntas från Big
Bang. (c) En imponerande bakgrundsstrålning med mikrovågor hittas över
hela universum, som har ett mönster som ligger nära vad som förväntas från
Big Bang. Vissa små variationer har hittats i denna strålning som tolkas av
vissa som är ansvarig för bildandet av galaxer.
43

naukaob_svedski_Layout 1 12/10/2018 11:17 PM Page 44

Big Bang-konceptet har också allvarliga problem, speciellt när processen
anses ha inträffat utan någon form av designer: (a) Hur kunde precisionen som
behövs för det vi ser, bara hända? Vi kommer att överväga några av detaljerna
nedan. (b) Det finns det förvirrande problemet med den mystiska naturen hos
mörk materia som har potential att förändra många idéer. (c) Också betydelsefull är problemet med singulariteten under de första ögonblicken i Big Bang,
som visserligen utesluter vetenskapens lagar som vi känner dem.
Den berömda kosmologen Stephen Hawking, speciellt känd för att han har
varit så produktiv trots den att han är begränsad till en rullstol med Lou Gehrigs
sjukdom (ALS), har försökt att komma runt problemen med en singularitet
och en början för universum. Han har kombinerat två stora pelare av kosmologi, nämligen relativitet och kvantteori, och tillagt begrepp av strängteori och
brane24 som handlar om dimensioner bortom våra normala fyra (tre rymddimensioner och en för tiden). Han innehåller också matematiska begrepp av
imaginär tid och imaginära tal,25 och föreslår ett universum utan gränser i rymd
och tid och inget behov av en början eller slut.26 Han verkar gynna ett universum som “helt enkelt skulle vara.” Han har kommenterad: “Vilken plats då för
en skapare?”27 Hans åsikter har inte varit mycket allmänt accepterade. Hawking hänvisar ibland till Gud, men vanligtvis i ett utvärderande och inte ett accepterande sammanhang. Enligt vissa kan han vara en deist. 28 En deist tror på
någon sorts Gud som började saker för länge sedan, men är inte för närvarande
aktiv i naturen. I Hawkings senaste bok The Universe in a Nutshell föreslår
han en rent mekanistisk inställning.29 Många kosmologer erkänner att de inte
vet hur Big Bang började; andra ser detta mysterium som möjligt bevis för
Gud.

Några exempel om finjustering i universum
Under det senaste kvartalet av ett sekel, en fast och viktig trend har utvecklats inom det kosmologiska samhället.30 Det är erkännandet, att många fakta
pekar på ett “just rätta” slags universum som så adekvat tillhandahåller livets
existens, åtminstone i vissa delar som jorden. Några nekar den mycket ovanliga
karaktären hos dessa fysiska parametrar, som är svåra att förklara, ha
kommit om bara av en slump. Tabell 2.1 sammanfattar några av resultaten.
Man måste föreställa sig de vildaste av sammanfallen för att tro att dessa
faktorer, och ibland deras ytterst exakta inbördes relationer, hände bara av en
lycka. Många ser i bevisen på finjustering av universum avtryck av mycket
intelligent design. Andra, naturligtvis, vet inte, men väldigt få kommer inte
att erkänna att något mest ovanligt är på gång.
En del av dessa ovanliga faktorer bäst förstås i termer av sannolikheter.
Sannolikhetsfigurer är ibland missbrukade, speciellt genom att förvrida vad
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de menar, men när det används ordentligt, kan sannolikhetsfigurer ge oss mycket noggranna representationer av de aktuella riskerna. Det tar inte en professionell spelare att inse att om du singla slant, du har en chans av två för att
landa “heads up”; och en tärning har en chans av sex landningar med nummer
fem på toppen. Om du har en gul marmor och 99 blå marmor i en påse, det
finns bara en chans på 100 att du kommer att välja ut den gula marmorn ur
påsen på första försöket utan att titta.
Sannolikhet, vilket är chansen att ett utfall inträffar, minskar dramatiskt när
du överväger flera osannolika händelser tillsammans. Att vara matematiskt
korrekt när du kombinerar osannolika händelser, du måste multiplicera osannolikheten av en annan otillbörlig, osv.31 Som et exempel, chansen att få ett
nummer fem från att rulla en tärning en gång är en av sex; chansen att få fem
på vardera två tärningar är bara en av 36 (1/6 x 1/6); för en fem på var och en
av tre tärningar är det en av 216 (1/6 x 1/6 x 1/6); och för en fem på var och
en av fyra tärningar i ett kasta är det en chans av 1296 (1/6 x 1/6 x 1/6 x 1/6).
Med andra ord, om du fortsätter kasta 4 tärningar om och om igen, alla fyra
kommer att sluta med fem, i genomsnitt bara en gång ut ur varje 1296 kast.
De kombinerade osannolikheterna vi finner för universum är ofattbart mindre
och osannolika. Några exempel på osannolikheter i vårt universum följer.
Sol. Livet skulle inte vara möjligt utan solen, för att vår jord skulle vara
oförskämd kallt. Vi tar solen för givet, sällan uppskattar des “trohet” i att ge
oss värme och ljus. Solens ljus genom fotosyntesprocessen i växter ger oss vår
nödvändiga mat. Jordens bana verkar vara på rätt plats för att ge oss den temperatur som vårt kolbaserade liv kräver. Om det var närmare eller längre bort
skulle vi snart uppleva intolerabla temperaturer. Yttemperaturen hos planeten
Venus, som är närmare till solen, är cirka 460º C (860º F) medan Mars, som är
längre ut än jorden, är -23º C (-9.4º F). Det har uppskattats att om jorden bara
var fem procent närmare eller en procent längre ifrån solen skulle detta rensa
vår planet av allt liv.32
Solen producerar sin energi genom att kombinera väte för att bilda helium
(Figur 2.2). I denna fusionsprocess, cirka 0,7 procent av vätets massa omvandlas till energi.33 Detta är samma typ av process som äger rum när en vätebomb
exploderar, och vi kan tänka på vår sol som en kontrollerad vätebombexplosion. Solar fusion har givit oss rätt mängd värme och ljus under mycket lång
tid och uppskattningar tyder på att den kan fortsätta att gå ytterligare fem miljarder år. Solen är väldigt varm på ytan och våra modeller av vad som händer
inne, tyder på att det är mycket varmare där. Dramatiska solstrålar och
fläckar i planetstorlek fortsätter att visas på dess yta och berättar om sin
fulminerande aktivitet. Solen verkar vara i balans mellan tyngdkraften som
drar sin kallare yta inåt och det yttre trycket från kärnaktivitet inuti. Dessa
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Tabell 2.1. DEN FINJUSTERADE UNIVERSUM
FAKTOR

BESKRIVNING

MATERIA

Materia är mycket organiserad i över 100 typer av element som interagerar för att bilda allt från mineralerna
av planeter till mycket komplexa molekyler av organismer. Atomen i dessa element består av subatomiska
partiklar som måste ha exakta egenskaper. Till exempel
om protonens massa var annorlunda med bara en del i
tusen skulle det inte finnas några atomer eller element.
Elementet kol, som är så viktigt för livet, har en resonansnivå som gynnar sin förekomst. Om den resonansnivån hade varit 4% lägre eller om syreinnehållet hade
varit bara 1% högre skulle det finnas nästan inget kol.

KOL
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SOL

Solen fortsätter med att ge oss rätt mängd ljus och
värme som är nödvändig för livet på jorden. Om solen
bara var 5% närmare, eller 1% längre från jorden, skulle
detta befria vår planet av allt liv.

STARK KÄRN
KRAFT

Den starka kärnkraften binder samman delar av kärnan
av atomer. Om den kraften var 2% starkare, hade vi
inget väte och följaktligen ingen sol, inget vatten och
inget liv. Om det var 5% svagare, skulle vi bara ha väte
och inget annat.

SVAG KÄRN
KRAFT

Den svaga kärnkraften styr några av det radioaktiva förfallet av atomer. I solen kontrollerar det fusion av väte
till helium. Om den kraften var något starkare skulle helium inte bilda, om det var något svagare, skulle inget
väte lämnas i solen.

ELEKTROMAGNETISK
KRAFT

Denna kraft handlar om laddade partiklar som elektroner, och styr sålunda kemiska förändringar mellan atomer. Det är en mycket viktig del av ljuset. Om det var
lite starkare, skulle stjärnor som vår sol vara röda stjärnor och mycket svalare; Om något svagare, skulle stjärnor vara extremt kortlivade, heta blåstjärnor.

GRAVITATION

Gravitation håller galaxer, solar och vår jord tillsammans. Det exakta förhållandet mellan dess styrka och
den kraft som den elektromagnetiska kraften har är extremt kritisk. Om någon av dessa styrkor varierade med
endast den minsta mängden skulle det vara katastrofalt
för stjärnor som vår sol.
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krafter, särskilt deras grundläggande konstanta värden, som vi kommer att
diskutera nedan, verkar vara på mycket kritiska nivåer.
Ursprung av kol. Kol är ett extremt mångsidigt element som bildar livets
kemiska ryggrad på jorden; Speciellt de organiska molekylerna vi finner i levande organismer, inklusive DNA, proteiner, kolhydrater och fetter. Det visar
sig att det finns en anmärkningsvärt otrolig uppsättning av omständigheter
som gynnar förekomsten av detta väsentliga element. När kosmologer först
studerade om bildandet av element genom fusion i stjärnor, det noterades att
reaktionerna skulle gynna endast det minsta spåret av kol, men kol är det
fjärde vanligaste elementet i universum. Den berömda brittiska
vetenskapsmannen Sir Fred Hoyle föreslog, att kol måste ha en viss
energiskonsonansnivå som skulle underlätta dess bildning från
kombinationen av kärnor av helium- och berylliumatomer. Resonans är
överenskommelse mellan olika faktorer (energinivåer och mål) som tillåter
saker att hända Det är lite som att ha den rätta svängning av slagträ för
bollen som kastas; om allt är rätt får du en hemlöpning. På samma sätt
hjälper rätt resonansnivå vid bildandet av nya atomer. Resonans ökar kraftigt
chansen att en berylliumkärna, som är bildad av två heliumkärnor, kommer
att kombinera med en annan heliumkärna för att bilda en kolatom (Figur 2.2).
Utan denna resonans skulle helium och beryllium bara fortsätta och uppträda
vanligtvis som om det inte spelade någon roll. När Hoyles kollegor vid
California Institute of Technology letade efter kolens resonansnivå, där var
det ungefär det värde som Hoyle hade förutsagt. En av dom, Willy Fowler,
senare fick Nobelpriset för sina studier på detta område. Nästa element i
denna föreslagna syntesserie skulle vara syre, som skulle bildas genom
tillsats av en heliumkärna till en kolkärna (Figur 2.2). Det visar sig att syre
har en resonansnivå precis under det som produceras så att lite av kolet
förändras till syre, därmed bevara det nödvändiga kolet. John Barrow från Astronomi-centret vid Sussex University kallar detta “mycket nära mirakulös.”34
Det har beräknats att om kolens resonansnivå hade varit fyra procent lägre,
eller om det av syre hade varit en procent högre skulle det finnas nästan inget
kol.35 För vissa verkar det som om Gud måste ha älskat kolatomen!
Hoyles anmärkningsvärda förutsägelse och den experimentella demonstrationen att det var sant, är en av landmärkeshändelserna i kosmologin, och en
som enligt vissa “inte kan överbetonas.”36 Sådana händelser illustrerar hur vetenskapen kan förutsäga. Det här är vetenskapen som bäst, och forskarna tenderar att se till att sådana händelser inte förbises. Hoyle själv, som avvisar
tanken om en Gud och kristendom,37 blev också något överväldigad av resultaten. Han uppgav att “en sund förnufttolkning av fakta tyder på att ett superintelligent har spelat med fysik, liksom med kemi och biologi, och att det inte
finns några blinda krafter som är värda att tala om i naturen. De siffror man
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beräknar från fakta tycks vara så överväldigande att de slutsatsen är nästan
bortom frågan.”38 Kosmologer John Gribbin och Martin Rees, som, liksom
Hoyle, underhåller andra synpunkter än skapelsen av Gud för universums ursprung, är också imponerade och säger, “Det finns inga bättre bevis för att
stödja argumentet att universum har utformats till vår fördel - skräddarsydd
för människor.”39 Om man tycker att kol bildades i stjärnorna, som många kosmologer tror eller genom någon annan process, är det svårt att undvika förslaget att speciella faktorer är relaterade till dess avgörande roll i levande
organismer.
Stark kärnkraft. Det finns fyra grundläggande krafter som vi känner till i
fysiken. Styrkorna hos deras baskonstanter är anmärkningsvärt anpassade till
deras funktioner. Den mäktigaste är den starka kärnkraften som binder kvarker
i protoner och neutroner, och dessa in i atomkärnorna. Lyckligtvis arbetar kraften bara över mycket korta avstånd inom atomkärnan, annars kan universum
bara vara en droppe som hålls samman av den starka kärnkraften och det finns
inga enskilda atomer, stjärnor eller galaxer. Det verkar som att den starka kärnkraften måste ligga inom nära gränser för att fungera ordentligt. Om det var
två procent starkare skulle vi inte ha väte,40 och utan väte: ingen sol för värme;
inget vatten som är nödvändigt för livet; och inga levande organismer, vars organiska föreningar har ett överflöd av väte. Om den starka kärnkraften bara
var fem procent svagare, skulle vi bara ha väte i universum 41 och allting skulle
vara enkelt och väldigt tråkigt!
Svag kärnkraft. Denna kraft är tusentals gånger svagare än den starka kärnkraften. Det verkar på vissa partiklar inom atomkärnan och kontrollerar vissa
former av radioaktivt förfall av atomer. Den svaga kärnkraften bidrar till att
kontrollera bränningen av väte i solen så att den kan fortsätta i miljarder år
istället för att blåsa upp som en bomb. Om det var något starkare, helium, fusionsprodukten i sol skulle inte bildas; och om det var något svagare, skulle
inget väte lämnas i solen.42
Elektromagnetisk kraft. Denna kraft verkar utanför atomkärnan när den
interagerar med elektriskt laddade partiklar. Det har mycket att göra med de
principer som styr kemiska förändringar. Det fungerar att styra elektroner som
de kretsar atomens kärna, och när dessa elektroner byter banor kan de släppa
en del av sin energi i form av synligt ljus. Denna kraft är mycket inblandad i
det ljus vi får från solen. Om kraften var lite starkare, skulle stjärnor som vår
sol vara röda stjärnor och för kalla för att ge oss den värme vi behöver. Om
något svagare, skulle stjärnor vara kortlivad extremt varma blå stjärnor,43 och
vi skulle ha alltför mycket värme, men bara för en kort tid.
Gravitation. I motsats till de andra tre krafterna som vi nämnde, är
gravitationen extremt svag. Den starka kärnkraften är en förbluffande 1039
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gånger starkare än gravitationen. Men i motsats till den starka kärnkraften,
vars intervall ligger inom atomkärnan, är tyngdkraften extremt långtgående
och utövar sin attraktiva kraft även mellan galaxerna. Gravitation håller
galaxer tillsammans, guider stjärnorna i sina banor och håller materian om
stjärnor tillsammans. Det är en extremt viktig kraft som måste anpassas till
ett mycket exakt värde för att ge oss ett balanserat universum.
Fysiker har försökt att upprätta ett förhållande mellan de fyra grundläggande krafterna som nämns ovan i vad som kallas en grand-förenad teori, men
hittills har ett orsakssamband mellan tyngdkraften och de andra krafterna undanröjt någon bekräftelse. I dessa fyra krafter finner vi att alla verkar vara
på rätt nivå för den mycket specifika funktionen som den utför och för dess
relation till andra styrkor.
En av de känsliga balanserna som noterats är det exakta förhållandet som
finns mellan gravitation och elektromagnetism. Fysiker Paul Davies kommentarer, “Beräkningar visar att förändringar i styrkan hos endera kraften av endast
en del i 1040 skulle stava katastrof för stjärnor som solen.”44 Under sådana förhållanden skulle vi inte ha vår välvilliga sol där för att värma oss. En del av
1040 är ett sådan små värde att det är svårt att föreställa sig. Ett hypotetiskt exempel kan hjälpa till. Anta att du hade en stapel med trätändstickor en mycket
stor sfärisk stapel, mycket större än hela jordens volym. Stapeln är inte bara
en miljon gånger volymen av vår planet, det är mer än en miljon gånger en
miljon gånger jordens volym. En sådan stapel skulle knappt passa mellan jorden och solen. Nu bara en tändsticka i hela stapeln har ett huvud på den, resten
är kala, huvudlösa tändstickor, och du har väldigt kallt och behöver den tändsticka med ett huvud för att starta en eld. Din chans att plocka tändsticka med
ett huvud ut ur stapeln, vid första försöket, utan att se, är större än en av 1040.
Det finns en större chans att du skulle ha hittat rätt tändsticka än gravitationen
för att ha rätt värde.
Hur pålitliga är sådana siffror? Fysiker pratar ibland om ännu lägre sannolikheter för andra förhållanden i universum som en chans utav 1050, 1060, eller
10100. För några år sedan dessa typer av siffror hjälpte etablera begreppet att
universum verkligen är finjusterad, och dessa siffror är allmänt accepterade
nu. Men det måste också hållas i åtanke, att dessa avdrag bygger på mycket
komplicerade data och tolkningar och att slutsatserna ibland omtvistad. Även
små förändringar i dessa krafter eller besläktade faktorer kan på ett djupt sätt
ändra slutledningar. Å andra sidan handlar vi om så många extremt exakta förhållanden att det är svårt att inte dra slutsatsen att det finns betydande finjustering i vårt universum. Hur kunde de fyra krafterna som diskuteras ovan välja
sina rättvisa värden över det otroliga utbudet av 1039 gånger som de har från
svagaste till starkaste; och då har de rätta funktionerna i vilken de arbetar, allt
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bara av en slump, vilket resulterar i ett rättfärdigt universum, som verkar så
väl lämpat att stödja livet? Berömd teoretisk fysiker Freeman Dyson kommenterar att “När vi tittar på universum och identifierar de många olyckorna i fysik
och astronomi som har samarbetat till vår fördel, det verkar nästan som om
universum i viss mening måste ha vetat att vi skulle komma.” 45 Universum
verkar exakt konfigurerad för att stödja livet.
Massa av Subatomiska Partiklar. Vi nämnde tidigare att i en atom, har en
proton en massa som är 1836 gånger den hos en elektron; en neutron väger
väldigt lite mer än en proton. Precisionen av den lilla skillnaden är avgörande.
Stephen Hawking påpekar att om den skillnaden “var inte ungefär dubbelt så
stor som elektronens massa, skulle man inte få några hundra eller så stabila
nuklider [element och isotoper] som utgör elementen och utgör grunden för
kemi och biologi.”46 Med andra ord, bara en liten förändring i massan av en
proton eller neutron och vi skulle inte ha några kemiska element, inga kemiska
förändringar, inga kemister eller några större saker som planeter, solar och galaxer. Massan av en proton kan inte variera med ens en del i tusen.47
Tredimensionell Rymd. Vi tar många saker för givet. En av dem är antalet
dimensioner som rymden har; men varför tre? Vi kan inte tänka på några dimensioner som en punkt; en dimension ger oss en linje, två en yta och tre solida
objekt. Vi pratar sedan om tid som en fjärde dimension, men det är inte en dimension av rymden. Strängteori postulerar upp till 11 dimensioner, men lockar
många av dem till osynlighet och / eller utan betydelse. Strängteori är inte helt
konsekvent och saknar i huvudsak direkt experimentell autentisering.48
Återigen, varför har rymden bara tre dimensioner? Varför slutade vi inte
med två eller fyra eller många fler i universums ursprungliga konfiguration??
Ett tvådimensionellt universum skulle vara mycket bisarrt. En tvådimensionell
katt skulle falla sönder (Figur 2.3), och en tvådimensionell kyckling skulle
inte hålla ihop heller, än mindre ger tvådimensionella ägg för tvådimensionella omeletter som skulle vara extremt platt. Intelligent liv med någon grad
av komplexitet kunde inte existera i två dimensioner; den behöver ett tredimensionellt universum. Och det visar sig att fyra dimensioner av rymden (exklusive tid) är också katastrofala. Gravitationskraften håller vår jord i sin bana
runt solen istället för att gå rakt ut i rymden som kan förväntas. I ett fyrdimensionellt universum skulle en “omloppande planet som saktades - till och med
något - då dyka snabbare in i solen, istället för att bara växla till en något
mindre omloppsbana, … omvänt, skulle en omloppande planet, som var något
snabbare, snabbt snurra utåt i mörker.”49 Detta förhållande har noterats länge
sen; den berömda teologen William Paley pekade på detta speciella bevis på
design av Gud för två århundraden sedan. Det visar sig att på atomnivå i ett
fyrdimensionellt universum skulle vi ha samma problem, för vi skulle inte ha
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Figur 2.3. En tvådimensionell katt. Observera att matsmältningskanalen helt skiljer det
övre partiet från den nedre delen och det olyckliga djuret kan inte hålla sig ihop.

några stabila banor för elektroner runt kärnan, och vi “kunde inte ha atomer
som vi känner dem.”50
Varifrån kom naturens lagar? De flesta forskare har en djup respekt för
naturlagarna. Dessa lagar gör vetenskapen möjlig, begriplig, logisk och extremt
fascinerande. Till exempel följer tyngdkraften och elektromagnetiska krafter
vad vi kallar den omvänd fyrkant lagen. De minskar i styrka proportionellt
som kvadraten av avståndet från källan. Om du fördubblar avståndet, är deras
kraft bara en fjärdedel av vad det var vid det ursprungliga avståndet, vilket
förklarar varför ljuset från ett ljus blir mörkt så fort du rör dig bort från det.
Många andra lagar följer väldigt exakta och komplicerade matematiska relationer. Hur kan sådan precision uppstå? Varifrån kom naturens lagar, som ofta
representerar specifika värden och komplicerade relationer? I ett naturalistiskt
sammanhang, där det inte finns någon Gud, måste man postulera ett fruktansvärt stort antal olyckliga exakta händelser.
Man kan föreslå att lagarna bara kom ut ur nödvändigheten av existens,
men detta är spekulation i stor skala. Varför inte bara oorganiserade droppar
av degenererade amorfa slem för ett universum? Det är vad du kan förvänta
dig av en slumpmässig aktivitet, men det är inte vad vi hittar. Istället
upptäcker vi kvarkar och alla andra subatomära partiklar som interagerar
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med varandra för att bilda mer än ett hundra hög organiserat sorts element som
kan interagera med varandra på väldigt viktiga sätt. Dessa interaktioner
frigör ibland energi som är fallet för solen, eller de resulterar i alla typer av
väsentliga kemiska förändringar som är nödvändiga för livet, såsom att
producera hormoner. Dessa invecklade atomer bildar saker som är mindre än
vattenmolekyler, och lika stora som solar, galaxer och hela universum själv.
Organisationen av materia är mycket invecklad, samordnad och mycket
mångsidig.
Hur kan ett organiserat universum komma ut ur ingenting och bara råkar
ha de lagar som är nödvändiga för sin existens? Allt detta verkar strida mot
tendensen till oorganisering som vi normalt ser i naturen. Aktiva saker tenderar
att bli blandade, inte mer organiserade. När regn stänker på damm eller om en
tornado blåser hus runt, tenderar saker att bli alltmer blandade. De tenderar
inte att organisera sig mer än en explosion i en tryckfabrik tenderar att producera en ordbok. Dessa exempel illustrerar några konsekvenser av termodynamikens andra lag, som påpekar att förändringar i naturen tenderar att vara
oorganiserande, att blanda upp saker och ju mer tid du har desto mer blir det
kaotiskt. Denna oordning kallas entropi. Ju fler saker blandas upp desto större
entropi, och omvänt desto mer organiseras mindre entropi. Jag märker ofta en
ökad entropi på mitt skrivbord, eftersom böcker, artiklar, snigelbrev, e-post,
cd-skivor och fax fortsätter att komma in och bli blandade med varandra. Enligt termodynamikens andra lag, är universum på väg mot maximal oordning
eller entropi, och det indikerar att det måste ha varit mer organiserat i början
än det är nu. Oavsett om du tror att universum började med Big Bang eller
någon annan modell, innebär den andra lagen om termodynamik att universum
har både en början och en arrangör. Om det hade funnits “för alltid”, borde
vi förvänta oss, att det skulle vara mycket oorganiserat nu, men det är fortfarande mycket organiserat, vilket tyder på ett ganska nytt ursprung.
Sannolikheten för att universums organisation kunde bara hända av en
slump, har uppskattats och visar sig vara mindre, än vad som helst av normala
förståelser av troliga möjligheter. Oxford University fysikist-matematiker
Roger Penrose, i samband med sannolikheter, förklarar: “Hur stor var den ursprungliga fasrymdsvolymen ... som Skaparen måste sträva efter för att ge ett
universum förenligt med termodynamikens andra lag och med vad vi nu observerar? … Skaparens målsättning måste ha varit: nämligen [exakt] till en
viss noggrannhet i 1010(123).”51 Det här är en oerhört liten sannolikhet. Sådana
siffror innebär att utan en skapare, ett organiserat universum som vi har representerar en chans utav talet 1 följt av 10123 nollor.52 Om du ska försöka skriva
det numret genom att placera en noll på varje atom i det kända universum,
skulle du rinna av atomer långt innan du skulle gå ur nollor. Universum har
endast cirka 1078 atomer. Sådana osannolikheter bör uppmuntra någon att leta
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efter andra alternativ än bara en chans för universums ursprung. Många
forskare känner igen dessa osannolikheter men har inte givit några realistiska
alternativ som passar inom ramen för materialistiska tolkningar som
utesluter en guds existens.

Svar på bevis för finjustering
Få förnekar den ovanliga naturen hos de finjusterade universum data, även
om vissa minimerar det. Listan med ovanliga funktioner är mycket längre än
de få exempel som anges ovan. Hugh Ross listar några sjuttiofyra av dessa
och listar även ett antal andra parametrar som är nödvändiga för livets
existens.53 Läsaren kanske vill höra mer av litteraturen om detta ämne, vilket
under de senaste två decennierna har blivit rikligt.54 Menar finjustering att det
finns en Gud som är universums intelligenta skapare? Inte nödvändigtvis, enligt vissa myndigheter i fältet, men deras argumentation är tydligen oimponerande. Svaren på uppgifterna har varierat, fascinerande och lärorikt. Vi kommer
att diskutera de viktigaste under tre underrubriker.
Den antropiska kosmologiska principen. Du kan spendera många timmar
på att läsa den vetenskapliga litteraturen och försöka lista ut vad den antropiska
principen (antropisk kosmologisk princip) är, men förvänta dig inte några slutliga svar. Filosofen John Leslie generaliserar det som: “Vilken som helst intelligenta levande varelser som finns bara där intelligent liv är möjligt.”55 Detta
är ett uppenbart självklart uttalande, och knappast ett svar på frågan om hur
universum kom att finjusteras. Två specialister på detta ämne, John Barrow
och Frank Tipler, med hänvisning till antropiska principen, föreslår att “astronomer tycks vilja lämna lite flexibilitet i formuleringen, kanske i hopp om att
dess betydelse kan därmed lättare framstå i framtiden.”56 Konceptet är osäkert
definierat, olika författare tolkar det på olika sätt, och den ledande arkitekten
av konceptet, Brandon Carter,57 önskar att han inte hade använt ordet “antropisk”, som hänvisar till människor, i dess beteckning..58 Den antropiska principen är ibland förvirrad med “antropiska balansen” och “antropiska
sammanträffanden” som särskilt hänför sig till de finjusterade universum data.
Den antropiska principen, som allmänt förstådd, har åtminstone fyra former: svag, stark, deltagande och slutlig. Medan de fyra formerna är svåra att
definiera, fokuserar den svaga formen i allmänhet på det faktum att observatörer måste vara i live tillåtande förhållanden. Den starka formen påpekar att
universum måste ha de rätta förutsättningarna för att livet ska kunna utvecklas
på ett visst skede. Deltagande formulär härleddas några idéer från kvantteori
och föreslår det sällsynta propositionen att observatörsdeltagandet är en rörelsekraft i kosmos. Den slutliga antropiska principen ser fram till framtiden och
föreslår att informationsbearbetningen kommer att utvecklas i universum till
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den punkt som även vår medvetenhet kommer att bevaras och därigenom
uppnå någon form av odödlighet.
Den antropiska principen används ibland för att betona vår speciella privilegierade ställning i universum. Ett universum utan liv kommer inte att observeras, därför vår situation är ovanlig och vi tittar på saker från ett valt, men
begränsat, observatörsperspektiv. I den månen kan principen ha viss giltighet,
men vårt ovanliga observatörs privilegium kan också innebära speciell design
av Gud, vilket inte alls är den vanliga tolkningen av principen. Ibland besvaras
frågan om det finjusterade universum genom att påpeka att om det inte var så,
skulle vi inte vara här.59 Denna typ av svar är det som kallas en non sequitur;
svaret gäller inte frågan. Det liknar att vara ute i en öken och fråga om vattnet
i en oas kommer från och berättas att om det inte var där skulle träd inte växa
där.
Medan litteraturen som diskuterar den antropiska kosmologiska principen
är omfattande,60 förståeligt är detta ett kontroversiellt koncept. Vissa forskare
och filosofer har bekräftat det, eller dess olika aspekter, några avskräckande
kommentarer som “saknar någon fysisk betydelse,”61 “har vänt det ursprungliga argumentet på huvudet,”62 “erbjuder ingen förklaring alls,”63 och “antropiska principer tjänar bara för att fördunkla.”64 Klart är antropisk princip inte
objektiv vetenskap.
De Många Universum Förklaring. Kunde det finnas andra universum som
vi inte vet om? Kunde det finnas olika slags universum, och många av dessa?
Detta är allt möjligt, och genom att använda den fulla kraften av siffror kan vi
föreslå att det finns ett oändligt antal universum, och det händer bara av en
slump att vårt har alla rätta egenskaper för livet. Denna idé har fått allvarlig
övervägande som ett svar på det finjusterade universum vi befinner oss i. Vi
råkar bara vara i rätt universum bland många andra. Det här är oimponerand
tänkande som saknar validering. Du kan förklara nästan vad du vill med den
här typen av argument, därför det är i huvudsak värdelös. Oavsett vad du hittar,
säger du bara att det bara hände på så sätt i ett av zillioner universum. Det
verkliga problemet är, att var är de andra universum? Var finns några
vetenskapliga bevis på att de finns? Det verkar inte finnas någon som helst.
Ledande kosmologer som Martin Rees och Stephen Hawking stöder ibland
försiktigt idén om många universum. Vissa associerar denna idé med tolkningar av den starka antropiska principen, medan andra är helt oense. Det här
är inte ett område där du kommer att finna någon överenskommelse. Idén om
många universer har varit fruktbart gräs för mycket tänkande om vår existens,
liv och kosmos. Det är inte svårt att gå in i dessa fantasier, speciellt när man
kan blanda en minimum av verkligheten med dem så att de verkar mer trovärdiga.65 Humoristen Mark Twain kommenterar “Det finns något fascinerande
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om vetenskapen. Man får sådana grossistavkastningar av att förmoda ur en
så liten investering i faktum.”66 Han kanske inte har varit så långt utanför
märket. Det finns en försiktighetsåtgärd som man ibland måste ta hänsyn till
i aforismen att “kosmologer ofta är felaktiga men sällan i tvivel.”
Det finns begrepp från andra universum eller andra platser i vårt universum
där livet inte är baserat på kol, liksom livet på jorden, men på fast väte eller
flytande svavel. Elementen kisel och bor är favoritkandidater till grund för
andra livsformer som inte är baserade på kol som livet på jorden är. Det finns
förslag om att livet kanske inte baseras på atomer utan på kärnkrafts starka
kraft eller gravitation. Livet kan vara i form av civilisationer som finns i neutronstjärnor. Det kan finnas universum där ute vars natur helt släpper oss, eller
vårt solsystem kan vara ekvivalent med en atom i ett mycket större plan av
saker. Philosopher John Leslie kommenterar: “Det här är spekulationer som
att Guds hypotes verkar tämligen faktiskt.”67
Man kan argumentera för att det alltid finns möjlighet, att det finns alla
slags andra universum där ute och erbjuder alla slags geniala påhittande, men
det här är inte vetenskap, det här är bara fantasi. Med hänvisning till ett oändligt antal universum kommenterar kosmologen Hugh Ross på lämpligt sätt;
“Detta förslag är ett flagrant missbruk av sannolikhetsteori. Det förutsätter fördelarna med en oändlig provstorlek utan några bevis för att provstorleken överstiger en.”68 Det enda provet vi känner till är vårt eget universum, och det
verkar inte vara något annat. Man måste postulera ett mycket stort antal universum för att försöka minska alla de många osannolikheter som noteras för
det finjusterade universum vi lever i. Ett sådant förslag är ett allvarligt brott
mot den vetenskapliga principen som kallas Ockhams rakhyvel. Denna princip
försöker undertrycka inaktiv spekulation genom, att kräva att förklaringar inte
multipliceras utöver vad som är nödvändigt. Postulera många universum är
överflödig spekulation, inte försiktigt resonemang baserad på kända fakta.
Det finjusterade universum indikerar design. Inte alla bevis på finjustering av universum kan vara korrekt, och det förväntas att vissa av våra vetenskapliga tolkningar om dem kommer att förändras över tiden. Men det stora
antalet exemplar och den otroliga noggrannheten av många av dem, gör det
extremt svårt att tro, att det är allt en fråga om bara fall av lycka efter mer
lycka. Vidare är dessa värden vanligtvis intimt i relation med varandra.
Leslie med rätta, kommentarer, “En liten förändring, och kosmos kollapser i
tusen sekunder eller flyger så snabbt att det snart finns inget annat än gas för
utspädd för att bli gravitationsbundet.”69 Det måste också hållas i åtanke,
som vi illustrerade med tärningsexemplen tidigare, att det korrekta
matematiska uttrycket i att kombinera flera osannolikheter erhålls genom att
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multiplicera dessa värden. Detta gör den totala osannolikheten för ett
finjusterat universum väldigt mycket större än vad som helst av de separata
osannolikheterna själva.
Skulle allt detta kunna hända av en slump? Hur många av dessa finjusterade
värden kan man förklara iväg och fortfarande känna sig bekväm om sin objektivitet? Det finns gränser för vad vi kommer att acceptera. Till exempel kan
man fantisera att alla partiklarna i universum bara av misstag kom till existens
för tio sekunder sedan, och hände just att producera den konfiguration vi observerar i naturen. Rationalitet och en iver, att verkligen hittar vad som är sant,
skulle dock diktera att vi letar efter mer rimliga alternativ. Den verklighet vi
ser om oss är inte så lustig. Beviset vi har är överväldigande till förmån för
någon form av design för det finjusterade universum.
Flera ledande astronomer som Robert Jastrow, grundare av NASAs Goddard Institute for Space Studies, och Owen Gingerich från Smithsonian Astrophysical Observatory of Harvard, gynnar designtolkningen. Astronomen George
Greenstein vid Amherst College kommentarer “När vi undersöker alla bevis,
visar tanken insisterande på att någon övernaturlig agentur - eller snarare byrån
- måste vara involverad. Är det möjligt att vi plötsligt, utan att tänka på att vi
har snubblat på vetenskapliga bevis på existensen av ett Högsta Väsen? Var
det Gud som gick in och så försiktigt skapade kosmos till vår fördel?” 70 En
del av drivkraften för sådana slutsatser kommer från tron, att en välgörande
Skapare har uppenbarat sig i de heliga skrifterna som kallas Bibeln. Detta väcker religionens åskådning, och vissa forskare är obehagliga att blanda vetenskap och religion, oavsett ganska överväldigande bevis till förmån för en
Skapare. Om vi hoppas kunna hitta sanningen kan vi dock behöva eliminera
våra fördomar, närma oss data med öppet sinne och följa bevisen vart det än
leder.

Avslutande kommentarer
Medan universum är enormt, finner vi också att det hela består av små subatomära partiklar. Alla dessa delar är relaterade till lagar och en rad andra
faktorer som möjliggör existensen av ett universum som kan bibehålla livet.
Den precision vi ser starkt, indikerar att det finns en designer för universum
(Tabell 2.1). Vissa forskare accepterar denna slutsats, andra gör det inte.
Vissa har försökt att tillskriva förekomsten av dessa exakta faktorer till en
vag non sequitur typ av antropisk princip, andra till ett flertal imaginära universum. Men hur många sammanfaller av exakt finjustering kan man möta
innan man måste erkänna att de verkligen behöver förklaras? Om man vill
undvika slutsatsen att det är en designer, kan man ta till alternativen som anges
ovan. De är emellertid i huvudsak distraktion från de ganska överväldigande
vetenskapliga uppgifterna, som tyder på att viss intelligens måste ha finjusterat
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materien och universums krafter så att det skulle vara lämpligt för livet. En
sådan Designer skulle uppenbarligen överträffa det universum Han skapade.
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Kapitel 3

Hur började livet?
Livets ursprung verkar mig så oförståelig än någonsin,
en fråga för undran men inte för förklaringar.1
Franklin M. Harold, biokemist

Mikrober
Damen skulle snart föda sin bebis och hon grät. Hon hade anvisats till
Första Kliniken, och det var det enda stället där hon inte ville gå. Hon ville gå
till Andra Kliniken. Hon förklarade för Dr. Ignaz Semmelweis att mödrarna
var mer benägna att dö i Första Kliniken än i andra. Detta gjorde Semmelweis,
som var en ung behandlande läkare i Första Kliniken, mycket oroligt. Var
damen rätt? Han bestämde sig för att undersöka. Siffrorna var skrämmande.
När han tittade på sjukhusrekordet, fann han att under sex år hade nästan två
tusen kvinnor dog i Första Kliniken, och mindre än sjuhundra i Andra. 2 Detta
var i Wien General Hospital i Österrike, ett och ett halvt sekel sedan när epidemier av den fruktade barnsängsfeber (Puerperal feber) var inte så ovanligt.
Alltför ofta, ungefär fyra dagar efter förlossningen, skulle en ny mamma bli
febrig och nästan alltid dö inom en vecka. Sjukdomen trodde vara orsakad av
någon form av skadlig ånga i luften eller problem med moderns mjölk; ibland
frisk luft användes som en kontrollåtgärd. Allt detta förklarade inte varför
dödsgraden i Första Kliniken var nästan tre gånger så hög som i den Andra.
Medicinska män som, en del av sin utbildning och forskning, studerade de
döda kropparna, sprang Första Kliniken. Barnmorskor som inte deltog i sådan
forskning, bedrev Andra Klinik. Skulle detta kunna ha något att göra med den
dramatiska skillnaden i dödsräntor? Ett genombrott kom när en av Semmelweis’ kollega skar sig själv när han utför en obduktion. Han utvecklade feber
på den fjärde dagen och dog snart därefter. En genomgång av hans obduktion
visade samma typ av resultat som för de kvinnor som hade dukat med barnsängsfeber. Här var en man med barnsägnsfeber, men det troddes ju vara kvinnornas sjukdom! Skulle det kunna vara att genom att skära sig, hade kollegan
blivit för nära associerad med kroppen av en som hade dött av den fruktansvärda sjukdomen? Semmelweis införde strikta förfaranden, användning av
klor för att rengöra händerna för att förhindra överföring av vad han kallade
”avliden gift” från kropparna av de döda patienterna i den Första Kliniken.
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Resultaten var dramatiska; dödsräntorna sjönk från tolv procent till omkring
en procent. Vad hade orsakat så många dödsfall, var att läkarna skulle utföra
obduktioner på de som hade dött av barnsängsfeber och sedan sköta mammor
i förlossningen utan att tvätta sina händer, passerade den dödliga sjukdomen.
Man skulle kunna tro att Semmelweis framgång skulle hyllas som ett stort
genombrott, men alltför ofta mänskligheten inte följer data vart det leder.
Medan vissa accepterade Semmelweis slutsatser, gjorde den medicinska anläggningen inte. Avundsjuka lurade på sjukhuset och medger att läkare kan ha
orsakat så många dödsfall var en svår sak att möta. Förutom det fanns sjukhus som inte utförde några obduktioner och de hade dödligheten så hög som
26 procent. Idén om rengöring händerna med klor förlöjligades. Semmelweis
chef i Wien förnyade inte hans kontrakt. Många begäran resulterade endast i
ett erbjudande om en sämre ställning. En avskräckt och förtvivlad Semmelweis
lämnade tyst Wien och återvände till sitt hemland Ungern utan att ens kontakta
sina vänner.
År 1861 publicerade Semmelweis resultaten av hans studie om hur man
förhindrar barnsängsfeber. Han skickade det till många läkare i Europa, men
det var inte väl mottaget. Det professionella samfundet trodde att hans idé hade
blivit misskrediterad. Han blev mer och mer oroad över alla unga mammor
som dog, så han skickade ut anklagande broschyrer som fördömde de som
sprider sjukdomen. Han blev intensivt bekymrad och hans depression fördjupades. Hans fru bestämde sig slutligen för att få honom internerad i ett mentalsjukhus där han dog två veckor senare ansluter sig till tusentals mödrar som
också var martyrer till slutna sinnen och fördomar. Motstånd mot sanningen
kan vara formidabel. Lyckligtvis, några år senare erkände medicinsk
vetenskap att Semmelweis hade rätt och han har nu fått respekten för att han
ledde segern över den mycket dödliga barnsängsfebern.
Vad Semmelweis och andra av hans tid visste inte, är att en liten levande
mikrob, relaterade till de som orsakar ”strep” hals och scharlakansfeber orsakar
barnsängsfeber. Några forskare upptäckte en värld av små organismer, men en
fast förbindelse mellan mikrober och smittsamma sjukdomar hade ännu inte
fastställts. På grund av dramatiska framsteg inom vetenskapen vet vi nu vilka
mikrober (bakterie) som orsakar vilken sjukdom och många böcker kan skrivas
om en enda mikrob.
Mikrober är väldigt komplexa. En av de mest studerade av dom är Escherichia coli som man kan hitta i många ställen, som matsmältningskanalen hos
människor och djur såväl som i marken. Medan det vanligtvis är en ofarlig mikrob, några är fruktansvärda bakterier. Det är en liten stångformad organism
som är så liten att det skulle ta femhundra, placerade ände mot ände, att motsvara en millimeter (12 500 för en tum). Fast väldigt små, vi har upptäckt att
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det är väldigt komplicerat. På utsidan, varje mikrob har från fyra till tio långsträckta spiralfilament (flagella) utskjutande från kroppen som roteras för framdrivning. Motorn vid basen av dessa flagella har blivit studerat grundligt 3 och
är ett bra exempel på den oreducerbart komplexitetkoncept, som vi kommer
att överväga senare. På insidan, ungefär två tredjedelar av mikroben består av
cirka fyrtio miljarder vattenmolekyler. Utöver detta är organismernas sammansättning förfärlig komplexitet. Med komplexitet hänvisar vi till delar som är
beroende av varandra för att fungera korrekt,4 och inte bara många orelaterade
delar.
DNA (deoxiribonukleinsyra) är informationscentret som styr cellaktiviteterna, tillhandahålla den genetiska formuleringen som i fallet med Escherichia
coli kodar för över fyra tusen olika sorters proteinmolekyler. DNA: n är en fin
trådlik slinga av nukleinsyra som är så lång att den måste skruvas ihop många
gånger för att passa i mikroben. Det är faktiskt åtta hundra gånger längre än
mikroben själv! Hur organismen lyckas få tillgång till all sin genetiska information förvånar vår fantasi. Tabell 3.1 ger några detaljer om sammansättningen
av en Escherichia coli organism. Protein, kolhydrater (polysackarid), lipid
(fettliknande substanser) och andra speciella molekyler utgör cirka fem tusen
olika slags molekyler, varav de flesta replikeras många gånger, för totalt flera
hundra miljoner specialmolekyler i bara en mikroskopisk mikrob. Bara för att
någonting är litet betyder det inte att det är enkelt. Det som en gång var tänkt
att vara enkelt, visar sig vara otroligt komplicerat. Den förbryllande frågan
är, hur blev sådan komplexitet någonsin organiserad i första hand?
Tabell 3.1. ESTIMATED SAMMANSÄTTNING AV EN ENKEL ESCHERICHIA
COLI CELL*
KOMPONENT
Protein
Ribosomer
DNA
RNA
Polysackarider
Lipider
Små metaboliter och joner
Vatten

ANTALET
MOLEKYLER
2.400.000
(20.000)
2
255.480
1.400.000
22.000.000
280.000.000
40.000.000.000

ANTALET SLAG
AV MOLEKYLER
4288
(1)
1
663
3
50
800
1

* Baserat på information från: Blattner FR, et al. 1997. Escherichia coli:n koko genomisekvenssi
K-12. Tiede 277:1453-1474; Harold FM. 2001. Solun tapaan: Molekyylit, eliöt ja elämän järjestys.
Oxford, New York: Oxford University Press, p 68; Javor GT. 1998. Elämä: Todiste luomisesta. Origins 25:2-48; Neidhardt FC, editor. 1996. Escherichia coli ja Salmonella: Solu- ja molekyylibiologia,
2. painos Washington, DC: ASM Press, CD versio, osio 3.
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Varning: De kommande fyra styckena är inte enkla att läsa, men du borde
få meningen även om du inte kommer ihåg alla detaljer. DNA själv är en komplex molekyl, formad ungefär som en vriden stege. Detaljer om en liten del
visas i Figur 3.1. Molekylen består av basenheter som kallas nukleotider, som
består av ett socker, ett fosfat och de all-viktiga baserna som ger informationen
genom den genetiska koden som behövs för att bygga och driva en cell som
Escherichia coli. Det finns fyra typer av baser på DNA: adenin, tymin, guanin
och cytosin; förkortad som A, T, G och C. På RNA (ribonukleinsyra), som liknar DNA och är viktigt för att kommunicera information i cellen, tymin (T)
ersätts med uracil (U). DNA av Escherichia coli består av 4,639,221 baser.5
Proteiner är mångsidiga molekyler som fungerar som både arbetare och
strukturella delar av celler. De är byggda av från dussintals till många hundra
enklare molekyler eller byggstenar som kallas aminosyror. Det finns tjugo
olika typer av aminosyror i levande organismer. I ett protein är aminosyrorna
fästad från ända till ända som länkar på en kedja eller pärlor på en sträng (Figur
3.2, vänster). Kedjan viks sedan många gånger, vanligtvis hjälpt med
speciella stora proteinmolekyler som lämpligen kallas chaperoner. Den
slutliga formen av proteinmolekylen bestäms av positionen av de olika

Figur 3.1. Representation av DNA-strukturen. Dubbel spolen illustreras till vänster och
en del expanderad till höger. A, T, G, C, representerar baserna: adenin, tymin, guanin och
cytosin respektive. S representerar socker och P är fosfat. En nukleotid består av P, S och
en av A, T, G eller C. De streckade linjerna i det högra diagrammet representerar vätebindningen mellan baser som förenar de två DNA-strängarna.
Efter Figur 3 i Evard R, Schrodetzki D. 1976. Chemical Evolution. Origins 3:9-37.
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typerna av aminosyror längs kedjan. Formen av ett protein är extremt viktigt
för dess funktion, och endast mindre variationer i aminosyraordningen tillåts
om proteinet kommer att fungera ordentligt på rätt molekyls.
När cellen behöver ett visst protein, en del av lämpligt DNA kopieras till
kurir-RNA-molekyler. Dessa i sin tur läses av överförings-RNA, som i kombination med molekyler kallas aminoacyl-tRNA-syntetaser är speciella för varje
typ av aminosyra, placerar den korrekta aminosyra där det behövs i det protein
som är under montering. Detta sker i högspecialiserade strukturer som kallas
ribosomer (Figur 3.2) där aminosyror tillsätts med en hastighet av tre till fem
per sekund. Ribosomer själva är komplexa, bildad av ungefär ett femtiotal
olika proteinmolekyler och massor av RNA. En Escherichia coli organism innehåller tjugotusen ribosomer.
Hur är den rätta aminosyran vald i att göra en proteinmolekyl? Detta görs
genom den all-viktiga genetiska koden som bildas av DNA: s A T C och Gbaser, och A U C och G baserna av RNA. Datorer arbetar endast med två typer
av grundläggande symboler; däremot använder levande organismer fyra typer
av baser. Det krävs tre baser att koda för en aminosyra. Till exempel i RNA,
GAU kodar för aminosyra-glycin, och CGC kodar för aminosyra-argininet.
Tripletten, eller enheten, av baser som kodar för en aminosyra kallas en kodon;

Figur 3.2 Ribosomaktivitet. Ribosomen rör sig åt höger eftersom koden på kurir-RNA
matchas av koden på överförings-RNA som har den korrekta aminosyran för den koden.
Aminosyrorna förenas i ribosom och kommer ut som en proteinmolekylkedja illustrerad
till vänster.
Baserat på Figur 4.6 i Harold FM. 2001. Solun tapaan. Oxford, New York: Oxford University Press.
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kodonerna för de tjugo olika typerna av aminosyror ges i Tabell 3.2. Det finns
också kodon för att starta och stoppa löpande bandet process som gör proteiner.
Eftersom det finns 64 möjliga kodoner och endast 20 typer av aminosyror i
levande organismer, formulerar flera olika kodoner för samma aminosyra. Alla
möjliga kodon används.
Gott om överväldigande detaljer. Vi skulle kunna fortsätta, sida efter sida,
som beskriver många fler cellulära system som liknar proteinproduktionssystemet. Vid det här läget bör du få idén att en mikrob är en exakt och extremt
komplicerad sak. Så länge som Escherichia coli lever, det handlar om tusentals
kemiska förändringar som vi kollektivt hänvisar till som metabolism, och det
reproducerar också fler mikrober lika som sig själv.
Organismer som Escherichia coli är bland de enklaste levande former som
existerar. Virus, som är mycket mindre, kvalificerar sig inte som levande organismer. De är bara en livlös kombination av DNA eller RNA och proteiner.
De och enkla mikrobiella symbioterna kan inte reproducera sig själva, och

Tabell 3.2. DEN GENETISKA KODEN
FÖRSTA
BOKSTAVEN
U
U

C

A

G

ANDRA BOKSTAVEN
G

TREDJE
BOKSTAVEN

C

A

Fenylalanin
Fenylalanin
Leucin
Leucin

Serin
Serin
Serin
Serin

Tyrosin
Tyrosin
Stop
Stop

Cystein
Cystein
Stop
Tryptofan

U
C
A
G

Leucin
Leucin
Leucin
Leucin

Prolin
Prolin
Prolin
Prolin

Histidin
Histidin
Glutamin
Glutamin

Arginin
Arginin
Arginin
Arginin

U
C
A
G

Isoleucini
Isoleucini
Isoleucini
Start, metionin

Treonin
Treonin
Treonin
Treonin

Asparagin
Asparagin
Lysin
Lysin

Serin
Serin
Arginin
Arginin

U
C
A
G

Valin
Valin
Valin
Valin

Alanin
Alanin
Alanin
Alanin

Aspartat
Aspartat
Aspartat
Aspartat

Glycin
Glycin
Glycin
Glycin

U
C
A
G

För att hitta koden (kodon) för en aminosyra, kolla upp sitt namn i tabellen och följ
respektive kolumner och rader för första, andra och tredje bokstäverna. Till exempel
är koderna för glutamin CAA och CAG.
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kunde således inte representera de första formerna av livet på jorden. När en
producerades skulle det vara slutet. Virus dupliceras av de komplexa systemen
i de levande cellerna som de råkar besöka. Det finns några mikrober (mykoplasma), vars dimensioner är ungefär en tiondel av Escherichia coli, som förmodligen representerar de minsta formerna av självständigt liv. 6 Dessa
organismer har inte studerats så noggrant, men vi vet att vissa har drygt en
halv miljon baser i deras DNA, kodar för nästan fem hundra olika typer av
proteiner som utför en mängd specifika funktioner. Om livet på jorden uppstod
av sig själv, hur kom alla de rätta delarna någonsin av en slump för att producera den första levande saken?

Kampen om spontan generation
Pionjärkemisten van Helmont (1579-1644) gav en formel för att göra möss.
Om du skulle gömma smutsiga trasor med korn och ost på ett vind, du skulle
snart hitta möss där! Experimentet fungerar fortfarande nu, men vi tror inte
längre att mössen bara kan uppstå spontant i sig själva. Från antikens dagar
fram till ganska nyligen hävdades det, att enkla organismer uppkom spontant
från icke levande materia. Denna process, kallad spontan generation, kan demonstreras genom enkel vetenskaplig observation. Att förneka det var att förneka verkligheten. Maskar bara dög upp i äpplena, och på våren visade sig
grodor i lera. Vidare fanns det några otäcka organismer kring som bandmaskar,
och det hävdades att Gud inte skulle ha skapat dessa, så de måste uppstå spontant i människors kroppar. Få höll den nuvarande uppfattningen att dessa parasiter representerar degenererade former av ursprungligen fria levande
organismer. Man trodde att enklare organismer bara utvecklade sig själv var
de än visade sig. Nu vet vi att alla levande saker måste komma från andra levande saker. Kampen mot denna tvist var en av de mest omtvistade i vetenskapen och varade i två århundraden.
En av de tidiga pionjärerna i denna kamp var den italienska läkaren Francesco Redi (1626-1697). Det hade länge observerats att fluglarver, som är larvstadiet av flugor, utvecklas i ruttnande kött. Det var i dagarna innan vi hade
avkylning och matförfall var viktigt. Men varifrån kom fluglarverna? Redi bestämde sig för att försöka producera fluglarver i resterna av flera olika slags
djur, inklusive ormar, duvor, fisk, får, grodor, rådjur, hundar, lamm, kaniner,
getter, ankor, gäss, höns, svalor, lejon, tigrar och buffel. Han var förvånad över
att se, att oavsett vilken typ av djur rester han använde, hittade han alltid
samma slags fluglarver och flugor. Han visste också att på sommaren, skulle
jägare svepa tyg runt deras kött att bevara den. Kan det vara så att fluglarver
kom från flugor och genererades inte spontant i köttet? För att testa denna idé
fick han kött att förfallna i öppna burkar och även i burkar som var täckta med
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gasväv som utesluter flugorna. Eftersom inga fluglarver bildades på köttet som
var skyddad från flugor, slöt han sig att de inte uppstod spontant, de kom
från flugor.
Detta löste inte slaget. Vissa idéer kan det ta lång tid att dö. Efter Redis tid
blev andra forskare inblandade. När kontroversen rasade, experiment som
involverade uppvärmning av olika sorters organiska buljonger vid olika
temperaturer i öppna och förseglade behållare gav motstridiga resultat. Ibland
visade sig organismer och ibland gjorde de inte. Frågan om huruvida livet
måste ha tillgång till luft blev en viktig fråga. Det var märkligt att tanken att
livet kunde uppstå spontant var ännu mer accepterat under 1800-talet än i
Redis tid.7 Sanningen låg efter.
Sedan, från Louis Pasteurs hand (1822-1895), som var en av de bästa forskarna genom tiderna, kom som många anser vara dödsslaget för tanken på
spontan generation. Den extremt kompetenta och produktiva Pasteur arbetade
på ett stort antal vetenskapsprojekt. Han räddade vinindustrin av sitt hemland
Frankrike genom att visa att mikrober orsakade viner att förstöras och sedan
utarbeta en metod för att bevara vinerna genom att använda endast måttlig
värme som avlivade de förekommande mikroberna men räddade smaken.
Detta är samma process som vi nu använder för mjölk och kallar pastörisering.
Han utvecklade metoder för vaccination mot mjältbrand och rabies, och blev
involverad i den spontana generationsstriden. Med hjälp av smart utformade
experiment, han kunde svara på de olika argumenten av dom som försvarade
spontan generation. Genom att använda flaskor med inneslutna accessrör, han
kunde visa att buljong som var ordentligt uppvärmd inte skulle skapa liv trots
att den hade öppen tillgång till luften. I sin vanliga sprudlande stil proklamerade Pasteur: “Aldrig kommer läran om spontan generation återhämta sig från
den dödliga fören av detta enkla experiment.”8
Men Pasteur var fel! Medan hans experiment tydligt visade att livet bara
kan komma från annat liv, och både mikrobiologerna och läkemedelsverket
bekräftade denna uppfattning, andra idéer lurade i horisonten. I England, år
1859, Charles Darwin hade just kommit ut med sin berömda bok The Origin
of Species som förespråkade att avancerade organismer gradvis hade utvecklats
från enklare genom en process av naturligt urval där lämpligare organismerna
överlevde över den mindre passformen. Så småningom förvirrade detta fullständigt frågan om spontan generation. Darwin föreslog inte spontan generation i The Origin of Species; I själva verket i senare utgåvor talade han om
livet “som ursprungligen andades av Skaparen.”9 Men hans inställning återupptog den spontana generation dörren, för om avancerade organismer kan utvecklas från enkla alldeles själva, varför kunde livet inte också ha ursprung
sig själv. Senare uttryckte Darwin intresse för spontan generation, föreslagit
att “i vissa varma lilla damm” kan proteiner vara “redo för att genomgå ännu
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mer komplexa förändringar.”10 Denna senare uppfattning passade väl ihop med
ett växande intresse för naturalistiska (mekanistiska) förklaringar. Sådana förklaringar försökte eliminera något behov av Gud i naturen.
Ingen av forskarna från den tiden, däribland Semmelweis, Pasteur eller Darwin hade någon aning om hur komplexa de minsta typer av organismer var.
Om detta hade varit känt kan man undra om evolutionen någonsin skulle ha
fått acceptansen som den gjorde. I Frankrike fanns det lite stöd för Darwins
sekulära idéer. Nationalistiska intressen hjälpte franska vetenskapsakademin
att stämma fast på sidan av Pasteur. Det vetenskapliga samfundet skulle efterhand följa den märkliga vägen att avvisa spontan generation för organismer
som nu lever, men accepterar den för den första organismen som uppstod på
jorden för miljarder år sedan. Den processen kallas kemisk utveckling.

Kemisk utveckling
I början av förra seklet, när evolutionen blev accepterad, fokuserade också
intresse på hur livet kom från sig själv. Utan frågan är detta det mest förvirrande problemet med den biologiska utvecklingen, och försök att svara på det
har blivit ett litet vetenskapligt företag. Vid 1924 föreslog den kända ryska
biokemisten A. I. Oparin ett scenario där enkla oorganiska och organiska föreningar kan bilda mer komplexa organiska föreningar, och de kan i sin tur bilda
enkla organismer. I England, den strålande befolkningsgenetiker och biokemist
J. B. S. Haldane arbetade på några av samma idéer. Andra lade till detaljer,
och konceptet att livet härrörde för länge sedan av sig själv i det som ofta kallas
en “varm ekologisk soppa” blev ett ämne för allvarlig övervägning.
År 1953, Stanley Miller, som arbetade i Nobelpristagaren Harold Ureys laboratorium vid University of Chicago, rapporterade om ett landmärke experiment som har blivit en ikon för förespråkarna för spontan generation.
Experimentet var utformat för att simulera dessa typer av förhållandena på jorden som antas ha funnits innan livet uppstod och som kan ha gett upphov till
levande organismer. Med en sluten kemisk apparat som utesluter syre exponerade Miller en blandning av gaserna: metan, väte, ammoniak och vattenånga
till elektriska gnistor. Apparaten var försedd med en skyddande fälla för att
samla in de känsliga organiska molekyler som kan produceras. Efter många
dagar upptäckte han att många olika slags organiska molekyler hade bildats,
inklusive några av aminosyrorna som finns i levande organismer. Experimentet
har upprepats många gånger och förbättrats, och det framgår att de olika typerna av aminosyror som finns i proteiner, fyra av de fem baserna som finns i
nukleinsyror,11 och vissa sockerarter har producerats. Miljontals biologistudenter har fått lära om detta experiment och forskare och lärare har hyllats det
över hela världen som ett bevis på hur livet kan ha uppkommit sig själv. Under
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ett halvt sekel har diskussioner hetsat upp om betydelsen av detta experiment.
Faktum är att en mängd problem kvarstår oupplöst.
En grundläggande fråga som behöver övervägas handlar om hur väl laboratorieexperiment representerar det som verkligen hände på den tidiga jorden.
Kemister i laboratorier som använder sofistikerad utrustning och renade kemikalier kan inte ge goda exempel på de förhållanden som existerade på en rå
primitiv jord för mycket länge sedan. Ibland kan man korrekt relatera observationerna i laboratoriet till vad som antas ha hänt tidigare, men ibland kan
man inte. Till exempel i Miller-experimentet skyddades de önskade produkterna
i en fälla från de destruktiva effekterna av den använda gnistaenergikällan. Användning av en speciell skyddsfälla representerar inte för vad som förväntas
på en primitiv jord.12
Vi måste komma ihåg att vi pratar här om en primitiv jord utan liv, inga laboratorier och ingen forskare. När en vetenskapsman går in i hans laboratorium
och utför experiment baserat på hans intelligens och använda information och
utrustning som samlats in från århundraden av erfarenhet, han gör mer som
vad vi skulle förvänta oss av en intelligent Gud snarare än vad vi skulle förvänta oss av en tom jord. På många sätt representerar forskaren Guds kreativa
aktiviteter mer än primitiva chansförhållanden. Kemisk utveckling kräver att
alla slags goda saker händer allt själv och inte av forskare i sofistikerade laboratorier.

Problem med kemisk utveckling
Du kanske hittar det här kapitelet lite tekniskt för din smak, men det är mycket viktigt och förtjänar speciell ansträngning. Om du inte följer varje detalj
får du fortfarande den grundläggande betydelsen.
Vart var soppan? Evolutionists behöver alla de “varma organiska soppan”
som de kan hitta. Organismer är så komplexa och chansen att de blir organiserade av sig själva är så mycket avlägsen, att det finns ett verkligt behov för
stort mängd av soppa; ju mer soppa du har desto större är risken för att någonstans livet har uppstått spontant. Den postulerade soppen skulle ha varit lite
som consommé eller buljong, och varför inte få den till volymen av alla världens oceaner! Problemet är att om du hade sådan organisk soppa på den primitiva jorden under många miljoner år, för att kunna ackumulera de
nödvändiga molekylerna, kan man förvänta sig att hitta mycket bevis för detta
i mycket gamla bergarter på jorden. Det borde finnas alla typer av rester av
organiskt material där, men nästan inget hittas.13 Idén om en primitiv soppa
har varit mycket populär och presenteras ofta som faktum. 14 Så som molekylärbiologen Michael Denton påpekar, “det kommer som en chock att inse att
det absolut inte finns några positiva bevis för dess existens.”15
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Behovet för rätta typ av molekylers. Experiment för att producera de första
molekylerna av livet producerar en mängd andra typer av molekyler som är
värdelösa för livet. Till exempel i Miller experimentet många fler typer av
aminosyror, som är värdelösa i att göra proteiner, produceras mera än de
tjugo som behövs för livsformer.16 Livsgenererande processen skulle på något
sätt behöva sortera bort de värdelösa innan den kunde organisera livets första
användbara proteiner. Det är svårt att föreställa sig hur det kunde hända av sig
själv. Även i dessa typer av experiment produceras också molekyler som
vätecyanid och formaldehyd som är mycket giftiga för livet.17
Organiska molekyler skulle inte överleva. För att få det första livet att
bilda, behöver du en tung koncentration av organiska molekyler, särskilt de
rätta molekylerna. Men organiska molekyler tenderar att lätt förstöras, särskilt
av det ultravioletta ljuset som är tänkt att ha försedd energi för deras bildning.
På California Research Corporation, kemist Donald Hull 18 beräknade chansen
för överlevandet av den enklaste aminosyran, glycin (NH2CH2COOH), på den
primitiva jorden. Han drog slutsatsen att 97 procent skulle sönderfalla i primitiv atmosfär innan de kom till havet där de återstående 3 procenten skulle förstöras. De mer komplicerade aminosyror som är mer känsliga skulle ha ännu
mindre chans att överleva. Således kan endast extremt utspädda koncentrationer av rätta typ av organiska molekyler förväntas.19
Optiska isomerer. Din vänstra hand och höger hand är mycket lika, men
delarna är ordnade så att de inte är identiska, men spegelbilder av varandra.
Organiska molekyler är också komplicerade tredimensionella strukturer som
kan existera i olika former trots att de har samma typer av atomer och grundläggande kemisk struktur. Dessa olika former av liknande molekyler kallas
isomerer, och som dina händer kan de vara spegelbilder av varandra (Figur
3.3).20 Ett sätt att identifiera de två spegelbilderna av molekyler är genom att
notera hur de roterar ljusvågor som kommer från polariserat ljus som har sina
vågor uppställda. Om rotation är till vänster är de L (levo) typen och om till
höger är de D (dextro) typen. När man syntetiserar sådana organiska molekyler
i laboratoriet, visar de sig att vara hälften L och hälften D. Ett undantag är den
aminosyraglycin som är så enkel att den inte har en spegelbild av sig själv. I
Miller-experimentet var halvan av aminosyror L och hälften D och det var vad
som skulle hittas i den primitiva soppen.21 Men när man tittar på levande organismer, förutom några extremt märkliga molekyler, är alla sina aminosyramolekyler av L-typen. Det finns inte mycket utrymme för substitutioner. Bara
en D-aminosyra i en proteinmolekyl kommer att förhindra att den bildas i rätt
form så att den kan fungera ordentligt.22 Den förbryllande frågan för evolutionen är: hur kunde de första levande formerna av liv som bildades i soppan
hända att bara välja endast L-aminosyror för de första proteinerna från en lika
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stor blandning av L och D i soppan? Då när det gäller sockermolekyler i DNA
och RNA har du samma typ av problem, förutom att dessa sockerarter bara är
av D-typ.
Under åren har evolutionister föreslagit en mängd mekanismer som polariserat ljus, magnetism, vindkraft, osv. för att försöka lösa mysteriet om varför
endast L-aminosyror uppträder i levande saker.23 Men ingen löser problemet,
så nya idéer fortsätter att dyka upp. De minsta glimtarna av hopp från välkontrollerade konstgjorda laboratorieexperiment, som bara kan vagga ut vad som
faktiskt hade hänt i naturen, fångas som möjliga lösningar. Hittills har ingen
realistisk upplösning till mysteriet försetts.
Bildning av stora molekylers. Aminosyrorna, nukleotidbaserna, sockerarterna osv, är relativt enkla molekyler jämfört med de enorma molekylerna de
bildar när de kombineras för att bilda proteiner, DNA och RNA. Vi kan göra
många av de enkla molekylerna, men hur blev de stora molekylerna någonsin
organiserade av sig själva? Ett typiskt protein är tillverkat av cirka hundra aminosyror, och DNA i Escherichia coli är en stor molekyl bestående av över fyra
miljoner baser. Minns att även de enklaste typerna av oberoende organismer
som vi känner till, har en halv miljon baser i deras DNA, som kodar för nästan
fem hundra olika proteiner.24
Hur blev det första livet någonsin organiserat? Organismer behöver
proteiner för att producera DNA och de måste ha DNA för att montera protei-

Figur 3.3. Arrangemang av D- och L-isomerer av aminosyror. Observera att arrangemanget av atomerna i en form ligger i en tredimensionell spegelbild av den andra. R är en radikal som varierar väsentligt i kemisk sammansättning med olika typer av aminosyror,
medan den del som illustreras är densamma för alla aminosyror.
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ner. Skulle detta system bara kunna resultera av en tillfällighetstillväxt eftersom interaktioner mellan atomer följer fysikens lagar? Oddsen att bilda en specifik typ av proteinmolekyl har beräknats och de är otroligt små. En studie25
sätter den på mindre än en chans utav numret 10190 (4.9 x 10-191). Detta är ett
otroligt litet antal; var och en av de 190 nollorna ökar sannolikheten tio gånger
den för föregående noll. Men finns det inte möjligheten att detta kan ha hänt
utan intelligent vägledning? Även om matematiker ibland definierar sannolikheter för mindre än en chans av 1050 som omöjliga, man kan fortfarande ganska
rationellt argumentera för att bara en gång vi bara råkade få den rätta molekylen vid den första chansen. Men när du har en proteinmolekyl, hjälper det inte
mycket; du behöver minst hundratals olika slag för den enklaste formen av
livet.26 Då behöver du DNA-eller RNA-molekyler, och dessa kan vara mer
komplexa än proteiner, och du behöver också kolhydrater och fetter (lipider).
Om du tänker åberopa chans och ostörda naturlagar för detta, du kommer
att behöva tänka på mer materia än vad vi har i det kända universum för att
rymma osannolikhet! Bernd-Olaf Küppers, som gynnar idén att molekyler på
något sätt organiserade sig själv i livet, har studerat sådana sannolikheter. Han
påpekar att “Även om all materia i rymden bestod av DNA-molekyler av den
strukturella komplexiteten hos bakteriegenomet [d.v.s. mikrob-DNA], med
slumpmässiga sekvenser, då riskerna att hitta bland dem ett bakteriellt genom
eller något som liknar en skulle fortfarande vara helt försumbar.” 27 Medan ett
antal evolutionister känner igen problemet har de inte kommit med några trovärdiga lösningar. Då så småningom i livshistorien måste du utveckla människans DNA, en man som är tusen gånger större än mikroberens.28 Vi måste
också överväga att vanligtvis biologisk information i DNA måste vara mycket
korrekt. Att ändra bara en aminosyra i ett protein kan stava katastrof, vilket är
fallet för dem som drabbats av sicklecellanemi. När det gäller livets spontana
ursprung, skulle rationalitet föreslå att vi letar efter andra alternativ än chans.
Du kan lika bra tro på mirakel istället för sådana osannolikheter.
Den genetiska koden. En av barns glädje är att skapa hemliga koder där
man genom att ersätta bokstäver eller siffror har ett nytt språk förstås endast
av ett fåtal som är privilegierade nog att veta hur koden fungerar. Krigföring
använder sofistikerade koder och ändrar ofta dem för att skydda information
från fienden som spenderar stor ansträngning för att bryta dem. För några decennier sedan tog det också stor ansträngning för att räkna ut den genetiska
koden;29 Det representerar en av vetenskapens stora triumfer.
Tidigare nämnde vi hur baserna A, T, G och C, längs en DNA-molekyl styr
produktionen av proteiner genom att överföra informationen till RNA och aminosyror (Figur 3.2). Hur kommuniceras informationen från DNA till aminosyrorna? Det finns inget direkt sätt att kommunicera mellan de två längre än
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du kan kommunicera med en daggmask med hjälp av röksignaler. Denna information från DNA skickas vidare genom speciella molekyler som använder
språket från den genetiska koden. Det är praktiskt taget omöjligt att tänka på
något liv som vi känner det, utan den genetiska koden, så det måste existera
innan den typen av liv kan existera. Minns att i den genetiska koden krävs
kombinationen av tre baser (ett kodon) för att koda en aminosyra (tabell 3.2).
Hur det här kodade språket kom att vara, är en växande fråga för evolutionen.
Den ursprungliga soppan var ingen typ av alfabetssoppa! Du skulle inte förvänta dig att en mängd DNA-baser skulle ordna sig i en meningsfull kodad
ordning bara genom slumpmässiga förändringar. Dessutom skulle det inte vara
något nyttjande för systemet och inget evolutionärt överlevnadsvärde tills ett
system som matchar aminosyrorna till koden har utvecklats.
Å andra sidan, många evolutionister känner att själva existensen av en nästan universell genetisk kod är starkt bevis på att alla organismer är relaterade
till varandra och utvecklats från en gemensam förfader. Som framgår av en ledande biologilärobok: “Universalitet i den genetiska koden är bland de starkaste bevisen att alla levande saker delar ett gemensamt evolutionärt arv.”30
Likhetsargumentet, såsom likheter av celler, gener, lim ben osv., används i stor
utsträckning för att stödja evolutionen, men vid reflektion är det inte alls övertygande. Det motsätts lätt genom att antyda att alla dessa likheter är bevis för
att det finns en skapare Gud som använde samma verkliga design för att skapa
olika organismer. Det verkar ovanligt för Gud att framkalla en mängd olika
genetiska koder för olika organismer när en bra fungerande redan existerade.
Denna typ av argument från likheter har inte stor betydelse, antingen för eller
mot organismens utveckling eller Guds existens.
Såsom alltid är fallet i levande saker, är de olika systemen inte enkla, och
det är också fallet med den genetiska koden. Tidigare nämnde vi att vid
tillverkning av proteiner kombinerar speciella molekyler (aminoacyl-tRNA
syntetaser) rätt typ av aminosyra med den specifika typen av överföringsRNA som har rätt genetisk kod för den aminosyran. Därefter matchas den
kombinerade aminosyran och kodad överförings-RNA till den kodade
informationen på kurir-RNA. Den informationen kom ursprungligen från
DNA: n och resulterar i den korrekta ordningen av aminosyror eftersom de är
kopplade till att bilda en proteinmolekyl i en ribosom (Figur 3.2). Om inte
koderna på DNA och koderna som används av överförings-RNA matchar,
kommer du inte att få de nödvändiga proteinerna. En enkel analogi är att för
ett språk som den genetiska koden ska kunna användas, måste både talaren
och lyssnaren använda och förstå samma språk. Dessutom skulle varje försök
att gradvis ändra koden stava omedelbar död för någon organism.
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Språken som den genetiska koden, verkar inte vara spontant i antingen levande eller icke-levande saker såvida det inte är avsiktligt utformat. I ett utvecklingsscenario av gradvis evolutionär utveckling uppstår frågan om vilken
som utvecklats först, den komplicerade koden på DNA eller förmågan att läsa
den och matcha aminosyrorna med koden. Det verkar inte heller ha evolutionärt överlevnadsvärde tills båda av dessa fungerade. Du behöver åtminstone
en separat DNA-tre bokstävkod för var och en av 20 aminosyror. Den koden
måste matchas med aminosyrorna med de 20 speciella molekylerna (aminoacyl-tRNA-syntetaser) som fäster de rätta aminosyrorna till 20 sorters överförings-RNA som sedan läser informationen på kurir-RNA som ursprungligen
kom från DNA i kärnan av cellen. Detta är inte enkelt och hela systemet måste
fungera korrekt för att kunna producera rätt sorts proteiner. Faktum är att systemet är mycket mer komplicerat än det som föreslagits ovan. Så många delar
som är förknippade med den genetiska koden är beroende av andra delar innan
de kan arbeta, så ser det väldigt mycket ut som att ett intelligent sinne måste
ha varit inblandad i att skapa både koden och den komplexa processen att
forma proteiner.
Biokemiska vägar och deras kontroll. I organismer, tar det oftast ett antal
kemiska steg för att producera en enda typ av behövts molekyl. Ändringarna
utförs ett steg i taget i en definierad ordning tills den slutliga produkten erhålls.
Sekvensen kallas en biokemisk väg och en annan proteinmolekyl som heter
ett enzym främjar varje steg (Figur 3.4). Dessa samlingslinjeliknande biokemiska vägar är överflödiga i levande organismer. De ställer upp samma problem för evolution som vi nämnde för utvecklingen av den genetiska koden.
Det är otänkbart att tro att en helt komplicerad väg bara plötsligt hände allt på
en gång av en slump, vilket gav det ett evolutionärt överlevnadsvärde. Om det
inte hända på en gång, hur kan sådana komplexa system utvecklas gradvis när
det inte finns något överlevnadsvärde tills det sista steget är på plats för att
tillverka de molekylen som behövs?
Evolutionists har brottat med detta problem och standardlösningen som presenteras i läroböcker är att anta, att de olika molekylerna som behövs och
deras mellanprodukter var alla redan tillgängliga i miljön Den evolutionära
processen fortsatte bakåt genom den biokemiska vägen. Som en behövs
molekyl (t ex Molekyl G, figur 3,4) var uttömd, ett enzym (enzym F)
utvecklats för att ändra en tidigare mellanprodukt (Molecule F) till den mer
avancerade ena (molekylen G). Denna process fortsatte bakåt tills alla de
olika enzymerna hade utvecklats.31 Detta är ett smart förslag, men eftersom
de nödvändiga mellanmolekylerna, med undantag för mycket sällsynta
undantag, inte finns i jordens miljö är det en förlorad icke-startare.32 Vidare
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Figur 3.4 Diagrammatisk representation av en biokemisk väg. Enzymerna illustreras
som ovaler, medan molekylerna som de modifierar är rektanglar. Enzym A förändrar molekyl A till molekyl B och enzym B ändrar molekyl B till C, osv. tills molekylen som behövs, i detta fall molekylen G, produceras slutligen.

är det högst osannolikt att rätttyp av enzym kodas både vid rätt tidpunkt och
plats på DNA för att tillhandahålla ett system som fungerar.
Vad händer om biokemiska vägar bara fortsatte att gå och gå hela tiden?
Detta skulle vara kaotiskt. Lyckligtvis har dessa vägar vanligtvis en utarbetad
kontrollmekanism associerad med det första steget som reglerar produktionen
av de erforderliga molekylerna. Sådana regleringssystem kan reagera på olika
sätt, eftersom känsliga sensorer bestämmer om den slutliga molekylen i vägen
är nödvändig eller ej. Utan dessa regleringsmekanismer skulle livet inte vara
möjligt. Enzymerna skulle fortsätta och producera mer och mer molekyler och
som ett hus i brand; allt skulle vara utom kontroll. Detta väcker ett annat problem för kemisk utveckling. Vilket utvecklades först, den biokemiska vägen
eller styrsystemet? Om det var den biokemiska vägen, vad skulle ge det nödvändiga kontrollsystemet? Om det var styrsystemet, varför skulle det någonsin
utvecklas om det inte hade något system att kontrollera? Levande saker kräver
att väldigt många saker uppträder samtidigt.
Hur bildades cellerna? Det finns en oerhört stor klyfta mellan de enkla,
oordnad molekylerna i den mycket välrenommerade Miller-typen av experiment och en levande cell, inklusive dess många kontrollerade operativsystem.
Tyvärr noteras denna klyfta sällan i biologiska läroböcker. Som filosofen Michael Ruse påpekar: “Om det finns ett otäckt hål i din kunskap, så är din bästa
politik att säga ingenting och säga det fast!”33
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De små mikrober vi pratade om representerar celler, som är enklare än cellerna i de flesta levande saker som vi är bekanta med. Cellerna i organismer
från ameba till människa och från mossor till gigantiska lövträd tenderar att
vara större, och det skulle bara ta omkring hundra av dessa celler sida vid sida
för att motsvara en millimeter (2500 i tum). Dessa större celler har en central
kärna som hyser det mesta av DNA, och de är konfigurerade in i alla typer av
sorter från körtelcell till nervcell. Dessa typer av celler måste också betraktas
i den stora frågan om livets ursprung.
Vi har nämnt proteiner, DNA, RNA, enzymer osv. men du har inte ens en
liten mikrob tills du har ett cellmembran som omsluter dessa speciella molekyler, vilket underlättar deras interaktion och kontroll. Cellmembranet utför
denna vitala funktion. Vi upptäcker att cellmembran är mycket komplexa. De
innehåller speciella delar som kontrollerar och “pumpar” vad som går in och
ut ur cellen. Hur utvecklade den första levande cellen sitt membran?
Det har förekommit förslag från kemiska evolutionisternas som aggregeringar av stora organiska molekyler eller ens aminosyror kan ha bildats sfäriska
massor som bildade de första cellerna.34 Sådana sfärer har inget fungerande
cellmembran, ingen intern organisation eller andra speciella egenskaper som
är nödvändiga för livet. Med hänvisning till detta, William Day, som fortfarande argumenterar för någon form av biologisk evolution, kommenterar:
“Oavsett hur du tittar på det, är det vetenskapligt nonsens.”35 Förutom det är
livet inte bara en massa kemikalier i en väska; Dessa kommer snart att komma
till vad vi kallar kemisk jämvikt, och vid jämvikt är du död. En sådan cell
skulle inte fortsätta de många metaboliska förändringarna som är karakteristiska för något som lever. Som biokemist George Javor påpekar, för livet behöver man få en mängd olika beroende biokemiska vägar som startas och
fungerar.36 Du kan ha alla de kemikalier som behövs som kan finnas i kycklingsoppa, men livet inte spontant visas där.
Vi möter alla typer av specialiserade strukturer i celler (Figur 3.5). Dessa
inkluderar: centrioler som hjälper till celldelning; mitokondrier som ger energi;
endoplasmatisk retikel där ribosomerna producerar proteinmolekyler; Golgi
kroppar som samlar syntetiserade produkter; lysosomer som smälter cellprodukter: filament som skyddar cellstrukturen; och mikroturbulens som tillsammans med speciella molekyler flyttar celldelar till var de behövs. Och det här
är bara början på det vi upptäcker för att vara ett otroligt litet och invecklat
rike.
Vad är sannolikheten för att en cell skulle ha kunnat komma av en slump?
Vissa utredare har tagit upp frågan, och det är extremt liten. Sir Fred Hoyle 37
har beräknat, att sannolikheten för att på en gång få 2000 enzymer
(proteinmolekyler) som är nödvändiga för att starta livet är en chans av
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Figur 3.5. Representation av en typisk djurcell skärs upp för att visa några av de inre delarna.

1040,000. Det är svårt att tänka på hur liten denna chans är. Bara för att skriva
ut 40 000 nollor av denna osannolikhet med vanliga nummer skulle kräva
mer än 13 sidor nol-lor! Det skulle vara väldigt tråkigt att läsa. Kom ihåg att
varje noll tillagd multiplicerar sannolikheten tio gånger. Det visar sig att
Hoyle var väldigt optimistisk. Med hjälp av termodynamik
(energibalanserna hos atomer och molekyler), fysisk kemist Harold J
Morowitz,38 som gynnar ett evolutionärt ursprung i livet, beräknar att
sannolikheten för en mycket liten mikrob (my- koplasma) som framträder
spontant är en chans av 105,000,000,000 (10-5x10(9)). Kosmologen Chandra
Wickramasinghe, som argumenterar för en utomjordisk livskälla, är mer
grafisk när han beskriver dilemmaet: “Chanserna att livet bara inträffade på
jorden är ungefär lika osannolikt som en tyfon som blåser genom ett
skrotupplag och bygger en [Boeing flygplan] 747”39
Reproduktion. Att bara ha en levande cell som sitter där kommer inte att
skapa livet på jorden. Innan den dör måste den cellen duplicera sig om och om
igen. För att reproducera måste alla nödvändiga invecklade delar av cellen replikeras eller livet upphör. Medan hur små celler gör det här utmanar vår fantasi, erbjuder vetenskapen nu en mängd fascinerande detaljer.
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Den viktigaste delen som måste dupliceras är DNA. En mycket speciell mekanism, som består av trettio proteinmolekyler, kallad DNA-polymeras, löper längs DNA: n och duplicerar den. När cellen börjar dividera, det
DNA, som i människor uppgår till ca en meter (3 fot) i längd i varje cell, komprimerar sig in i 46 mikroskopiska kromosomer. Detta åstadkoms genom att
först linda DNA, därefter linda spolen, sedan vika spolen och vikning av den
vikta dubbelspole, vilket sålunda ger parade kromosomer som ska sorteras till
varje ny cell så att var och en har full uppsättning av DNA. Kromosomerna
är sedan kantade upp i mitten mellan de två nybildande cellerna, och
mikrotubuli hakar på och drar dem mot centriolerna som ligger i motsatta
ändar (Figur 3.6). Där kromosomer rullar upp sig i de nya dottercellerna där
de leder cellaktivitet. Vad som verkar ännu mer fantastiskt är hur den 1,6
millimeter långa cirkulära slingan av DNA i Escherichia coli, som är
uppskruvad i en cell endast en åttahundradedel, dess längd blir duplicerad.
Det gör detta utan att bilda komprimerade kromosomer, vilket är fallet för
avancerade organismer, och utan att bli trasslig. Processen tar ungefär
fyrtiofem minut, och detta innebär att de två DNA-protein polymeras
mekanismerna, som rör sig längs DNA: n, kopierar de genetiska kodbaser
med en hastighet av ungefär ett tusen par per sekund. De underverken av
mikrober upphör aldrig att förvåna oss.
Vi har gett endast en mycket allmän redogörelse för en mycket komplicerad
process som vi vet några detaljer om, men har fortfarande mycket att lära. Och
då finns resten av delarna av alla typer av celler, som cellmembranet och massor av fibrer som måste dupliceras. Kunde sådana komplicerade och nödvändigtvis integrerade processer uppstå bara av sig själva? Många delar är
beroende av andra delar och skulle inte ha något evolutionärt överlevnadsvärde
om inte alla nödvändiga delar är närvarande. Till exempel, vilken användning
skulle DNA vara utan protein polymeras mekanismen att duplicera det? Och
vilken användning skulle polymeraset vara utan DNA att duplicera? Antingen
skulle vara värdelös utan den andra, och utan båda skulle vi inte ha några nya
organismer. Och det är fallet för de flesta delar av levande organismer. Du behöver ett brett sortiment av ömsesidigt beroende delar för att ens börja tänka
på livet. Biokemist Michael Behe har studerat ett antal system av organismer
som har många delar som måste arbeta med andra delar för att fungera. För
honom representerar dessa system “oreducerbar komplexitet” och det
beskriver mycket väl vad vi upptäcker.
Ursprung av DNA-korrekturläsning och redigeringssystem. När en cell
delas upp, hundratusentals till tusentals miljoner baser som bildar den genetiska koden på DNA måste dupliceras. Några fel i kopiering är ofarliga och
kan i sällsynta fall till och med vara fördelaktiga, medan nästan alla andra är
skadliga och till och med dödliga. Lyckligtvis för levande saker finns det ett
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antal speciella system för att korrekturläsa den kopierade koden, ta bort felen
och ersätta dem med rätt baser.40 Eftersom sådana system hämmar mutationer,
de stör evolution. Utan redigerings-och korrigeringsprocessen som görs av
proteiner kan hastigheten på kopieringsfel vara så hög som en procent och det

Figur 3.6. Enkel representation av processen för celldelning. Första kärnmembranet bryter
ner och DNA kondenseras till dubbla stavformade kromosomer (profas). Kromosomerna
är sedan uppradade på ett plan som ligger mellan de potentiella cellerna, medan de små
parade centriolerna ligger i motsatta poler (metafas). Kromosomparen separeras och dras
mot motsatta poler (anafas). Konstruktion och separering börjar, kärnmembranen återställs (telofas) och den ursprungliga cellen blir två normalt fungerande celler (interfas).
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är helt oförenligt med livet. Inaktivering av detta korrigeringssystem i celler
är orsaken till vissa former av cancer. De utarbetade korrigeringssystemen kan
förbättra noggrannheten för kopiering av miljontals gånger och det tillåter livet
att fortsätta när cellerna delas om och om igen och upprätthåller noggrannheten
hos deras DNA. Detta väcker en annan fråga för modellen för spontan generation av livet. Hur kunde komplexa bevisavläsnings system någonsin
utvecklas i ett system som var så inkonsekvent i kopiering innan deras
existens? En forskare identifierar denna svårighet som “ett olöst problem i
teoretisk biologi.”41

Några andra idéer
Många forskare inser hur osannolikt det är för livet att uppkomma spontant;
så det är inte förvånande att ett antal alternativ har föreslagits, men liksom de
ovan angivna exemplen gränsar de på det omöjliga. Dessa inkluderar: (a) Livet
härstammar från speciell information som finns i atomer. Det finns inga bevis
för detta. (b) Där var först en mycket enklare typ av liv som gav upphov till
nuvarande liv. Det finns inte heller mycket mer bevis för det heller. (c) Ett
självgenererande cykliskt system av proteiner och RNA kan ha startat livet.
Men de involverade molekylerna är mycket svåra att producera och tenderar
att brytas ned snabbt. Särskilt problematiskt är det faktum att detta RNA inte
har det massiva biblioteket med genetisk information (DNA) som behövs för
även den enklaste organismen. (d) Möjligen har livet sitt ursprung i heta källor
i de djupa oceanerna. Detta är en mycket begränsad miljö där värme lätt kan
förstöra känsliga molekyler, och det ger inte heller den stora genetiska informationen som behövs för ett levande system. (e) Livet kunde ha uppstått
genom att använda mineralsmönster som pyrit (dumt guld) eller lermineraler
som en mall för de komplexa molekylerna av levande organismer. Dessa mineraler har ett ordnat arrangemang av atomer, men arrangemanget upprepar
sig om och om igen och kan inte ge den varierade komplexa informationen
som behövs för livet. Tyvärr förvirrar vetenskapsmän ofta ett överflöd av ordning, som finns i lermineraler med komplexitet som finns i DNA. Det är
nästan som att ha en bok bestående av endast bokstäverna ABC som
upprepas om och om från början till slut, medan vad du behöver för livet är
en Oxford-ord- bok laddad med meningsfull information. (f) En populär idé
har varit att livet har sitt ursprung som RNA eftersom RNA har några
enzymegenskaper och ett minimalt förslag på replikering. Medan en
välutbildad kemist kan göra RNA i laboratoriet verkar det inte som om detta
var möjligt på den primitiva jorden innan något liv var närvarande.
Biokemist Gerald F. Joyce, som specialiserat sig på detta område och är
fortfarande sympatisk mot RNA-modellen, varnar för att “du måste bygga
halm man på halm man för att komma till den punkt där RNA är en livskraf82
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tig första biomolekyl.”42 Dessutom, liksom för de andra förslag som anges
ovan, var är den information som behövs för att livet ska komma ifrån? (g)
Om det är så svårt för livet att börja på jorden, varför inte få det att komma
någonstans från yttre rymden som reser på en komet eller en dammpartikel.
Det hjälper inte så mycket eftersom det helt enkelt rör samma problem till ett
annat område. Samma osannolikheter och problem som vi möter på jorden
måste också ställas inför andra ställen. Alla dessa sju alternativa förslag har
allvarliga problem, och helt och hållet misslyckas med att förklara ursprunget
till den omfattande integrerade informationen som vi hittar på DNA som är så
viktigt för funktion och reproduktion av även den allra enklaste oberoende
organismen vi känner till.
Några av de uppgifter som presenteras ovan har genererat en av de största
chockerna som den vetenskapliga gemenskapen har mött på länge. Den legendariska brittiska filosofen Antony Flew har skrivit nästan två dussin böcker
om filosofi, har varit en mästare ikon för ateister i årtionden och har kallats
världens mest inflytelserika filosofiska ateist. Emellertid har han nyligen hittad några av bevisen från vetenskapen att vara mycket övertygande och har
ändrat sin syn från ateism till att tro att någon form av Gud måste involveras
för att förklara vad som upptäcktes. I hans ord måste han gå där bevisen
leder.” Han påpekar att “de mest imponerande argumenten för Guds existens
är de som stöds av de senaste vetenskapliga upptäckterna.” Han hänvisar till
finjustering av universum och i synnerhet den reproduktiva makt av levande
organismer, vilket indikerar att evolution ”måste ge viss hänsyn” i denna.
Dessutom “verkar det nu som om resultaten av mer än femtio år av DNAforskning har gett material till ett nytt och enormt kraftfullt argument för
design.”43 Medan Flew inte antar en traditionell religion, har han givit upp
ateism på grund av de vetenskapliga uppgifterna.

Avslutande kommentarer
En av de mest djupgående frågor vi står inför är hur livet uppkom. Pasteur
visade att livet bara kommer från tidigare liv. Sedan dess har en verklig armada
av forskare tittat på hur livet kunde ha uppkommit av sig själv; men det har
inte visat sig vara en mycket fruktbar sökning. Vi finner att en “enkel” cell är
oerhört mer komplicerad än vad vi hade föreställt oss, och vi har fortfarande
mycket mer att lära oss.
Forskare har haft viss framgång med att skapa enkla organiska molekyler,
såsom aminosyror under antagna primitiva jordförhållanden. Men förhållandet
mellan deras laboratorieexperiment och det som faktiskt har hänt på en rå tom
jord är misstänkt. Utöver den tvivelaktiga framgången har det framförallt varit
en uppsjö oöverstigliga problem för kemisk utveckling. Bevis på en ekologisk
soppa har inte hittats i den geologiska posten. De molekyler som behövs för
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livet är för känsliga för att överleva en primitiv jordens rigor. Experiment som
producerar enkla molekyler ger inte den önskade optiska konfigurationen och
kommer att blandas med alla typer av onödiga och skadliga sådana. Hur blev
precis de rätta vald? Ingenting verkar ge den specifika information som behövs
för stora molekyler, såsom proteiner och DNA.
Många av varandra beroende faktorer liksom de som finns i den
genetiska koden, DNA-syntesen och kontrollerade biokemiska vägar,
utmanar tanken att de kunde ha utvecklats gradvis med evolutionärt
överlevnadsvärde vid varje steg tills alla nödvändiga faktorer var närvarande.
Alternativa modeller är orealistiska eller otillfredsställande och ignorerar helt
och hållet det faktum att livet kräver ett överflöd av samordnad information.
Då är det frågan om att bilda alla delar av en cell och att dessa delar
reproducerar. Matematiska beräkningar indikerar alla väsentligen omöjliga
sannolikheter. Forskare Dean Overman avgränsar det evolutionära dilemmat:
“Man kan välja på religiös basis att tro på självorganisationsteorier, men en
sådan tro måste baseras på sina metafysiska antaganden, inte på vetenskap
och matematiska sannolikheter.”44
Misslyckandet av kemiska utvecklingen för att ge en fungerande modell,
och forskarnas ihållande försök att göra en, väcker en seriös fråga om den nuvarande vetenskapens utövning. Varför så många forskare tror i modeller av
livets ursprung som följer en mängd av i huvudsak omöjliga propositioner,
men de kommer inte att tro på någon designer? Finns det en skadlig inställning
mot Gud i nuvarande vetenskapliga etos? Är denna attityd förhindrande av vetenskap från att hitta all sanning? Någonting verkar skev.
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Kapitel 4

Förvirringen av komplexiteten
Utmaningen att fullt ut belysa hur atomer monterar sig själva — här
på Jorden, och kanske på andra världar – in i levande varelser
invecklade tillräckligt för att fundera över deras ursprung
är mer skrämmande än vad som helst i kosmologin.1
Sir Martin Rees, Astronomer Royal

Tragedi
Nyheten var dålig, och några dagar senare skulle det bli ännu värre. Min
vän Lloyd hade arbetat sent in på natten, och återvände till college där vila,
klasser och uppdrag väntade hans uppmärksamhet. Men det skulle ta mycket
lång tid innan han skulle komma dit. Han var utmattad och när han körde
längs en ensam landsväg, överträffade trötthet honom och hans ojämna bil
drog in i en ström. Han överlevde prövningen men vi lärde oss snart att hans
skador var väldigt svåra. Olyckan hade avbrutit nerverna i nedre delen av ryggmärgen och han hade inte längre kontroll över benen. Under resten av sitt liv
var han begränsad till en rullstol.
Healing, om du kan kalla det så, var väldigt långsam. Lyckligtvis var han
ingen vanlig person, och han var fast besluten att inte låta hans problem omvandla honom till en börda för samhället. Hans starka mentala kapacitet och
uthållighet ihållande honom genom college och många årtionden efter. Han
tjänstgjorde beundransvärt som lärare, kaplan och redaktör. Men olyckan var
inte slutet på hans fysiska problem. Med nerverna avbrutna blev hans ben en
ständig källa till problem, och tendensen till försämring blev så svår att han
fem år efter olyckan hade benen avskuren.
Oavhängiga delar
Problemet Lloyd hade med benen efter att ryggmärgen hade avskuret,
illustrerar hur många delar av levande organismer är beroende av andra delar.
Musklerna i benen kunde inte fungera utan nerver som skickar impulser som
orsakar dem att dra ihop sig. Nerverna i sig själva skulle också vara värdelösa
utan att muskler svarade på impulsen som skickades och båda skulle vara värdelösa utan ett komplicerat kontrollsystem i hjärnan för att bestämma när rörelse är önskvärt och sålunda ge en lämplig stimulans för att röra muskeln.
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Dessa tre delar - en skelettmuskel-, nerv- och kontrollmekanism ger ett enkelt
exempel på ömsesidiga delar. Ingen av dem kan fungera om inte alla nödvändiga delar är närvarande. I min väns fall var nerven den saknade delen, och
därför var hans ben inte bara värdelösa, de var ett hinder som han valde att
bli av med.
Som vanligt har vi grovt förenkligat saker. I vårt exempel behöver vi mer
viktiga delar som de speciella strukturerna som överför nervimpulsen från nerverna till musklerna. Dessa strukturer utsöndrar en speciell kemikalie som tas
emot av en speciell receptor på muskeln, och den där receptorn, när
stimulerad, förändras den elektriska laddningen på muskelfibrerna och får
dem att komma i kontakt; och det finns många andra komplicerande faktorer.
Nerver kan utvecklas från centrala nervsystemet, men du behöver ett system
som associerar dem med rätt muskel. Dessutom kan de mycket fina långsträckta fibrerna som ingår i nervcellerna och som bär nervimpulserna vara
längre än en meter (3 fot), men de är bara en tusen av en millimeter (1/25 000
tum) i diameter. För att hålla dessa långsträckta cellfibrer att fungera korrekt,
transporterar speciella transportsystem delar och kemikalier fram och tillbaka
längs deras stora längder.2 Musklerna är inte heller en enkel struktur. Vår muskelstyrka tillhandahålls av många tusentals enheter som innehåller små proteinmolekyler som kryper längs fibrerna för att dra och kontrahera musklerna
som aktiverar de flesta av de två hundra och sex ben i våra kroppar.
Kontroll av muskulär aktivitet är också en mycket komplex sak, med större
delar av hjärnan eller ryggmärgen som koordinerar effekten av mer än sexhundra muskler i vår kropp. Många kroppsrörelser involverar samordnade åtgärder av flera muskler på samma gång. Utan tillräcklig kontroll kan vi få
muskelspasmer och andra allvarliga tillstånd som illustreras av cerebral pares
eller epilepsi. För att underlätta smidig verkan finns det speciella spindelformade strukturer i musklerna som ständigt övervakar muskelaktiviteten. Dessa
spindlar är särskilt rikliga i de muskler som styr exakt rörelse, till exempel
muskler som rör våra fingrar. I spindlarna finns två typer av modifierade muskelfibrer som upprätthåller anspänning så att speciella sensoriska nerver i
fibrerna kan övervaka muskellängd, anspänning och rörelse. Dessa spindlar är
ungefär som miniatyrmuskelsystem inuti musklerna själva och de har sina egna
uppsättningar av ömsesidiga delar. Inte alla delar av dessa spindlar är beroende
av alla andra delar, men de flesta, om inte alla, kommer inte att fungera utan
att några andra delar är närvarande.
Ett inbrottslarmsystem illustrerar också ömsesidiga delar. Oavsett om det
är i en bil eller i ett hus, krävs ett visst antal grundläggande delar. Du måste
ha: (1) en sensor som upptäcker en inkräktare; (2) ledningar (eller en sändare)
för att kommunicera med ett styrsystem; (3) ett styrsystem; (4) en kraftkälla;
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(5) ledningar för att kommunicera till ett larm; och (6) ett larm som vanligtvis
är en siren. Liksom muskeln, nerv, och styrmekanismen ger exempel och flera
exempel som ges i det sista kapitlet, dessa är system av varandra beroende
delar, där systemet inte kommer att fungera förrän alla nödvändiga delar finns.
De representerar oreducerbar komplexitet,3 ibland kallad också oreducerbar
struktur.4
Med komplexitet hänvisar vi specifikt till system som ett inbrottslarm som
har ömsesidiga delar. Det är inte alls samma sak som komplicerade. Många
saker kan vara komplicerade, men de är inte komplexa eftersom deras delar
inte är relaterade till varandra och inte är beroende av varandra. Exempelvis
är en mekanisk klocka med kugghjul, som roterar och ingriper med
varandra, komplex; Den består av ömsesidiga delar som är nödvändiga för
att klockan ska fungera korrekt. Å andra sidan en hög med smuts kan vara
mycket komplicerat, med fler delar än en klocka, men det är inte komplex
eftersom delarna inte är beroende av varandra. Sidor av olika dokument i
papperskorgen kan vara komplicerade, men sidor i en roman är komplexa,
de är relaterade och beroende av varandra, eftersom romanens intrig mognar.
Komplexa saker är komplicerade, men komplicerade saker behöver inte
vara komplexa om delarna inte är inbördes samband. I den stora frågan om
huruvida vetenskapen upptäcker Gud är det viktigt att skilja mellan komplexa
och komplicerade. Tyvärr förvirrar många, inklusive forskare, de två termerna.
De flesta biologiska system är komplexa; de har många ömsesidigt beroende
delar som, liksom våra muskler, kommer att vara värdelösa om inte andra nödvändiga tillhörande delar som nerver och en kontrollmekanism är också närvarande.
För två århundraden sedan publicerade den engelska filosofen och etiker
William Paley (1743-1805) en berömd bok med titeln Natural Theology5 som
blev en populär filosofisk ikon, som går igenom många utgåvor. Boken var ett
svar på förslag om att livet kan ha sitt ursprung i sig själv och att det inte
finns någon Gud. Paley hävdade att levande saker måste ha haft någon form
av tillverkare, och han drog slutsatsen långt innan vi hade någon aning om hur
komplexa de var. Hans mest kända exempel gäller en klocka. Han påpekade
att om vi på en promenad sprang i en sten, skulle vi förmodligen inte kunna
förklara hur det härrörde. Å andra sidan om vi hittade en klocka på marken,
skulle vi omedelbart dra slutsatsen att klockan hade en tillverkare. Någon
som förstod dess konstruktion och användning var tvungen att sätta den ihop.
Eftersom naturen är mer konstruerad än en klocka, måste den också ha en
tillverkare. Dessutom hävdade han vidare att eftersom ett instrument som ett
teleskop hade en formgivare, måste detta också vara fallet för komplexa
ögon. Paley utmanade idén att evolutionära utveckling var resultatet av en
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mängd små förändringar och illustrerade detta genom att hänvisa till att
oumbärlig struktur i våra halsar som vi kallar struplocket. När vi sväljer, mat
och dryck hålls ur våra lungor av struplocket som stänger vår luftstrupe. Om
struplocket hade utvecklats gradvis under en lång tid, skulle det ha varit
meningslöst delen av den tiden, eftersom det inte skulle stänga luftstrupen
tills den hade utvecklats till full storlek.
Paleys argument har baktalade under en lång tid. Det hävdas ofta att Darwin
och hans begrepp om naturligt urval tog hand om Paleys exempel. I hans bok
The Blind Watchmaker, berömd Oxford University professor Richard Dawkins
adresserar särskilt Paleys ur exempel, påpekar att “det är fel, härligt och fullständigt fel.” Den enda “urmakare i naturen är fysikens blinda krafter” och vidare “gjorde Darwin det möjligt att vara en intellektuellt fulländad ateist.” 6
Allt detta verkar inte vara fallet. De senaste framstegen inom modern biologi,
avslöjar ett brett spektrum av ömsesidigt beroende system, som har fått
många att undra om Paley och hans förlöjligade klocka kan vara mitt i prick.

Kan evolutionen förklara komplexitet?
Evolution har inte kunnat ge en tillfredsställande förklaring till den gradvisa
utvecklingen av komplexa system med ömsesidigt beroende delar. Tvärtom
kan själva processen som förmodligen driver evolutionära framsteg faktiskt
störa utvecklingen av komplexitet. År 1859 publicerade Charles Darwin sin
nyskapande volym The Origin of Species. Han föreslog att livet utvecklats från
enkla till avancerade former, en minut steg per gången, genom en process som
han kallade naturligt urval. Han resonerade att organismer ständigt varierar
och det finns över reproduktion som resulterar i konkurrens. Under dessa förhållanden kommer de överlägsna organismerna att överleva över sämre. Således har vi evolutionära framsteg genom överlevnad av de starkaste.
Systemet kan i början verka mycket rimligt och det är allmänt accepterat,
även om vissa evolutionister väljer att bara ändras utan något naturligt urval
för att hjälpa till. Överlevnad av de starkaste bör fungera speciellt för att eliminera svaga avvikande organismer, men det ger inte förutsättningar för utveckling av komplexa system med ömsesidiga beroende delar. Dessa system
fungerar inte och har inget överlevnadsvärde tills alla nödvändiga delar är närvarande. Med andra ord fungerar naturligt urval för att eliminera sämre organismer, men det kan inte utforma komplexa system Förutom detta är det
naturliga urvalet inte en process som i synnerhet stöder idén om evolutionen.
De starkaste organismer skulle förväntas överleva om de utvecklats eller skapades av Gud.
Forskarna tillskriver nu variationen vi ser i organismer till mutationer som
representerar mer eller mindre permanenta förändringar i DNA. Vi upp91
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täcker att en rad faktorer orsakar mutationer. Vetenskapligt intresse växlar
från små förändringar i en eller några DNA-baser till aktiviteten hos
transponerat element som ibland bestå av tusentals baser. Sådana segment
flyttar sig, ibland i höga hastigheter, från en del av DNA till en annan och
till och med mellan organismer. Sådana förändringar kan vara användbart för
att ge variation, men de kan också vara skadligt. Andra forskare ser också på
olika typer av mekanismer för att tillhandahålla variation såsom förändringar
i styr gener som styr utvecklingen (homeobox gener).7 Detta är ett område av
biologi där vi fortfarande har mycket att lära oss. Både kreationister och
evolutionister tror att mutationer uppstår och orsakar mindre förändringar
som kallas mikroevolution. Evolutionister tror också på mycket större
förändringar som kallas makrorevolution, medan de som tror på skapandet
tenderar att blyga bort från det konceptet. Beviset för mikroevolution är bra,
men det är inte fallet för makrorevolutionen.
Medan det inte är någon fråga om att någon mikroevolution äger rum, kan
några av de vanliga exemplen som används inte vara vad de påstods att vara.
Huvudfallet, som illustreras i de flesta grundläggande biologiska läroböcker,
är förändringen i proportion från ljus till mörk av de stora björkmätarna i England. Detta kallas ibland en “mutation”8 och kallas en “slående evolutionär
förändring.”9 Men det visar sig att det förmodligen inte är varken. Den förorenade miljön gjorde träden mörkare under den industriella revolutionen
genom att döda de ljusa kulorna på barken. När detta hände, verkar det som
att andelen mörka stora björkmätarna ökade. De mörkare malarna skyddades
eftersom de var mindre synliga till rovdjur. När träden blev ljusare igen under
det senaste hälften av århundradet, verkar att andelen av ljusare stora björkmätarna ha ökat. Det har emellertid varit allvarliga vetenskapliga utmaningar
för detta exempel.10 Studier i andra regioner ger motstridiga resultat, och det
ursprungliga experimentet som förklarar naturligt urval anses vara helt oföreläsande för normala förhållanden. Det verkar som att fjärilpopulationerna bara
ändrar proportioner av gener som redan finns.
När nya insekticider testas ut avlivas de flesta insekterna, men det verkar
alltid vara några udda individer som är resistenta och dessa reproducerar och
återvinner territoriet. De är resistenta mot kemikalier och eftersom de möter
mindre konkurrens, följer en snabb reproduktion och de blir dominerande.
Samma typ av situation tycks ofta vara saken om frekvent rapporterade ”utveckling” av resistens mot antibiotika av bakterier. Våra ”nya” superbakterier,
som är resistenta mot många antibiotika, har uppenbarligen varit runt och motstått antibiotika under mycket lång tid, och dessa är i verkligheten mycket vanliga organismer.11 Antibiotika är också rikliga, som kommer från organismer
som lever i marken. Superbakterier, som motstår dessa tenderar att invadera
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oss oftare nu, framför allt eftersom vi har ökat deras relativa förekomst med
hjälp av för många antibiotika för att döda deras mer mottagliga motsvarigheter
som saknar motståndssystem.
Ledande forskare har ifrågasatt konceptet att de tre ovan angivna exemplen
representerar den senaste evolutionära mutationen eller framsteget. 12 Det verkar som om de gener som tillhandahåller “förändringarna” inte är något nya,
och detta är inte en snabb utveckling i evolution som ibland hävdas. Generna
var redan närvarande i små antal i populationerna och endast proportionerna
förändrades på grund av naturligt urval som svarade på förändringarna i miljön.
För nytt evolutionärt framsteg behöver du ny genetisk information, inte
bara förändringar i proportionerna av gener som redan finns närvarande, vilket
brukar vara fallet för fjäril, insekticider och antibiotika. Mutationer som involverar verkliga nya informationsändringar i DNA förekommer,13 och naturligt urval kan gynna vissa av dessa och i vissa fall ge resistens mot antibiotika.
Virusen som orsakar influensa och aids är berömda för snabba förändringar,
men det är bara små variationer,14 inte nya komplexa design. Det framgår också
att organismer, inklusive de enklaste, är utrustade med många olika skyddssystem, som våra tre exempel illustrerar. Sådana system gör livet på jorden till
en mycket långvarig sak, men kan inte representera några nya evolutionära
framsteg. Många av de föreslagna exemplen på snabb evolutionär anpassning
är inte det.
Mutationer är notoriskt skadliga. En allmänt nämnd andel är bara en fördelaktig mutation per tusen dåliga, men vi har verkligen inte solida uppgifter
om detta. Det är dock liten fråga, att när det gäller slumpmässiga mutationer,
är det naturligt urval som måste strida mot en enorm andel skadliga effekter
jämfört med goda. Evolutionen måste gå i riktning mot förbättringar, inte
degeneration. Med tanke på detta, höjder vissa beräkningar frågan om hur
människans ras någonsin har överlevt mot sådana rikliga skadliga odds
jämfört med sådana sällsynta fördelaktiga.15 Vi skulle förvänta oss att de
flesta oavsiktliga slumpmässiga förändringar, som mutationer, skulle vara
skadliga eftersom vi arbetar med komplexa levande system som redan
fungerar. Förändringar i sådana system leder vanligtvis till att de inte
fungerar lika bra eller inte alls. Att bara ändra en del av ett komplext system
kan skada flera andra delar som är beroende av den ena delen. Som en
illustration, hur mycket förbättring skulle du förvänta dig på den komplexa
sidan som du nu läser genom att infoga oavsiktliga typografiska ändringar? Ju
mer du ändrar desto värre blir det. Ju mer komplexa ett system är desto
svårare är det att ändra och fortfarande få det att fungera.16
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En av de allvarligaste utmaningarna som den evolutionära modellen står
inför är dess otillräcklighet för att förklara hur komplexa organ och organismer
med ömsesidiga delar någonsin utvecklats. Det grundläggande problemet är,
att slumpmässiga mutationer inte kan planeras i förväg för att gradvis
utforma dessa och uppkomsten av en mängd av bara rätt typ av mutationer,
allt på samma gång, för att producera ett nytt organ är osannolik. Om du ska
producera dessa komplexa saker så småningom, skulle själva processen med
naturligt val av överlevnad av de starkaste som Darwin föreslagit tendera att
förhindra deras utveckling. Tills alla nödvändiga delar av ett komplext system
är där så att systemet kan fungera, det finns inget överlevnadsvärde. Innan det
är de funktionella extradelarna av ofullständigt utvecklingssystem värdelösa,
ett besvärligt hinder. Naturligt urval skulle förväntas bli av med dem. Som ett
exempel, vilket överlevnadsvärde skulle en nyutvecklad skelettmuskel ha utan
nerv som stimulerar det att komma i kontakt, och vilket överlevnadsvärde
skulle en nerv ha utan en invecklad kontrollmekanism för att ge den
nödvändiga stimulansen?
I system med ömsesidiga delar, där inget fungerar tills alla nödvändiga delar
är närvarande, förväntas det naturliga urvalet eliminera felfria organismer med
extra värdelösa utvecklingsdelar som skulle vara i vägen. Detta verkar vara
fallet med degenerering eller förlust av ögon hos fiskarter och spindlar som
lever i grottor i totalt mörkret där deras ögon är värdelösa. Liksom benen på
min vän, som nämndes tidigare, som blev värdelösa när deras nerver bröts,
är dessa delar som vi är bättre utan. Som en ojämn analogi är det mer
sannolikt att du vinner en cykeltävling med en cykel som inte har någon
extra motor än den som har mest av en tung motor, men inte tillräckligt med
delar att fungera. För att en struktur ska kunna väljas genom naturligt urval,
måste det ha viss överlägsenhet som ger överlevnadsvärde, men partiella,
icke-funktionella system som inte kan fungera har inget överlevnadsvärde;
de är värdelösa överbagage. Det visar sig att den föreslagna evolutionära
processen för överlevnad av de starkaste kan eliminera svaga organismer,
men det kan inte planera att utveckla komplexa system och det skulle
tendera att eliminera gradvis utveckling av komplexa system eftersom de inte
skulle ha överlevnadsvärde tills alla nödvändiga delar är närvarande.
Det är inte alltid möjligt att avgöra om en viss del eller process i ett komplicerat system är avgörande, och många utvecklingsfördelar har föreslagits
för förbryllande situationer. Exempelvis föreslår vissa evolutionister att orsaken till att vissa djur gradvis utvecklat vingar är, att frambenen hos vissa
djur först användes för att glida ner från träd innan de utvecklades med kraftig
flygning. Andra evolutionister är helt oense och föreslår att flygningen
utvecklats från djur på marken och försökte gå snabbare och snabbare när de
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jagade sitt byte.17 Otroligt i den evolutionära diskussionen är den uttalade
nackdelen med förlusten av användning av goda framben, eftersom de
gradvis ändras genom faser som varken är goda extremiteter eller goda
vingar, knappast någonsin allvarliga överväganden. Spekulation är en enkel
övning och man kan postulera användbarhet för nästan alla udda situationer.
Om du hittar en bulldozer som sitter mitt i en tennisbana kan du hävda att
det finns där för att lägga till variation i spelet! Problemet ligger med
autentisering. Mycket mer än vi gör måste vi identifiera vad som är faktum
och vad är tolkning.
Forskarna har varit oroade över det problem som komplexitet ställer för
evolutionen. En nyligen publicerad artikel i tidskriften Nature försöker förklara
hur evolutionen kan förklara uppkomsten av ”komplexa funktioner.” 18 Men
förslaget har allvarliga problem,19 inte minst som är, att det finns ett enormt
tomrum mellan de enkla ”digitala organismer” programmerade på en dator
som användes för denna studie och verkliga levande organismer i en normal
miljö. Författarna kunde få några enkla evolutionära fördelar genom att använda sekvenser som vederbörligen hade definierats som fördelaktiga. Denna
typ av övning representerar mer intelligent utformning snarare än slumpmässiga förändringar som förekommer i rå natur allt i sig som förväntat för evolutionen. Andra datorbaserade program har använts för att försöka förklara
utvecklingen av komplexitet, men ledande biolog har kritiserat dessa försök
som för enkelspårig och inte alls relaterade till den mycket komplicerade biologiska världen.20
Framstående evolutionister som Douglas Futuyma vid University of Michigan och State University of New York i Stony Brook 21 och andra har också
tagit upp problemet med utvecklingen av komplexitet. Deras förslag är inte
särskilt uppmuntrande för evolutionen. Naturligt urval föreslås ibland som lösningen, men som vi illustrerade ovan skulle det tendera att eliminera de ännu
inte funktionella utvecklingsfaser av utvecklande system med ömsesidiga beroende delar. Det föreslås också att enkla system gradvis kan utvecklas till
komplexa. Ett vanligt förekommande exempel är att vi har enkla, mer komplexa och mycket komplexa sorters ögon i olika djur. Detta illustrerar förmodligen hur ögonen gradvis kan utvecklas. Detta argument har utsikt över fakta
att enkla ögon arbetar på olika principer för seende än avancerade ögon och
dessa avancerade ögon har komplexa system som automatisk fokusering och
bländare reglerande system som har många av varandra beroende delar som
inte skulle fungera tills alla är närvarande. Den föreslagna lösningen är för
enkel jämfört med fakta. En annan föreslagen evolutionär förklaring till komplexitet är att vissa komplexa strukturer har modifierats genom evolution för
att producera andra strukturer med en annan funktion.22 Detta väcker frågan
om komplexiteten eftersom i denna modell du behöver ett komplext system
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att börja med. Utvecklingen har ingen giltig förklaring till problemet med komplexitet.
Dessutom kan man ställa sig frågan: Om utvecklingen av komplexitet är
en riktig sak, varför är det så, att när vi tittar på väl över en miljon levande
arter på vår jord, ser vi inte alla typer av komplexa system i processen för
utveckling? Varför finns det inte några gradvis utvecklande ben, ögon, lever
osv. på de organismer som ännu inte har dem? Detta är ett allvarligt åtal mot
en evolutionär process som påstås vara verklig.23 Komplexa system utgör
flera svåra utmaningar för det evolutionära scenariot.

Komplexa system I överflöd
Tidigare beskrev vi den komplexa processen av celler som reproducerar sig
själva.24 De flesta enkla organismer som mikrober reproduceras vanligtvis
genom vanlig celldelning som bildar två organismer med samma DNA-formel.
Mer avancerade organismer skapar vanligtvis nästa generation av den mer
komplex process av sexuell reproduktion som innebär en mer omfattande uppsättning av varandra beroende eller oreducerbar processer. Till exempel vid
framställning av spermier och ägg, finns två speciella på varandra följande
divisioner. I det första finns det utbyte av DNA och i det andra finns
minskningen av antalet kromosomer så att när sperma och ägg slutligen
kommer samman för att starta en ny organism är den normala mängden av
DNA närvarande. Utveckling av spermier och ägg och att föra dem i
fertiliseringsprocessen är inte heller enkel. Många mycket specialiserade steg
är nödvändiga innan systemet för sexuell reproduktion kan fungera alls.
Återigen har vi ett annat exempel på en serie om ömsesidiga stegar som inte
skulle förväntas bara uppkomma plötsligt, och det skulle inte ha något
överlevnadsvärde tills alla nödvändiga stegar fungerade. Det verkar inte som
att komplex sexuell reproduktion någonsin kan utvecklas.
Vi kunde fortsätta och beskriva hundratals komplexa system med ömsesidiga delar. Om bara en väsentlig komponent saknas, är hela systemet
värdelöst. Vår förmåga att smaka, lukta, upptäcka värme osv. involverar
systemet med ömsesidiga enheter. De smaklökarna på vår tunga är till
exempel värdelös om det inte finns några speciella celler som är känsliga för
en viss smak som sockers söthet. Men dessa celler är värdelösa om inte
sensationen överförs till hjärnan. När det gäller människor, sänds känslan av
söthet från en cell i en smaklök på tungan av en långsträckt nervcell till den
smakkärnan vid hjärnans botten. Därifrån går det längs en annan nervcell till
thalamus i hjärnan och av en tredje nervcell till hjärnans cortex där analys
och respons genereras, och det är också komplext.
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Smaknings systemet är enkelt jämfört med förmågan att höra och analysera
ljud. I våra öron har vi en invecklad spiralformad mussla som består av en
mängd nödvändiga specialiserade delar som inkluderar feedbacksystem. Det
är en underbar mikroskopisk teknik. Musslan passerar de ljud som detekteras
till en rad speciella nervceller som upptäcker olika typer av förändringar i ljudet. Därefter integrerar andra nervceller denna information tillsammans för
vidare analys. Många ömsesidiga delar är närvarande i dessa analyssystem.
Det är inte bara vi som är komplexa, alla levande saker är sådant. Den obetydlig larv utför en riktig tour-de-force när den förvandlas till en flygande fjäril
- bokstavligen en fullständig omvandling. I ett evolutionärt sammanhang,
kunde en sådan omvandling inte ha överlevnadsvärde tills alla mutationer
som var nödvändiga för att producera en lyckad fjäril, hade uppträtt? Det tar
många specifika förändringar för att utveckla ett flygsystem. Hur många
slumpmässiga mutationer, som involverar mestadels misslyckade försök,
skulle förväntas ha inträffat? Och varför ser vi inga andra typer av
organismer i färd med att försöka utveckla denna mirakulösa prestation?
Vissa evolutionister försöker lösa mysteriet genom att föreslå reproduktiv
korsning av en mask typ med en fjäril typ, men det verkar ganska omöjligt.25
Vi kan också undra om hur många ömsesidiga processer som är involverade
när en liten spindel designar en välutvecklad spindelväv.
När vi möter ett överväldigande antal komplexa system med många väsentliga ömsesidiga beroende delar blir det svårt att tro, att alla av dem uppkom
gradvis av en slump. Minns att de är utan överlevnadsvärde tills de är färdiga.
Vi har att göra med vad som verkar som ett överväldigande överflöd av otvetydigt oreducerbar komplexitet. Uppgifterna föreslår starkt att någon form av
uppfattande resonemang är nödvändig för att producera vad vi fortsätter att
hitta.

Den ihållande bråket om ögat
Den pågående kontroversen om ögat har kokat i två århundraden. De som
tror på en skapare Gud, hävdar att det är oförmöget att tro, att ett
komplicerat instrument som ögat kan uppstå av sig själv; medan de av ett mer
naturalistiskt böjt påstår att med tillräcklig tid det kan hända. Charles
Darwin var mycket medveten om problemet och ägnade flera sidor i The
Origin of Species till den frågan under titeln “Organs of Extreme Perfection
and Complication.” Han introducerar problemet genom att erkänna att “För
att anta att ögat med alla sina ojämnheter för att anpassa fokusen till olika
avstånd, för att tillåta olika mäng- der ljus och för korrigering av sfärisk och
kromatisk aberration, kunde ha bild- ats av naturligt urval, verkar, bekänner
jag, absurt i högsta grad.” Han påpekar då att i hela djurriket finns alla slags
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ögonarter från en mycket enkel ljuskänslig plats upp till ögat av en örn. Små
förändringar kan leda till gradvisa förbättringar. Han argumenterar vidare att
det inte är orimligt att tänka att “naturligt urval eller överlevnad för de
starkaste” som har fungerat i miljontals år i miljoner individer, kan
producera levande optiska instrument “överlägsen ett av glas.”26 För honom
var den naturliga urvalsprocessen som han föreslog, vad som skulle få ögonen
att bli mer och mer avancerade ett litet steg i taget.
Ett århundrade senare skulle George Gaylord Simpson från Harvard University berömmelse använda samma slags argument, föreslåg på att eftersom
ögon från enkel till komplex är alla funktionella, har de överlevnadsvärde. 27
Mer nyligen använder de ivriga förespråkare av evolutionen Futuyma och
Dawkins också samma typ av argument.28 Men hela argumentet kringgår den
avgörande frågan om brist på överlevnadsvärde av ofullständiga system som
inte fungerar tills alla nödvändiga ömsesidiga delar är närvarande. Som ett exempel kan de flesta evolutionära framstegen i ögat, som förmåga att skilja mellan färger, vara värdelös tills det även var jämförbart framsteg i hjärnan som
kan tolka olika färger.29 Båda processerna är beroende av den andra för att ha
en användbar funktion. Dessutom, bara för att ögon kan ordnas i en viss ordning från enkla till komplexa är det inte bevis för att de utvecklats från varandra. Man kan ordna många saker i universum, som damhattar (Figur 5.5),
från enkla till komplexa. Det behöver knappt nämnas att damhattar är utformade och skapade av människor, och utvecklades inte från varandra eller från
en gemensam hattförfader!
Många djur har någon form av “öga” som upptäcker ljus. Dessa är fascinerande strukturer som varierar mycket. Det finns en enkel marinmask som har
ett mycket avancerat öga och den berömda chambered nautilus har ett mycket
enkelt öga. Graden av ögonkomplexitet följer inte ett evolutionärt mönster.
Vissa encelliga djur (protister) har en enkel ljuskänslig fläck. Jordmaskar har
ljuskänsliga celler, speciellt i ändarna av deras kroppar. Vissa marina maskar
kan ha mer än tio tusen “ögon” på sina tentakler, och den anspråkslöst skålsnäckor har ett spännande öga i form av en kopp. Organer som krabbor, några
maskar, squids, bläckfiskar, insekter och ryggradsdjur (fisk, amfibier, reptiler,
fåglar och däggdjur) har ögon som inte bara upptäcker ljus utan bildar bilder.
Även om bläckfisk är en mycket annorlunda typ av djur än människan, är deras
ögon anmärkningsvärt lika till vår. Gigantiska bläckfisk, som kan nå en längd
av tjugo meter (70 fot), och som dyker in i djupt vatten där det är mycket lite
ljus, behöver stora ögon för att samla så mycket ljus som möjligt. Dessa jättedjur är utrustade med de största ögonen vi känner till. Öga av ett bläckfisk,
som tvättades upp på Nya Zeelands strand, hade en diameter på 40 centimeter
(16 tum). Detta är betydligt större än våra vanliga 30 centimeter (12 tum) klot!
Ett sådant öga uppskattas ha en miljard ljuskänsliga celler. Som jämförelse är
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Figur 4.1. Struktur av det mänskliga ögat. A, tvärsnitt; B, förstorad fovea regionen; C,
förstorad vägg av ögat; D, förstorade stavar (a) och kottar (b) av näthinnan. Notera att i
alla diagram kommer ljus från höger. Skivor absorberas i pigmentcellen i den vänstra
änden av D.
Baseras delvis på Figur 1, p 16: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. New York, London: W. W. Norton &
Company.
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Figur 4.2. Sammansatta ögat av en insekt.
Från: Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Louis, Baltimore, Boston: Mosby-Year Book, s.
831.

våra ögon (Figur 4.1, A) endast ungefär två och en halv centimeter (1 tum) i
diameter.
Ögon använder många olika system för att bilda bilder. Hos ryggradsdjur,
och det inkluderar människor som oss, finns det en lins i framsidan av ögat
som fokuserar det inkommande ljuset på den ljuskänsliga näthinnan i bak, vilket resulterar i en skarp bild. Djur lika som chambered nautilus, finns det
inget lins; i stället hjälper en liten pinhål att lokalisera inkommande ljus på
olika delar av näthinnan. Insekter bildar bilder på ett helt annat sätt med små
“rör” som kallas ommatidia (Figur 4.2), vilka pekar i något olika riktningar.
Ljuset från varje rör kombineras sedan för att sätta en bild tillsammans.
Trollslända kan ha så många som 28 000 ommatidier i sina bulande ögon.
Det finns en mängd andra invecklade ögonsystem med olika arrangemang av
ömsesidiga delar, inklusive det fantastiska systemet med en liten krabba
liknande copepod som sätter en bild tillsammans något som ett
televisionssystem gör, genom snabb avsökning.30 Alla dessa olika komplexa
arrangemang med ömsesidiga delar utmanar tanken att de olika ögonen
produceras av små gradvisa förändringar.
Att byta från ett system till det andra kräver en helt annan inställning för
att kunna bilda en bild, vilket kan ses genom att jämföra ögonen i figurerna
4.1 A och 4.2. De flesta evolutionister känner igen dessa grundläggande skillnader och föreslår, att ögat utvecklas oberoende för varje system. Detta förnekar
förslag från andra evolutionister som nämnts tidigare, att komplexa ögon utvecklats från enkla.31 Systemen är så varierade, eller liknande system finns i
sådana olika slags djurgrupper, att vissa föreslår att ögat kan ha utvecklats
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självständigt många gånger; inte från varandra, och kanske till och med så
många som 65 gånger.32
Å andra sidan har forskarna upptäckt en mastergen i DNA av olika organismer som stimulerar ögonutveckling. Evolutionists anser den utbredda närvaron av en sådan gen att återspegla det gemensamma evolutionära förfar.
Omvänt de som tror på en Skapare ser denna mästare gen som ett intelligent
sinnena effektivt, med hjälp av ett system som fungerar i olika organismer. Till
exempel kan denna huvudkontrollgen för ögonutveckling från en mus införas
i en lågfruktflukt och orsaka utveckling av extra ögon på vingarna, antennerna
och benen.33 Nu har fruktflugan ett mycket annorlunda öga än en mus, som illustreras i figurerna 4.2 och 4.1 A, men samma typ av huvudgen kan stimulera
utvecklingen av antingen. Biologer uppskattar att flera tusen gener är associerade med embryonal utveckling av fruktflugans öga; därför verkar det som om
vi har att göra med en huvudkontrollgen som slår på många andra gener som
orsakar utvecklingen av olika sorters ögon i olika organismer. Skillnaderna
kommer från de många andra generna och huvudstyrgenen gör lite för att ta
itu med frågan om hur de olika typerna av visuella system kan ha utvecklats.
Konceptet av några huvudgener (“Evo-devo”) som förenklar den evolutionära
processen kompliceras av upptäckten att flera nivåer av aktivator och repressor
är nödvändiga för att få dessa huvudgener att fungera ordentligt. Timing av
aktivitet är väldigt viktigt, och kontrollen av rätt tidpunkt måste också utvecklas.34
Studien av trilobiter har visat några fantastiska fakta om sina ögon. En liten
trilobit illustreras i nedre delen av Figur 5.1. Trilobiter, som är avlägset relaterade med hästskorskrabbor, anses av evolutionister att vara bland de äldsta
djuren, men vissa har anmärkningsvärda ögon av samma grundläggande typ
som illustreras i Figur 4.2. Deras linser är gjorda av kristaller av
mineralkalciten (kalciumkarbonat). Kalcit är ett komplicerat mineral som
böjer ljusstrålar som kommer in eller lämnar det i olika vinklar beroende på
kristallens orientering. I trilobitögon är linsens kalcit orienterad i rätt
riktning för att ge rätt fokus. Dessutom är linsen formad på ett speciellt sätt
som korrigerar oskärpa av fokus (sfärisk avvikelse) som uppstår med vanliga
enkla linser. Denna typ av design speglar mycket sofistikerad optisk
kunskap.35 Det här är väldigt anmärkningsvärt, eftersom trilobitögon är bland
de första ögonen du stöter på när du går upp genom den fossila skivan, och
de verkar inte ha några evolutionära anor. En forskare hänvisar till linserna i
dessa ögon som “en all-time bedrift av funktion optimering.”36
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Invecklade ögon
Avancerade ögon som vår, som vi har lärt oss ganska lite, är förunderliga
av komplexitet. Följande beskrivning är lite teknisk, men genom att bara följa
igenom får du en allmän uppfattning om det fascinerande organ som tillåter
dig att läsa detta. Vid föreställningen av arrangemanget av skikt av ett sfäriskt
öga, försök att komma ihåg vad som är mot insidan, dvs mot centrum av ögat
sfär och vad som är mot ytan på utsidan. Detta blir viktigt vid senare diskussioner om den omvända eller “inverterade” näthinnan.
Ögat är i stor utsträckning en något tom sfär med mycket komplexa saker
som bildar ytterväggen (Figur 4.1A). Foder på insidan av det mesta av ögat är
allt viktig näthinnan, det organ som känner ljus som kommer in i ögat genom
det svarta hålet som kallas pupill. Näthinnan är mycket komplicerad och
består av många lager av celler som illustreras i Figur 4.1 C, D. Skiktet som
är närmast ögons yttre yta är det viktiga pigmentepitelet. Det lagret
innehåller pigment som samlar förflugen ljus och vårdar också cellerna i
nästa lager på insidan som består av stavar och kottar. Dessa stavar och
kottar är de viktigaste fotoreceptorcellerna som upptäcker att ljuset kommer
in i ögat. Stavarna fungerar speciellt för att detektera dimljus, medan tre
typer av kottar tjänar till att upptäcka ljusare och färgat ljus.
Som illustreras i Figur 4.1 D innehåller ändpartiet av de långsträckta stavarna och kottarna som ligger närmast pigmentepitelet, med andra ord änden
mot utsidan av ögat, många skivor. Dessa skivor har en mycket speciell typ av
proteinmolekyl som heter rhodopsin, och en stav kan innehålla fyrtio miljoner
sådana molekyler. När ljus träffar en rhodopsin molekyl, det får molekylen att
ändra sin form. Det svaret vidarebefordras till många fler olika typer av molekyler vilket resulterar i en “lavin” -reaktion som snabbt ändrar den elektriska
laddningen på stavarnas eller kottarnas yta, vilket indikerar att ljuset har
detek- terats av den cellen. Då är hela processen omvänd för att ta emot mer
ljus. Åt- minstone ett dussin olika typer av proteinmolekyler är involverade i
denna process.37 Många av dem är specifika och nödvändiga för den visuella
proces- sen. Detta är ett annat exempel på den oreducerbara komplexiteten
som vi nämnde i det förra Kapitel och en som utmanar evolutionen allvarligt.
Förändringen av elektrisk laddning på stångens eller konans yta överförs
som en impuls till ett komplext nätverk av nervceller. Dessa celler bildar ett
skikt som ligger på insidan (dvs mot ögons mitt) av skiktet av stavar och kottar
(“nervcellskikt” i figur 4.1 C). Från nervcellskiktet skickas informationen till
hjärnan genom optisk nerv (Figur 4.1 A).
Det finns över hundra miljoner ljuskänsliga celler (stavar eller kottar) i människans näthinna och informationen från dessa celler bearbetas delvis i nerv102
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cellskiktet. Över femtio olika typer av nervceller har identifierats i detta lager.38
Genom noggrann forskning börjar vi få reda på vad några av dessa celler gör.
Till exempel, om ett visst område stimuleras, undertrycks informationen från
celler runt den för att skärpa kontrasten. Denna typ av bearbetning utförs på
flera nivåer av analys av inkommande ljus. Detta är väldigt komplext och innehåller feedbacksystem. Vi vet att vissa andra kretsar i dessa nervceller behandlar detektering av rörelse, men vi har fortfarande mycket mer att lära oss
om vad alla dessa olika typer av celler i detta lager gör.
Vi ser faktiskt inte med våra ögon, även om vi kanske intuitivt tror det. Ögat
samlar och bearbetar endast information som skickas till den bakre delen av
vår hjärna där bilden sätts ihop. Utan våra hjärnor skulle vi se ingenting. Miljoner bitar av information överförs snabbt från ögat till hjärnan genom optisk
nerv. I hjärnan verkar det som att uppgifterna är uppdelade för analys i olika
komponenter som ljusstyrka, färg, rörelse, form och djup. It is then all put together in an integrated picture. Processen är oerhört komplex, oerhört snabb
och går vidare utan medveten ansträngning. Forskarna som arbetar inom detta
område kommenterar att “de enklaste visuella uppgifterna, som uppfattar färger och känner igen bekanta ansikten, kräver utarbetade beräkningar och mer
neurala kretsar än vad vi ännu har föreställt oss.”39
Avancerade ögon inkluderar ett antal andra system med ömsesidiga delar
som inte skulle fungera om inte alla nödvändiga grundläggande komponenter
var närvarande. Mekanismen som analyserar ljusets ljusstyrka och styr pupillens storlek är en. Systemet som bestämmer, om inkommande ljusets fokuspunkt är framför eller bakom näthinnan för att ändra formen på linsen för att
hålla bilden i skarp fokus på näthinnan är en annan. Och det finns ett antal
andra komplexa system som hjälper oss att se bättre, liksom mekanismen
som håller båda ögonen att titta på samma sak.
Alla dessa faktorer väcker frågor om en mängd olika ömsesidiga delar. Till
exempel, vad skulle det vara med ett system som kan upptäcka, att en bild i
ögat inte är i focus utan en mekanism som kan justera linsens form och fokusera bilden? I ett gradvis utvecklingsscenario skulle dessa utvecklingsmekanismer inte ha överlevnadsvärde, eftersom de flesta, om inte alla, av deras
delar skulle vara värdelösa utan de andra. Här har vi på många andra ställen
en typisk kyckling- och äggkonservrum; vilken kom först, kycklingen eller
ägget? Var och en är nödvändig för överlevnad.
Ibland tvekade Darwin inte att driva utmaningar mot kritikerna av hans
teori. Strax efter diskussion om ögons utveckling i The Origin of Species han
utkämpar följande: “Om det skulle kunna påvisas att något komplext organ
existerade, vilket inte kunde ha bildats av många, successiva, små förändringar,
skulle min teori absolut bryta ner. Men jag kan inte hitta något sådant fall.”40
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Medan Darwin försökte skydda sin utmaning genom att kräva att man visar
att det “inte kunde” hända, går han rätt in i problemet med bristen på överlevnadsvärde att utveckla ömsesidiga delar när han talar om “många små förändringar.” Detta är särskilt de förhållanden där långsam utveckling av ömsesidiga
delar, som inte fungerar tills andra nödvändiga delar är närvarande, inte kommer att ha något överlevnadsvärde under mycket lång tid, och som Darwin föreslår; hans teori har helt brutit ner.

Evolutionens ofullständiga öga
Två forskare, Dan-E Nilsson och Susanne Pelger på Lunds Universitet i
Sverige har publicerat en intressant artikel om ögonutvecklingen. Artikeln är
med titeln A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve.41
Det publicerades i den prestigefyllda Proceedings of the Royal Society of London, och kommer till den överraskande slutsatsen att ögat kunde ha utvecklats
i bara 1829 steg med godtyckliga 1% förbättringar. Med hänsyn till vissa naturliga urvalsfaktorer kom de till slutsats att det skulle ha tagit mindre än 364

Figur 4.3. Föreslagen modell för ögonutvecklingen. Fyra utvecklingsstadier visas i tvärsnitt. För varje steg kommer ljuset uppifrån, medan resten av djurets kropp ligger under
ögat. Det grå skiktet representerar näthinnan; ovanför är det ett klart lager och det svarta
skiktet nedan är ett pigmentlager.
Diagram baserade på: Nilsson D-E, Pelger S. 1994. A pessimistic estimate of the time required for an eye to
evolve. Proceedings of the Royal Society of London, B, 256:53-58.
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000 år för ett kameraöga (öga med ett litet hål) att utvecklas från en ljuskänslig
lappa. Dessutom, sedan den antika Kambriska tiden, uppskattad 550 miljoner
år sedan, finns det tillräckligt med tid “för att ögonen ska kunna utvecklas mer
än 1500 gånger!” I deras modell av ögonutvecklingen, börjar de med ett
lager av ljuskänsliga celler som är stickat mellan ett transparent lager ovanpå
och ett pigmentlager nedan. Dessa lager böjs gradvis för att först bilda en
kopp och sedan ett öga med en lins (Figur 4.3). Varje steg ger en optisk
fördel jämfört med föregående steg vilket ger evolutionärt överlevnadsvärde
genom processen. Voila; ögat har utvecklats på mycket kort tid!
Medan man kan uppskatta det använda analysmetoden är det svårt att ta
denna modell på allvar, och det är mycket svårt att acceptera påståendet att
det finns tillräckligt med tid för ögat med en lins som har utvecklats mera än
1500 gånger. De pratar om ett öga som är så enkelt att det inte kommer att
fungera. Det finns många stora problem:
(1) Modellen utesluter utvecklingen av den viktigaste och mest komplexa
delen av ögat, den ljuskänsliga näthinnan. Som tidigare nämnts har näthinnan
en mängd olika typer av celler för detektering och behandling av ljus information. Alla typer av nya speciella proteinmolekyler måste dyka upp. Förr
eller senare i den evolutionära scenario alla delar av avancerade ögon måste
utvecklas, och att utesluta de mest komplicerade och viktig del av ögat från
tidsberäkningar är en allvarlig brist som helt upphäver den viktigaste slutsatsen.
(2) Ett komplicerat öga, som föreslagits, är värdelöst utan hjärna som tolkar
vad som ses, men modellen anser inte problemet med utvecklingen av de nödvändiga delarna av hjärnan. Åtminstone hos människor är de delar av hjärnan
som handlar om att se mycket mer komplexa än näthinnan själv; och den visuella delen av hjärnan behöver vara nära korrelerad med näthinnan om det
ska vara någon betydelse för vad ögat ser.
(3) För att ögat ska kunna vara användbart måste du utveckla en koppling
mellan hjärnan och ögat, vilket för människan innebär en optisk nerv som har
över en miljon nervfibrer per öga, och dessa fibrer måste vara ordentligt anslutna. Den optiska nerven i ett öga korsar det andra ögons optiska nerv och
där sker en komplex sortering. Lite längre sker en mycket mer komplex sortering, eftersom nervcellerna bär impulser mot hjärnan. Man skulle förvänta
sig många slumpmässiga prövningar innan evolutionen fastställde rätt mönster
för anslutning.
(4) Ingen tid beaktas för utvecklingen av objektivfokuseringsmekanismen.
Även några maskar har denna förmåga.42 Som vi redan har noterat, detta är
ett komplext system som upptäcker att bilden på näthinnan är ur fokus och
justerar linsen till den grad som krävs för att skapa ett starkt fokus. Systemet
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omfattar ett antal specialdelar. I vissa djur görs fokusering genom att flytta
linsen, medan det i andra görs genom att ändra linsens form.
(5) Inte heller beaktar modellen den tid som behövs för utvecklingen av
mekanismen som reglerar pupillens storlek. Detta är ett annat komplext system
med avancerade ögon som involverar muskler, nerver och ett kontrollsystem.
Det skulle ta väldigt lång tid att utveckla ett sådant system även en gång, om
det någonsin kunde. Sådana viktiga delar måste inkluderas i någon realistisk
uppskattning av hur lång tid det tar för ögat att utvecklas.
(6) Ungefär halvvägs genom den föreslagna utvecklingsprocessen börjar
en lins att dyka upp. En mycket otrolig uppsättning av omständigheter krävs
för att denna nya del ska fungera korrekt och ha överlevnadsvärde. 43 Du behöver en lins med rätt protein, rätt form och position, allt som dyker upp vid
rätt tidpunkt. Det skulle ta en enorm tid för väsentligen slumpmässiga mutationer för att ge allt detta omedelbart för att ge överlevnadsvärde.
(7) I embryon av ryggradsdjur, som till exempel fisken, grodan eller kycklingen, bildar ögat inte genom vikning av ytliga skikt på ytan av huvudet, vilket
föreslås av Nilsson och Pelger-modellen. Det uppstår som en utväxt från den
utvecklande hjärnan som sedan inducerar linsens utveckling från ett ytskikt.
Därför måste vi också överväga den tid som skulle krävas för att utveckla ett
utvecklingssystem till en annan.
(8) Vidare använder ögonen på ryggradsdjur och vissa ryggradslösa djur
ett komplext muskelsystem för att samordna rörelsen hos de två öga. Vissa
fåglar kan anpassa ögonriktningen, till exempel för att ge en nära fokuserad
kikare eller för att ge en bred panoramautsikt när ögonen ser i olika riktningar.44
Dessa är inte enkla system. Bläckfisken har sex muskler för att styra rörelsen
i varje öga, vilket är också fallet för dina ögon. I bläckfisken hittar vi tre tusen
nervfibrer som leder impulser från hjärnan till de sex musklerna för att noggrant kontrollera ögonrörelsen. Alla dessa system skulle också kräva mycket
tid att utvecklas och bör beaktas vid uppskattning av hur många gånger ögat
kan utvecklas.
Nilsson och Pelger känner igen ett fåtal av dessa utelämnanden i sin rapport,
men beklagar dem inte med hänsyn till deras titel eller slutsatser. Deras “pessimistiska uppskattning” kan inte på allvar beaktas. Alla komplexa delar av
ögat, alla värdar av nervceller och nästan alla speciella typer av proteiner som
måste formuleras, ignoreras. Nyligen har en speciell typ av proteinmolekyl
upptäckts i hornhinnan som förhindrar utveckling av blodkärl. Detta håller
hornhinnan fritt eller blodet finns i de flesta vävnader, så ljus kan komma direkt
in i ögat.
Du kan inte bara böja några skikt runt, lägga till en lins på godtyckligt sätt,
och hävdar att du har bestämt att ögat kunde ha utvecklats “mer än 1500
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gånger” under evolutions tiden. Denna typ av övning gränsar till vad som kallas faktafri vetenskap.
Överraskande nog har modellen fått några starka stöd. I den kända journalen
Nature, publicerade Dawkins en positiv recension med titeln The Eye in a
twinkling 45 påpekar att Nilsson och Pelgers resultat var “snabba och avgörande” och att tiden som krävdes för ögonutvecklingen “är en geologisk blinkning.” Dessutom, Daniel Osorio från Sussex University i England, som
studerar alla sorters ögon, föreslår att artikeln blidkar problemet med ögonutvecklingen som Darwin var mycket oroad över. Det problemet kallas ibland
”Darwins rysning.”46 Nilsson och Plegers artikel har gett någon uppmuntran
till evolutionister som utspelar sig på det ohämmad Internetet; en kommenterar
att “ögat har förvandlats till evolutionens BÄSTA BEVIS.”47 Med tanke på de
verkliga omständigheterna i detta fallet, är allt detta en allvarsam uppenbarelse
av hur subjektivt mänskliga deklamationer kan vara.
Vissa evolutionisters överflöd om Nilsson och Pelger-modellen speglar antagligen hur allvarligt ögonproblemet har varit för evolutionen genom åren.
En modell som ignorerar alla komplexa system i ögat kan tjäna till att uppmuntra den engagerade evolutionisten, men det kan göra lite för den seriösa
sökanden efter sanningen som vill överväga så mycket av tillgängliga data
som möjligt. Tyvärr förlorar studier som Nilsson och Pelger inte bara förtroendet för evolutionen utan också för vetenskapen som helhet. Sir Isaac Newton, som var ordförande i Royal Society för tjugofyra år, och som var så
noggrann i sitt arbete, skulle förmodligen inte vara glad över att se, att en
artikel som denna publicerades i tidskrift av sin älskade Royal Society.

Är ögat kopplat bakåt?
“Det skulle inte finnas någon blind fläck om ryggradsögat var riktigt intelligent designat. Det är faktiskt dumt utformat.”48 “Dock är kärlen och nerverna
inte placerade bakom fotoreceptorerna, där någon förnuftig ingenjör skulle ha
placerat dem, men ut framför dem, där de skärmar något av det inkommande
ljuset. En kamera designer som begått ett sådant misstag skulle avfyras omedelbart. Däremot är ögonen på den anspråkslösa bläckfisken, med nerverna
artificiellt dolda bakom fotoreceptorerna, är ett exempel på design fullkomlighet. Om Skaparen verkligen hade uppvisat sin bästa design på varelsen som
han formade i sin egen bild, skulle kreationists säkert komma fram till att Gud
verkligen är en bläckfisk.”49 “Det mänskliga ögat har en ’blind punkt,’… Det
är orsakat av det funktionella meningslösa arrangemanget hos axon i retinala
celler som går framåt i ögat.”50 “Ryggradsdjur är förbannade med en insideout näthinnan i ögat … Har Gud vid tidpunkten för ’Fallet’ vrid ryggradsdjurnäthinnan inside-out …?”51 “Varje ingenjör ... skulle skratta på några förslag
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om att fotocellerna kan peka bort från ljuset, med sina ledningar som avgår på
sidan närmast ljuset … Varje fotocell är i själva verket kopplad bakåt.”52 Den
föregående överflöd av diatribers från respekterade forskarna, inklusive några
ledande evolutionister, hänvisar till en annan kontrovers om ögat. För vissa är
näthinnan så dåligt ordnad att den inte kunde representera någon omtänksam
planering. Det är bakåt, och ingen behörig Gud skulle göra det. Implikationen
är att det inte finns någon intelligent Gud.
Problemet är väl illustrerat i Figur 4.1 där orienteringen av alla diagrammen
är sådan att ljuset kommer in i ögat från höger sida mot vänster. Evolutionister
föreslår tre problem. Först, som tidigare nämnts, är stavarna och kottarna djupt
begravda i näthinnan med sina ljuskänsliga ändar som vänds bort från ljuset
och in i det mörka pigmentepitelet. Notera särskilt Figur 4.1 D, där huvudkroppen (kärnan, osv.) i stången eller kottarna är åt höger, medan de ljuskänsliga skivorna är åt vänster, några begravda i pigmentepitelet. Detta omvända
arrangemang anses vara ungefär som att vända en övervakningskamera mot
en vägg istället för mot ett öppet område. För det andra ligger det komplicerade
nervcellskiktet i näthinnan mellan det inkommande ljuset och de ljuskänsliga
stavarna och kottarna. Varför inte placera de ljuskänsliga delarna av stavarna
och kottarna mot ljuset (på den högra delen av näthinnan i Figur 4.1 C), så att
inkommande ljus från linsen slår dem först utan att behöva gå igenom alla
dessa nervceller? Närvaron av alla nervceller på insidan av skiktet av stavar
och kottar är också orsaken till det tredje problemet. Informationen dessa nervceller process måste komma ut ur ögat och detta görs med hjälp av synnerven.
På den plats där den nerven går genom näthinnan finns det inga stavar eller
kottar och det leder till en blindfläck där vi inte kan se. Den är märkt “Optisk
skiva” i Figur 4.1 A. Det är motiverat att om ögat hade utformats uppfattningsvis skulle arrangemanget av skikten av retina ha blivit omvänd från det föreliggande arrangemanget. Således skulle nervcellskiktet och nerven ligga
bakom stavarna och kottarna och det skulle inte vara nödvändigt för en
blindfläck.
I vissa djur som bläckfisk och många enklare djur, är näthinnan inte omvänd. De använder olika typer av ljusavkännande celler och dessa celler pekar
med sin ljuskänsliga del mot ljuset. Hos ryggradsdjur (fisk, amfibier, reptiler,
fåglar och däggdjur), inklusive du, är retinas allt vad många evolutionister
anser vara inverterade eller omvända.
Men när du vet lite mer om fysiologin och detaljer om hur det avancerade
ögat hos ryggradsdjur fungerar, blir det uppenbart att den inverterade näthinnan
är en mycket bra design, och ett antal evolutionister stöder denna slutsats. 53
Invändningen att nervcellerna ligger framför stavarna och kottarna lindras väldigt mycket i det viktigaste området i ögat där vi gör vår mest akuta tittande.
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Den regionen, som heter syngrop (Figur 4.1 A, B), har några trettio tusen kottar
som ger den skarpa visionen du använder när du läser dessa ord. Där är nervcellerna och deras fibrer speciellt små och fibrerna strålar bort från den regionen som lämnar syngrops kottar mer öppna för direkt ljus som kommer från
linsen (Figur 4.1 B). Andra nervfibrer och sällsynta blodkärl i syngrop området
går runt det och undviker alltså blockering av inkommande ljus. Ögonen är
konstruerat för att ge en skarp bild precis där det behövs Dessutom är nervcellerna och fibrerna inte så mycket av en obstruktion till inkommande ljus. Om
du tar bort det mörka pigmentepitelet från näthinnans baksida, vad som blir
kvar, vilket inkluderar stavarna och kottarna och nervcellskiktet, “nästan perfekt genomskinligt.”54 Dessutom har några långa celler beskrivits som verkar
överföra ljus från näthinnans insida direkt till stavarna och kottarna. Blindfläcken i ögat verkar inte vara den största hinder. Det är svårt att hitta, och de flesta
av oss är inte ens medvetna om dess existens. Den är belägen vid sidan, och
ett öga kompenserar för den andra blinda fläcken.
Det verkar finnas en mycket bra anledning till att näthinnan är inverterad,
och det beror på de speciella näringsbehoven hos stavarna och kottarna. Dessa
speciella celler är bland de mest aktiva i vår kropp och ersätter hela tiden sina
skivor; förmodligen för att upprätthålla en ny fyllande av proteinmolekylerna
som detekterar ljus. En enda stavcell kan ha nära tusen skivor; många mer än
illustrerade i Figur 4.1 D. Studier på rhesusapa visar att varje stav producerar
åttio till nittio nya skivor per dag och det är nog ungefär detsamma för människor. (Parentetiskt kan vi notera att denna takt är långsam jämfört med de
två miljoner röda blodkropparna vi producerar i våra kroppar varje sekund!)
Skivorna utvecklas i området av stav eller kotte celler som ligger nära kärnan
och bortskaffas i slutet som är intimt associerad med pigmentepitelet. Det epitelet absorberar de gamla skivorna och återvinner några av sina delar till staven. Av flera anledningar leder separation av näthinnan från pigmentepitelet
till blindhet, varför denna anslutning är nödvändig. Precis på utsidan av pigmentepitelet är det koroidea blodtillförselskiktet (Figur 4.1C), som ger pigmentepitel med några av de näringsämnen som behövs av de aktiva stängerna
och kottarna när de tillverkar flera skivor.
Om vi vänder näthinnan, som vissa evolutionister föreslår att Gud borde
ha gjort, verkar det som om vi skulle få en visuell katastrof. Skivorna av
stavarna och kottarna skulle vända in i ljuset, men vad skulle utföra den
essentiella funktionen hos pigmentepitelet vid absorption av de gamla
skivorna? Stavar och kottar tar ingen semester; de producerar cirka tio
miljarder skivor per dag i båda av våra ögon. Dessa skulle samlas i den
genomskinliga glaskroppen i ögat (Figur 4.1 A) och deras stora antal snart
skulle försämra vår förmåga att se. Stavarna och kottarna skulle också vara
109

naukaob_svedski_Layout 1 12/10/2018 11:17 PM Page 110

utan det nödvändiga pigmentepitelet och blodtillförseln av koroidea som
behövs för att ersätta skivorna, så skivbyte systemet inte skulle fungera alls.
Om vi under denna typ av överenskommelse bör försöka tillhandahålla
skivans ändar av stavarna och kottarna pekade mot ljuset med deras
nödvändiga pigmentepitel och koroidea blodtillförselskikt, skulle dessa skikt
ligga på insidan av skiktet av stavar och koner. Med andra ord skulle de
ligga närmare ögas centrum än resten av näthinnan. Som ett resultat måste
det ljus som kommer in i ögat först försöka gå igenom det blodgivande
koroidea skiktet innan de når de ljuskänsliga skivorna. Blodblödning i
näthinnan är extremt försvagande och illustrerar hur störande blod kan vara
för den visuella processen. Pigmentet i pigmentepitelet som absor berar ljus
skulle också vara i vägen och skulle bidra ytterligare för att slutföra blindhet.
Lika som att spela tennis med mogna tomater är det här inte en bra idé!
Sättet näthinnan nu arrangeras verkar vara en mycket bra design som ger
mycket aktiva stavar och koner av avancerade organismer med blod utbudet
och näringsämnen de behöver. Förutom det är det svårt att argumentera med
framgång; ögat fungerar väldigt bra! Om, som en del evolutionister tyder på,
ögat är så dåligt utformade, och om som andra föreslår ögat kan utvecklas i
en blinkande, varför inte naturligt urval gav ett bättre öga för länge sedan?

Den mänskliga hjärnan
Var och en av cellerna i vår kropp, som vi har många trillioner, har mer än
tre miljarder DNA-baser. DNA: n i varje cell, om den sträcktes ut, skulle vara
ungefär en meter (3 fot) lång. Faktum är att om allt DNA i den genomsnittliga
människan sträcktes ut, skulle det sträcka sig från jorden till Jupiter och tillbaka
mer än 60 gånger. En sådan komplexitet som ses i våra celler sväller emellertid
i obetydlighet jämfört med våra hjärnor. Många anser att hjärnan är den mest
komplexa strukturen vi känner till i universum.
När det gäller levande organismer står mannen på toppen. Inte på grund av
våra kroppar, det är varken det starkaste eller det största; men för att vi har
hjärnor som överstiger alla andra levande saker. Vi kan, inom gränser, manipulera alla andra varelser, för att inte säga någonting om vår förmåga att förstöra deras miljö och vårt också!
Var och en av våra hjärnor består av cirka hundra miljarder nervceller (neuroner) som är förbundna med varandra genom en nästan otroligt 400 tusen kilometer (248 000 mil) nervfibrer. Dessa fibrer grenar ofta upprepade gånger
då de ansluter till andra nervceller. En stor nervcell kan ansluta till så många
som sex hundra andra nervceller med några sextio tusen anslutningar. Det totala antalet anslutningar i hjärnan uppskattas konservativt till 100 miljoner
gånger en miljon, vilket är samma som 100 tusen miljarder (1014). Sådana stora
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mängder är svåra att föreställa sig. Det kan hjälpa om vi inser att i en enda kubikmillimeter av huvuddelen av hjärnan (cortex av cerebrum), där cellerna är
särskilt stora, finns det uppskattningsvis 40 000 nervceller och en miljard anslutningar. Vi upptäcker att hjärnan är mycket mera än många anslutningar
som vi har i en dator. Hjärnan kan flytta runt olika användningsområden och
växa där var mera hjärnkraft behövs.
En kastby av mental och koordinerande aktivitet fortsätter i våra hjärnor
som förändringar i elektrisk laddning reser längs nervfibrerna som leder impulser mellan celler. Minst trettio olika typer av kemikalier, och förmodligen
många gånger mera, används för att överföra impulserna vid kontakt från en
nervcell till en annan. Det här är häftigt, eftersom dessa olika typer av kemikalier måste tilldelas till rätta anslutningar. Vi börjar bara lära oss om hjärnans
invecklingar, och vi finner det svårt att tänka på det organ som vi gör vårt tänkande! Den stora frågan som hjärnan ställer till evolutionen är, kan alla dessa
hundra tusen miljarder kopplingar någonsin få mönstret att ansluta rätt sätt
med bara rättvisa och fel slumpmässiga förändringar som går genom den mycket långsamma och mödosamma processen med naturligt urval? Det är inte
alls klart att människans unika mentala förmågor ger evolutionärt överlevnadsvärde, eftersom babians verkar överleva mycket bra utan dem. Flera ledande
tanke ledare har undrat om det.55 Stephen Hawking uppriktigt påstår “Det är
inte klart att intelligens har mycket överlevnadsvärde. Bakterier gör det bra
utan intelligens …”56 Kanske ingen evolutionär process skapade våra hjärnor.
Darwin, som bodde i England, hade en bra vän och supporter i USA, den
noterade Harvard botanisten Asa Gray. Darwin delade ibland några av hans
djupare känslor med Gray, som själv var sympatisk för evolutionen men trodde
mycket på en Gud som var aktiv i naturen.57 I ett brev till Gray, Darwin anför
att ”jag minns väl den tidpunkt då tanken på ögat gjorde mig kall i hela kroppen, men jag har kommit över detta skede av klagomål, och nu små obetydliga
uppgifter om struktur gör mig ofta mycket obehagligt. Synen av en fjäder i en
påfågel svans, när jag stirrar på det, gör mig sjuk!”58
Varför skulle fjädern av en påfågel göra Darwin att känna sig sjuk? Jag kan
inte svara på den frågan med säkerhet, men jag misstänker att få kan reflektera
över den invecklade designen och i synnerhet skönheten hos en påfågels iriserande svansfjäder, utan att undra om det inte är resultatet av någon form av
design. Dessutom, varför vi uppskattar skönhet, njuter av musik, eller inser att
vi existerar? Detta väcker frågan om ursprung på en annan nivå - det som är
av våra mystiska tankar. I den extremt komplexa en och ett halvt kilo hjärnan
är det fantastiska faktumet att här är platsen för “vem jag är.” Hur blev de
många anslutningarna i hjärnan programmerade så att vi kan tänka logiskt (vi
hoppas att de flesta av oss tänker rakt!), Ha nyfikenhet att ställa frågor om vårt
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ursprung, lära sig nya språk, skapa matematiska teorem och komponera opera?
Ännu mer utmanande för en naturalistisk världsutsikt är frågan om vår valmöjlighet och egenskaper som moraliskt ansvar, lojalitet, kärlek och en andlig
dimension. Partikelfysikern, Cambridge University-administratören och den
anglikanska prästen, John Polkinghorne, uttrycker bekymmer av många. Med
hänvisning till den fysiska världen säger han att “jag kan inte tro att vår förmåga att förstå sin konstiga karaktär är en nyfiken spin-off från våra förfäder
som måste undvika sabeltandade tigrar.”59
Debatten om sinnet fokuserar ofta på arten av det gåtfulla fenomenet medvetande, vilket är den självmedvetenhet vi alla har; med andra ord, känslan av
att vi existerar. Denna medvetenhet verkar intimt relaterad till vår förmåga att
tänka, vår nyfikenhet, våra känslor, vår dom och andra fenomen av det medvetna sinnet. Är medvetandet som vi har, bevis på en verklighet utöver en
enkel mekanistisk (naturalistisk) förklaring; eller är medvetandet helt enkelt
ett rent mekaniskt system som är väldigt komplicerat? Kampen mellan dessa
två synder har förekommit i århundraden och hänför sig ofta till huruvida
mekaniska förklaringar, som utesluter Gud, är tillräckliga för att förklara all
verklighet.
De som försvarar uppfattningen att medvetandet är ett rent mekanistiskt fenomen tyder på att det inte finns något särskilt medvetande. Faktum är att det
inte ens existerar. Det är bara en stor mängd enkel aktivitet. Under de senaste
åren har vissa betonat analogi som kan dras mellan en dator och hjärnan. Några
nonchalanta jämförelser undviker någon skillnad mellan de två. I själva verket
hjärnan är en dator gjord av kött,60 och rudimentära enheter som termostater
har övertygelser!61 En sådan förenklad reduktionism motverkas av tankeledare
som Nobelpristagaren Sir John Eccles som han kommenterar att ”man kan ...
minns gripande frågan genom datorälskare: På vilket stadium av komplexitet
och prestanda kan vi komma överens om att ge dem medvetande? Barmhärtighet behöver denna känslomässigt laddade fråga inte besvaras. Du kan göra
vad du tycker om med datorer utan att ha svårigheter att vara grymma!”62 Den
berömda matematik-kosmologen Roger Penrose vid Oxford University kommenterar att “medvetenhet verkar åt mig vara ett så viktigt fenomen som jag
helt enkelt inte kan tro att det bara är något” oavsiktligt “uppenbarat av en
komplicerad beräkning. Det är fenomenet där universumets existens är känd.”63
Det verkar inte finnas något om vetenskapens lagar som säger att vi borde
ha medvetenhet.64 Medvetenhet är något som undanröjer aktuell analys; vi finner det inte som en karaktär av materia. Förekomsten av medvetande pekar på
en verklighet utöver vår vanliga mekanistiska förståelse.
Vi behöver dock inte förlita oss på medvetandets fenomen för att dra slutsatsen att en ändamålsenlig planering är nödvändig för våra sinnen. Jämförelse
av hjärnan med datorer stärker bara bevis för en designer Gud, eftersom vi
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alla vet att datorer inte bara händer att organisera sig själv. De produceras
genom avsiktlig design med förkunnande som leder till korrelerad
komplexitet. Samma sak kan sägas för våra extremt komplexa hjärnor. Det
finns tusen gånger så många anslutningar i vart och ett av våra hjärnor som det
finns stjärnor i vår galax. Det sträcker sig trovärdighet till att ens föreslå att
en sådan organiserad församling härstammar bara som en följd av en
olyckshändelse. Hur kan någon slumpmässig process ge något nära denna
omfattning av komplexitet; Dessutom är det naturliga urvalet skadligt för
utvecklingen av system med ömsesidiga beroende delar. Dessutom innehåller
den hjärnan för det mesta sinnen som behandlar och integrerar information
snabbt och extremt bra.

Den långa sökningen efter en evolutionär mekanism
Hur förklarar evolutionister ursprunget av komplexitet? I två århundraden
har de letat efter en evolutionsmekanism. En idé efter en annan har föreslagits
(tabell 4.1), men för närvarande finns det ingen modell som allmänt överenskommits, särskilt det finns ingen realistisk modell för att förklara ursprunget
för komplexitet. De flesta forskare är överens om att utvecklingen har skett,
Tabell 4.1. DEN LÅNGA SÖKNINGEN EFTER EN EVOLUTIONÄR MEKANISM
BETECKNING OCH DATUM

HUVUDSAKLIG FÖRESPRÅKARE

KÄNNETECKEN

Lamarckism (1809-1895)

Lamarck

Användning medför utveckling
av nya egenskaper som blir
ärftliga.

Darwinism (1859-1894)

Darwin, Wallace

Små förändringar, påverkas av
naturligt urval, vilket orsakar
överlevnad av de lämpligaste.
Arv av gemmules.

Mutationer (1894-1922)

Morgan, de Vries

Betoning på större mutations
förändringar. Naturligt urval är
inte lika viktigt.

Modern Syntes
(neo-Darwinism)
(1922-1968)

Chetverikov, Dobzhanky,
Fisher, Haldane, Huxley,
Mayr, Simpson, Wright

Ena attityd. Förändringar i
populationer viktiga. Små mutationer agerade genom
naturligt urval. Förhållande till
traditionell klassificering.

Diversifiering
(1968-närvarande)

Eldredge, Gould, Grassé,
Henning, Kauffman,
Kimura, Lewontin,
Patterson, Platnick

Flera motstridiga idéer. Otillfredsställelse med modern
syntes. Betoning på kladistiks.
Sök efter en orsak till komplexitet.
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men en tillfredsställande förklaring av hur de olika systemen av avancerade
organismer utvecklas är fortfarande att föreslås. Vissa traditioner klamrar sig
på Darwins uppfattning om att det naturliga urvalet av de starkastes överlevnad är adekvat. Andra föredrar mer rena chansmodeller. Vissa känner att
evolution fortskrider med små förändringar, medan andra tror på större hopp,
men dessa hopp skulle kräva en mängd förlorade mutationer på en gång. Fortfarande andra argumenterar för de kriterier som används för att bestämma evolutionära relationer. Den mer stringenta metodiken för kladistiks, som särskilt
anser unika egenskaper, får ett betydande godkännande. Men som vi kommer
att diskutera i nästa avsnitt är kladistiks inte alls en evolutionsmekanism, det
är bara ett sätt att testa hypoteser om relationer. Som tidigare nämnts, ger datorsimulerade försöks att förklara komplexitet inte någon realistisk representation av vad som finns i naturen.
Evolution är den bästa modellen vetenskapen kan komma ifrån om du kommer att utesluta Gud, men den kommer långt ifrån trovärdighet. Uthållighet
evolution har visat är mycket lovvärt, men efter två århundraden av en väsentligen fruktlös sökning verkar det som om det är dags för forskarna att ta allvarlig hänsyn till icke-naturalistiska alternativ. Planering för livet av någon
resonemangintelligens som Gud verkar nödvändigt att förklara vad vetenskapen ständigt upptäcker.

Avslutande kommentarer
Avancerade organ ger oss många exempel på komplexa system med ömsesidiga delar. Naturligt urval utgör ett problem för utvecklingen av dessa system.
Medan naturligt urval kan eliminera svaga avvikande typer, kan den inte planera för att gradvis utveckla de olika delarna som krävs för komplexa system.
Naturligt urval är begränsat till omedelbar framgång i överlevnad. Som sådan
är det också förväntas att eliminera de olika nya delar av gradvis utvecklas
komplexa system med ömsesidigt beroende delar. Dessa nya extra delar skulle
vara meningslöst och besvärliga hinder tills alla nödvändiga delar var närvarande för att ge ett fungerande system med några överlevnadsvärden. Organismer med värdelösa extradelar skulle förväntas ha mindre överlevnadsvärde
än de som är utan. Därmed verkar det som att Darwins system för överlevnad
av de lämpligaste stör faktiskt den evolutionära utvecklingen av komplexa system.
De flesta biologiska system är komplexa, men ögat och hjärnan är exempel
på organ som är extremt komplexa. Det verkar inte som att någon av dessa
organ skulle ha utvecklats utan intelligent planering. Detta är vetenskapliga
data som gynnar tanken att det finns en Gud.
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Kapitel 5

Så lite tid för allting
Ledarna i vetenskap, som talar ex cathedra, bör sluta
polarisera sinnen hos elever och yngre kreativa forskarna
med påståendet för vilka tro är det enda beviset.1
Hubert P. Yockey, molekylärbiolog

Hur fort var det förflutna?
Den märkliga lukten av svavelångor skakade besättningen på fiskefartyget
Isleifur II när det åkte tyst i Nordatlanten söder om Island. I det svaga ljuset
av den brutna gryningen den 14 november 1963, rök dök upp på den södra horisonten. En kontroll för radiomeddelanden indikerade att det inte fanns någon
S.O.S. meddelande. Båten började rulla i ett ovanligt mönster, och när kaptenen skannade horisonten med kikaren, såg han att svarta utbrottskolumner som
steg ut ur havet bara en kilometer bort. Fartygets besättningsmedlemmar som
var från Island, där vulkanaktivitet nästan är ett sätt att leva, misstänkte omedelbart att en undervattensvulkan stod upp från botten av havet. De råkade navigera över den vulkaniskt aktiva mid-Atlantiska nock som här låg bara en
knapp 100 meter under havets yta.
Hela dagen fortsatte störningen när aska, ånga och rök steg upp i luften,
medan stenar och blixtar kunde ses nedan. Fem dagar senare hade en ö sex
hundra meter lång bildat precis ovanför, där tidigare fiskar simmade fria i det
öppna havet. Den nya ön, som till sist växte till en diameter av två kilometer,
fick namnet Surtsey efter den mytologiska jätten Surtur. Senare när utredarna
kollade ut ön blev de förvånade över hur gammal ön såg ut. På bara fem månader hade en stor mogen strand och klippan bildats av vågåtgärder. En forskare kommenterade: “Vad som annars kan ta tusentals år ... kan ta några veckor
eller till och med några dagar här.
“På Surtsey var det bara några månader som var tillräckligt för ett landskap
som skulle skapas, vilket var så varierat och moget att det nästan var obegripligt.”2
På vår vanligtvis lugna jord verkar händelser som skapandet av Surtsey för
att påminna oss om att ibland saker händer mycket snabbt. Frågan “Hur fort
var det förflutna?” har drivit en kontrovers som har fullföljts i två århundraden.
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Vissa har ansett stora katastrofer som mycket viktiga medan andra väsentligen
ignorerar dem.

Två motsatta åsikter: katastrofism och uniformitarianism
Kontroversen mellan uniformitarianism och katastrofism3 har historiskt
varit nära associerad med Gud frågan i vetenskapen. Katastrofismen refererar
till storskaliga snabba händelser och innebär att jordskorpan har formats huvudsakligen av dessa fasansfulla händelser. Uniformitarianism innebär att jordens jordskorpa har formats huvudsakligen av många små, långvariga
händelser som är mer typiska för dagliga geologiska processer. Katastrofismen
passar bättre med det bibliska konceptet av en stor katastrofal översvämning
och med en Gud som inte är begränsad av tiden. Uniformitarianism passar
bättre med de föreslagna åren av geologiska åldrar och den tid som behövs för
en långsam, gradvis utvecklingsprocess.
Katastrofism har tagits emot väl under större delen av mänsklighetens historia. Under medeltida tillfällen avtog intresset lite, även om araberna följde
noga Aristoteles, som mycket trodde på katastrofer. Intressen förnyades i västvärlden under de revolutionerande renässans- och reformationsperioderna och
den bibliska översvämningen var den katastrofala händelsen som förklarade
intressanta geologiska egenskaper, som fossiler av djur som normalt bor i
havet, som var hittat höga i Alperna. Men för länge uppträdde några viktiga
motståndare i horisonten.
För två århundraden sedan, den skotska geologen James Hutton, känd för
att vara kontroversiell, publicerade en berömd bok med titeln Theory of the
Earth. Boken försvarade uniformitarianism när han betonade vikten av långsamma geologiska förändringar under långa perioder. Hans starka natur tillvägagångssätt (ingen Gud inblandade) noteras som han hävdar att inga
befogenheter ”som ska användas som inte är naturligt att hela världen, inga
åtgärder för att bli antagen av utom de som vi känner till principen, och inga
extraordinära händelser till påstås för att förklara ett vanligt utseende.” 4 Han
avslutar boken med sin berömda frasen ”vi finner ingen spår av en början inga utsikter till ett slut.”5 Detta begränsar påstående var ett djärvt skymf mot
den då rådande bibliska tanken att Gud var skaparen, och att han hade skapat
i sex dagar för några tusen år sedan. Dessutom satte den undan den stora katastrofala översvämningen som beskrivits i Bibeln och som godkändes av flera
ledande geologer i England. I denna kontroversiella atmosfär uppträdde en
annan bok som snabbt skulle bli den mest inflytelserika geologiboken som någonsin skrevs. Det skulle inte bara revolutionera geologin, det skulle också
djupt förändra vetenskapligt tänkande som helhet.
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Principles of Geology skriven av Charles Lyell publicerades första gången
1830. Det var mycket framgångsrik, så småningom gå igenom 11 upplagor
Starkt stödja för uniformitarianism, förespråkade den permanenta effekterna
av långsamma, gradvisa förändringar. I mitten av århundradet uniformitarianism blev den dominerande vyn i intellektuella kretsar när katastrofism
krympt. Lyells bok var en av Charles Darwins “mest värdefulla ägodelar”6
under hans episka världsomspännande upptäckt resa ombord på HMS Beagle.
De långa geologiska åldrarna som föreslagits av boken gav en del av den tid
som behövs för Darwins långsamma evolutionära förändringar.
Lyell var utbildad som advokat och en del av hans boks framgång kan hänföras till hans skicklighet när han presenterade sina åsikter. Detta illustreras i
ett brev han skrev till sin vän och supporter George Poulett Scrope. “Om vi
inte irriterar, som jag fruktar att vi gör ... ska vi bära allt med oss. Om du inte
triumferar över dem, men komplimanger befrielsen och glansen i nuvarande
ålder, kommer biskoparna och de upplysta helgon att förena oss med att försmå
både de gamla och moderna fysiska teologerna [katastrofer]. Det är bara dags
att slå till, så gläd dig över att syndare som du är, Q. R. [Quarterly Review] är
öppen för dig ... Om Murray [utgivaren av Lyells bok] måste driva mina volymer och du använder geologi av Q. R, kommer vi att kunna på en kort tid
arbeta en hel förändring i den allmänna opinionen.”7 Som Lyell hade hoppats,
åstad han hela sin förändring, åtminstone i det geologiska samhället. För drygt
ett sekel tolererades inte katastrofala tolkningar.
Medan både Hutton och Lyell motsatte sig bibliska modellen för ursprung
och de står inför en hel del motstånd från religiösa fraktioner verkar varken ha
förnekat Guds existens. Hutton kännetecknas av att han faktiskt är en “fromma
man med konservativa åsikter,”8 och definierar Gud som “det Sinne som bildade materia av denna jordglob.”9 Lyell kan ha varit benägen mot deism,10
men han verkar ha trott på en Gud som var lite mer engagerade. Han accepterade vissa aspekter av evolutionen men trodde att människan hade en särskild
status i skapelsen och “förnekade alltid att mänskligheten kunde ha utvecklats
från apa liknande varelser.”11 Dessutom är Lyell rapporterad som “rädd för att
förlora all beröring med Jehova [Gud] om han följde Darwin till vad som tycktes vara hans bitter ände.”12
Vid sekelskiftet långa tider antagna för uniformitarianism och evolution var
fast etablerad och katastrofism blev typ av ett fult ord i det vetenskapliga samfundet. Men allt var inte bra. Några saker som observerades i stenarna var inte
överens med det rådande etos av långsamma förändringar som inte möjliggjorde stora katastrofer. I det sydöstra kvartalet av staten Washington finns en
fantastisk utplånad region som består av cirka 40 000 kvadratkilometer stora
butter och vida kanjoner skär i hård vulkanisk sten. Högar av strömgrus på
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olika nivåer och resterna av hundratals gamla vattenfall, några så höga som
100 meter (300 fot) höga med stora eroderade djupa pooler vid deras bas, vittnar om en högst ovanlig förflutna. Hur kunde detta landskap, som kallas Channeled Scabland någonsin utveckla? Den oberoende sinnad geologen J. Harlen
Bretz började studera detta område och hade en uppfattning som var så upprörande för den tiden att det ledde till en kontrovers som varade i 40 år. Bretz
skämmade bort sig i katastrofismens föråldrade kätteri!
1923 publicerade Bretz sin första vetenskapliga rapport om området13 men
avslöjade inte hans misstankar om en stor katastrofal översvämning; tyder bara
att ofantliga mängder vatten var inblandade Senare det året i en andra publikation14 föreslog han att en kortlivad katastrofal översvämning hade eroderat
kanalerna och deponerat de enorma grusstavarna. Detta var uppenbar katastrofism; Det var i samma kategori som skapandet nu befinner sig i de flesta vetenskapliga kretsar - helt oacceptabelt. Det geologiska samhället haft att göra
med denna unga uppkomling som föreslog idéer farligt nära den bibliska översvämningen.15 Att anta Bretz idéer innebar att man återvände till katastrofismen
av “de mörka åldrarna ... Det kunde inte, det får inte tolereras.”16
Bretz, som var professor i geologi vid University of Chicago, blev föremål
för fokuserade övertalning ansträngningar från geologiska samhället. Deras
vänliga kollega, som fortsatte att publicera i ett katastrofalt läge, behövde omvandling. Han var inbjuden att presentera sina synpunkter till Geological Society i Washington, DC. För att motsätta honom “hade en veritabel falang av
tvivlare samlats för att debattera översvämnings hypotesen.”17 Efter Bretz presentation, fem forskare från det prestigefyllda United States Geological Survey
presenterade alternativa förklaringar som effekten av is och andra långsamma
processer. Otroligt, två av motståndarna hade inte ens besökt Channeled
Scabland! Tydligen ändrade ingen på mötet sina tankar. När det gäller Bretz
själv, fortsatte han sin forskning med en katastrofal smak samtidigt som den
motsatte sig fortsatt motstånd. I Bretz ord måste hans ”kätteri försiktigt men
bestämt stämplat ut.”18 Därefter har geologer hittat bevis för en stor gammal
sjö som har sannolikt tjänat som källa för vattenmassorna som strömmade
Chan- neled Scabland,19 och spänningarna började minska när allt fler
geologer er- kände att Bretz förklaring var den rätta.
Så småningom data från klipporna vann. År 1965 International Association
for Quaternary Research organiserade en geologisk studieresa till området för
att se bevisen. I slutet av resan fick Bretz, som inte kunde delta, ett telegram
från deltagarna som gav honom sina hälsningar och avslutade med meningen:
“Vi är nu alla katastrofister.”20 Några år senare fick Bretz Penrose Medal, som
är USA: s mest prestigefyllda geologiska utmärkelse. Katastrofismen hade
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vunnit och så hade Bretz. Denna nutida “Noah” och hans likaledes oönskade
översvämning hade blivit rättfärdigad.
I mitten av det tjugonde århundradet började några dristiga själar föreslå
andra katastrofala händelser för att förklara bergarterna och de fossiler de innehöll. Vi kan tacka dinosaurier för coup de grâce för strikt uniformitarism.
Hur kunde dessa jättar alla försvinna? Många idéer har föreslagits; en vetenskaplig artikel listade 40 möjliga skäl som sträcker sig från dumhet till en förändring i gravitationskonstanten.21 Sedan 1980 Nobelpristagare Louis Alvarez,
från Berkeley Campus vid University av California och andra, 22 föreslog att
den ovanligt utbredd förekomst av elementet iridium i avlagringar på toppen
av den Cretaceous perioden (dvs toppen av mesozoiska i figur 5,1) kom från
en asteroid som avlivade av dinosaurierna. Denna häpnadsväckande idé var
speciellt populär bland de offentliga medierna och geofysikerna, men andra
grupper av forskare, särskilt paleontologer som studerar fossiler, hade en stark
reservation. Några ifrågasatte asteroidtolkningen eftersom vissa dinosaurier
tycks försvinna tidigare i de fossila lagren och det fanns bevis för utbredd vulkanaktivitet, globala bränder eller en temperaturökning som kan förklara dinosaurens bortgång.23
Detaljer fortsätta att debatteras, men dörren till katastrofala tolkningar har
svängt vidöppen. Denna förändring har karakteriserats som “ett stort filosofiskt
genombrott,”24 och det möjliggör möjligheten att känna igen katastrofer genom
sten rekord. Det är bekräftat att “den stora rollen som stora stormar genom
hela den geologiska historien blir alltmer erkänd.”25 En annan geolog talar om
“extrema händelser ... med storheter som är så stora och förödande att de inte
har, och förmodligen inte kunde, observeras vetenskapligt.” 26 Katastrofismen
har gjort en stark återkommande, men det är inte den klassiska katastrofismen
för två århundraden sedan där den bibliska översvämningen var en dominerande geologisk faktor. För närvarande betraktas många typer av katastrofala
händelser, men mycket tid antas ofta ha ägt rum mellan dem. Termen neokatastrofism (ny katastrofism) får acceptans som ett sätt att identifiera denna nya
typ av katastrof.
Viktigare är den lektion vi kan lära av dessa förändringar i tolkningar. I årtusenden accepterade tänkare katastrofer som en vanlig del av jordens historia.
Sedan i över ett sekel blev katastrofer praktiskt taget utrotade från geologiska
tolkningar. Förändringar måste tolkas som gradvis och inom ramen för nuvarande aktiva processer. Nu är stora katastrofer igen välkomna. Ibland kan äldre
avvisade idéer visa sig vara korrekta trots allt!
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Figur 5.1. Stora uppdelningar av den geologiska kolumnen till vänster och exempel på
några representativa organismer till höger. Observera den skarpa kontrasten mellan prekambrian som har få små organismer och den fanerozoikum ovanför som har en stor
mängd stora organismer.
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Den geologiska kolumnen – vad är det?
Det finns ingen plats där man kan leta i berglager av jorden och hitta en
hög kolumn som är den geologiska kolumnen. Den geologiska kolumnen är
mer som en representation eller en karta, ofta i ett slags vertikalt kolumnformat.
En liten del av ett geologiskt lager staplat ovanpå ett annat illustreras, vilket
visar ordnings- och huvudavdelningarna av de utbredda bergskikten som finns
över jordens yta. Kolumnens lägsta lager, som skulle ha deponerats först, är
längst ner och den senaste på toppen. Den geologiska kolumnen har spelat en
viktig roll i disputationer om Gud och tid.
Som vanligt vid naturstudiet är bilden mer komplicerad än vad som först
framstår och vad våra sinnen tenderar att tänka på. Ofta saknas många delar
av den geologiska kolumnen i något ställe; vi kan berätta att de saknas eftersom
vi hittar dem på andra platser. Den totala geologiska kolumnen sammanställdes
genom noggrann jämförelse mellan stenarna och i synnerhet de fossiler som
finns i dem, från en plats till den andra. Figur 5.1 ger en bred översikt över
den geologiska kolumnen och några av de karakteristiska fossiler som finns
på olika nivåer. Figurerna till vänster i Figur 5.3 representerar de allmänt accepterade geologiska åldrarna, men det finns allvarliga utmaningar för dessa.
Vi kommer att överväga en av dem i slutet av detta kapitel. Det finns förmodligen ingen plats på jorden med en komplett geologisk kolumn, men huvuddelarna är väl representerade på många ställen.
En av de kolossala realiteterna i den geologiska kolumnen är den ganska
skarpa kontrasten i fossiler mellan de lägre prekambriska skikten och de övre
fanerozoikum (se figur 5.1). Endast sällsynta små, vanligen mikroskopiska organismer finns i den nedre delen, varvid avancerade väsentligen är begränsade
till den övre delen. Denna kontrast är inte vad som förväntas av gradvis utveckling och kommer att diskuteras senare. Man ser också en måttlig trend
mot att öka organismernas komplexitet, eftersom man går upp genom den fanerozoikum delen, och evolutionister ser detta som starka bevis på evolutionärt
framsteg genom miljontals år.
Vissa kreationister tolkar den geologiska kolumnen som representerar repetitiva skapande händelser under långa åldrar; medan andra ser den bibliska
översvämningen som en stor snabb, katastrofal händelse som är ansvarig för
en stor del av den geologiska kolumnen. Dessa tolkar den lilla trenden i ökande
komplexitet av fossiler när man går upp genom den geologiska kolumnen som
reflekterar graden av begravning av den ursprungliga fördelningen av organismer före den översvämningen.27 Andra kreationister nekar någon giltighet
till ordningen i den geologiska kolumnen;28 och några av deras försök att upphäva det har visat sig vara felaktiga.29
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Så lite tid i den geologiska kolumnen för livets ursprung
Evolutionister är mycket beroende av mycket tid för de mycket osannolika
händelserna de postulerar. Detta beroende är väl illustrerat av det berömda citatet av nobelpristagaren George Wald, som med hänvisning till två miljarder
år för livets ursprung, säger: “Med tanke på så mycket tid blir det “omöjliga”
möjligt, det möjliga sannolika, och det troliga är nästan säkert. Man måste bara
vänta: tiden själv utför miraklerna.”30 Tyvärr för evolutionsmodellen är eons
av tid som det 15 miljarder år som antas universums ålder nästan ingen hjälp
alls när den utvärderas mot vår kunskap om livets kemi och matematisk sannolikhet. I avsnitt 3 pratade vi om den mycket låga sannolikheten att bilda ett
protein eller en liten cell som ges en en-chans händelse. Men om vi hade mycket tid, vilket skulle möjliggöra många försök, verkar detta dramatiskt förbättra
möjligheten till en evolutionär framgång. Men när det gäller livets ursprung
är sannolikheterna så små och tiden som krävs så enormt, att effekterna av miljarder år av geologisk tid knappt kan märkas. Tiden själv utför inte de mirakler
som evolutionisterna förväntar sig. När utvärderas noggrant finner vi att evolutionen har väldigt lite tid jämfört med vad som verkligen behövs. Två exempel på hur lång tid det tar att bara skapa en enda specifik proteinmolekyl
illustrerar detta.
När jag var en grundstudent var en av mina ädla ägodelar boken Human
Destiny av den franska biofysiken Lecomte du Noüy. Boken presenterar ett
antal utestående och utmanande frågor om den traditionella uppfattningen om
människans ursprung. I början av boken diskuterar du Noüy livets ursprung
och lämnar några beräkningar om den genomsnittliga tid som krävs för att producera en specifik proteinmolekyl. I sitt konservativa angreppssätt använder
han siffror som är generösa för evolutions fallet. Med en mängd atomer som
motsvarar antalet i vår jord uppskattar han att det skulle ta 10 242 miljarder år
att producera en specifik proteinmolekyl.31 Nu antas jorden vara mindre än
fem miljarder (5x109) år gammal, och minns att varje siffra i “242” exponent
i “10242” multiplicerar tiden tio gånger. Även om du hade oändlig tid, skulle
du i genomsnitt ha en specifik typ av proteinmolekyl för varje 10242 miljarder
år; men eftersom känsliga proteinmolekyler inte förväntas pågå mycket länge
under primitiva förhållanden, kommer det att vara i huvudsak omöjligt att
samla de många molekyler som behövs. Du behöver mycket proteinmolekyler
för livet. Kanske kan du komma ihåg från tabell 3.1 att den lilla mikroben
Escherichia coli har 4288 olika typer av proteinmolekyler. Dessa olika slag
replikeras många gånger för totalt 2.400.000 proteinmolekyler i en mikrob,
och det finns många gånger fler andra organiska molekyler som behövs också.
Även om detta inte är den minsta organismen vi känner till, vet vi mer om det.
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För den minsta formen av självständigt liv vi känner till behöver vi fortfarande
åtminstone flera hundra olika typer av specifika proteinmolekyler, så en oändlig tid att försöka ackumulera känsliga proteinmolekyler verkar inte vara en
trovärdig lösning. Du kan inte postulera att dessa molekyler skulle ha utvecklats från varandra eftersom reproduktionen ännu inte har börjat. Vi har att göra
med förhållande innan något liv har inträffat. Dessutom måste du få alla dessa
molekyler på samma plats. Som en illustration, om du har alla delar av en bil
spridd över jorden, efter billioner år, kommer de inte ha monterat sig på samma
ställe för att göra en bil.
Vissa evolutionister påpekar att eftersom organismer har så många olika
typer av proteinmolekyler, var och en av dem bland de många kan tjäna som
den första proteinmolekylen, därför behöver den första typen av proteinmolekyl inte vara så specifik. Det finns två problem med det förslaget. För det första
kan det bara fungera en kort stund i början av livet, för mycket snart i processen
med att organisera livet behöver du en specifik proteinmolekyl för att arbeta
med den första för att ge ett meningsfullt arrangemang som fungerar. För det
andra är proteiner väldigt komplicerade; det totala antalet 32 av möjliga typer
av proteinmolekyler är 10130; och det numret är så stort att chansen att producera någon av hundratals olika typer av specifika proteiner som finns i de enklaste mikroorganismerna är en virtuell omöjlighet. Minns att det bara finns
1078 atomer i det hela kända universum.
En annan senare studie av molekylärbiologen Hubert Yockey 33 av Berkeley
Campus vid University of California ger inte mycket mer uppmuntrande resultat än den som rapporteras ovan av Du Noüy. Yockey frågar lite samma
fråga om hur lång tid det tar att bilda en specifik proteinmolekyl. Han innehåller mer avancerad matematisk information och antaganden, men istället för
att börja från atomer som du Noüy gjorde, tar han bara upp frågan om den tid
som krävs för att montera ett protein från aminosyror som antas vara redan
närvarande. Således, som förväntat, kommer han upp med en kortare tid, men
det är fortfarande extremt lång. Figuren som ges av Du Noüy återspeglar mer
vad som förväntas på en primitiv jord. Yockey föreslår att evolutionens postulerade ursprunglig soppa 34 var storleken på våra nuvarande oceaner och innehöll 1044 aminosyramolekyler.35 Hans beräkningar visar att i den soppen skulle
det ta i genomsnitt 1023 år att bilda en specifik proteinmolekyl. Nu, då jordens
antagna ålder är mindre än fem miljarder år (1010 år), den åldern visar sig vara
10 000 miljarder gånger för kort tid för att producera en specifik proteinmolekyl. Man kan anta att bara av en slump den nödvändiga proteinmolekylen bildas i början av den längre tid, men då du skulle man ha bara en molekyl, och
i genomsnitt skulle en viss typ bildas endast en gång vart1023 år. Geologisk tid
är alldeles för kort.
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Naturligtvis behöver du inte ens har de fem miljarder år som nämns ovan
för det första proteinet att bilda, än mindre för livet ha sitt ursprung på jorden.
Det nuvarande vetenskapliga scenariot föreslår att jorden är 4,6 miljarder år
gammal och ursprungligen var det så varmt att det skulle svalna i över 0,6 miljarder år innan livet kunde börja.36 Enligt vissa forskare antas livet ha börjat
så tidigt som 3,85 miljarder år sedan,37 även om bevisen är diskutabel. Men
många forskare är överens om att, baserat på kolisotopbevis för livet och diskutabelt fossil fyndar, ursprung livet på jorden minst 3,5 miljarder år sedan.
Kolisotopbevis grundar sig på det faktum att levande saker tenderar att välja
något mer av den lättare form av kol (kol-12) över de tyngre former (kol-13
eller 14), och detta val visas i stenar. Dessa resultat kan emellertid orsakas av
förorening av kol som kommer från livet på andra ställen. Att vara generös för
evolution kan vi konstatera att enligt deras förslag skulle det första livet ha
börjat på mindre än en halv miljard år, mellan 4 och 3,5 miljarder år sedan.
Den tiden är bara en tiondel av de fem miljarder år som nämns i våra beräkningar ovan. Men med tanke på de extrema osannolikheterna som beaktas, gör
dessa mindre justeringar knappast någon skillnad ändå. Det är bara inte tillräckligt med tid.
I sådana sannolikhetsstudier kan man alltid föreslå andra antaganden och
villkor för att försöka förbättra chanserna, men när man möter sådana väsentligen omöjliga odds, är det svårt att inte dra slutsatsen att det finns ett verkligt
problem och att alternativ bör övervägas. Ett antal forskare har gjort detta och
föreslagit andra modeller som diskuterades tidigare.38 Dessa är alla otillfredsställande förklaringar eftersom de inte ger någon lösning på samma problem
proteinmolekyler poserar, nämligen de komplexa integrerade specifika krav.
Dessutom är det inte bara proteiner som behöver redovisas, det finns fetter (lipider) och även kolhydrater; men alla dessa är relativt enkla jämfört med DNA
som ger väsentlig information för livet.
I samband med frågan om livets ursprung är de senaste diskussionerna om
identifiering av tidigt liv. Trogna ikoner av de tidigaste liven på jorden har blivit höljt i kontroverser som spelas i ett antal vetenskapliga tidskrifter 39 och på
andra ställen. Vilken vetenskap en gång ansetts vara rena enkla fakta har visat
sig vara väldigt annorlunda. En ledande forskare på detta område kommenterar
på lämpligt sätt att “För varje tolkning finns en lik och motsatt tolkning.” 40
Det visar sig att några av de viktigaste klipporna där det tidigaste livet antas
att inträffa är inte de slag som de hävdades att vara, och fossilerna är bara några
saker som kan se ut som fossiler men är verkligen något annat. Detta senare
problemet har plågat mycket av studien av prekambriska fossiler. Bara några
få resultat är tydligt obestridliga; en forskare rapporterar om nästan 300 olika
arter som är antingen tvivelaktiga eller falska fossiler.41 Detta är inte ett stu128
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dieområde där du vill ytligt acceptera det du läser i den vetenskapliga litteraturen.

Den kambriska explosionen: evolutionens Big Bang?
Antyder bergarternas fossila rekord att livet gradvis utvecklats över 3,5 miljarder år? Inte alls! Som nämnts ovan tror de flesta paleontologer - det vill
säga de forskare som studerar fossiler - att livet uppstod för omkring 3,5 miljarder år sedan. Det fantastiska sak är att för det mesta av den föreslagna tiden
sedan dess finns det praktiskt taget ingen evolutionära framsteg. En antagen
tre miljarder år senare, vilket är fem sjättedelar av evolutionära tid, är de flesta
organismer sammansatta av endast en cell (Figur 5,1). Hela den långa prekambriska tiden visar inte någon signifikant ökning av komplexiteten.
När du går längre upp den geologiska kolumnen, plötsligt när du når den
fanerozoikum delen, kommer du in i vilka evolutionister som kallar den kambriska explosionen (Figur 5.1 och 5.2, Grand Canyon, vänsterpil), där ett stort
antal av de grundläggande djurtyperna plötsligt uppträder. Dessa typer kallas
fyla och representerar de olika stora grupperna i djurriket. Dessa grupper definieras av stora skillnader i deras kroppsplan. Kända exempel på olika fyla är
de för sniglar (mollusker), svampar, sjöstjärnor (pikhinnor) och djur med ryggrad som fisk och du och jag (ackordater).
Vissa evolutionister talar om endast 5 till 20 miljoner år för denna kambriska explosionen 42 men tidsgränserna är dåligt definierade. Proportionellt, om
evolutions tiden var en timme, skulle majoriteten av fossila djurfyla visas på
mindre än en minut. Tidsförhållandet för den kambriska explosionen sätts i
grafiskt perspektiv i Figur 5.3 (svart pil) och Figur 5.1 (lägre svart pil). Samuel
Bowring från Massachusetts Institute of Technology, som är en specialist i sten
tidsbestämming, snett kommentarer: “Och vad jag gillar att fråga några av
mina biologvänner är, hur snabbt kan evolutionen bli innan de börjar känna
sig obekväma?”43 En omfattande studie 44 av fossila distributions rapporterar
att endast tre bestämda djur fyla-kroppsplaner (Cnidaria, Porifera och någon
form av maskspår) förekommer i prekambrien, och dessa är inte djupt nere,
men nära de kambrimska lagren.45 Nitton fossila fyla kroppsplaner uppträder
i kambrian (cirka 50 miljoner år) och endast sex i alla senare geologiska perioder som utgör en halv miljarder år!
Det finns andra explosioner. Några föreslår en liten Avalon Explosion av
sällsynta Ediacran-organismer (Figur 5.1) strax under den kambriska explosionen. Högre upp i de fossila lagren finner vi andra mindre explosioner som
“Paleocen placentaexplosionen”46 av de flesta moderna däggdjursgrupper. Vi
hittar samma situation för de flesta av levande fågelgrupper. Enligt den vanliga
geologiska tidsskalan tog dessa explosioner mindre än 12 miljoner år vardera.
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Figur 5.2 Grand Canyon i Colorado River. Den vänstra pilen pekar på platsen för den
kambriska explosionen. Skikten under pilen är Prekambrian; de ovanför Fanerozoikum.
Den högra pilen pekar på ett antaget gap på 100 miljoner år i den geologiska kolumnen.
Här saknas både Ordovicium och Silur, men underlaget visar lite erosion.

Det är knappast någon tid alls för alla förändringar som föreställde. En art lever
vanligen i fossila fynd från ett till flera miljoner år, så enligt denna bevisning
finns det tid för bara ett tiotal successiva arter för att producera alla de olika
typerna av de flesta levande däggdjur eller fåglar! Reflektera på en sådan kort
tid för utvecklingen av så många olika typer av däggdjur, en evolutionist kommentarer som ”det är klart befängt,”47 och han föreslår någon form av snabb
utveckling som en lösning. Andra evolutionister försöka lösa problemet genom
att föreslå att nya arter knoppande ut från generation fossila arterna vid en tidig
tidpunkt, vilket minskar tiden för en ny art ska visas. Men för att minska tidsparadoxen signifikant måste en enorm mängd väldigt slumpartad gryende postuleras och ett rikligt fossilt rekord av all denna aktivitet förväntas, men nästan
ingen verkar vara där.48 Att försöka förklara dessa explosioner på det här sättet
är definitivt i kategorin speciellt inlägg.
Den svåra problem som evolution står inför, är hur man får flera slumpmässiga mutationer att inträffa på en gång så att den ger överlevnadsvärde för
växande ömsesidigt beroende delar av nya system. Medan snabbt reproduce130
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Figur 5.3 Den evolutionära tidsskalan. Den svarta pilen pekar på kambrian explosion-regionen, under vilken det mesta av fossila djur fyla först visas. Datum är inte godkänts av
författaren.
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rande mikroorganismer kan genomgå mindre förändringar på kort tid, så är
det inte fallet för avancerade organismer som ibland kan kräva flera år mellan
generationer. Beräkningar av Michael Behe 49 indikerar att de mycket långa
geologiska åldrarna är alldeles för korta för att tillgodose de osannolikheter
som är insyltad. Detta är ett särskilt akut problem för avancerade organismer
som reptiler, fåglar och däggdjur som reproducerar mycket långsamt. och dessa
organismer representeras rikligt i den fossila rekord.
Det plötsliga uppkomst av stora sorters djur och växter ser ut som om skapelse av Gud snarare än gradvis evolutionär utveckling. Evolutionen behöver
mycket tid för att rymma de praktiskt taget omöjliga händelser som är nödvändiga för att producera varierade komplexa livsformer. Men de många fossila typerna som uppträder plötsligt tillåter inte knappast någon tid alls. Å andra
sidan de som förespråkar Gud hypotesen se den kambriska explosionen som
bevis på Guds kreativa förmåga, en del specifikt tolka det som ett bevis på den
första gruppen av organismer att begravas under den katastrofala bibliska översvämningen.

Figur 5.4. Illustration av en enkel typ av kladogram för levande ryggradsdjur. Evolution
anses fortskrida uppåt genom linjerna i diagrammet till levande former som illustreras
upptill. Bokstäverna längs linjerna betecknar utseendet på nya unika egenskaper. I den
här modellen noteras att den varmblodiga funktionen W utvecklats oberoende av fåglar
och däggdjur genom parallellutveckling. Eftersom mer detaljer om egenskaperna hos de
olika grupperna anses vara olika och mer komplicerade relationer föreslås. Reptiler anses
inte längre som en giltig grupp.
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En ny evolutionär trend: kladistik
Det har funnits en tyst revolution i biologi, som allmänheten är knappt medveten om. Vårt vanliga sätt att titta på organismer genom deras traditionella
grupperingar ersätts av ett “helt evolutionärt sätt att titta på naturen.”50 Det här
är ett helt annat sätt att tolka de olika organismer som vi hittar. Den antagna
evolutionära förfadern för en organism, istället för dess utseende, blir den avgörande faktorn vid gruppering av organism. Detta gör det möjligt för evolutionister att hävda att fåglar är dinosaurier, eftersom dessa två grupper anses
kunna dela mer unika egenskaper (härledda faktorer eller synapomorfier) med
varandra än med andra grupper.51 I dessa nyare studier har sofistikerade förbättringar i analys införts med särskild tonvikt på unika egenskaper, som långa
nackben, osv., som inte finns i andra grupper. Detta står i kontrast till att titta
på övergripande allmänna egenskaper som vi vanligtvis har gjort vid klassificeringen av organismer som ormar och fåglar.
Ett stort antal olika faktorer beaktas i dessa jämförelser, och i levande organismer framträder ofta likheterna i DNA som ledande kriterier. Det antas att
närmare DNA-likheten i två typer av organismer, desto närmare det evolutio-

Figur 5.5. Illustration av ett enkelt kladogram för förhållandet mellan damhattar. Utvecklingen skulle gå uppåt genom linjerna i diagrammet. Observera att band, R, utvecklats
oberoende två gånger för separata typer av hattar genom parallellutveckling. Diagrammet
illustrerar att du kan göra kladogram för många saker, inklusive skapade saker som damhattar. Vissa evolutionister påpekar att kladogram behöver inte nödvändigtvis representera
evolutionära relationer, även om det ofta härleds.
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nära förhållandet och den mindre tid som har skett sedan organismerna utvecklats från varandra. Det verkar gynna om du antar evolutionen. Men likheterna
i DNA är också precis vad du kan förvänta dig med skapandet av Gud. DNA
bestämmer hur organismen kommer att vara, och det går nästan utan att säga
att liknande organismer kommer att ha liknande DNA, och ju närmare likheterna, närmare DNA-mönstret, huruvida organismerna utvecklades eller skapades.
Ibland illustreras de evolutionära relationerna genom att ansluta linjer i diagram som kallas kladogram som kan komma i måttligt olika former och tolkningar. I dessa diagram bildar evolutionärt besläktade organismer en grupp
som kallas en klade, vilken kan vara vilken storlek som helst beroende på vilka
unika egenskaper som behandlas. Om du använder rätt typ av “unika” egenskaper kan du i extrema göra en enorm klade av alla levande organismer och
det passar den evolutionära tron att alla levande former är relaterade. Figur 5.4
är ett förenklat kladogram av våra levande ryggradsdjur. Dessa ryggradsdjur
ger ett välbekant exempel och detta kladogram användes för att introducera
konceptet i en grundläggande paleontologi-lärobok. Unika egenskaper föreslås
i linje med kladogrammet när du går upp genom linjerna. I det diagrammet
hänvisar beteckningen “tetrapoder” till de fyra bilagorna till alla grupper när
du följer linjerna upp från den punkten. Den faktiska bilden blir mer komplicerad. När man arbetar med mer detaljerade unika faktorer inom ryggradsdjur
får man ett annat och mer komplext förhållande för ryggradsdjur än i figur
5.4.52 Den traditionella reptilklassen (ödlor, krokodiler, sköldpaddor, ormar)
betraktas inte nu som en giltig grupp (klade) eftersom den delar för många
egenskaper med andra grupper, särskilt fåglar.53 Det måste hållas i perspektiv
att den oskäliga användningen av unika egenskaper som anses vara mycket
viktiga, kan ibland föreslå väldigt märkliga evolutionära relationer som lungfisk, som är fisk med en udda lungform, som är närmare relaterad till kor än
till andra fiskar.54
Kladograms indikerar vanligtvis på diagrammet vad unika faktorer anses
viktiga för att bestämma den föreslagna mönster av evolution. Valet av dessa
faktorer kan vara svårt, och för ofta antas liknande egenskaper som bläckfiskens öga och en fisk som har samma grundläggande struktur, ha utvecklats
oberoende mer än en gång (parallell evolution, konvergens), följaktligen är
inte relaterade. Den här typen av tänkande introducerar en hel del gissningar i
försök att bestämma evolutionära relationer. Å andra sidan kan kladogrammer
vara mycket sofistikerade och representera en komplicerad process som noggrant analyserar de unika likheterna som finns bland grupper av organismer
med den kortaste vägen som är möjlig för att representera relationer. Det verkliga problemet med kladogram är att mönstren inte betyder att organismerna
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nödvändigtvis utvecklas på ett sätt som föreslagits eller på annat sätt, och några
evolutionister pekar på detta; emellertid är utvecklingen vanligtvis underförstådd. Kladograms visar unika likheter, inte evolution. Du kan spela kladogram
“spel” med alla olika saker som leksaker eller hus. Figur 5.5 illustrerar ett föreslagna “kladogram” för utvecklingen av damhattar, men vi vet alla att de
inte utvecklats av sig själva från en annan eller från en vanlig hattförfader; de
var designade. Verkligheten om organismernas förhållande kan vara väldigt
annorlunda än kladogram som illustreras.

Ignorera fossilerna
En annan trend är särskilt relaterad till tid. Medan fossiler ger oss de bästa
ledtrådarna vi har om tidigare liv på jorden, kommer forskare att ignorera viktiga bevis från den fossila rekord när det verkar lämpligt. Inte alla är överens
och denna trend har orsakat betydande invändningar. Medan en expert som
gynnar det opinerar att “Vi ser inte tiden som särskilt viktig”, säger en annan
som är mer försiktig att “så mycket av det här är bara varm luft.” 55 Detta kan
visa sig att vara en av de stora dåliga idéerna! Vi vet inte, vilken väg vetenskapen kommer att gå, men bara trenden är alarmerande.
Detta nya tillvägagångssätt tillåter evolutionister att förklara problem som
den kambriska explosionen, sedan i deras paradigm 56 DNA indikerar för dem
att djurfyla utvecklats från varandra mycket tidigare.57 Tanken är att eftersom
förändringar i DNA är mycket långsamma, och eftersom skillnaderna mellan
DNA hos de olika djurfyla är stora, måste fyla ha utvecklats länge innan fossilerna först uppträder i stenar. Återigen gränsar detta till faktafri vetenskap.
För att bestämma hur snabbt DNA ändras, användes molekylklockan som
ofta använder antagen geologisk tid för att uppskatta förändringshastigheter.
Tyvärr har molekylklockan visat sig att vara mycket opålitlig.58 Forskarna hänvisar till “extrem hastighetsvariation i molekylärklockan” 59 och att ”problem
att etablera noggranna kalibreringspunkter, korrekt rotade fylogenier och exakta uppskattningar av grenlängden förblir formidabla.”60 Den väl respekterade
paleontologen James Valentine av Berkeley campus vid University of California påpekar att ”tyvärr hastigheterna av molekylär evolution inte som klockan;
olika delar av molekyler utvecklas i olika takt, molekyler inom samma härkomst varierar i sina förändringshastigheter över tiden, olika molekyler utvecklas vid olika hastigheter och homologa molekyler i olika taxa utvecklas i
olika takt.”61
Trots dessa tillkortakommanden, förslag är att utvecklingen av några av de
grundläggande djurtyper kan ha skett så tidigt som en halv till en miljard år tidigare än den kambriska explosionen,62 men i huvudsak inga relevanta fossil
finns för den enorma tiden. Detta är så länge eller till och med dubbelt så länge
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som hela tiden som föreslås för utvecklingen av nästan alla organismer från
den kambriska explosionen till nutiden. Paleontolog som studerar fossil och
ägna mer uppmärksamhet åt deras betydelse är mer reserverade i sina bedömningar av hur långt innan den kambriska djur utvecklats från varandra. Minns
att det är på basen av fanerozoikum att du har den kambriska lagren och den
kambriska explosionen, och där du hittar ett överflöd av olika typer av välbevarade djurarter, men virtuell frånvaro nedan. För att förklara detta plötsliga
uppkommande, rapporterar evolutionister om sällsynta minutfossiler och tvivelaktiga djurspår som finns i prekambriska. Men om utvecklingen av djur
fyla ägde rum före den kambriska explosionen bör det finnas åtminstone tusentals goda prekambriska djur fossil, som föreställer djur som utvecklas till
andra slag, men så gott som ingen finns.
Det är särskilt deprimerande att se de goda uppgifterna vi har om fossil distribution nu väsentligen ignoreras av ett antal forskare, eftersom de nya trenderna i den evolutionära klassificeringen fortsätter. Att så många forskare är
villiga att göra detta avslöjar hur lätt vetenskapen kan drivas av teori istället
för av naturens fakta. För över ett halvt sekel sedan, Richard Lull, som var en
berömd paleontolog och chef för det världsberömda Peabody-museet vid Yale
University, hyllade fossiler som “den slutliga domstolen när evolutionens doktrin bringas till skrank.”63 Det kan ha varit fallet då, men nu när den fossila rekorden bekräftar allvarliga problem för evolutionen finns det en trend att
ignorera det. Den slutliga domstolen för överklagande för evolution kan bara
bli en tvivelaktig tillämpning av den antagna molekylklockan och det obestridliga antagandet om att utvecklingen ägde rum.

De saknade länkarna
När man tittar ner genom bergskikten, hittar man många hundra fossila
sköldpaddor; vissa är enorma, över tre meter långa. Därefter under den lägsta
sköldpaddan du inte hittar de evolutionära sambanden mellan sköldpaddor och
den antagna ödlan liknande evolutionär anfadersköldpaddan. Sköldpaddor är
ett annat slags djur och uppträder plötsligt. Detsamma är fallet för fossil av
dem förbjuda flygande reptiler kallade pterosaurier, samt fossila fladdermöss
och många andra grupper som många djur fyla som visas plötsligt i kambrian
explosion (Figur 5.1). Det evolutionära problemet med kambriska explosionen
är inte bara att helt plötsligt en mängd djur fyla visas i relativt ingen tid alls;
det är också problemet att under den kambriska explosionen du inte hittar fossil
av mellanformer som dessa fyla borde ha utvecklats. De andra större grupperna
av organismer tenderar också att uppträda plötsligt i den fossila rekorden. Återigen, om de verkligen hade utvecklats vi skulle finna fossiler av alla typer av
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mellanform under dem som evolutionen utvecklats långsamt en stor variation
av fyla.
Charles Darwin var mycket medveten om detta problem och uppriktigt erkände det i hans berömda volym av The Origin of Species. “Men precis i proportion då denna utrotningsprocess har agerat i enorm skala, så måste antalet
mellanliggande sorter som tidigare funnits på jorden vara verkligen enorma.
Varför är inte varje geologisk formation och varje stratum full av sådana mellanliggande länkar? Geologin avslöjar inte någon sådan finfördelad organisk
kedja; och detta är kanske den mest uppenbara och djupaste invändningen som
kan uppmanas mot min teori.”64 Darwin ägnar sedan många sidor för att förklarar att anledningen till att vi inte har de mellanliggande länkar är att den
geologiska rekord är så ofullkomliga. Han talar om delar av den geologiska
kolumnen som saknas på många ställen över jorden och hänvisar tillfälligt till
den slående egenskapen, att det underliggande lagret vid dessa gapar inte visar
effekterna av tiden. Därmed är han oavsiktligt utgör ett betydande problem för
de långa åldrarna tid som krävs för den långsamma evolutionsprocessen han
föreslår. Du kan säga att du har ett gap i den geologiska kolumnen, eftersom
de saknade delarna, särskilt de karakteristiska fossilerna, återfinns på andra
ställen på jorden. Vidare talar Darwin om att “de många fallen på en bildning
av en formation som är följsamt täckt efter ett enormt tidsintervall, genom en
annan och senare bildning, utan att den underliggande sängen har lidit i intervallet något slitage.”65 Genom ”följsamt” Darwin betyder att skiktet strax under
gapet är som antas vara mycket äldre, och mycket yngre skikt precis ovanför
gapet, ligga i plankontakt med varandra. Eftersom underlaget är platt är det
bevis för att det “enorma tidsintervall” han föreslår aldrig inträffade, eftersom
tidens ödmjukhet, såsom den oregelbundna erosionen som förväntas, inte finns
där. Geologer kallar dessa stora gapar, där det inte finns några eller få bevis
för dem i klipporna, parakonformiteterna; och om det finns liten erosion tenderar de att kalla dem missförstånd. Bristen på “slitage” vid dessa platta gapar
gör dem svåra att identifiera, och du måste studera fossilerna noggrant för att
upptäcka dem. Liksom det ordspråksartade hålet i en munk, finns det inget där
för att representera gapet; men deras överflöd och jämnheten i deras kontakter
väcker en allvarlig fråga om giltigheten av de långa geologiska åldrarna, inklusive den komplicerade processen med radiometriska tidsbestämning som
ofta används för att fastställa det. 66
Adam Sedgwick, Darwins gamla professor i geologi vid Cambridge University, hade inga problem med långa geologiska åldrar, men hade mycket allvarliga tvivel om evolutionen. Han lät inte Darwin komma undan med
förslaget att det fanns enorma tidsintervaller där skikten saknades men det
fanns inget slitage på underlaget. Darwin försökte förklara dessa som regioner
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längst ner på havet, men det passar inte heller fossilerna eller den typ av stenar
vi hittar vid dessa gapar. I en kritik publicerades i The Spectator, Sedgwick
kommenterar inte alltför subtilt att ”Du kan inte göra en bra lina ur luftbubblor”, och talar specifikt om gapar, frågar, ”där har vi ett bevis på någon enorm
förflutit geologisk tid till svars för förändringen?… Fysiska bevis är emot det.
För att stödja en grundlös teori skulle Darwin kräva otaliga förlopp åldrar som
vi inte har några proportion fysiska monuments.”67 Du kan enkelt se problemet
i Grand Canyon (Figur 5.2, högerpil) där ordovicium och silur perioder, vilket
motsvarar mer än 100 miljoner år, saknas och ändå finns det bara mycket små
tecken på erosion av underlaget på detta gapar. Det finns ett antal andra gapar
i Grand Canyon-lagren, men som du kan se är lagren i denna del av den geologiska posten alla extremt platt. Kontrast av det platta underlaget vid dessa
gapar med den dramatiska oregelbundna snideri av Grand Canyon själv illustrerar vitsgåta. Tid ger mycket oregelbunden erosion som Grand Canyon, men
vi ser inte mycket erosion vid dessa gapar.68 Över tiden de härjningarna av erosion är förödande. Baserat på genomsnittliga erosionshastigheter för jordens
kontinenter kan man förvänta sig att ytan sänks med tre kilometer i 100 miljoner år, och det är dubbelt så djupt på hela Grand Canyon!69 De problem som
Sedgwick hade med bristen på fysiska bevis under den mycket långa tiden som
föreslagits vid dessa gapar kvarstår oupplöst.70 En eventuell förkortning av den
standard geologiska tidsskalan ger ännu mindre tid för evolutionens osannolika
händelser. Gap data stöder starkt den bibliska modellen av ursprung.
Nästan ett och ett halvt århundrande senare, är Darwins oro över bristen på
mellanliggande fossila former fortfarande mycket levande. Vi har samlat massor av fossil sedan dess och när vi går upp genom skikten uppträder stora slag
plötsligt och verkar inte ha utvecklats över tiden från olika förfäder. Vissa forskare erkänner problemet. Den berömda paleontologen Robert Carroll, som försvarar evolutionen, påpekar att: “Fossiler förväntas visa en kontinuerlig
progression av något annorlunda former som länkar alla arter och alla större
grupper med varandra i ett nästan obrutet spektrum. Faktum är att de flesta
välbevarade fossilerna är lika lätt klassificerade i ett relativt litet antal huvudgrupper som levande arter.” Med tanke på egenskaperna hos olika slags blommande växter konstaterar han att “under inga omständigheter kan den gradvisa
utvecklingen av dessa karaktärer av grupper dokumenteras.” 71 Vid diskussionen om förhållandet mellan paleontologi och biologi teori, säger David Kitts
vid University of Oklahoma att “trots det lätta löfte att paleontologi ger ett sätt
att se ‘evolutionen’, har den presenterat några otäcka svårigheter för evolutionister, den mest ökända som är Förekomsten av ‘gapar’ i den fossila rekord.
Evolution kräver mellanliggande former mellan arter och paleontologi ger dem
inte.”72 Paleontologen T. S. Kemp från Oxford University bekräftar det pro138
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blem vi finner när han säger att “det observerade fossila mönstret alltid är oförenligt med en gradvis evolutionär process. Fossiler kommer endast extremt
sällan som linjer av fint graderade mellanliggande former som förbinder förfäder med efterkommande.”73 Han väljer en rad möjliga förklaringar till evolutionen och för den fossila rekord.
Vissa evolutionister som Stephen Gould vid Harvard har föreslagit att utvecklingen fortskrider med små hopp och inte mycket av ett fossilt rekord finns
kvar under snabba hopp (det vill säga den kommaterade jämviktsmodellen).
Men detta gör lite för att lösa problemet evolution står inför i fossila fynd, eftersom verklig brist på mellanform är mest uttalad mellan de stora grupper
som djur fyla, och problemet verkar vara ännu allvarligare i växtriket. Vid de
stora gapar i mellan stora grupper av organismer skulle man förvänta sig det
största antalet evolutionära mellanprodukter för att överbrygga gapar, och det
är just där mellanprodukterna är särskilt frånvarande.74 Där du borde hitta massor av små evolutionära hopp, mellan fyla och divisioner, är rekord nästan, om
inte helt, tom. Trots detta hävdar vissa evolutionister, inklusive talesmän för
National Academy of Sciences, att många av gapar har fyllts. 75 Detta är inte
fallet. Mellanprodukter för endast några mindre gapar kan föreslås. I perspektiv
måste det hållas i minnet att hitta en mellanform inte visar evolution; det kan
bara vara en annan skapad sort som har egenskaper som evolutionister skulle
tolka som mellanliggande.
Många evolutionister verkar inte förstå det faktiska problemet med den fossila rekord. De pekar på isolerade förslag på mellanliggande delar eller former.
Det är inte vad de behöver för att visa att utvecklingen verkligen inträffade.
Hittills har vi identifierat många miljoner fossiler, vilket omfattar drygt en fjärdedel av en miljon olika arter. Ju mer vi hittar, desto säkrare verkar det att bristen på mellanprodukter är ett verkligt faktum. Med så många identifierade arter
skulle du naturligtvis förvänta dig att vissa ska betraktas som mellanprodukter
och det finns några exempel, och vi kan förvänta oss mer. Dessa få undantag
gör lite för att lösa evolutionens problem. Faktum är att många av dessa inte
är verkliga mellanprodukter men det är vad vi kallar mosaiker där organismen
uppvisar flera egenskaper från de två grupperna som den ska överbrygga, men
varje karaktär som en fjäder eller fotled är helt utvecklad och inte mellanliggande i struktur.
Om evolutionen faktiskt hade ägt rum, som organismer försökte utvecklas
i miljarder år, med de få framgångarna och de många misslyckanden som förväntades, borde vi hitta en solid kontinuitet av mellanprodukter, inte bara
några tvivelaktiga undantag. Denna solida kontinuitet bör vara särskilt uttalad
i den geologiska kolumnen strax nedanför där stora grupper uppstår plötsligt,
såsom den kambriska explosionen eller utseendet hos moderna däggdjur och
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fåglar. Det bör finnas många tusen mellanformer där knappast någon kan föreslås.76 Charles Darwin frågade verkligen den rätta frågan när han, som diskuterad tidigare, frågade: “Varför då är inte varje geologisk formation och varje
stratum fullt av sådana mellanliggande länkar?”77

Avslutande kommentarer
Frågan om hur snabbt var det förflutna har väckt ett stort antal frågor med
djupa konsekvenser för Gud frågan, och lika djupa konsekvenser för hur vetenskapen fungerar. Vi står inför en mängd motstridiga slutsatser om tiden. I
vetenskap har vi sett förståelsen av katastrofismen först accepterad, sedan begravd och nyligen återuppväckt.
Det gör liten skillnad huruvida man åberopar miljarder år för evolution. All
geologisk tid är helt otillräcklig. Om du tror på skapandet,78 då är en allsmäktig
Gud inte bunden av tiden och behöver inte mycket tid att skapa. Evolution, å
andra sidan, behöver mycket, mycket mer tid än den har. Det finns väsentligen
ingen tid att producera till och med en enda specifik proteinmolekyl i en stor
tidig ursprunglig soppa, än mindre problemet med att utveckla alla olika former
av liv från mikrob till valfisk.
Det ser inte ut som om vetenskapen försöker hitta Gud. Den nuvarande
idealismen är ett starkt försvar av den naturalistiska utvecklingen. Förbiseende
för konsekvenserna av den fossila rekord, oavsett om det är den korta tiden i
den geologiska kolumnen för livets ursprung, den kambriska explosionen eller
bristen på mellanprodukter mellan stora typer av fossiler, illustrerar allt hur
lätt vetenskapen kan ignorera data. Är denna samma typ av tänkande inblandad
när vetenskapen ignorerar beviset att det finns en Gud? I avsnitten framöver
lägger vi särskild uppmärksamhet åt några av vetenskapens speciella egenskaper.
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Kapitel 6

Mode i vetenskap
Nästan alla kan göra vetenskap; nästan
ingen kan göra bra vetenskap.1
L. L. Larison Cudmore, biolog

Paradigm
Min professor i fysisk geologi diskuterade den fantastiska ”pussel” typ av
match mellan öst och västkusten i Atlanten. Han kommenterade att årtionden
tidigare hade en man med namnet Wegener föreslagit att Europa och Afrika
för länge sedan var bredvid Nord- och Sydamerika och det fanns inget Atlanten
mellan dem. Sedan dess hade en stor superkontinent splittrats i mindre kontinenter som skapade Atlanten mellan. Min professor nämnde också att medan
tanken var intressant, gav ingen längre uppmärksamhet åt det. Vad han inte
insåg var att sex år senare skulle det geologiska samhället ha gjort en fullständig omvändning från nästan fullständigt avslag till nästan total acceptans av
Wegeners idé.
Den nya tanken, att kontinenterna hade flyttat var revolutionerande och
påverkade många geologiska tolkningar, särskilt idéer om hur världens
kontinenter, berg och hav hade bildat. Läroböckerna fick alla skrivas om. Att
leva genom detta stora skift i tänkandet var både spännande och nyktrande.
Det var spännande eftersom så många nya tolkningar gjordes och eftersom
Wegener, som hade varit så allvarligt kritiserad, särskilt av amerikanska
geologer,2 visade sig att vara rätt efter allt. Tyvärr dog han länge innan hans
idéer var rättfärdiga. Skiftet var nyktrande eftersom det lämnade ett antal av
oss undrar hur många för närvarande löjliga idéer snart skulle bli
accepterade dogmer. Övergången till tron att kontinenter flyttade var
dramatisk och svår. Förlöjligar och satir gick ofta in i debatten. Före
godkännande, var du inte en del av den geologiska gemenskapen om du
trodde att kontinenterna flyttade. Efteråt, för att tro att de inte glida över
jordens yta gjorde dig en geologisk outsider. Sociologiska faktorer tycks ha
dominerat. Vad var förbryllande var hur sådana stora grupper av
vetenskapsmän kunde vara så säkra på att kontinenterna inte rörde sig, och
sedan mycket snart därefter var så positiva om att de gjorde. Detta tyder på att
forskarna tenderar att agera som enade grupper som är lojala mot varandra
eller till en idé, i stället för som oberoende utredare. Det är inte bara forskarna
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som gör det här; vi ser också denna tendens på många områden som nationalism, politik och religion. Detta kan få djupa konsekvenser när vi försöker
tolka vetenskapen. Är vetenskapen ett stadigt framsteg mot sanningen, som
vissa vetenskapsmän tenderar att tro det är, eller är det till nåd av vittnesbördiga
beteenden hos forskarna när de flyttar från en idé till en annan?
Jag deltog i en konferens i International Association of Sedimentologists
där alla typer av tekniska presentationer ges om hur man identifierar och tolkar
strukturer och olika förändringar som pågår över tid i geologiska sediment.
Men vad var utan tvekan den viktigaste presentationen av konferensen, var
inte om uppgifter om hur sediment beter sig, utan om hur sedimentologists (de
som studerar sediment) själva beter. Under titeln: Fashions and models in sedimentology: a personal perspective,3 förbundets president riktade sig till forskarna och påpekade hur de tenderade att flytta från en modig tolkning till en
annan. Genom att titta tillbaka på tidigare tolkningar om sediment, visade han
hur några år en idé dominerar, sedan ett par år senare en annan fängslar rampljuset, bara för att ersättas senare av en annan, osv. Han identifierade också
vad som hjälper en idé att bli fashionabel. Särskilt viktigt för att få erkännande
är: timing, enkelhet och publicitet. Det är glädjande att se att några ledande
forskare känner till det faktum att andra faktorer, förutom den ibland uppenbara, opartiska sökningen efter sanning, kan driva den vetenskapliga processen.
Populär acceptans av en idé kan spegla beteendet istället för att vara baserat
på övertygande bevis.
1962 publicerade Thomas Kuhn en bok som anses av ett antal forskare att
vara den mest inflytelserika analysen av forskarnas beteende. Med titeln: The
Structure of Scientific Revolutions,4 det utmanar vetenskapens “obefläckad
uppfattning” som ett stadigt framsteg mot sanningen. I stället föreslog Kuhn
att vetenskap styrs mer av forskarnas sociala beteende istället för fakta om vetenskapen. Som förväntat kritiserades det från många perspektiv, och vissa
forskare var särskilt oberörda. Flera filosofer, inklusive den ungerska filosofen
för vetenskapen Imre Lakatos, kom till räddning för vetenskapen genom att
föreslå ett mindre radikalt scenario där vetenskapliga idéer förändras, men mer
på grundval av rationell rättelse istället för socialt beteende.5
Kuhn föreslog att forskarna normalt utövar sina undersökningar eftersom
de passar deras slutsatser under inflytande av breda begrepp som han kallar
paradigmen. Paradigmen definieras som begrepp “som för en tid ger modellproblem och lösningar.”6 Medan paradigmen kan vara sanna eller falska, accepterar forskarna dem, åtminstone ett tag, som sant. Exempel skulle vara
evolution, eller idén att kontinenterna rör sig. Tidigare den allmänt accepterade
idén att kontinenterna inte rör sig skulle också vara ett paradigm. Eftersom paradigmen accepteras som sanna, förklaringar som inte passar paradigmet anses
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vara falska eller motsatta data tolkas som avvikande. Individer som föreslår
idéer utanför paradigm är också oacceptabelt. En sådan sluten inställning tenderar att begränsa innovation och hjälper till att fortsätta paradigmets liv.
Att anpassa data under ett accepterat paradigm är vad Kuhn kallar normal
vetenskap. Ibland kan en förändring i paradigm sker, och det är vad som kallas
en vetenskaplig revolution. Förändringen från tron att kontinenterna inte rör
sig för att tro att de gör var en vetenskaplig revolution. Kuhn kännetecknade
en vetenskaplig revolution som en ”omvandling upplevelse,” 7 en term som
inte utmanade honom till ett vetenskapligt samfund som ser objektivitet och
skäl som dess kännetecken. Transformation från ett paradigm till ett annat är
vanligtvis svårt, och kan representera ett skifte mot antingen sanning eller fel.
Kuhns åsikter är förmodligen extrema och tenderar att minimera vetenskapens
prestationer. Å andra sidan, på grundval av vad vi lära av vetenskapens historia,
är hans paradigm konceptet en insiktsfull analys av beteendet hos forskarna.
Ibland kan en paradigmförändring återgå till ett avvisat paradigm. Ett exempel nämnde tidigare är tanken att livet kan uppstå spontant helt av sig själv.
Den tanken var allmänt accepterat för länge, avvisade sedan som ett resultat
av Louis Pasteurs arbete, och nu är det återigen accepteras som en del av den
naturalistiska evolutionära scenario.8 Detsamma kan sägas om den roll som
stora katastrofer har i jordens historia (katastrofism). Den idén accepterades,
avvisades och accepterades igen.9 Varje utvärdering av vetenskap måste ta hänsyn till de dominerande paradigmens inflytande på slutsatserna som den når.

Forskarna är mänskliga!
I Edinburgh Review, i april 1860, föreföll en lång och skarp anonym granskning av Charles Darwins bok The Origin of Species. Frågorna har uppkommit
om många av Darwins idéer, särskilt om den gradvisa utvecklingen av livsformer genom naturligt urval, där den starkaste var de som överlevde. Författaren slog en störtflod av argument, en del av tvivelaktigt värde, mot Darwins
förslag. En av de mer övertygade var den enkla kommentaren att om evolutionära framsteg inträffade genom överlevnad av de lämpligaste, hur är de enklare organismerna nu så mycket rikligare än mer avancerade? Den starkaste
bör ersätta mindre passform, eller åtminstone vara fler än dem. Dessutom var
artikeln ganska komplett av idéerna från den mest kända engelska naturisten
på den tiden, Sir Richard Owen. Owen, som var grundaren av Londons monumentala Natural History Museum, trodde på en modifierad form av skapande där Gud hade frambringad stora grupper av organismer och dessa senare
ändrades till en mängd av andra organismer samtidigt förvaring samma grundläggande egenskaper. Ryggradsdjur är ett exempel på en av Owen största skapade slag. Owen är den som kom upp med termen dinosaur och erkänner dessa
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speciella organismer som en distinkt grupp. I själva verket övervakade han
skapandet av naturliga storlek modeller av dinosaurier på Crystal Palace. Tjugotvå personer, inklusive Owen, deltog på en nyårsmiddag i en av dinosauriemodellerna, och en publik på 40 000 inklusive drottning Victoria deltog i
displayens invigningsceremoni.10
Det tog inte lång tid att lösa mysteriet med den kritiska anonym recension.
Richard Owen själv, som var en av Charles Darwins hårdaste motståndare,
hade skrivit den. Som förväntat var Darwin, som också bodde i England, inte
nöjd med recension. I ett brev till Harvard University botanikern Asa Gray i
USA kommenterade han att “ingen sak säger så starkt mot Owen, med tanke
på hans tidigare ställning vid kollegiet av kirurger, som att han aldrig har uppfostrat en elev eller följare.”11 Historikern Nicolaas Rupki kommentarer om
påståendet: ”Det här var naturligtvis nonsens; Owen hade ett brett följande, i
museet rörelsen, som Cuvierian [Cuvier var en fransk naturalist], och som ett
transcendentalisten.”12
Owens anonyma undanflykt till stöd för sina åsikter och Darwins förvrängning av fakta visar att forskarna är otvivelaktigt mänskliga och att de kan vara
mycket personligen involverad i sin vetenskap. Detta väcker en viktig fråga
om vetenskapsövning: är vetenskapen en öppen sökning efter sanning om naturen, eller är det en sökande efter bevis för att stödja forskarnas hypoteser
och teorier? Det visar sig att vara en blandning av båda.
En långvarig konflikt över den berömda Archeopteryx fossilen illustrerar
vidare hur vetenskapsmän blir personligen insvept i sin vetenskap. Tidigare,13
hänvisades till Charles Darwins kommentar att förmodligen den djupaste invändningen som kunde höjas mot hans teori var det faktum att den geologiska
rekord inte var full av mellanliggande länkar mellan olika slags organismer.
Inte bara var rekord inte är full av dessa mellanformer, det fanns inga vedertagna exempel heller; och det var trots det faktum att fossiler på den tiden var
en stor fascination och prydde hyllorna på många museer och lurade i många
hem och källare. Sedan, med nästan obefläckad tidpunkt, bara två år efter publiceringen av The Origin of Species en hoppfull mellanform, som heter Archeopteryx, upptäcktes.14 Trots den fossilas tumultartade debut, visade det sig på
flera sätt för att vara en bra övergång mellan reptiler och fåglar, och det var på
rätt plats i geologiska lager. Det är ett av de mest kända fossilerna.
Archaeopteryx upptäcktes i Solnhofen kalksten i Tyskland. Denna kalksten
delar lätt till tunna plattor och är ibland av sådan fin kvalitet, att den har använts
för exakt litografisk tryckning; därmed det vetenskapliga namnet på den fossila
arkogenopteryx lithographica. Fossiler är inte rikliga i Solnhofen men det har
resulterat i några av de mest utsökt konserverade fossilerna som finns någonstans, och de kan ge ett mycket respektabelt pris på kollektörsmarknaden. Av
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särskilt intresse har man funnit fossil av reptilerna som kallas pterosaurier. De
hade stora läderiga vingar och det såg inte ut som några kända levande djur.
Archeopteryx visade sig också vara mycket märklig (Figur 6.1). Det såg ut
som en fågel, hade fågelliknande fötter och mycket välbevarade fjädrar, inklusive typiska asymmetriska flygfjädrar av moderna fåglar. I flyg fjädrar skoveln på ena sidan av fjäderaxeln är bredare än på den andra. Däremot har
flygelösa fåglar som strutsar, nandus och kiwi symmetriska fjädrar. Archeopteryx har också några speciella reptiltecken som klor på frambenen, vilket i
detta fall är vingarna; den har också en lång benig svans och fina tänder, och
de finns inte i moderna fåglar. Å andra sidan har många fossila fåglar tänder
och ett par moderna fåglar har klor på sina vingar. Hittills har tio beskrivna
exemplar av Archeopteryx hittats i Solnhofen kalkstenen. En representeras av
endast en fjäder och ett exemplar har försvunnit.
Den första goda exemplar av Archaeopteryx föll i händerna på en läkare
som verkar ha varit mer intresserad av ekonomisk vinning än de flesta andra
saker. Han var tillräckligt bekant med fossiler för att veta att han hade något
mycket ovanligt. Han tillät specialister att se fossilen, men de kunde inte göra
några anteckningar om det. Betydelsen av fossilen började erkännas. Det kan
vara den saknade länken som Darwins anhängare så mycket behövde. Johann
Andreas Wagner, professor i zoologi som var ansvarig för Munich Bavarian
State Collection, var särskilt intresserad. Han var i mycket dålig hälsa, så han
skickade sin begåvade assistent för att se på Archeopteryx. Assistenten ritade
ur minnet vad han såg och efter flera besök producerade en anmärkningsvärt
exakt återgivande av vad fossilen såg ut. Wagner, som liksom de flesta forskare
av hans tid, trodde på Bibelns skapelseberättelse, var bekymrad över att fossil
kan tolkas som en saknade länken. Trots sin ohälsa, levererade han en officiell
rapport till München Bavarian State Collection på den nya varelsen. Han klassificerade den som en reptil med funktioner som liknar fjädrar. Vid slutet av
sin presentation förklarade han att fossil inte var en felande länken, och utmanade Darwinister att ge de mellanform som förväntas mellan djurklasser. Han
förklarade “Om de inte kan göra det (som de verkligen inte kan), måste deras
åsikter genast avvisas som fantastiska drömmar, med vilka den exakta utredningen av naturen inte har något att göra.”15
Sex veckor senare var Wagner död, men den växande skärpan mellan skapande och evolution fortsatte. Triumfalism segrade ibland. Paleontologen
Hugh Falconer skrev till Charles Darwin och kommenterade att darwinismen
hade “dödat stackars Wagner. (sic) men på sin dödsbädd tog han tröst i att fördöma den som en fantasi.”16 Det måste hållas i perspektiv att Charles Darwin
inte var den ateist som han ibland är avledad för att vara. Under sitt förra år
uppmanade han starkt med två ateister för att vara så krigskampande om deras
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Figur 6.1. Kast av Archeopteryx. Detta är det berömda "Berlin" -exemplar, som många
anser vara det bästa exemplet. Huvudet är till vänster om centrum. Notera de välutvecklade fjädrarna på vingarna i den övre delen av bilden och den långsträckta svansen mot
nedre vänstra hörnet. Fossilen är ca 30 cm lång.
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tro. Med hänvisning till frågan om Guds existens förespråkade Darwin passiv
agnosticism och inte aggressiv ateism. Sekularisterna gav emellertid inte upp.
Efter Darwins begravning i Westminster Abbey, en av dem var spydig att även
om kyrkan hade Darwins lik, det hade inte hans idéer! Dessa idéer underminerade kyrkans grundval.
Mycket tidigare i London, Darwin motståndare Richard Owen, var mycket
medveten om de idéer fulminant runt Archaeopteryx, och det fanns några saker
i världen som han ville ha mer än de faktiska Archaeopteryx exemplar. Genom
att använda sin kraftfulla position vid British Museum och efter betydande förhandlingar med både styrelsen och den läkare som ägde provet, gick det överens om att köpa det och några mindre viktiga fossiler för omkring sju hundra
brittiska pund. Efter omfattande studie av Archeopteryx, rapporterade Owen
sina fynd till Royal Society. Han förutsägbart kom till slutsatsen, som Wagner
hade, att Archaeopteryx var ingen mellanform mellan fåglar och reptiler. Men
i motsats till Wagners syn, var det inte en reptil; det var en tidig form av en
fågel, inte så annorlunda från vissa moderna fåglar, och det flög mycket väl.
Denna slutsats hindrade inte den dåliga minoriteten av darwinister från att
främja den som ett exempel på en saknad länk som de desperat behövde. Senare såg Darwin att det var med i framtida utskrivningar av sin bok The Origin
of Species. Men evolutionisterna behövde verkligen en mängd mellanprodukter
för att verifiera den gradvisa övergången från reptiler till Archeopteryx och
sedan från Archeopteryx till mer moderna slags fåglar. För dem som trodde på
skapelsen av Gud, kunde Archeopteryx bara representera en annan skapad sort.

Fjädrar som flyger över fåglarnas ursprung
Några år efter publiceringen av The Origin of Species evolution blev mer
allmänt accepterat, men frågan om det evolutionära ursprunget av fåglar löste
inte sig med Archaeopteryx. Många andra idéer var underhållna. Några undrade om fåglar kanske inte hade utvecklats från de bevingade reptilerna som
kallades pterosaurs, men de grundläggande skillnaderna mellan pterosaurerna
och fåglarna var så stora att tanken hade få anhängare. Möjligen fåglar utvecklats från dinosaurier, och några sådana idéer inkluderade Archeopteryx i förfädernas linje. En idé som fick en hel del acceptans, särskilt i början av förra
århundradet, var att både fåglar och dinosaurier framkom från några ännu
oupptäckta förfäder. Den danska naturforskaren Gerhard Heilmann spelade en
avgörande roll vid antagandet av den uppfattningen. Tidigt i livet avvisade Heilmann sina föräldrars religiösa åsikter och utvecklade en stark anti-religiös
inställning. Han blev intresserade av vetenskap och mer specifikt utvecklingen
av fåglar, och han publicerade ett antal artiklar och böcker i ämnet. Han letade
efter en förfader till fåglar mycket tidigare i de geologiska lagren än de som
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innehöll Archeopteryx. Heilmann var också en utmärkt illustratör, som hade
utformat några danska sedlar. I hans publikationer inkluderade han utsökta illustrationer av vad han trodde att en utvecklande saknad länk av fåglar skulle
se ut. Liv lika representation som han kallade Proavis hade massor av skalor
och utvecklande fjädrar, speciellt på framben och svans. Den höga kvaliteten
på hans illustrationer bidrog utan tvekan till den allmänna acceptansen av hans
syn på fågelutvecklingen; och de blev allmänt accepterade av det vetenskapliga
samfundet i årtionden.
År 1964 sökte Yale University paleontologen John Ostrom med hjälp av
klipporna i Cloverly Formation (lägre krita, övre delen av mesozoikum i figur
5.1) i Montana när han märkte en fossil klo som visade sig vara en viktig faktor
i historien om utveckling av fåglar. Resten av det medföljande skelettet avlägsnades och det visade sig vara ett litet, lättviktigt djur som var ungefär en
meter högt med en framträdande klo. Ostrom kallade det Deinonychus, vilket
betyder “fruktansvärd klo.” Den dödliga klon innebär att denna tvåbenta theropod dinosaur var en snabb jägare, och det var inte alls den rådande bilden
för dinosaurier vid den tiden. Dessutom, Ostrom noterade att handlederna av
hans nya upptäckt var anmärkningsvärt nära de Archaeopteryx. Detta bidrog
till att driva den väl befjädrade Archaeopteryx som hade vid det här laget nästan förpassad till glömska, tillbaka till följd av utvecklingen av fåglar. 17 Archaeopteryx var nu anses ha utvecklats från en theropod dinosaurien. Ostrom
var också av den åsikten att fåglar bara var fjädrade dinosaurier. Förmodligen
en gemensam förfader till både Deinonychus och Archaeopteryx funnits en tid
innan Solnhofen kalksten fastställdes. Denna idé var inte så annorlunda i princip från Heilmann förment förfader, men Heilmann avgörande förfader hade
inte funnits, och nya idéer var välkomna. Det fanns även nya förslag att fåglar
kan ha utvecklats från krokodiler eller däggdjur.18 Ostroms idé att fåglar utvecklats från dinosaurier fick emellertid betydande acceptans, särskilt bland
paleontologer.19 Den tanken utlöste en livlig intellektuell tribal krigföring inom
det vetenskapliga samfundet mellan paleontologer, som är de fossila specialister, som hävdar att fåglar utvecklats från dinosaurier; och ornitologer, som
är fågel specialister och som föredrar någon annan typ av reptil förfader för
fåglar.
Den här kända striden har inkluderat att ropa åt motståndare på konferenser
och se till att motsatta synpunkter inte blev publicerade.20 Ornitologerna har
konsoliderat sig under “BAND” -bannern. BAND är en akronym för det uppriktiga uttalandet “Birds Are Not Dinosaurs,” och vid viktiga konferenser
BAND-anhängare stolt ståtar med knappar som förklarar detta. Båda sidorna
förstår inte varför motståndarna är så naiva, och båda sidorna är benägna att
hävda seger. Paleontologer, som befinner sig i en måttlig majoritet har fördelen
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av vissa typer av representativa mellan fossiler, och de har haft offentliga medier på sin sida. Dinosaur berättelser är underbara uppmärksamhet fiskare, och
det kan finnas ett nära samband mellan dinosaurier upphittare och ekonomiskt
blossande offentliga medier.
Alan Feduccia vid University of North Carolina har varit en av ledarna i
anti-dinosaurernas ursprung av fåglar som främjas av BAND. Han känner att
detaljerna förbises. “Om du monterar ett dinosaurieskelett och ett kycklingskelett bredvid varandra och sedan visa dem båda genom kikare från femtio
steg, då ser de väldigt lika ut. Men om du tittar på dem i detalj så upptäcker du
plötsligt att det finns stora skillnader i käftar, tänder, fingrar, bäcken och en
mängd andra regioner.”21 Det har varit, och fortsätter att vara, oändliga debatter
om utvecklingen av handlederna hos de antagna mellanfossilerna och deras
associerade fingrar, ornitologerna hävdar att du inte kan ändra handleden av
en dinosaur i en fågelns.22 Kreationister som tror att Gud skapade de viktigaste
typerna av fåglar, tenderar att sympatisera med några av ornitologernas argument, som i sin tur är upprörd när paleontologlägret anklagar dem för att vara
som kreationister.23
Hur utvecklades förmågan att flyga? Detta har varit en annan punkt av strid
i sagan om fågeln evolution. Veteranpaleontologen Michael Benton, som specialiserat sig på dinosaurier, uppger med uppriktighet att “Flygningens ursprung måste vara helt spekulativt”;24 och ryggradsdjur paleontologen Robert
Carroll, när han diskuterar om evolutionära problem, insikts kommenterar:
”Hur kan vi förklara den gradvisa utvecklingen av helt nya strukturer, som
vingar av fladdermöss, fåglar och fjärilar, när funktionen av en delvis utvecklad
vinge är nästan omöjligt att uttänka?”25 Bristen på hårda data har inte avskräckt
BAND-ornitologerna och paleontologerna från att fortsätta i uppvärmda debatter om detta, och varje sida argumenterar från ett perspektiv som passar
deras evolutionära tolkning. BAND-ornitologerna gynnar tanken att flygningen utvecklats från djur som klättrade i träd och hoppade och gled ner med
hjälp av sina armar för att så småningom utveckla en typ av fladdriga vingar
drivna flyg. Denna “träd ner” -idé står i motsats till paleontologernas “grund
upp” idé som föreslår att djur som hoppar runt på marken och jagar insekter
skulle så småningom utveckla sina armar till vingar som skulle kunna generera
kraftfull flygning. Medan vissa djur som sällsynta flygande ekorrar och ödlor
gör lite glidning med utökade hud veckar mellan sina bihanget; och andra som
grodor och ödlor som njuta insekter, ser vi inte djur som nu är i färd med att
utveckla driven flygning från deras förbena. Drivsflyg kräver den typ av extremt specialiserade strukturer som ses i fåglar, insekter och fladdermus.
Den vidhållna meningsskiljaktigheten mellan BAND-ornitologerna och paleontologerna gavs en välkommen, men likväl chockerande, paus när 1985,
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ansåg två högt respekterade astronomer att Archaeopteryx var ett bedrägeri.
Sir Fred Hoyle och Chandra Wickramasinghe vid University of Wales studerade Londons exemplar som Richard Owen hade köpt till ett då skämmande
pris. De rapporterade att intrycket av fjädrar hade lagts till ett befintligt fossilt
skelett och det var troligen gjort som ett försök att producera en nödvändig
saknad länk för att underbygga Darwins evolutionsteori. Historien spred sig
snabbt över världen. Evolutionisterna var inte alls roade. Några kreationister
var glada för att äntligen denna gåtfulla saknade länk hade försvunnit. Kuratorerna i London Natural History Museum monterade ett omfattande försvar.
Efter en noggrann studie kunde de på ett trovärdigt sätt motverka förfalsknings
argumenten.26 Vissa kreationister var också ensidiga med den senare studien,27
ger sitt stöd till äktheten av denna berömda fossil.
Under det senaste decenniet några fantastiska fossila fynd har gett hopp till
paleontologer som tänker fåglar utvecklats från dinosaurier. Dessa har till stor
del kommit från en rik fossil källa i Liaoning provinsen i nordöstra Kina. De
fina kornen av sediment som sätter in fossilerna kommer från vulkaner och
ger utmärkt bevarande. I den geologiska kolumnen dessa avlagringar brukar
klassificeras som tidig krita. Även om exakt uppdrag inte har varit möjligt betyder det att enligt den geologiska tidskalan är de möjligen av samma ålder
eller sannolikt yngre än den Jurassic Archaeopteryx.
En gripande upptäckt från Liaoning är en liten theropod dinosaur som heter
Sinosauropteryx.28 Medan endast 68 cm långa, orsakade det en ganska sensation på grund av en tät svart frans hittades speciellt längs ryggen och svansen.
Fransen, som tycktes vara gjord av filament, tolkades som fjädrar eller någon
form av utvecklande fjädrar som kallades proto fjädrar, men bevarande var
inte tillräckligt bra för att tillåta bestämd identifiering. Proto fjädrar -tolkningen
gynnar den “grund upp” evolutionära tolkningen. Å andra sidan föreslog forskarna från BAND-sidan att fransarna inte är fjädrar och kan bara degenerera
muskler eller någon form av fiberbindande bindväv.
Still more enigmatic is Protarchaeopteryx29 that is interpreted as a dinosaur
by the paleontologists and as a bird by the BAND ornithologists. Konflikten
illustrerar att försöka vinna argument genom att ändra definitioner. En BANDsupporter varnar att en kyckling skulle vara en dinosaur till paleontologerna;30
och paleontologer som tycker att dinosaurier hade fjädrar påpekar “att fjädrar
är irrelevanta vid fågeldiagnostik.”31 Namnet Protarchaeopteryx betyder egentligen “före” Archeopteryx men det gäller knappt eftersom Protarchaeopteryx
skulle anses vara yngre än eller högst lika gammal som Archeopteryx. Dessutom har Archeopteryx obestridliga fullt utvecklade fjädrar medan Protarchaeopteryx har långsträckta strukturer som ser lite ut som fjädrar men saknar bevis
på en riktig fjäderaxel. Också på de fossila exemplaren kan de bästa fjädrarna
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inte ha fästs på kroppen och kunde ha kommit från en annan organism. Även
om Archaeopteryx är mer avancerad, anses Protarchaeopteryx av dess beskrivningar som en saknad länk i fåglarnas utveckling.
Det som förmodligen bäst förstås som en kulturell konflikt har rapporterats
när Protarchaeopteryx studerades. Fyra västerländska forskare, en av BANDsorten och tre av paleontologiska sorten, turnerade i Kina och gav privilegiet
att betrakta fossilen innan den hade officiellt beskrivits. En betydande diskussion följde, och västra forskare fick veta att turnén inte skulle fortsätta om de
skulle identifiera förbryllande platta strukturer på fossil som fjädrar. En olycka
var på väg, eftersom ingen av de västerländska forskarna kunde stödja fjädertolkningen. Det löstes genom att besluta att kalla strukturerna proto fjädrar.
Eftersom det inte fanns någon fastställd definition för proto fjädrar fortsatte
turnén som en stor framgång.32
De kinesiska har gjort många mer fossila fynd i Liaoning, och fler dinosaurier har beskrivits såsom att ha fjäder-liknande strukturer såsom långa förgrenings filament.33 Storrs Olson, en BAND ornitolog vid National Museum
of Natural History i Washington, DC är inte imponerad: ”De vill se fjädrar ...
så de ser fjädrar.” ”Det här är helt enkelt en övning i önsketänkande.” 34 Han
föreslår att filamenter kanske bara är hår. Efter allt Archeopteryx, som erkänns
som den tidigast kända fågeln, ligger den troligen lägre ned i fossila lager och
har fullt utvecklade flygfjädrar.
Både BAND och paleontologist läger är säker på att fåglar på något sätt utvecklats och möjligheten att de inte, är inte under övervägande. De olika tolkningar som de gäller för fåglarnas utveckling illustrerar hur deras antaganden
läggs till antagandet om evolutionen, eftersom vetenskapen som drivs av hypoteser blir mer spekulativ. Vi måste gräva djupare och lära oss att skilja mellan goda förklaringar som stöds av data och de som baseras på spekulationer.
Ganska modernt utseende fåglar (Confuciusornis), har också dykt upp på
Liaoning. De har goda fjädrar och inga tänder, vilket är fallet för moderna fåglar.35 Men det mest häpnadsväckande upptäckt hittills är Microraptor som beskrivs som en fyra bevingade dinosaurien. Flera exemplar verkar ha stora
fjädrar på fyra bihang och det finns inga ben för gående. Djuret anses ha varit
en glidande slags organism, som bor i träd, på väg till att utveckla driven flygning.36 Hittills lämnar denna upptäckt de flesta alla fullständigt förvirrade.
Att hitta fullt utvecklade fjädrar i den här delen av den geologiska kolumnen
som ses i Archeopteryx och Confuciusornis påpekar tydligt, att detta är fel plats
att leta efter utveckling av fjädrar. Utvecklingen skulle kräva att dessa fjädrar
skulle ha utvecklats tidigare, och några evolutionister pekar på detta. 37 Emellertid är lusten att utveckla fåglar från dinosaurier så stark, att tolkningar som
beskriver fjäderns utveckling på dinosaurier fortsätter att framstå i den veten156
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skapliga litteraturen.38 Detta är en annan illustration av hur teori, istället för
fakta, kan driva vetenskapen.39
Du kan inte bara hålla fjädrar på en dinosaur eller någon annan typ av djur
och förvänta dig att den ska flyga. Fåglar har många speciella egenskaper som
gör det möjligt för dem att flyga, inklusive ett speciellt andningssystem, speciella muskler, lättvikt ben,40 och framför allt, flygfjädrar. Den så kallade “dinofuz” beskrivs inte som flygfjädrar, även om vissa evolutionister föreslår att
fjädrar utvecklats från någon form av trådformig struktur som först tjänstgjorde
för isolering. Men det är spekulation, och nya fossila upptäckter kunde ändra
allt det, men hittills har ingen riktig dinosaurie hittats med alla flygfjädrar. 41
Evolutionists föreslår ofta, att fjädrar utvecklats från modifieringen av reptilskalor av fåglarnas evolutionära förfader, men det verkar inte vara fallet. På
grundval av nya resultat,42 paleontologen Richard Cowen varnar för att “proteinerna som gör fjädrar i levande fåglar är helt olikt än de proteiner som utgör
reptilskalor idag.”43 Dessutom flyg fjädrar är högt specialiserade strukturer
som är mycket lätt, stark, flexibel och komplicerade. De har en huvudaxel, laterala hulling, många mindre liten taggig på hulling och många krokar på varje
liten taggig som fungerar som kardborreband (Figur 6.2). När hullingar blir
separerade kan fågeln haka ihop dem igen genom putsning. Men det är bara
en liten del av ett mycket mer komplext system av sensorer och muskler som
kan anpassa vingarnas exakta rörelse, och allt detta måste hanteras av ett komplext koordineringssystem i hjärnan.44 Evolutionsteorin har en mycket lång
väg att gå för att försöka förklara utvecklingen av flygfåglar från dinosaurier
eller någon okänd reptilförfader.

Lärdomar från Archaeoraptor
Den 15 oktober 1999 krävde National Geographic Society en viktig presskonferens vid dess Explorer’s Hall i Washington, DC. Tillkännagivandets mittpunkt var ett nytt fossilfynd som de ville visa upp kallad Archaeoraptor.
Upptäckten var en “saknad länk” mellan dinosaurier och fåglar. Den fossila
hade en fågelkropp men svansen var definitivt dinosaurliknande. Några av
forskarna som var närvarande, och som hade studerat fossil, kommenterade:
“Vi tittar på den första dinosauren som kan flyga ... Det är lite överväldigande.”
“Vi kan äntligen säga att vissa dinosaurier överlevde, vi kallar dem fåglar.” 45
De offentliga medierna var vederbörligen imponerad och svarade med en ny
våg av dinomania. Tillkännagivandet föregick offentliggörandet av novembernumret av National Geographic som presenterade denna fossil fynd under
rubriken ”Fjädrar för T. rex? Nya fågelliknande fossiler är saknade länkar i dinosaurutveckling.” Den artikeln,46 som illustrerar en flygande modell av Archaeoraptor och en ung T. rex dinosaur täckt med fjun, hävdar att “vi kan nu
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säga att fåglar är theropods [dinosaurier] lika tryggt som vi säger att människor
är däggdjur. … Allt från lunchlådor till museum utställningar kommer att förändras för att återspegla denna uppenbarelse.” Archaeoraptor kännetecknas
som “en saknad länk mellan markbundna dinosaurier och fåglar som faktiskt
kunde flyga.” Dessutom är ”denna blandning av avancerade och primitiva
egenskaper exakt vad forskarna skulle förvänta sig att hitta i dinosaurier som
experimenterar med flyg.” Detta var bara den typ av fynd som paleontologernas läger behövdes för att stödja deras fall att fåglar utvecklades från dinosaurier.
Den eufori som åtföljde detta viktiga tillkännagivande varade inte länge.
Det tog bara dagar innan några forskare ifrågasatte fossilens äkthet. BAND
ornitologer var särskilt misstänksam. Storrs Olson, i ett öppet brev till Peter
Raven, sekreterare för utskottet för forskning och utforskning vid National
Geographic Society, kommenterade att “National Geographic har nått en re-

Figur 6.2. Detaljer om strukturella egenskaper hos en liten del av en konturfjäder. Axeln
är mitten ryggraden vi ser i normala fjädrar. Hulling grenar ut från axeln och mindre grenar
som kallas liten taggig gren ut ur hullingar. Vissa liten taggiga är försedda med mikroskopiska krokar som kan haka på det krökta locket på andra typer av taggiga. Hakarna
kan glida längs hylsorna, vilket ger en kombination av flexibilitet och styvhet mot fjädern.
Baserat på: Storer TI, Usinger RL, Nybakken JW. 1968. Elements of zoology, 3rd edition. New York, St. Louis,
San Francisco: McGraw Hill Book Company, p 415.
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kordlåg för att engagera sig i sensationell, oupphörlig, tabloidjournalistik.”
Han påpekade också att ung T. rex “klädd i fjädrar ... är helt enkelt imaginärt
och har ingen plats utanför science fiction.” Dessutom ”Sanning och noggrann
vetenskapliga vägning av bevis har varit bland de första offren” för att stödja
theropod ursprungfåglar ”, som nu snabbt blivit en av de finaste vetenskapliga
bluffar i vår tid.”47
Det visar sig att Archaeoraptor är en sammansatt fossil bestående av många
delar försiktigt limmade ihop. Svansen på en dinosaurie var uppsatt till kroppen
av en fågel (se figur 6.3 för identifiering). Vidare är benen bara ett enda högerben med dess speglade del som finns i den täckande sten som används som
det andra benet. Archaeoraptor är nu känd som ”Piltdown Bird” uppkallad
efter den berömda Piltdown Hoax, där i början av förra seklet en apliknande
käken var grovt monterad på en mänsklig skalle. För några fyrtio år, innan bedrägeriet upptäcktes, förfalskning höll en respekterad position som en saknad
länk i utvecklingen av mänskligheten. Archaeoraptors historia är lika ledsen.
Det härrörde från de kända Liaoning fossila bäddarna i Kina, med extra delar
limmade på för att förbättra sitt värde. Eftersom det är olagligt att ta sådana
fossiler ut ur landet smugglades den till USA och hamnade på den årliga
världsberömda, pärla, mineral- och fossilutställningen i Tucson, Arizona.
Stephen Czerkas, som är chef för ett litet museum i Blanding, Utah, blev
bedövas när han såg fossilen och genast upplevde sin betydelse som en mellanform mellan dinosaurier och fåglar. Han betalade priset på 80 000 USD och
efter att ha återvänt till Blanding försökte han engagera den berömda Philip J.
Currie av Royal Tyrell Museum of Paleontology i Alberta, Kanada i sin studie.
Currie kontaktade ledarna vid National Geographic Society, som ofta publicerar om evolutionen,48 och de indikerade att de skulle stödja projektet. De införde också absolut sekretess på studien för att förbättra effektiviteten av en
big bang -typ av publicitet uttalande om denna fantastiska saknande länk. Xing
Xu av Pekings Institute of Vertebrate Paleontology, och Timothy Rowe, vid
University of Texas, och andra, tillsattes till studie laget. Czerkas, Currie och
Xu har varit brinnande främjare av paleontologen uppfattningen att fåglar utvecklats från dinosaurier.
Man enades om att smuggelprovet skulle återlämnas till Kina. Röntgenstudier avslöjade att det fossila platta provet bestod av 88 separata delar. 49 Det
noterades också av några av utredarna att dinosaurens svansben inte var ordentligt kopplade till den fågelliknande kroppen och att de två benen var en
platta- och speglade platta del med bara ett ben. Detaljerna om vad som hände
under studien får aldrig vara känt. Flera röda flaggor viftades, men projektet
var inte rusad. Medan debatten har klandrats delvis på bristande kommunikation, Louis M. Simons, en veteran undersökande reporter, som blev ombedd
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Figur 6.3. Representation av den fossila Arkeoraptorn, den förfalskade fossilen som lurade
ett antal forskare och hyllades som en saknad länk mellan dinosaurier och fåglar. Huvudet
ligger i det övre vänstra hörnet av bergplattan. Detta fossil är en kombination av främst
en fågelfossil, topp del och en dinosaurs svans nedan (lägsta pilen). De svagt uppträdande
benen på vardera sidan av svansen i den nedre halvan av figuren (två vänster och två
högra pilar) är egentligen bara ett ben som också reflekteras i dess gjutning på motsatt
diskplatta och användes som ett andra ben på motsatsen sida. Fossilen är bara ca 1/3 av
en meter (1 fot) lång.
Foto av Lenore Roth. Interpretation from Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx Scandals.
London: John Murray (Publishers) Ltd., s. 242.
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att undersöka saken, fann många avvikelser när han intervjuade deltagarna.
Han noterar att “få accepterar skulden; alla anklagar någon annan.”50 National
Geographic skulle ha velat nära samtidigt publicering av detaljerna om Archaeoraptor i en teknisk tidskrift, men ingen var på kommande. Både Nature
och Science tidskrifter vägrade att publicera en teknisk rapport som erkände
den sammansatta karaktären av provet, men ansåg det att vara en typ av organism.
Under tiden, National Geographic, med en tidsfrist för sin enorma utskrift
uppgift gick framåt och publicerade det ökända novembernumret utan en stödjande teknisk rapport, och det även fortsatte med sin extraordinära offentliggörandet. Kommenterar att fossilen var ett bedrägeri kvarstod. Xing Xu, när
han återvände till Kina, kunde hitta den matchande disken på Archaeoraptors
svans. Det var en perfekt match, och den var knuten till kroppen av en dinosaurie! Han beklagade sina kolleger i USA otroligt att “vi måste erkänna att
Archaeoraptor är ett förfalskat exemplar.”51 Medan vissa som studerat provet
inte först accepterade hans rapport, tycks alla nu vara överens om att det är ett
bedrägeri. Skammen var av stort intresse för den internationella pressen. Fågeldelen av Archaeoraptor har blivit omdirigerad tillsammans med ett liknande
prov och det har fått ett annat vetenskapligt namn än det som ges av National
Geographic. Det heter nu Yanornis Martini, och dess beskrivare föreslår att
benen, men inte svansen, av Archaeoraptor tillhör den här nya arten.52 BANDornitologerna hade vunnit denna runda, men de paleontologer som har media
på deras sida har visat en hel del uthållighet. Oro har också uttryckts om ”forskare är för rädda för att uttrycka sina farhågor till sina medie kassörer.”53 Medierna fortsätter att ge fjädrar till T. rex, även om inga fjädrar har hittats med
några T. rex fossiler. Keith Thompson, som är professor och chef för Oxford
University Museum, sammanfattar snett resonemanget som används för att ge
fjädrar till T. rex genom att ge slutresultatet som “fjädrar 3, logik 0.”54
Det visar sig att evolutionsteorin fortfarande inte har en autentiserad modell
för fjädrar, flyg eller fåglar, och slaget mellan paleontologerna och BAND-ornitologerna fortsätter som teorier istället för fakta driver vetenskapen. Inga
lektioner om att vara försiktig verkar ha lärt. Sedan Archaeoraptor-katastrofen
har National Geographic Society och Stephen Czerkas museum i Utah publicerat böcker som speciellt illustrerar fjädrade dinosaurier!55 Tyvärr är fågelutveckling inte ett isolerat fall. I boken Icons of Evolution; Science or Myth?
Why much of what we teach about evolution is wrong, biolog Jonathan Wells
dokumenterar en rad andra exempel.56
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Det smygande potens av paradigms
Det finns många faktorer som gynnar uthålligheten hos ett paradigm, inte
minst det är uthålligheten hos forskarna som främjar det. Det är svårt för någon
att ge upp vad man vill tro, och personlig ära kan vara en stark faktor. Den berömda tyska fysikern Max Planck kommenterade öppet en gång att en “ny vetenskaplig sanningen inte segrar genom att övertyga sina motståndare och få
dem att se ljuset, utan snarare för att dess motståndare så småningom dör och
en ny generation växer upp som är bekant med den.” 57 Principen uttrycks
ibland uppriktigt som “vetenskapen fortskrider en begravning i taget!”
Cyniker hävdar att “historien hör till segrarna”, och det är allt för ofta fallet.
När ett paradigm vinner dominerande ställning, de som stöder det är inte troligt
att låta det glömmas. Förlöjligande av andra paradigmen kan ställa ett “klimat
av mening” som starkt gynnar den dominerande utsikten, oavsett om det råkar
vara sant eller inte. Ett av de olyckliga resultaten av detta är att i stället för att
undersöka grundligt genom de djupare frågorna i sin forskning, slutar forskarna
att söka 58 och börjar publicera när deras data verkar vara överens med det accepterade paradigmet. Detta kan hålla paradigmet i livet, speciellt i de mer
spekulativa områdena av vetenskap där det kan finnas litet data. Det är inte
lätt att revidera ett dominerande paradigm, och när den offentliga medie- och
underhållningsindustrin engageras, vilket ofta är fallet med stora vetenskapliga
synpunkter, är förändring ännu svårare. Paradigmen har ett sätt att ta på sig ett
eget liv, ibland, som det är fallet för evolutionen, långt bortom det vetenskapliga samfundet.
Dominerande idéer och paradigmet behöver inte vara baserade på fakta för
att accepteras. Mänskligheten går för ofta i otillräckliga tangenter, och vetenskapen är inte befriad. Några exempel illustrerar detta:
(a) Den berömda “Monkey Trial” ägde rum 1925 i staden Dayton, Tennessee. Medan härrör från teknikaliteter om undervisning evolution i offentliga
skolor, rättegången faktiskt visade sig vara en världsberömd offentlig tävling
mellan evolution och skapande. Populär åsikt har hävdat att den berömda Chicago-advokaten Clarence Darrow, som försvarade evolutionen, triumferade
över William Jennings Bryan, en tre gånger amerikansk presidentkandidat,
som försvarade skapelsen. Det var historien jag hörde när jag var i forskarskolan. Senaste omvärdering av rättegången av två framstående historiker: Ronald
Numbers och Edward Larson av universiteten i Wisconsin och Georgia respektive visar att detta inte var fallet.59 I bästa för evolutionen var rättegången
oavgjort. Å ena sidan hade Darrow bett Bryan några undersökta frågor som
han inte svarade väl; å andra sidan kände många att Darrows löjliga och arroganta attityd fick honom att förlora fallet. Han motsatte sig någon bön i dom162
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stolen och blev så småningom citerad för förakt för domstolen. Många tidningsrapporter i slutet av rättegången och andra dokument återspeglade allvarliga bekymmer att evolution hade förlorat. Den nuvarande populära
versionen att Darrow hade besegrat Bryan beror till stor del på boken Only
Yesterday, som sålde över en miljon exemplar, och den mycket populära filmen
och teaterpjäs Inherit the Wind. Båda ger en förvrängd uppfattning av rättegången som väldigt mycket gynnar Darrow.60 Den breda acceptansen av den
ide som Darrow hade vunnit är en nyhet som kröp in länge efter att rättegången
var över.
(b) Du har förmodligen hört talas om det bisarra konceptet för en platt jord
och hur Christopher Columbus är hjälten som vågat trotsa den här falska dogmen som främjas av kyrkan. Columbus fortsatte att segla till Nordamerika och
gjorde det utan att falla av jordens kant! Denna konventionella “visdom” finns
i många läroböcker och encyklopedi.61 Det visar sig att detta är ett annat falskt
koncept. En noggrann undersökning av Jeffery Burton Russell, professor i historia vid University of California i Santa Barbara ger en helt annan bild. I
boken: Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians,62 Russell
förklarar hur falskheten blev dogma. Nästan ingen av kyrkliga forskare trodde
på den plana jorden under de två första millennierna av kristendomen; nästan
alla trodde att jorden var en sfär, men under 1800-talet lyckades två brett distribuerade böcker övertyga världen annars. Titlarna var History of the Conflict
between Religion and Science och A History of the Warfare of Science with
Theology in Christendom.63 Båda böckerna främjade vetenskapens överlägsenhet och anklagade kyrkans förökningsfel. Det var dock författarna till dessa
böcker som var förökande fel, eftersom de gjorde sitt platta felfritt argument
om kyrkans undervisning om den plana jorden. Lyckligtvis har flera texter och
referensvolymer under de senaste åren börjat korrigera falskheten.
(c) År 1860 vid Oxford University i England fanns en känd sammandrabbning mellan biskopen Oxford, Samuel Wilberforce, kallade “Soapy Sam” och
Thomas Huxley, med namnet Darwins trofasta bulldogg.” En av de dominerande anekdoterna, berättade och återges av generationer av evolutionister 64
berättar hur Thomas Huxley krossade Wilberforce. Det finns flera versioner
av händelsen. Det rapporteras att vid mötet berättade Wilberforce om frånvaron
av fossila mellanformer och enträget och ovänligt vänd sig till Huxley och frågade honom om det var från sin mormors eller farfars sida att han kom ner
från en apa. Detta utspelade sig av högt uppror och skratt från en då dominerande anti-Darwinist Oxford-publik. Huxley kommenterade genast till en vän
att Herren hade levererat biskopen i sina händer. Senare när han formellt svarade på biskopens fråga, anförde han att han hellre skulle gå ner från en apa
än från en man som använder sitt inflytande för att dölja sanningen! Den här
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skildringen av den respekterade biskopen drog ett protesterande våld, och en
kvinna rapporteras ha svimmat medan Huxleys få anhängare jublade högt. 65
Egentligen i bästa fall för Huxley var mötet oavgjort. Men historien har utvecklat ett fantastiskt liv som en enorm seger för Huxley.66 Verkligheten verkar
vara långt ifrån nuvarande vetande. En kritisk granskning av incidenten från
Oxford University historiker J. R Lucas 67 indikerar att Huxley förmodligen
orepresenterade utfallet av mötet, och dessutom att Wilberforces fråga om förfäder linjen från en apa inte riktades mot Huxley, utan var en retorisk fråga
riktade till “vem som helst.” Men genom åren har historien om Huxleys seger
fått acceptans då den darwinistiska utvecklingen blev den dominerande utsikten, åtminstone bland forskarna.
(d) Många anser att Margaret Mead är den mest kända kulturantropologin
från det tjugonde århundradet. År 1928 publicerade hon den legendariska
boken Coming of Age in Samoa. Det var en bomb som blev en omedelbar framgång; så småningom skrivs miljontals kopior med översättningar till 16 språk.
Boken gav upphov till fördelarna med frihet från kulturella seder som exemplifierades av den fria sexuella livsstilen i Samoa, särskilt bland de unga som
växte upp i en miljö som inte var besatt av en familjeform av organisation som
förkväver känslomässigt liv. Följaktligen rapporterade hon också att familjevärdena i Samoa är låg prioritet.
I USA blev Margaret Mead en guru till många av de unga och deras föräldrar under de turbulenta 1960-talet. Hennes berömda bok hade ett stort inflytande och betonade betydelsen av kultur, i motsats till ärftlighet, vid
bestämning av beteende. Detta kom in i “natur-mot-uppfostran” kontroversen
som var en brinnande fråga vid den tiden och har varit pyrande ända sedan.
Det sociobiologiska konceptet som vi kommer att diskutera senare 68 är på naturen (gener) sidan medan Mead och många sociologer tenderar att vara på
den uppfostran (kulturen) sidan. Hon och några av hennes kollegor har kallats
absoluta kulturella determinister. Hennes bok är krediterad med “nästan ensamstående”69 ta hjärtat ur den tidens blomstrande eugenikrörelse, som försökte förbättra mänskligheten genom att begränsa reproduktion av individer
och grupper som anses vara genetiskt underlägsna. Nu verkar det som att
boken i stor utsträckning var en projicering av Meads fantasier, och dessutom
kan hon ha blivit hånad i falska slutsatser. Några utbildade samoaner reagerade
med ilska vid förvrängningen av sin kultur, andra lokalbefolkningen angav att
om hon någonsin vågade återvända till Samoa skulle de knyta henne och kasta
henne till hajarna!
Iver för hämnd har delvis uppfyllt. I boken Margaret Mead and Samoa:
The Making and Unmaking of an Anthropological Myth,70 antropolog Derek
Freeman, från Australien, som har studerat samoansk kultur i åratal, rapporterar
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att många av Meads påståenden är “fundamentalt felaktiga, och några av dem
är förvirrande falska.”71 Hans bok, utgiven av Harvard University Press, förtjänade meddelande på framsidan av New York Times när den släpptes 1983.
Lyckligtvis för Mead, publicerades det efter hennes död. Freemans studie tyder
på att Meads utvärdering av samoans sexuella beteende är i stor utsträckning
felaktigt. Samoaner har mycket restriktiva sociala normer, mycket högre än
de traditionella västerländska normerna. Äktenskap och jungfruhet är högt
vörda, och detta var fallet även innan kristendomen kom till de samoanska
öarna.72
Reaktionen till Freemans bok var våldsam, en del av det mer påminner om
politisk kampanj än vetenskaplig verksamhet. Alla sorters åsikter, för och emot,
uttryckta i artiklar, böcker, bokrecensioner och recensioner av bokrecensioner
har dykt upp. Några förtalade Mead, andra vilseleda Freeman, och fortfarande
andra undrar hur sådan felaktig information skulle ha kunnat bringa sådan berömmelse till Margaret Mead. Vår oro på denna punkt är inte huruvida naturen,
vården eller fri vilja bestämmer beteendet, men att det väldigt mycket framgår
att Meads ogiltiga uppgifter har gjorts eller åtminstone starkt påverkats av en
betydande förändring av världsutsikten.
Man kan undra om hur många andra begrepp som är fel lurar runt i våra
bibliotek, läroböcker och klassrum. De fyra exemplen som ges ovan illustrerar
hur vi accepterar idéer, även om de kanske har liten verklig autentisering. Vi
borde vara toleranta mot olika åsikter, men vi borde inte vara lättlurad. Vi bör
inte kritiskt acceptera intellektuella mode i vetenskap eller på annat håll. Det
bästa sättet jag vet, att inte tas in av felaktiga populära idéer och paradigmen,
är att vara oberoende i ett tänkande och göra en noggrannare studie, inte förvirra data med tolkningar och särskilt uppmärksamma de bästa uppgifterna.

Vetenskapens sociologi
När USA: s regering under andra världskriget finansierade Manhattan-projektet, blev några av världens bästa forskare involverade i att producera den
första atombomben. Detta är ett exempel på regeringens starkt påverka till riktningen för vetenskaplig undersökning. Det har länge varit känt att externa faktorer som den allmänna opinionen och det ekonomiska stödet 73 påverka
vetenskaplig utredning. Trots detta har vetenskap övande hävdat och har generellt sett ansetts vara objektivt och rationellt. 74 Tyvärr alltför ofta, är detta
inte fallet.
Vetenskapen hade sina storhetsdagar efter andra världskriget när atombomben och 1957 ryska Sputnik-satellitsuccé starkt förstärkte respekten för vetenskapen. Forskningsfonder för vetenskapliga projekt hällde på universiteten vid
oöverträffade priser, och det var inte så svårt att hitta medel för vetenskapliga
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forskningsprojektet. Personligen fick jag ett antal statliga forskningsbidrag och
arbetade på flera statligt finansierade vetenskapsprojekt.
Vetenskapen har gått in i svårare tider sedan dess. Dess värde för samhället
uppfattas inte längre som nödvändigt, och förtroendet för dess objektivitet och
integritet utmanas. Ett antal sociologer har lett fram i en utvärdering av vetenskapen. Detta har lämnat några forskare undrar om sociologer inte ska behålla
sitt eget gräs; men sociologerna hävdar vetenskapens sociologi som sitt gräs.
Detta är en känslig fråga som har genererat sin andel av kontrovers och strid.
Tyvärr är det inte svårt att såra självkänslan hos ett mycket framgångsrikt vetenskapligt samfund som tycks ha svårt att komma ihåg alla de fel som det har
utfärdat i det förflutna. Å andra sidan verkar sociologerna glömma att vetenskapen ibland handlar om enkla objektiva fakta och att de inte lätt utsätts för
sociologiska influenser.
Som studier på vetenskapssociologin började blomstra, publicerade sociologen Bernard Barber en avgörande artikel om detta ämne i tidskriften
Science.75 Med titeln “Resistance by Scientists to Scientific Discovery,” han
listade ett antal externa faktorer som kan påverka slutsatserna i vetenskapen.
Dessa ingår: (a) tidigare höll tolkningar; (b) metodologiska begrepp, som att
vara överdrivet partiell eller överdriven fientlig mot matematik; (c) forskarens
religion har påverkat vetenskapen på olika sätt; (d) professionell ställning; (e)
professionell specialisering; och (f) samhällen, grupper och “ tankeskolor.”
Exempel på dessa olika situationer finns i den sociologiska och historiska litteraturen.76 Sådana synpunkter är inte alltid välkomnade av forskarna, eftersom
de avskyr vetenskapens vårdade bild av att vara fri från yttre påverkan.
Det bedrövliga fallet av den Augustinska munken, Gregor Mendel (18221884), som upptäckte de grundläggande principerna om ärftlighet genom uppfödning av ärtplantor, illustrerar väl inflytandet av sociologiska faktorer i
vetenskapen Mendel publicerade sina episka fynd i en tidskrift för Brünns naturvetenskapssamfund. I motsats till vad som ibland rapporteras var denna tidskrift utbredd i hela Europa; men trots Mendels häpnadsväckande data blev
han fullständigt ignorerad av myndigheterna i hans fält. 77 Det var inte förrän
efter hans död att flera biologer återupptäckte och godkände hans avgörande
upptäckter. Varför var han ignorerade? Det här är en förbryllande fråga för vilken vi inte har bra svar, men det finns ett antal förslag som speglar sociologiska
influenser i vetenskapen. Att han var en okänd, isolerad munk, och inte en
medlem av det regelbundna vetenskapssamfundet, var utan tvekan en mycket
viktig faktor. Hans nya sätt att blanda botanik och matematik, som hans studie
krävde, förstods inte eller uppskattades av de flesta forskarna. Det fanns andra
konkurrerande idéer om ärftliga faktorer; därför var det fel tid att få sina revo166
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lutionära idéer accepterade. Lyckligtvis gick vetenskapen förbi dessa hinder
och nu är Mendel en av de viktigaste personerna i vetenskapens historia.

Hur man berättar god vetenskap från dålig vetenskap
En av de viktigaste lektionerna vi kan lära oss är att det finns god vetenskap
och det finns dålig vetenskap. Upptäckten av Archaeoraptor är dålig vetenskap, men upptäckten av planeten Neptun, baserat på uppgifterna av planet
Uranus oregelbundna rörelse illustrerar väldig god vetenskap. I dessa tider,
när vetenskapen spelar en så viktig roll i vårt tänkande, är det viktigt att skilja
mellan goda och dåliga vetenskap. Tyvärr är det inte lätt, särskilt för icke-vetenskapsmannen. Ofullständiga uppgifter eller falska lokaler kan lura även de
bästa forskarna. Det finns några ledtrådar (tabell 6.1) som kan hjälpa någon
av oss att utvärdera hur pålitliga vetenskapliga tolkningar kan vara.
(a) Passar idén i de faktorn? Ger det en logisk slutsats, särskilt när ett brett
spektrum av data beaktas?
(b) Är påståendet testbart, speciellt är det experimentellt repeterbart? Experimentell vetenskap, såsom resultat från ett kemiskt experiment, anses betryggande. Å andra sidan har vi det som kallas historisk vetenskap,78 vilket är
mer spekulativt och betraktas som mindre tillförlitligt. Ett exempel är att studera en fossil, där det bara kan vara en del av ett exemplar, och vi försöker
sedan utgå från vad som hände under ett förflutet som inte nu kan observeras.
Vissa idéer är lättare att testa än andra. Både utveckling och skapande som
anses vara tidigare händelser är inte lika lätt testbara som nuvarande observationer. Men det betyder inte att vi inte kan använda nuvarande observation för
att försöka utgå från vad som har hänt tidigare. Den viktiga frågan är hur väl
slutsatsen passar i data. En del associerar testbarhet med förmågan att kunna
Tabell 6.1. IDENTIFIERA KARAKTERISTIK AV TILLFÖRLITLIGA
VETENSKAPLISKA TOLKNINGAR
a. Tolkningen passar tillgängliga data.
b. Idén är testbar, särskilt genom repeterbara experiment och observation.
Det kan motbevisas.
c. Tolkningen kan förutsäga okända resultat.
d. Konceptet är inte insvepande i kontroverser.
e. Slutsatsen drivs av naturens data, inte genom teori eller kommersiell
fördel.
f. De associerade påståenden som är gjorda stöds väl.
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motbevisa fordran och avsluta att om du inte kan motbevisa det, är det inte
riktigt vetenskap.
(c) Kan idén användas för att förutse okända resultaten? Ett exempel, nämnt
tidigare,79 var när energinivån av kolens resonans visade sig vara ungefär vad
Sir Fred Hoyle hade förutsagt att det skulle vara. Förutsägbarhet är vetenskap
på sitt bästa.
(d) Är påståendet höljet i kontroversen? Om forskarna skrotar om det, föreslår detta att alternativa vyer är hållbara.
(e) Är grunden för slutsatsen naturens data, eller är resultatet teoridriven?
Var försiktig med styrkan av dominerande paradigmen och filosofiska konstruktioner; och var särskilt försiktig om det finns kommersiella eller ekonomiska fördelar för en viss slutsats. Forskningen sponsras av tobaksindustrin
tyder på ofarliga rökning är ett utmärkt exempel på fel som induceras av ekonomiska intressen av sponsorerna av forskningen.
(f) Är otillräckliga påståenden gjorda? Om så är fallet, var också försiktig.
Icke-stödda påståenden ger upphov till misstankar om hela paketets integritet.
Särskilt vanligt är att man förvirrar korrelationen i överflöd av två faktorer
med orsak och effekt. Exempelvis visade en studie att cigarettrökarna hade
lägre högskolepoäng än icke-rökare. Korrelationen togs på allvar och det uppenbara sättet för rökare att höja sina betyg var att sluta röka. Men den slutsatsen kan vara mycket fel. Det kan vara att istället är det låga betyg som driver
studenter att röka; eller att sällskapliga typer som inte studerar lika mycket
tenderar också att röka, vilket ger en antagande korrelation med låga betyg. 80
Bara för att två faktorer verkar vara kvantitativa korrelerade betyder inte att
andra orsakar den andra. Det finns en hög grad av korrelation över världen
mellan hushåll som har telefoner och de som har tvättmaskiner, men vi vet alla
att ägande av en inte orsakar den andra. Slutsatser baserade på data som är
korrelerade utan en studie av orsak och effekt borde inte lita på, men både vetenskapsmän och det offentliga mediet förbiser ofta denna avgörande faktor.
Många komponenter i vår komplicerade värld kan ge upphov till en orsak och
effekt förhållande som verkligen inte existerar.
För att kunna utnyttja vetenskapen maximalt måste man noggrant utvärdera
vad som sägs och skilja den goda vetenskapen från den dåliga vetenskapen.
Det finns trots allt gott om båda.

Avslutande kommentarer
Paradigmmönstret i vetenskap och andra studier visar på det goda inflytandet av accepterade idéer. Detta bör sätta oss på vakt och uppmuntra oss att
gräva djupare i stället för att bara följa det rådande “klimatet av mening”.”
168
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Den långa sökningen efter hur fåglar kunde ha utvecklats är inte den sortens
historia som kommer att övertyga alla om att vetenskapliga tolkningar drivs
av data. De många motsägelsefulla åsikterna som har blivit förtrollade i över
ett och ett halvt århundrande av olika grupper av forskare illustrerar väl hur
teorier istället för data kan vara den motiverande kraften i vetenskapen. Om
vetenskap är sökandet efter sanningen om naturen som den föreslår att vara,
varför skämma bort så mycket spekulation som åtföljs av intellektuell tribalism, i stället för att bara låta fakta tala för sig själva? Upprepade gånger, och
mer än många vill erkänna, forskare, liksom alla resten av mänskligheten, tror
på vad de vill tro, och fyller i saknade data med sina egna förutsättningar. Jag
är säker på att några av mina medforskare kommer att finna denna påstående
offensiva, och jag önskar att det inte var så; men ju tidigare vi inser det, desto
bättre blir det för vetenskapen.
Alltför ofta är vetenskapen mer teoridriven än datadriven. På grund av detta
är det särskilt viktigt att särskilda ansträngningar läggas fram för att försöka
skilja god vetenskap som leder till sanning om naturen, från dålig vetenskap
som inte gör det. Forskarna är ganska mänskliga, och det kan vara svårt att
hitta en vetenskapsman som, liksom hela resten av mänskligheten, inte har en
agenda. Men de forskarna som prioriterar data istället för teori kommer sannolikt att upptäcka vad som verkligen händer i naturen.
Allt detta kan vara mycket viktigt för Gud frågan. I avsnitten 2-5 presenterade vi många exempel på data som indikerar att en designer är nödvändig.
Trots bevisen skyller forskarna bort från någon sådan slutsats. Det nuvarande
dominerande paradigmet, att vetenskapen behöver förklara allt utan Gud råder,
även om det ofta medför ostridigt gissning för att försöka förklara de fakta
som finns. Personliga attityder och det vetenskapliga samhällets sociologi bestämmer alltför ofta vad som accepteras som sanning. Andra faktorer än naturens data formar ofta slutsatserna i vetenskapen.
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Kapitel 7

Är vetenskap exklusiv?
Litterära intellektuella på en pol – forskarna vid den andra …
Mellan de två en havsbukt av ömsesidig förståelse.1
Sir Charles Snow, författare, forskare

Områdena vetenskap undviker nu
Två hundra år sedan den berömda franska matematikern-kosmolog PierreSimon de Laplace skrev en berömd bok om himmelska mekanik I den boken
beskrev han sin modell av solsystemets ursprung där planeterna bildades
genom kondensering ångliknande ämnen. Laplace, som blivit en berömd forskare, bestämde sig för att göra en presentation av sin bok till kejsaren Napoleon. Kejsaren hade i förväg informerats om att det inte fanns något
omnämnande av Gud i boken. När Laplace erbjöd boken frågade kejsaren
honom varför han hade skrivit en bok om universum och inte ens nämnde sin
skapare. Laplace svarade helt enkelt att han “inte behövde den speciella hypotesen.”2 Inget behov för Gud! Även om det finns variationer i detaljer om
mötet, illustrerar incidensen de oberoende och exklusiva vetenskapliga attityderna som växte på den tiden.
Nyligen har samma riktning återspeglats av teoretisk fysiker Stephen Hawking när han föreslår sitt helt självständiga universum där det “inte behövde
något utanför för att vinda ur klockan och sätta det igång. Istället allt i universum skulle bestämmas av vetenskapens lagar och rullar av tärningarna i universum. Det här låter förmodligt, men det är vad jag och många andra forskare
tror.”3 I Frankrike skrev den kända marina zoologen Félix Lacaze-Duthiers
över dörren till sitt laboratorium: “Vetenskapen har varken religion eller politik.”4 Harvard fysikern Phillip Frank kommentarer att inom vetenskapen ”varje
påverkan av moral, religiös eller politisk hänsyn på godkännande av en teori
anses som’oäkta’av ...’gemenskap av forskarna.’”5 Och nobelpristagare Christian de Duve, i diskussionen om det besvärliga problemet med livets spontana
ursprung, indikerar att “någon ledtråd av teleologi [syfte] måste undvikas.”6
Nyligen National Academy of Sciences och American Association for the
Advancement of Science har starkt motsatt sig trender i gymnasiet vetenskap
klasser som uppmuntrar diskussionen om alternativ till evolutions. Även tan175
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ken på att det kan finnas någon form av intelligent design i naturen är
anstötlig.7 Inte alla forskare skulle hålla med, men den nuvarande tänkesätt
och allmän ethos, särskilt kommer från ledarna för det vetenskapliga samfundet, är att vetenskapen ska göra det ensam och omfattar allt annat. Spöket av
religiös påverkan bör särskilt undvikas.
Exklusivitet i vetenskap uppmuntras av en grad av elitism, och dessa två
egenskaper kan fungera tillsammans mycket väl och uppmuntrar varandra. Det
finns en känsla bland ganska många forskare att vetenskapen överträffar alla
andra undersökningsmetoder. Den enastående framgång för vetenskap i flera
arenor har utan tvekan bidragit till denna känsla och en viss stolthet är försvarlig. Science är särskilt bra på att försöka svara på hur typ av frågor, till exempel
hur gravitationen påverkar rörelse planeter, men det gör inte så bra med varför
typ av fråga, till exempel varför finns det ett universum i första hand. Det finns
legitima frågor bortom vetenskapen. “Om du frågar vetenskap att göra en atombomb, kommer det att berätta för dig hur. Om du frågar vetenskap om du
verkligen ska göra en, kommer den att vara tyst.” 8 Den som söker sanningen
och förståelsen har rätt att fråga varför frågor.
Harvard University biolog Richard Lewontin speglar också några av vetenskapens exklusivitet i en väldigt uppfattande kommentar vars godhet är värdig respekt. “Vår vilja att acceptera vetenskapliga påståenden som är emot
sunt förnuft är nyckeln till en förståelse för den verkliga kampen mellan vetenskapen och det övernaturliga. Vi tar sidan av vetenskapen trots patentets
absurditet i vissa av dess konstruktioner, trots att den inte uppfyllt många av
sina utomordentliga löften om hälsa och liv, trots det vetenskapliga samfundets
tolerans för obekräftad bara-så historier , för att vi har ett tidigare engagemang,
ett engagemang för materialismen. Det är inte att metoderna och institutioner
vetenskapens på något sätt tvinga oss att acceptera en väsentlig förklaring till
den fenomenala världen, men tvärtom att vi tvingas av vår a priori anslutning
till material orsakar att skapa en apparat av utredning och en uppsättning koncept som producerar materiella förklaringar, oavsett hur bakvända, oavsett hur
mystifierande för den oinvigde. Dessutom är den materialismen absolut, för
vi kan inte tillåta en Gudomlig Fot i dörren.”9 Vad gäller Gud, har vetenskapen
nu skrivit ett “INTE ENTER” tecken.
Evolution är en av de stora aktörerna i vetenskapens exklusiva ståndpunkt;
Det ger uteslutning av Gud och alla icke-mekanistiska förklaringar av ursprung. Det vetenskapliga samfundet försvarar vanligtvis djupt evolutionen;
och medan vetenskapen nu känns väldigt fri att utesluta Gud, verkar ledande
forskare chockad när någon försöker utesluta sin evolutionsteori. När Kansas
State Board of Education beslutade att ta bort evolution och kosmologi från
vetenskapliga läroplanen, präglade en redaktionell i Science, som är den le176
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dande vetenskapliga tidskriften i USA, denna uteslutning som en “rensande
illdåd” och “vansinne.”10
Den noterade Columbia University-genetiker Theodosius Dobzhansky, som
var en av de ledande arkitekterna i den moderna evolutionära syntesen (Tabell
4.1), förklarade att: “Ingenting i biologi är meningsfullt, utom i ljuset av evolutionen.”11 Sådana extrema uttalanden kan innebära att alla nuvarande biologiska studier som inte inkluderar evolution, till exempel att bestämma hur
snabbt en nervimpuls reser längs en nerv, är uppenbarligen osynlig! Vidare
uppfattar Antony van Leeuwenhoeks noggranna arbeten när det gäller att beskriva mikrober och av William Harvey att upptäcka blodcirkulationen i det
sjuttonde århundradet före acceptans av evolutionen inte heller ge mening. Genetikern Francisco Ayala, som nyligen var president för American Association
for Advancement of Science, uttryckte samma exklusiva tendens att kommentera att “evolutionsteorin behöver läras i skolorna eftersom ingenting i biologi
är meningslöst utan det.”12
Exklusivitet återspeglas i bokens titel: The Triumph of Evolution and the
Failure of Creationism,13 speciellt när den sista halvan av titeln skrevs bakåt
för att betona ett desperat tillstånd av kreationism. Medan en sådan triumferande attityd inte är ovanlig för mänskligt beteende, är det inte till hjälp för
allvarliga stipendier. Författaren till boken är Niles Eldredge från American
Museum of Natural History, som är känd för att vara en av arkitekterna i det
evolutionära punkterad jämviktkonceptet. Den sena berömda kosmologen Carl
Sagan hävdade också vetenskapens eminens över allt annat i hans bok berättigad: The Demon-haunted World: Science as a Candle in the Dark.14 Ödmjukhet kan ibland vara bristfällig i det vetenskapliga samfundet.
Exemplen som ges ovan illustrerar en exklusiv och elitistisk vetenskaplig
attityd som tenderar att isolera vetenskapen från alla andra undersökningsområden. Några forskare känner sig så säkra på att de ser praktiskt taget ingen
gräns för vad vetenskapen äntligen kommer att kunna göra.15 Genom att postulera en mekanistisk syn på verkligheten och nära oändlig kunskap kan vi nå
en så kallad “Omega Point” där livet är evigt och upplevelsen av det förgångna
livet är en verklighet. Vetenskapen kommer att ge oss odödlighet.16 Förtroendet
för vetenskapens överlägsenhet är så stor att vetenskapen ibland invaderar områden som den inte kan studera, och försöker sedan ge vetenskapliga svar på
frågor som det inte kan svara på. Sociobiologi är ett exempel.

Sociobiologi – vetenskap utom kontroll
Sociobiologin syftar till att undersöka utvecklingen av socialt beteende. Det
försöker svara på frågor om hur organismer beter sig som de gör ur ett evolutionärt perspektiv, och det kommer in i de torniga frågorna om orsakerna till
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mänskligt beteende. Sociobiologi bör inte förväxlas med vetenskapens sociologi, även om det finns viss överlappning. Den förra handlar mer om de biologiska orsakerna till uppförandet av alla typer av organismer, medan den
senare handlar om det vetenskapliga samfundets beteende.
Ett av problemen sociobiologi adresser är: om, som Darwin föreslagit, den
evolutionära utvecklingen sker eftersom de starkaste överlever över de mindre
passande, hur kan du förklara utvecklingen av altruistiskt beteende när organismer är villiga att offra sina liv för andres bästa? Detta är självmord och har
inget överlevnadsvärde för organismen. Varför skulle sådana egenskaper någonsin utvecklas när organismen inte har någon chans att överföra dem till
nästa generation? Ett vanligt exempel är biet som stryker dig för att skydda
andra i bikolonin. Eftersom det lämnar viktiga delar av kroppen som fastnar i
dig, dör den kort därefter. Detta är självmord och inte överlevnad. Evolutionists
har flera förklaringar, bland annat som tyder på att hela bikolonin utvecklas
som en typ av en enda organism. Det finns genetiska särdrag hos dessa typer
av organismer som kan gynna detta. Bikolonin, och inte den enskilda biet, har
således överlevnadsvärde.
Mer problematiskt är många exempel på självuppoffrande beteende bland
fåglar och däggdjur. Surikat är en mycket social typ av mungo (Figur 7.1) som
kamp för existens i Kalahari-öknen i södra Afrika. De bor i grupper om tre till
trettio individ i underjordisk tunneln. De är bland de mest kooperativa djuren
som vi känner. En medlem i en grupp kommer att sitta barnvakt och gosa de
mycket unga, medan den biologiska modern är ute för längre tid på sök efter
mat. Andra kommer att stå som vaktar på utsatta utkik, där de är synliga för
rovdjur. Deras vakthållning tillåter de andra medlemmarna i gruppen att gå
om sin verksamhet med sök efter mat i i säkerhet. Om en vakt ser ett rovdjur
som en örn eller en kobra, kommer surikat att ge ett larm anrop och ytterligare
äventyra sig genom att uppmärksamma var den befinner sig, men samtidigt
varna de andra för att skräpa till säkerhet. I denna typ av beteende riskerar vaktar deras liv för andras bästa. Varför skulle ett sådant altruistiskt beteende någonsin utvecklas, eftersom de altruistiska skulle vara mindre benägna att
överleva? Och när det gäller människor, varför kommer en mamma att springa
in i ett brinnande hus och riskera sitt liv, för att försöka rädda sitt barn?17 Denna
typ av självuppoffrande beteende är inte vad som förväntas av en evolutionär
process, där målet är överlevnad och inte självuppoffrande altruism. Altruistiskt beteende har ansetts vara en allvarlig utmaning för evolutionsteorin.
Vissa evolutionister har föreslagit vad de anser vara ett svar på detta pussel.
Det kallas släkt val I släkt valet är det viktigaste inte att bevara den enskilda
organismen, utan bevarandet av en speciell typ av gener. Genom att bevara
sin närbesläktade släkting bevarar man sin egen typ av gener, eftersom nästa
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släkting tenderar att ha samma sorts gener. Syskon delar samma föräldrar, och
kusiner har samma morföräldrar, så genom att spara nära närstående släktingar,
ökar man chansen att spara för eftertiden den speciella typen gener som man
har. Med andra ord, om ett djur skulle ge sitt liv för att bevara sitt nära släktliv,
kan det här bidra till att bevara sin egen typ av gener, även om djuret själv dör.
Matematiken i den arveliga mekanismen är sådan att man kan föreslå att om
du ger ditt liv för att rädda tre av dina syskon eller nio av dina kusiner, riskerar
du att du kommer att gynna överlevnaden av din egen typ av gener. Ju närmare
du är relaterad till de du sparar, desto färre måste du rädda för att bevara din
typ av gener. Släkt val anses vara en evolutionär förklaring till altruistiskt be-

Figur 7.1. Meerkats, även känt som surikat; en typ av grävande mungo.
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teende. Den djupa implikationen av allt detta är att en altruistisk handling inte
alls är, det är en självisk handling för att se till att ens egen typ av gener sprids
av de släktingar som överlever. Darwins koncept för den starkaste själviska
överlevnad blir förklaringen till altruistiskt beteende.
Den dramatiska upptäckten av teorin om släkt val kom till uppmärksamheten av den berömda Harvard University entomolog Edward O. Wilson. Han
utökade konceptet och lade fram det i 1975 och relaterade idéer i en bok som
framkallade en av de stormigaste bokreaktionerna någonsin bevittnat. Med titeln: Sociobiology,18 den överdimensionerade tomen diskuterar ett stort antal
djurs sociala beteenden, men det råder ingen tvekan om att det här var ett manifest som syftar till att ge evolutionära skäl till människans sociala beteende.
Det första kapitlet med titeln “The morality of the gene,” innebär att våra känslor, som kärlek, hat, rädsla och skuld, kom fram genom naturligt urval; och
det sista kapitlet med titeln “Man: From sociobiology to sociology,” har tydligt
flyttat in i arenan för mänskligt beteende. Tyngdpunkten var på gener som
kontrollerar allting.
Nästa år främjade Richard Dawkins några av samma idéer i sin berömda
bok, The Selfish Gene.19 Om en organism verkar verka altruistiskt kan vi vara
säkra på att dess motiv är fundamentalt själviskt. Organismer är till stor del
under kontroll av sina gener och principen om överlevnad av de starkaste främjar deras egna själviska överlevnad på bekostnad av andra olika gener.20 1978
återvände Wilson med boken, On Human Nature, vilket var en expansion av
det särskilt kontroversiella sista kapitlet i hans Sociobiology. Här är altruistiska
handlingar som skänktas även på nationer inte resultatet av någon form av
handling, men beror på den darwinistiska överlevnaden av de starkaste. Dessutom han vågar i det känsliga området av religion: ”De högsta former av religiös praxis när undersökas närmare, kan ses för att ge biologisk fördel.” 21
Religion är inte något vi väljer för sitt värde eller sanning; Vi är religiösa på
grund av den evolutionära överlevnadsfördelen som den ger.
Allt detta var mer än vad som kunde utstå!22 Från tidpunkten för offentliggörandet av Wilsons Sociobiology svidande reaktioner dundrade. Ett utbrott
av ord, personligheter, böcker och sällsynt humor utbröt. Krig förklarades från
överraskande arenor inklusive formidabel intellektuella hörn. Slaget var inte
bara över mänsklighetens natur; många andra överraskande kontroverser uppkom i horisonten. Kritikerna förklarade sociobiologin att vara falsk, ond, fascistisk och okunnig. Vissa sociologer var rädda för att deras gräs förekom av
biologiska vetenskaper. En av de stora frågorna var rädslan att sociobiologi
skulle återupprätta social darwinism där överlägsen människor skulle behandlas så att de överlevde över sämre (eugenik). I motsats till den nuvarande inställningen att alla män ska behandlas lika, skulle sociobiologi uppmuntra en
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återgång till tro på klassöverlägsenhet baserad på överlägsna gener. Detta kommer in i natur-mot-uppfostran kontroversen om huruvida naturen (gener) eller
vårda (miljö) bestämmer vem vi är.23 Klass skillnad var acceptabel i Darwins
viktorianska England och nådde grymma omänskliga nivåer under andra
världskriget när nazisterna använde sina gaskammare för att eliminera miljontals människor märkta som underlägsna. Ett halvt sekel senare är denna förintelse alltför fräsch i människors sinnen för att gynna all generell acceptans av
genetisk överlägsenhet.
Runt om Harvard University var aktivister, varav många på Harvard-fakulteten, distribuerade broschyrer, hålla möten och publicerade artiklar mot sociobiologi. Wilson, som i viss utsträckning missförstod, identifierades som en
mästerskapets ideolog. Kontroversen spred sig till den offentliga pressen, även
på framsidan av Time. Den American Association for the Advancement of Science höll ett symposium i Washington, DC för att diskutera sociobiologin. När
Wilson skulle gå upp för att prata, uppstod omkring tio aktivister och tog över
mikrofonen som anklagade honom för rasism och folkmord. En hällde en
kanna isvatten på huvudet och förklarade: ”Wilson, du är alldeles blöt!”24 Presentationen fortsatte som planerad men var inte så spännande som den ovälkommen introduktionen.
De ledande armaturer i sociobiologi kontroversen inkluderar Stephen J.
Gould, en mycket uppskattad författare, och fram till hans nyligen död, den
mest kända främjare av evolution i USA. Han har starkt motsatt sig sociobiologi. Detta är också fallet för Richard Lewontin, en populationsgenetiker, som
vi hänvisade till tidigare. Båda dessa motståndare råkar ha arbetat i samma
Harvard-byggnad som Wilson, och båda har judiska och marxistiska affiniteter
som skulle ha tendens till jämlik behandling av människor. Vissa forskare föreslår att dessa affiniteter kan ha påverkat deras avvisning av sociobiologi. De,
tillsammans med många andra, starkt motsätter sig vad de anser de förenklade
svar sociobiologi försöker att föreskriva för komplicerade mänskligt beteende.
Å andra sidan har den sena John Maynard Smith vid Sussex University i England, som har specialiserat sig på teoretisk biologi, tillsammans med Richard
Dawkins i Oxford lent ett betydande stöd till sociobiologi.
Attityderna mot religion bland dessa armaturer varierar kraftigt. Dawkins
motsätter sig aktivt; Gould25 och Maynard Smith tenderar att skilja religion
från vetenskapen medan Wilson, ibland, hävdar att han är en deist. En deist är
en som tror på någon form av Gud som gör universum att köra på egen hand.
Dessa specialister tvekar inte att kritisera många saker inklusive varandra.
Maynard Smith, som starkt stöder darwinismen och inte stöder Goulds avvikelse från den traditionella evolutionen, säger att “de evolutionära biologer
som jag har diskuterat med hans [Goulds] arbete tenderar att se honom som
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en man vars idéer är så förvirrade som att vara knappast värt att bry sig om,
men som en som inte borde bli allmänt kritiserad för att han är åtminstone på
vår sida mot kreationisterna”26 Gould återspeglar några av de samma sjuka
känslorna med hänvisning till Maynard Smith och Dawkins som “darwinistiska fundamentalister.”27 Trots intern vetenskaplig argumentation tenderar
evolutionister att förena sig när de står inför skapelsens spöke som de anser
behöva undvikas.
I bittra sociobiologi striden kände Wilson förrådd av sina kollegor, och undrade varför Lewontin, som hade kontor i samma byggnad, kom inte och diskus
sin oro privat i stället för att kritisera honom i den offentliga pressen.28 Wilson
är att berömmas för att föreslå beteende liknar den bibliska principen om att
gå först till felande bror, innan du gör något annat.29 Men hans bibliska förslag
gör att man undrar hans lojalitet mot den evolutionära principen om konkurrens
och överlevnad för de starkaste och hans vilja att möta konsekvenserna av det
hårda darwinistiska systemet som han hyllar.
En av kritikerna av sociobiologi som introducerades av Lewontin var att
förändringarna i gen frekvensen hos mänskliga grupper har visat sig vara extremt långsamma medan sociologiska förändringar genom historien kan vara
mycket snabba; därför kunde genetiska förändringar inte vara ansvarig för
mänsklig sociologi. Charles Lumsden och Wilson tog upp detta problem och
andra i en annan bok med titeln: Genes, Mind, and Culture.30 En föreslagen
matematisk lösning i boken mötte inte med godkännande. Även Maynard
Smith - som stöder sociobiologi - efter omfattande studier, kunde inte stödja
de givna modellerna.31
Ett stort problem med sociobiologi är dess påstående att svara på en mängd
olika frågor på grundval av mycket begränsade data. Lewontin uttrycker sin
oro i en intervju: “Om jag ska sätta mig ner och skriva en teori om hur all
mänsklig kultur förklaras av biologi, har jag mycket epistemologiskt grundarbete för att lära mig, menar en fantastisk mängd ... dessa killar har bara hoppat
fötter först till ett slag av naiv och vulgär slags biologisk förklaring av världen,
och konsekvensen är ett misslyckande. Det är ett misslyckande som ett förklaringssystem eftersom de inte har gjort sina läxor ... det är billigt!”32 Filosofen Michael Ruse vid Florida State University uttrycker liknande bekymmer
om arkitekterna i sociobiologins arbete: “De hoppade långt före sitt bevis och
gratulerar sig sedan till en hård empirisk hårt slag väl gjort. Och de var fast
beslutna att inte låta en liten motvilja stå i vägen. För att vara uppriktig bestämde de sig för att inte låta en stor mängd motståndssituation stå i vägen.”33
Ruse påpekar att kritikerna har varit ovanligt hårda.
Vetenskap filosofen Philip Kitcher vid Columbia University, reflekterar ytterligare oro om sociobiologin, när han kommenterar att ”ambitiösa påståenden
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som har lockat så mycket uppmärksamhet, vilar på usel analys och tunn argument” och ”sociobiologiskts verkar ner till vilda spekulationer exakt där de
borde vara mest försiktiga.” Dessutom specifikt jämför han Wilsons sociobiologin för en stege som ”faller isär vid varje stegpinne.”34 Tre årtionden senare,
i ett drag som har förvirrade sociobiologer över hela världen, har Wilson, som
anses vara “sociobiologins far”, avstått från släkt valet som en förklaring till
altruism, åtminstone i sociala insekter som bin.35 Han gynnar nu en modell av
preliminär genetisk flexibilitet och ett enda steg i altruism. Som förväntat är
Dawkins och andra helt oenig med denna stora reviderade hållning. V å r
särskilt intresse är att sociobiologi debatten visar vad som händer när en exklusiv, och ibland elitistiska, vetenskapliga inställning bränslen försök att tilllämpa vetenskap till allt, att röra sig fritt i områden där vetenskapen inte har
gett betydande bevis eller några giltiga svar. Där vetenskap kan vara ett eländigt misslyckande.
Trots sitt mycket svaga vetenskapliga stöd är sociobiologin inte helt död.
Böcker som The Triumph of Sociobiology36 försök att rädda konceptet, men
boken har präglats som “en besvikelse på grund av analys”, “med hjälp av sliten-taktiken för att karakterisera kritiker med de mest extrema termerna.” 37
Sociobiologin har gjort några förbättringar genom åren eftersom viss kritik
har tagits upp, och det är fortfarande populärt hos vissa biologer, men det är
långt ifrån någon autentisering för de flesta av sina påståenden, och vissa verkar definitivt vara felaktiga. Tänk på en av de fascinerande ikonerna för sociobiologi, de surikat som vi nämnde tidigare; som är sådana modeller av
kooperativt beteende, ställa en fråga om släkt val. De bor i grupper som vanligtvis innehåller genetiskt orelaterade “invandrare”, som är besökare till gruppen som normalt dominerar. Dessa orelaterade surikat deltar väldigt mycket
som vaktande vaktar för gruppen och som barn sitter för den nya avkomman.
Eftersom de inte är relaterade, kan deras altruistiska beteende inte härledas
från släkt val principen i sociobiologin.38 Sådana data utmanar evolutionens
förklaring till altruism i dessa typer av organismer som ett sätt att skydda sin
egen typ av gener.
Striderna har sjunkit, och ett nytt liknande begrepp som heter evolutionär
psykologi har ersatt traditionell sociobiologi vad gäller mänsklighetens studie.
Detta är i huvudsak gammalt vin i nya flaskor. Evolutionär psykologi betonar
fortfarande mycket gener som ansvarig för de flesta allt inklusive religion, 39
men intresset riktas mer mot vad som gör att sinnet fungerar som det gör. Ett
betydande antal nya böcker främjar idén.40 Bland dessa är Robert Wrights The
Moral Animal vars notering på The New York Times bästsäljare lista i två år
säger något om populariteten för evolutionär psykologi. Wright talar om oss
människor som “en art med samvete och sympati och till och med kärlek, alla
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jordade i slutändan i genetiskt intresse.” 41 Motsatta synpunkter, betonande begränsningar, förekommer i böcker som Alas, Poor Darwin: Arguments Against
Evolutionary Psychology 42 redigerad av vetenskaps sociologen Hilary Rose
och neurobiologi Steven Rose. Den boken innehåller ett kapitel av Stephen J.
Gould som väcker frågor om traditionell darwinism och dess otillräcklighet
för att förklara kulturella förändringar. Medan Gould har aggressivt godkänt
utvecklingen har han inte stött på det enkla traditionella scenariot.

Har vi makt att välja?
Vi är alla medvetna om att vi kan välja att ge pengar till Frälsningsarmén,
måla ett hus lila, stjäla en bil och sparka en döende hund. Vi kan välja att göra
dessa saker eftersom vi har fri vilja. De flesta människor tror att vi har frihet
att välja; men vissa, kallade determinister, gör det inte.43 De tror inte att det
finns något sådant som fri vilja; våra handlingar orsakas helt av rent mekaniska
faktorer som våra gener eller vår miljö. Detta får oss in i den flammande konflikten som ligger bakom sociobiologin och den evolutionära psykologiska debatten. Är vi bara maskiner som svarar på våra gener och miljö. och därmed
inte ansvarig för våra handlingar; eller har vi makt att välja, som att välja rätt
från fel, och därmed ansvarar vi för våra handlingar? Utan fri vilja finns det
ingen skylt. I samband med detta är frågor om huruvida det finns absoluta moraliska värden, gott och ont, osv.
Domstolar över hela världen antar i princip fri vilja och individer hålls ansvariga för sina handlingar. Om du väljer att “begå brottet” förväntas du “göra
tiden” i fängelse. Men är det inte möjligt att gener kontrollerar vår verksamhet?
Evolutionär psykologi, som blir en betydande del av de senaste beteendemässiga diskussionerna, skulle föreslå detta. Jag beter sig på det här sättet för att
det ligger i mina gener. Den här typen av tankar kom fram nyligen i boken: A
Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. 44 Enligt författarna är våldtäkt en evolutionär anpassning som tillåter misslyckade män
att föröka sina gener. De stöder deras argument genom att använda exempel
på vad de anser tvångssex bland djur. Det argumentet är lite avlägset från dess
konsekvenser för mänskligheten, men illustrerar hur man, när man försöker
förklara allt inom ett exklusivt naturalistiskt sätt, måste man tillgripa några
lösa analogier. Det illustrerar också ett växande crescendo av ursäkter för avvikande beteende som verkar vara genomträngande samhället under de senaste
decennierna.
Forskarna hänvisar ibland till Gudgenen eller den andliga genen. Detta används ibland för att mänsklighetens allestädes närvarande religiösa tendenser
är genkontrollerade. Det faktum att vissa forskare och andra ändrar sin världsutsikt från tro på Gud mot ateism och vice versa, medan deras gener inte för184
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ändras, föreslår att orsaken till andlighet inte är primärt genkontrollerad. Vi
har fri vilja.
Man kan argumentera för att gener ansvarar för vissa beteendemönster, och
detta är ibland fallet. Det verkar till exempel att alkoholism har en genetisk
komponent men det betyder inte att om man har alkoholhaltiga tendenser har
man inget annat val än att bli en alkoholist. Miljontals framgångsrika Alkoholister Anonyma medlemmar vittnar om att detta inte är fallet; de har valt och
använt sin viljestyrka för att inte vara alkoholister. Det finns andra mer beklagliga ärftliga avvikelser som begränsar valfriheten; men det här är undantag.
Vårt intresse handlar om normala människor och hur de väljer att använda sin
viljestyrka.
Det är inte bara vår valfrihet som utmanas av den antagna makten av generna. Som sociobiologi föreslår, är våra känslor av kärlek och oro för andra
inte det. Dessa är bara själviska motiv som bara uppträder sentimentalt altruistiska. Alla våra handlingar är bara de själviska genernas inflytande. Slutsatsen
är att vi inte är riktigt bra och generösa eller bekymrade över andra, vi är bara
själviska. Filosofen Michael Ghiselin från California Academy of Sciences ger
oss ett exempel på hur genomgripande denna typ av tänkande kan vara när han
säger: “Ingen antydan om äkta välgörenhet förbättrar vår syn på samhället, när
sentimentalism har lagts undan. Vad som passar för samarbete visar sig vara
en blandning av opportunism och exploatering. De impulser som leder ett djur
att offra sig för en annan visar sig ha sin yttersta rationelle för att få fördel över
en tredjedel. och handlingar “för det bästa” av ett samhälle visar sig utföra till
nackdel för resten. Där det är av eget intresse kan varje organism rimligen förväntas hjälpa sina kamrater. Där han har inget alternativ, lämnar han till oket
av kommunala slaveri. Men med full chans att agera i eget intresse kommer
ingenting annat än lämplighet att hindra honom från att brutalisera, från att
mista, från att mörda - hans bror, hans kompis, hans förälder eller hans barn.
Skrapa en “altruist” och titta på en “hypokrit” blöda.”45 Retoriken i denna passage är utomordentligt bra, men det är inte fallet för dess faktiska autentisering.
Är vi egentligen bara hjälplösa offer för omständigheter? Kan vi inte, med adel
av karaktär och fasta beslut stiga ovanför det onda och vara bra?
Evolutionister använder flera förklaringar för förekomsten av fri vilja. Wilson och Dawkins erkänner dess existens, men förklara det som något programmeras av gener som ibland kan övervinna diktat av generna. Som förväntat
har denna typ av förvirrad argumentation varit mycket kritiserad. Kan man ha
både bestämda och obestämda resultat från att bestämma gener? Varför försök
kombinera sådana separata områden som genetik och fri vilja? Kan fri vilja
vara verkligen fri om det bestäms av genetik? Vissa evolutionister nekar helt
enkelt existensen av fri vilja. William Provine, historien om biologi vid Cornell
185
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University säger helt enkelt att: “Fri vilja är den mest destruktiva tanken vi
någonsin har uppfunnit.”46 Men de flesta människor tror att normala individer
har frihet att välja, och därmed ansvarar vi för våra handlingar.
Frågan om existensen av fri vilja är en grundläggande faktor som dramatiskt
påverkar vår världsutsikt. Är vi helt enkelt meningslösa mekaniska enheter,
med evolutionär psykologi som legitimerar alla slags avvikande beteende?
Eller å andra sidan har vi verkligen fri vilja, och är därför ansvariga för våra
handlingar? Till detta kan läggas till vår normala medfödda känsla av rätt och
fel, känsla av moralisk rättvisa och omoral, rättvisa och orättvisa, och vänlighet
och själviskhet. Dessa attribut, som de flesta erkänner att uppleva, pekar alla
på en verklighet utöver en genbegränsad evolutionär psykologi, och dessutom
bortom vanliga vetenskapliga tolkningar. Verkligheten verkar vara mycket mer
än den som en begränsad materialistisk (mekanistisk, naturalistisk) vetenskaplig tolkning tillåter. Detta väcker den viktiga frågan om det finns en Gud som
skapade alla dessa perceptioner som ger mening och syfte att existera; och
även om något ansvar för en sådan varelse. Graden av ansvar kan bero på vilken typ av Gud du postulerar. I ett bibliskt sammanhang är inte kristens svar
på en välgörande och förlåtande Gud inte belastad med bördor.
Det är sant att vissa forskare som Gould och den välkända forskarskribenten
Aldous Huxley, som har valt ett meningslöst universum, talar om “maximal
frihet” och “befrielse” som ett sådant beslut ger. 47 Det är dock av intresse att
de flesta forskare som inte tror på Gud, eller fri vilja och andra särdragen i sinnena inte beter sig som bara djur som ser till att deras själviska gener överförs
till så många avkommor som möjligt. Dessa forskarna är nästan alltid rättvisa,
ärliga och har en känsla av moraliska värderingar. De är anständiga människor,
och som sådant är de medvetna om att verkligheten har aspekter som ligger
utanför deras enkla materialistiska vetenskapliga förklaringar. Vår valfrihet
och känsla av moraliska värderingar är starka bevis på en verklighet över
enkla mekaniska vetenskapliga tolkningar. Det finns betydelse för vår existens,
och den meningen är långt över gennivå.

Senaste sideshow: vetenskap krig
“Det har sålunda blivit alltmer uppenbart att den fysiska “verkligheten”,
inte mindre än den sociala “verkligheten”, är botten en social och språklig konstruktion; den vetenskapliga “kunskapen”, långt ifrån att vara objektiv, speglar
och kodar de dominerande ideologierna och maktförhållandena hos den kultur
som producerat den; att vetenskapens sanningskrav är inneboende teoribelastade och självreflekterande.”48 Den föregående citatet låter verkligen imponerande och är sympatisk för en kulturell tolkning av vetenskapen, men det är
inte alls varför det skrevs. Detta var skrivet för att lura sociologer för att pub186
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licera något de inte visste mycket om; och det fungerade! Citatet är från pennan
av Alan Sokal, en teoretisk fysiker vid New York University, som skrev en imponerande artikel under lärd titeln: Transgressing the Boundaries: Toward a
Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Artikeln har en försonande
ton, är kraftigt dokumenterad och utsmyckad med många citat från ledande
tanke specialister. Det innehåller också ett antal fel som skulle vara uppenbart
för specialister inom fysikområdet. Sokal representerade sig som en politisk
kulturell vänster till redaktörerna för Social Text, en ledande tidskrift för kulturstudier. Han bad dem att publicera artikeln, och de gjorde det. Samtidigt, i
en annan tidskrift, Lingua Franca han meddelade att artikeln var en bluff utformad för att visa hur politisk hållning bestämmer vad som publiceras oavsett
noggrannhet. Redaktörerna av Social Text, som borde ha haft artikeln kontrollerad för vetenskapliga fel, kände att de hade blivit lurade. Berättelsen om bluff
gjorde framsidan av The New York Times, och de offentliga medierna hade en
fältdag avskräckande vetenskapliga sysslor; men det var inte alls den ursprungliga avsikten av knep.49
Det som var bakom allt detta var det som har blivit känt som “Vetenskap
Krig Det är en fortsättning på ett århundrade gammalt slagsmål mellan “Två
kulturer” med humaniora som handlar om kulturstudier på ena sidan och vetenskapen som berörs av naturstudiet på andra sidan. Under det senaste årtiondet har vetenskapskriget blivit en konflikt mellan extrem postmodernism och
social konstruktivism på den ena sidan och vetenskapen å den andra. Vetenskapen betonar fakta och skäl. Postmodernismens rörelse nekar objektiv kunskap och innehåller inga universella värderingsstandarder. Konstruktivismen
föreslår att slutsatserna från vetenskapen och av alla andra studier är socialt
bestämda. och därför är vetenskapen inte bättre än studier inom humaniora.
Även matematik och logik anses vara sociala konstruktioner. Vetenskap är bara
en bland många trossystem. Vetenskapliga “fakta” själva är bara forskarnas
sociala konstruktioner. Det här nya vetenskapliga tillvägagångssättet har öppnat ett helt nytt undersökningsområde för konstruktivisterna, och möjligheten
har blivit förföljd med intensitet. Fel i vetenskapen har noterats väl och Kuhns
synvinkel50 av vetenskap som förföljer paradigmen som förändras från tid till
annan har hjälpt att avlägsna uppfattningen att vetenskapen var en stadig väl
motiverad väg till sanning. Konstruktivists har märkt science bara ett politiskt
maktspel. Tyvärr har vetenskapen ofta varit sin värsta fiende. Dess exklusivitet
och arrogans har hjälpt bränsle i krigets bränder.
Vissa forskare var inte nöjda med att se andra utanför sin klubb som utvärderade sitt arbete och förlorade den obefläckade uppfattningen om vetenskap
som de höll så kära Andra var oroade över förlusten av objektivitet i samhället
som helhet om vetenskapen förvandlades till bara ett paket med vanliga åsikter.
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Böcker och konferenser av forskare började ta itu med problemet. Krigets
toppstjärna var en bok publicerad 1994 med titeln: Higher Superstition: The
Academic Left and its Quarrels With Science.51 Den “akademiska vänstern” i
titeln avser konstruktivister och postmodernister som har angripit vetenskapen.
Skriven av en biolog, Paul R. Gross och matematiker, Norman Levitt, det är
en polemik som förstör en väsentlig del av argumentationen som används mot
vetenskap, och det talar om ”säregna blandning av okunskap och fientlighet”52
av kritikerna av vetenskapen. Genom grundlig studie och utvärdering ger författarna ett stort antal exempel på fel som gjorts av dem som kritiserar vetenskapen, men förstår inte ens det. En del av argumentationen använder samma
slags logiska konstruktivistiska och postmodernistiska har använt sig mot vetenskapen, men vände sig nu mot dem. Sokal Bluff, som inträffade två år senare, är bara ett annat argument som forskarna använder för att betona
vetenskapens överlägsenhet. Å andra sidan påpekar konstruktivister att denna
bluff är en incident; det är bara en datapunkt. Så slår striden på.53
Vetenskapskrigarna understryker det djupa och ihållande missnöje som
många har med en elitistisk vetenskap; det illustrerar också sjabbighet och arrogans av några av mänsklighetens intellektuella skärmytsling. Medan vetenskapen har betydande styrkor och verkar ha vunnit detta senaste uppträde, finns
det ingen anledning att tro att konflikten mellan vetenskap och resten av kulturen löses. Skälen till konflikterna är komplexa, men det verkar uppenbart att
vetenskapens självförsörjning och exklusivitet fortsätter att hånas från flera
perspektiv Dessutom, tills den sekulära vetenskapen kan producera mer tillfredsställande svar på våra djupare frågor, såsom vårt medvetande och vårt
skäl till existens, kommer exklusiv vetenskap att fortsättas att bli angripen.

Avslutande kommentarer
Var leder allt detta? Finns det ett ljus i slutet av tunneln? Vetenskap tenderar
nu att utesluta de områden som inte finns på dess materialistiska meny. Elitism
är uppenbart när vetenskapen rör sig till områden som sociobiologi och försöker svara som vetenskap, frågor utöver sitt kompetensområde. Mänskliga beteendefaktorer som altruism och religion tillskrivs mekaniska faktorer som
gener. Då går akademiska vänster in i uppträden och anklagar vetenskapen för
att vara bara en social konstruktion. Bilden är komplicerad, men några viktiga
slutsatser har börjat dyka upp. Genom allt detta har vi också några pålitliga
vetenskapliga data som hjälper till i vårt tänkande.
Målet är att hitta vad som är sant, eller med andra ord, verklighet eller aktualitet. Det postmoderna mönstret att tänka på några sociologer som föreslår
att allt är relativt och att det inte finns några absoluta är inte en lösning. Den
typen av tänkande leder mer till skepticism än till sanningen vi söker. Dessu188
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tom är det svårt att ta allvarligt en förutsättning som postmodernism som föreslår att ingenting är objektivt sant. Det skulle innebära att förutsättningen
för postmodernism inte heller är objektiv sanning.54 Den bästa lösningen är
att dra de bästa slutsatserna som vi kan utifrån de bästa tillgängliga uppgifterna och att vara öppna för alla möjligheter och revisioner när ny information
blir tillgänglig. De olika fraktionerna i dessa strider kan alla dra nytta av att
inte vara så exklusiva och erkänna att det finns värde utöver deras gräs.
Vetenskapen har varit för exklusiv och undviker några viktiga undersökningsområden samtidigt som dominerande paradigmen kan avgöra vad som
anses vara sant. This has Detta har ibland fått vetenskap i trubbel, vilket var
fallet för att ignorera dödsfall som orsakats av barnsängsfeber eller stora katastrofer.55 Å andra sidan måste det hållas i perspektiv att vetenskapen har mycket bra i den. När jag läser filosofiska, sociologiska, psykologiska och
varierade teologiska åsikter, brister data och övertygelse om övertygelse ofta
besviken mig. Min utbildning som forskare kan föranleda min åsikt, men jag
är alltid glad att komma tillbaka till vetenskapen där det finns några vanliga
svåra fakta om naturen att börja med. Detta gäller särskilt fysiska vetenskaper
som fysik och kemi, och där finner vi några av de starkaste bevisen för Gud.
Biologi är mer komplex och fasta slutsatser är svårare att komma med. I psykologi eller sociologi är fasta slutsatser ännu svårare att uppnå, eftersom dessa
system är extremt komplicerade och svåra att analysera. På dessa områden
handlar det om det mänskliga sinnet som inte är så väl förstått. Men dessa områden är alla värda noggrann utredning och respekt. Det finns bra och dåligt
på alla dessa områden, och vi måste försiktigt försöka sortera ut det goda från
de dåliga.
Vetenskapen har ett antal problem, en av de främsta är att forskare är alltför
fokuserade på vetenskapens framgång, och det finns några forskare som inte
tvekar att låta dig veta hur framgångsrik vetenskapen är. Detta är speciellt fallet
när forskare påstår att vetenskapen kan svara på nästan allt. Medan vissa av
detta är normalt mänskligt beteende och vi alla bör försöka förstå detta, måste
vi aldrig glömma att vi inte bör tolka vetenskapens framgång på vissa områden
som universell överlägsenhet och en licens att vara exklusiv. Sociobiologi strid
lär oss att vetenskapen på vissa områden inte helt enkelt kan ge acceptabla bidrag. Vetenskapen behöver lära sig att ge vederbörlig hänsyn till de områdena
i verkligheten utöver sin kompetens. Ett exempel är vår fria vilja. Vetenskapen
är baserad på orsak och effekt. Fri vilja, som är mest överens om att vi har, är
inte orsak och effekt. Om det var skulle det inte vara gratis. Fri vilja är ett exempel på en av dessa realiteter bortom vetenskap som vetenskapen behöver
utskjuta till.
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Sammanfattningsvis är vetenskapen inte lika illa som vissa sociologer tycker det är, och det är inte så bra som många forskare tycker är det. Tyvärr tenderar vetenskapen att vara för exklusiv och elitistisk. Alltför ofta föreställer
forskarna vetenskapen, eftersom detta ogenomträngliga slott stiger högt ovanför planet av okunnighet. I verkligheten är vetenskapen mer som ett viktigt
hus bland andra hus, såsom historia, konst och religion, alla med sina styrkor
och svagheter. Alla hus är viktiga i sökandet efter sanningen. Problemet med
vetenskapen är att för många forskare i vetenskapshuset har dragit gardinerna
stängda och de kan inte se kyrkan som ligger precis bredvid.
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Kapitel 8

Sätta allt ihop
Livets mening består i att det
är ingen mening att säga att
livet har ingen mening.1
Neils Bohr, fysiker

Den goda delen av vetenskap
Två unga tjejer ställdes inför tragedin att inte kunna bekämpa de bakterier
som lurar runt omkring oss. De var som den berömda “bubbel-pojken” som
överlevde denna katastrof i 12 år genom att leva i en plast “bubbla” som höll
bakterier ut. Många barn med denna fruktade sjukdom får inte fira sin första
födelsedag. Dessa olyckliga har en defekt gen som stör funktionen hos vita
blodkroppar som kämpar mot bakterier. Lyckligtvis för de två unga flickor underverk av genteknik kom till undsättning. Några av deras celler avlägsnades,
genetiskt förändras för att ge rätt gen och återvände till tjejerna där de växte
för att ge det motstånd som behövdes. En annan vetenskaplig triumf! Det här
är inte enkla procedurer, och denna typ av genterapi har haft problem. Ibland
kan viruset som används för att överföra genen orsaka komplikationer, men
forskarna ger inte upp. Nya tillvägagångssätt inkluderar att försöka ändra virusen, direktöverföringar av gener och reparera generna genom att använda
korrekturläsning och redigering av celler som vi nämnde tidigare.2
Med hjälp av genteknik har forskarna kunnat ändra DNA hos ett antal organismer så att de gör mer vad vi vill att dom ska göra. Genetiskt förändrade
mikrober kan producera vacciner, hormoner som insulin som styr sockermetabolism och interferon som förbättrar motståndet mot virusinfektioner. Vi har
kunnat utveckla större grisar och möss och kor som producerar mer mjölk.
Många växter har förändrats, inklusive det nya gyllene riset som producerar
föregångaren till vitamin A. Vi har gjort frukter som håller deras färskhet
längre, och bomulls plantar som har ett toxin som lånas från en mikrob som
gör dem resistenta mot den fruktade bollvivel. Naturligtvis finns det stor rädsla
för att några av dessa nya typer av organismer kan orsaka en universell biologisk katastrof av brådskande infektioner eller okontrollerbar reproduktion.
Detta är en djup oro som inte lätt kan avfärdas, och illustrerar vetenskapens
potentiella kraft.
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När historien registrerar stora prestationer av det tjugoförsta århundradet,
kommer det utan tvekan omfattar kartläggning av de mer än tre miljarder
DNA-baser som finns i människans genetiska formel. Några trettio tusen gener,
och förmodligen många fler, har hittats hos människor och de utför alla slags
olika funktioner. Till exempel är minst åtta av dessa associerade med vår biologiska klocka som reglerar våra hormoner, temperatur och sömnmönster. Kloning av däggdjur är en annan imponerande prestation; men vi klonar bara den
fysiska kroppen hos dessa organismer. Hittills har vetenskapen gjort lite om
att klona våra mystiska tankar.
Den imponerande prestationen av vetenskap är inte alls begränsad till genteknik. Nästan överallt vi vänder vi kan se bevis på vetenskapens framgångar
som hotar att begrava oss i obetydlighet i samband med fantastiska tekniska
framsteg. Man behöver bara nämna termer som dator, Hubble-teleskop eller
Mars Rover för att inse att vetenskapen varit en av de mest, om inte det mest
framgångsrika mänskliga företaget. Vi behöver inte spendera mer tid på detta.
På många områden är vetenskapen enastående framgångsrik.
I de två sista kapitlen gav vi exempel på hur vetenskapen följer stängda paradigmen och kan vara mycket exklusiva. När vi tittar på den totala bilden
måste vi också hålla perspektivet på de goda aspekterna av vetenskapen, som
dess många fascinerande och användbara upptäckter. Vetenskapens framgångar
är legendariska, och det blir svårt att hitta någon som inte tror att det i allmänhet är en bra sak.

Var är Gud? Och varför finns det så mycket lidande?
Jag deltog i en stor sekularisternas konvention när en talare bad att de som
var villiga skulle be till Gud att han skulle växa sex tum under den tjugo minuters prata han gav.3 Naturligtvis hände det inte. Var var Gud? Det var lite
som den så kallade Ring-a-bön för ateister; du ringer numret, men ingen svarar!
Sekulära forskare lyfter ofta två frågor om Gud: var är Han och hur kan Gud,
särskilt den välgörande Gud i Bibeln, tillåta så mycket lidande i naturen? Det
här är riktiga allvarliga bekymmer som är särskilt relevanta för Gud frågan.
Även om det finns massor av bevis som pekar på en intelligent designer
Gud, ibland diskutera dessa frågor, uppstår frågor om vem som ritade designer,
och vad gjorde han innan han började skapa? St Augustine har rapporterats ha
ett svar på den här förra frågan. Före skapandet förberedde Gud helvetet för
människor som frågar sådana frågor! Frågan om vem som utformade Designer
är något ogiltig, helt enkelt för att om någon designade Designer, är Designer
inte den verkliga designern av allt, och någon var tvungen att designa designers
designer osv.., ad infinitum. Frågan kan innebära att om vi inte vet vem som
utformade formgivaren eller var Gud kom ifrån, är vår information oklar och
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det kan inte finnas någon formgivare alls. Men det här kan lätt balanseras
genom att fråga var kom universum från? I samband med komplicerade begrepp som förhållandet mellan tid och rum, som illustreras av Einsteins idéer
om relativitet,4 våra vanliga frågor om naturen och tidpunkten för den ultimata
början kan vara meningslöst.
Frågan om varför är något istället för att ingenting är en väldigt riktig fråga.
Varken vetenskapen eller teologin har gett några bra svar på frågorna om ultimata ursprung. Men vi är alla säkra på att det finns något. Vår okunnighet bör
skapa en hälsosam dos av ödmjukhet, eftersom vi överväger hur otillräcklig
vår kunskap är.
Frågorna om var Gud eller universum kom ifrån är verkliga, men är inte
alls samma frågor som huruvida Gud eller universum existerar. Bara för att
jag inte vet var Gud eller universum kom från betyder inte att de inte existerar!
Jag är väldigt villig att acceptera att det finns många saker även om jag inte
vet hur de kom till. Om en enorm krokodil jagar mig, är jag villig att erkänna
dess existens långt innan jag vet hur, varför, eller var den kom ifrån. På samma
sätt kan vi se bevis för en Designer, även om vi kanske inte vet hur, varför,
eller var Designer kom ifrån.
Vi vet inte var Gud är. Trots den här allvarliga bristen är de som tror att han
existerar överlägset majoriteten. Även om det finns olika definitioner av Gud,
visar en 1996 Gallup-undersökning att 96% av de vuxna i USA tror på Gud,5
och religion är ett nästan universellt fenomen över hela världen. I frågan om
Guds existens måste vi komma ihåg att frånvaron av bevis inte är detsamma
som beviset på frånvaro. Även om vi kanske inte ser Gud finns det ett överflöd
av övertygande bevis på att Han finns. Vi behöver inte se Gud för att tro på
Hans verklighet. Om jag i en clearing i en djup skog hittar en välbeställd och
välskött trädgård, utan ogräs och rena blommor och grönsaker; jag kan inte se
trädgårdsmästare, men bevisen är så övertygande att jag är säker på att han
eller hon före. På samma sätt om jag inspekterar resterna av ett hus som har
blivit brutet, och jag ser de korkade timmer, bränt taket och smälta ägodelar,
är jag säker på att det var eld, även om jag inte ser någon då. Bevis kan vara
så övertygande att det lämnar lite tvivel.
Man kan legitimt fråga, om det finns en Gud, varför gör han sig inte mer
synlig? Vi har inte mycket information om detta, men ett attraktivt förslag är
att Gud, i samband med en krigföring mellan gott och ont, isolerar sig själv
för att skydda vår valfrihet. I denna kontrovers kan vår frihet att välja och Guds
rättvisa äventyras om Gud skulle dominera för mycket och därmed manipulera
beslut. En ojämn analogi är: om en pappa sitter på köket dagen in och dag ut
för att se till att barnen inte kommer in i kakan, har barnen liten frihet att välja
om de ska äta några kakor. Dessutom kan barnen inte ha chans att lära sig in196
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tegritet och öva karaktärsförmåga genom att hålla sig ur kakan eftersom det
är rätt att göra. Vi kanske kan lära oss stora lärdomar i livet lättare om vi är
mer på vår egen än om vi ständigt övervakas. Ett sådant argument kan inte ha
stor vikt om du har en rent mekanisk världsutsikt och du tror inte på någon
form av gudom, men för andra kan argumentationen vara mycket viktig. Om
Gud behöver ge oss friheten att acceptera eller avvisa honom, kan han stanna
kvar ur bilden. Eller det kan finnas ett antal andra skäl. Under striden förstår
soldaterna inte alltid krigsplanen.
Sedan är det frågan om lidande. Hur kunde en allsmäktig och vänlig Gud,
särskilt som den som beskrivs i Bibeln, skapa en världsutställning med så mycket smärta och lidande? Ett antal forskare och andra känner att närvaron av
moralisk ondska, rädsla, smärta och naturkatastrofer som jordbävningar som
dödar tusentals åt gången utmanar begreppet om en bra och intelligent skapare
Gud. Till dessa problem kan vi lägga till hajar som äter man, barn med cancer
och hemska parasiter som bandmaskar. Medan det finns övertygande bevis på
intelligent design är allt inte bra.
Mycket har skrivits om problemet med lidande i närvaro av en god skapare
Gud.6 Jag kommer att lista några lösningar, men det här är bara förslag:
(a) Även om det skulle vara trevligt att inte ha någon smärta eller rädsla,
utan dem våra liv kan bli katastrofala. Smärta och rädsla för konsekvenser verkar vara nödvändiga för att hindra oss från att skada oss själva, som att inte
bränna våra händer när vi arbetar runt en eld eller stor värme.
(b) Moralisk ondska, som orättvisa, borde inte skylla på Gud när vi har frihet att välja och vi kan orsaka ondska. Vi borde inte skylla Gud för våra felaktiga val mer än vi borde skylla på ett husets arkitekt om hyresgästerna
brinner ner det. Frågan om frihet är avgörande här, som det är för frågan om
förekomsten av Gud som nämns ovan. True freedom of choice requires that
moral evil be allowed. Verklig valfrihet kräver att det moraliska onda får tilllåtas. I stället för människor kunde Gud endast ha skapat sub-mänskliga varelser, något som apor, utan friheten att göra moraliska val, vilket utesluter
möjligheten till gott eller ont, men en sådan existens förefaller uteslutande och
väldigt tråkig. Lyckligtvis har vi friheten att göra moraliska val, men vi måste
också möta deras konsekvenser.
(c) Några tyder på att lidande är till hjälp vid utvecklingen av en dygdig
karaktär. Detta försvaras ibland av förutsättningen att vi kommer ihåg förvärvade dygder bättre än medfödda. Lidandet vi upplever hjälper oss att bättre
minnas effekterna av onda.
(d) Det har också föreslagits att ondskan av naturkatastrofer kan förklaras
genom att ha en gud som avviker sig från sin skapelse, så att naturen tar sin
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kurs. Medan det kan finnas viss sanning i den här slutsatsen, verkar det inte
passa Guds omedelbara sort som förväntas från en väldigt komplex skapelse.
(e) En skapare Gud kunde hela tiden utföra alla slags mirakel för att förhindra lidande. Men det kan väl vara att om Gud manipulerar naturen för mycket och utför för många mirakel, skulle vi förlora begreppet av orsak och effekt.
Kalamiteter kan tjäna till att påminna oss om att det finns rationalitet, dvs orsak
och effekt i universum. Om universum inte var i grunden ordentligt är det tveksamt att meningsfullt logiskt tänkande skulle vara möjligt.
(f) Det lidande vi ser i organismer som infektionssjukdomar, cancer och till
och med köttätande jagande kan vara resultatet av mindre biologisk variation,
speciellt vanligtvis skadliga mutationer, och inte av Guds specifika design eller
avsikt. Dessa kan också tjäna till att påminna oss om att vi lever i ett rationellt
universum där orsak och effekt är normala.
Vi har inte svar på alla frågor om det lidande vi ser i naturen i en välgörande
Guds sammanhang. Det finns mycket som vi inte känner till; men ovanstående
ger några rimliga förklaringar.

Några varningar om vetenskap
Det finns en apokryfisk historia om en biolog som blev känd för att kunna
träna loppor. Han skulle ordna lopporna att hoppa, och de skulle lydigt hoppa.
En dag för att visa några av hans vänner hur noggrant han hade utbildat sina
loppor, började han dra benen av en av hans utbildade loppor en i taget och
sedan bad att hoppa. Varje gång välutbildade lopp hålls hoppa. Han tog bort
alla ben, men en, och när beordrade lopp plikttroget hoppade. Till sist tog han
bort det sista benet och bad loppan att hoppa, men inget hände. När han vände
sig till sina vänner såg biologen att han genom åren hade lärt sig att om du tar
alla benen av ett lopp så hör det inte längre! Det är en tolkning. Naturligtvis är
en annan tolkning att loppan inte hoppar eftersom den inte hade några ben.
Detta illustrerar skillnaden mellan data och tolkning. Att loppan inte hoppar,
när den inte hade några ben, är ett faktum; det är data. Att det inte kunde höra
är en tolkning. En av de stora förvirringarna vi har i vetenskapen är att alltför
ofta görs ingen skillnad mellan data och tolkning. En tolkning kan dock bara
vara en åsikt. För att ta reda på vad som verkligen händer måste man beständigt
försöka skilja mellan dessa två.
Forskare har länge varit medvetna om detta problem och, som tidigare
nämnts, termen historisk vetenskap 7 används av dem för att utse de områden
av vetenskap som tenderar att vara mer på den subjektiva eller tolkande sidan.
Det här är områden där autentisering är svårare; där du exempelvis inte kan
göra ett experiment för att kontrollera dina resultat upprepade gånger. Det visar
sig att många av dessa mer spekulativa vetenskapsområden handlar om tidigare
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händelser och de är oftast svårare att testa, därmed den “historiska” beteckningen. Områden som kosmologi, paleontologi, evolution, skapande och fysisk
antropologi är mer på historiska sidan. Å andra sidan har vi experimentell vetenskap som fysik, kemi och vissa aspekter av biologi som genteknik, där testning enkelt kan upprepas i laboratoriet. Man måste vara särskilt försiktig med
att sortera data från tolkning när man arbetar med historisk vetenskap.
Det faktum att vetenskap domineras av paradigmen är mycket relevant för
vår övergripande utvärdering av Gud frågan. Paradigmer innebär att det finns
en sociologisk komponent till vetenskapen och det utmanar renheten, objektiviteten och öppenheten som vissa forskare tycker om att hävda för sin disciplinMen när det vetenskapliga samhället, i stället för att utöva individuellt
självständigt tänkande, i sin helhet från stark lojalitet mot ett paradigm till stark
lojalitet mot en annan, som det var för att flytta kontinenter, är det svårt att
inte tro att det finns en betydande sällskaplig sociologisk komponent i slutsatserna från vetenskapen. Förändringar i paradigmen tolkas som framsteg, men
detta utmanas av det faktum att skiftet ibland är tillbaka till ett gammalt avvisat
paradigm. Detta var fallet för de tidigare exemplen vi gav av den spontana generationen av liv och geologiska katastrofer.8 Medan i dessa fall skiljer sig det
nya återupptagna paradigmet i vissa detaljer från den gamla avvisade, återgår
den underliggande principen i både gamla och nya versioner, varför vetenskapen ibland återgår till avvisade tolkningar. När ytterligare vetenskaplig information ackumuleras finns det liten fråga att vetenskapen utvecklas generellt
mot sanningen, men det kan finnas många sidoturer, några av dem väldigt
långa, ner felaktiga paradigmvägar. Efter att ha intensivt studerat frågan om
ursprung i årtionden och med all respekt för all den vetenskapliga ansträngning
som har gjorts för att demonstrera evolution, anser jag att idén att organismer
härrörde från sig själva och utvecklats från enkla till komplexa ansikten oöverstigliga vetenskapliga problem. Även om många accepterar evolution, är data
som stöder det svårt att hitta, medan de utmanande data är väldigt signifikanta.
Dessutom har ett antal forskarna väckt allvarliga frågor om evolutionen och
skrivande böcker om detta.9 Huston Smith, den framstående professor i filosofi
vid Syracuse University, reflekterar en del av samma problem. Med tanke på
evolutionen säger han: “Vår personliga bedömning är att ingen annan vetenskaplig teori har det moderna sinnet så mycket förtroende för så lite proportionerligt bevis.”10 När det gäller brist på bevis är utvecklingen i en ledande
position.
Vi får en liten känsla av fängslande befogenheter ett paradigm när vi ser
hur säker en del evolution är trots bristen på bevis. Douglas Futuyma vid University of Michigan och State University of New York på Stony Brook har
skrivit den mest använda läroboken om evolutionen i USA. I den boken säger
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han att “evolutionära biologer idag inte berör sig av att försöka demonstrera
evolutionens verklighet. Det är helt enkelt inte längre ett problem, och har inte
varit i mer än ett sekel.”11 När vetenskapen uppvisar en sådan självförtroende
attityd, särskilt i motsats till sådana väsentliga motsatta bevis, har det flyttat
från att söka sanningen till dogm. Evolution är ett symptom på en övertygad
sekulär vetenskap.
Som vi har noterat vetenskap tenderar att isolera sig själv. Thomas Huxley
förklarade en gång att ingen kunde vara “både en sann son i kyrkan och en
lojal vetenskapssoldat.”12 En sådan attityd återspeglar vetenskapens tendens
att vara exklusiv.13 Vetenskapsmän säger ofta att vetenskap och religion är separata världar. Vi kan skilja ut olika typer av information, såsom litteratur, ekonomi och psykologi, men försiktigt ignorera några av dem, som vetenskapen
alltför ofta gör för religion, kan bara slutligen hamna som en mindre distraktion
längs den breda vägen för att hitta vad är sant. Vår sökning efter verklig sanning, verklighet eller ultimat sanning, som vissa kallar det, måste innehålla så
mycket information som möjligt, särskilt när man ställer breda frågor som alltingens ursprung. Ju fler möjligheter vi tittar på desto sannolikt kommer vi att
stöta på korrekta förklaringar.
Tyvärr är tendensen till exklusivitet och isolering i vetenskapen ovanligt
stark. På grund av detta befinner sig vetenskapen ibland i att försöka förklara,
som livet som härrör från information i atomer eller sociobiologi, som ligger
utanför dess förmåga.14 De flesta forskarna är ganska medvetna om att vetenskapen är kraftfull, och vetenskapens kraft är inte något som forskare sannolikt
kommer att ge upp. Allt detta bidrar till en känsla av överlägsenhet som tenderar att hindra vetenskapen från andra undersökningsområden som också är
en del av verkligheten. Det är så att för mycket framgång inom vetenskapen
har blivit en avskräckande för att hitta sanningen. Forskarna har rätt att specialisera sig på vetenskap, men de kan komma i trubbel när de inte inser att en
av nackdelarna med specialisering är att den begränsar den bredare utsikterna.
Du kanske tänker på lite annat än ditt eget smala område.
Vissa undrar om vetenskapen är mindre än ärlig när den godtyckligt utesluter Gud, men samtidigt påstår sig att ha sanningen om ursprungsfrågor.
Medan tillfälligt avsiktligt bedrägeri förekommer i vetenskapen och medan
det är något som vi skulle vara oklara att helt ignorera, är det väldigt sällsynt
och är förmodligen inte en viktig faktor i konflikten om Gud frågan. Och vi
behöver inte se väldigt långt för att finna en hel del oärligt bedrägeri som utförs
under religions eller Guds banderoll. Huvudproblemet i denna konflikt är inte
avsiktligt bedrägeri, det är det som kallas självbedrägeri, där forskarna är säkra
och ärligt talade att de har rätt och andra har fel. Gud kan uteslutas eftersom
de flesta forskare trots allt försöker förklara det mesta utan Gud. Till exempel
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verkar självbedrägeri uppenbart när forskarna tror att vissa organismer levde
hundratals miljoner år innan de kan hitta dem i den fossila rekord 15 eftersom
de är säkra på att de utvecklats från andra slag, och de vet att det skulle ta mycket tid.
Medan forskarna brukar tro att de har rätt, lär historien oss att vetenskapen
ofta har varit fel i det förflutna. Självbedrägeri är inte bara ett problem för vetenskapen, det är ett problem för alla; men vetenskapen är sårbar på grund av
dess ovanliga framgång. Det går lättare att springa i felaktiga tangenter och
tro att det är rätt. Forskarna behöver ägna mer uppmärksamhet åt vetenskapliga
data och mindre att vara överens med andra vetenskapsmän.

Sekularism i vetenskap
För närvarande hävdar vetenskapen vanligtvis en strikt naturalistisk hållning och Gud är inte tillåtet på bilden. Vetenskapliga guruer som Stephen
Gould karaktäriserar idén om en intelligent designer som en “felaktighet” som
är “historiskt nattfjäril-ätit.”16 Flera anmärkningsvärda forskare gör en speciell
punkt att det uppenbara utseendet av designen i naturen är illusoriskt, eller att
det måste undvikas. Julian Huxley, sonson av Thomas Huxley, säger det: “Organismer är byggda som om målmedvetet utformades ... syftet är bara en uppenbar.”17 På Oxford University, Richard Dawkins, i sin bok The Blind
Watchmaker, anser att: “biologi är studien av komplicerade saker som visar
att de har utformats för ett ändamål.”18 Han tillbringar sedan resten av boken
och försöker visa hur det inte är fallet. Nobelpristagare Francis Crick varnar
för att “biologer måste ständigt komma ihåg att det de ser var inte utformat
utan snarare utvecklades.”19 Det är svårt att inte dra slutsatsen att en sekulär
agenda finns på jobbet här, och fler sådana exempel gavs i början av det sista
kapitlet. Allt detta indikerar att när vetenskapen praktiseras nu har vi att göra
med en sluten sekulär materialistisk filosofi och inte en öppen vetenskaplig
sökning efter de verkliga förklaringarna om naturen, följa uppgifterna varhelst
det kan leda. Det faktum att en halv miljon forskare tolkar naturen utan Gud
medan endast en handfull inkluderar honom inducerar en enorm fördom mot
Gud i den vetenskapliga litteraturen. Eventuella bevis för Gud ignoreras systematiskt. Gud skulle få sin “dag i domstol” på den vetenskapliga arenan.
Detta bör särskilt vara fallet om vetenskapen letar efter sanningen.
Medan idén om någon form av skapelse får mycket mer uppmärksamhet
nu från forskare än tidigare, är det ofta inte välkomnat och vissa vetenskapsledare förtänker konceptet. Detta är ju den nya vetenskapliga åldern där Gud
inte existerar eller är irrelevant. Medan de flesta forskarna är intelligenta, vänliga och ansvariga; sekulär aggressivitet är inte död. Vissa forskare verkar aldrig tröttna på att klaga på hur kyrkan missbrukade Galileo för hans oortodoxa
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men korrekta tro på att jorden roterar runt solen. Galileo har blivit en ikon för
hur vetenskapen var rätt och kyrkan hade fel, och det kan reflektera över tro
på Gud. Det skulle vara en väldigt modig vetenskapsman som nu vågar åberopa någon form av gudom som är aktiv i naturen, även om vetenskapens data
väldigt mycket pekar på denna nödvändighet för att förklara de exakta ansträngningar och komplexiteten vi finner.20 I avancerade utbildningsinstitutioner håller de forskare som tror på Gud tyst om det. Grupptryck, motvilja mot
förlöjligande och rädsla för uppsägning, kan hålla 40% av forskarna som tror
på en Gud som besvarar deras böner21 från att publicera om Honom. University
of Washington sociolog Rodney Stark påpekar att “det har varit 200 års marknadsföring att om du vill vara en vetenskapsman måste du hålla ditt sinne fri
från religionens fjättrar Om en kemist designar en komplex organisk molekyl,
är det vetenskapen; om Gud gör detsamma är det inte vetenskap!
Två århundraden av att exkludera Gud har lämnat en smygande sekulär intellektuell matris i vetenskap som genomtränger teorierna, tolkningarna och
även ordförrådet. Hubert Yockey, som är molekylärbiolog på Berkeley Campus
vid University of California, är kritisk för vetenskapens självsäkra men begränsade utsikter och undanröjer användningen av “oxymoron” som “kemisk
utveckling, prebiotisk soppa ... [och] självorganisation mm.”22 som fördomar
sinnet om hur livet kom från.
För närvarande frågar vetenskapen frågan: hur utvecklades livet? och inte:
har livet utvecklats? Men det gör det omöjligt för den avgörande Gud frågan.
En stark sekulär komponent i vetenskap förhindrar slutsatserna att dras. Det
visar sig att, som för närvarande praktiseras; vetenskapen är den udda kombinationen av naturens studie och en sekulär filosofi som reglerar Gud ut. Du
kan utesluta Gud per definition, men det fungerar inte så bra om Gud finns!
Det är olyckligt att självcensur mot Gud är så stark i dagens vetenskap. När
ledande evolutionära biologer som Richard Dawkins skriver böcker med titeln
The God Delusion,23 meddelandet är klart. Vetenskapen, som är överdriven
förtroende för vetenskapen, är mycket levande. Vetenskapsmän som medvetet
tror på Gud kan ibland möta ett hjärtsnabbt dilemma, eftersom de måste behålla
en sekulär ståndpunkt och i huvudsak låsas vara ateister, för att kunna accepteras av det vetenskapliga samfundet och för att publicera i vetenskapliga tidskrifter.24 Vid utredningen av de vetenskapsområden som involverar Gud
frågan kan deras intellektuella integritet utmanas, eftersom de befinner sig att
behöva leva ett hemligt ombuds hemliga liv. Förhoppningsvis, som fler bevis
för Gud blir accepterade, kommer dessa forskarna att kunna fritt uttrycka sin
tro och hjälpa till att befria vetenskapen från det sekulära fängelset som det
skapat för sig själv.
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Man kan med rätta fråga om vetenskap inte har rätt att definiera sig som ett
sekulärt företag? Det är det verkligen; men om det gör det, bör det endast ta
itu med sekulära problem. Det kan vara extremt svårt att göra eftersom tyvärr
kunskap ofta inte faller i olika fack. Till exempel, när vetenskap försöker svara
på allt i ett sekulärt sammanhang, gör det oavsiktligt det starka teologiska uttalandet att Gud inte existerar, och det strider mot religiösa frågor. Intellektuell
avskildhet i isolerade discipliner som konst, religion eller vetenskap, fungerar
inte när du undrar var allt kom ifrån.
Om vetenskapen ska definiera sig som strikt sekulär måste den undvika alla
områden där Gud frågan kan vara inblandad och avstå från att uttala sig om
början av allting utan tillräcklig bevisning. Vetenskapen ska uppriktigt förklara
att det är ateistiskt och stängt för att slutsatsen är att Gud finns. Men tidigare
vi påpekade hur National Association of biologilärare var ovilliga att ta en så
stark ställning.25 Evolutionists hävdar ofta att skapandet inte är vetenskap eftersom det inte finns något vetenskapligt sätt att utvärdera ett mirakel som skapande, men det argumentet tenderar att förlora sin giltighet när de vänder om
ansikte och skriver böcker som Scientists Confront Creationism26 och försök
att utvärdera skapandet med hjälp av vetenskap. Kan de få det båda sätten?
Som för närvarande praktiseras är definitionen av vetenskap är oklar.
Ur ett annat perspektiv, en del har en benägenhet att förmoda att forskarna
är ett band av ateister. Verkligheten om detta är mer komplicerad. Det finns
alla slags vetenskapsmän där ute och bara ett fåtal är charlataner eller medvetet
fientlig mot religion. Det måste hållas i perspektiv att en del av anledningen
till att många forskare inte nämner Gud är att deras experiment, hypoteser och
teorier ofta inte är relaterade till Gud frågan. Forskarna gillar att hantera vad
de kan observera i naturen. Det är deras specialitet, och de är mest bekväma i
det riket. Mycket av vetenskap, som till exempel de kemiska förändringarna
som äger rum när cement hårdnar, kan studeras utan att man har några frågor
om Gud. De konsekventa naturlagarna tillåter mycket vetenskap utan att åberopa någon direkt hänvisning till honom. Men det betyder inte att Gud inte
existerar, det kan helt enkelt betyda att Gud inte är så enkel som någon av vetenskapen. Guds fråga kommer mer i fokus när vi frågar hårdare frågor som
hur kom naturens lagar i ett sådant korrelerat mönster att göra vårt universum
möjligt, eller hur kom livet ut.
Ett betydande antal forskare förenar Gud med evolutionen. Med denna typ
av tillvägagångssätt kan du ha både en semisolär vetenskaplig ståndpunkt och
en Gud att lösa evolutionens svåraste problem som livets ursprung och den
kambriska explosionen. En rad idéer har föreslagits; 27 Men du kommer inte
hitta några sådana idéer som främjas i vanliga vetenskapliga tidskrifter och läroböcker. Sådana idéer är inte förenliga med den nuvarande sekulära idealis203
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men för vetenskapen. Vidare, i samband med de stora problemen står evolutionen inför, om du har en Gud som är aktiv i naturen att lösa dessa problem,
finns det lite behov av den allmänna teorin om evolution i alla fall! När du
verkligen låter Gud in i bilden ändras hela horisonten, och många forskare
motstår detta. Att inkludera Gud tenderar att förringa vetenskapens självständighet.
Andra forskare väljer att leva i två olika världar samtidigt; specifikt två
olika filosofiska verkligheter, en som inkluderar Gud och en som utesluter
Honom. Detta kan vara bekvämt, men det här är inget sätt att hitta sanningen.
Sanningen kan inte motsäga sig själv. Antingen finns det en Gud eller det finns
inte en.
Sammanfattningsvis introducerar vetenskapens nuvarande sekulära ställning en allvarlig bias och återspeglar inte många forskares övertygelser. Men
för att föreslå att Gud anses vara okunnig. Denna inställning är en begränsad
syn som komprometterar vetenskapens krav på att hitta sanningen. Till exempel, om Gud finns, kan vetenskap aldrig hitta honom så länge han är utesluten
från förklaringsmenyn. I det här undersökningsområdet respekterar vetenskapen inte längre den akademiska friheten och har förlorat sina uppgifter. I vetenskapen, låt naturens data tala för sig själv, inklusive möjligheten att det
finns en Gud. Enligt min mening skulle det vara ett mer öppet och bättre vetenskapligt förhållningssätt.

Det vetenskapliga beviset för Gud
Det finns en hel del vetenskapliga uppgifter som pekar på nödvändigheten
av att någon form av uppfattande intellekt har planerat vad vi hittar. Vissa kan
känna att vi hanterar här historisk vetenskap som inte är lika objektiv som experimentell vetenskap, men det är inte så. De flesta av dessa data, som fysikens
krafter och komplexa biokemi, är av de hårda observationerna, experimentella
och repeterbara typen av vetenskap. Här har vi den stora fördelen av att hantera
fakta och inte fiktion. Mycket av detta bevis har diskuterats tidigare och vi
kommer inte att upprepa det här förutom att rekapitulera några höjdpunkter.
Dessa sammanfattas i tabell 8.1.
(1) Varför ska materia ha organiserat sig med lagar som tillåter interaktion
mellan subatomära partiklar, som kvarkar, neutroner och protoner med mycket
exakta parametrar som underlättar bildandet av minst 100 typer av element?
Dessa mångsidiga element har förmågan att interagera med varandra, vilket
ger upphov till universums materia och molekyler och kemiska förändringar
som är nödvändiga för livet; och de ger ljus så vi kan se. Materia behöver inte
existera, och det behöver absolut inte så utarbetade lagar som styr det för att
kunna existera. Det kan bara vara en droppe av oorganiserad kaotisk slam.
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Tabell 8.1. VETENSKAPLIG BEVIS FÖR GUD
KATEGORI - BESKRIVNING
1. MATERIA - Varför är materia organiserad i subatomära partiklar som följer lagar
som tillåter dem att bilda över 100 element som ger materien till universum såväl
som molekyler och kemiska förändringar som är nödvändiga för livet? Dessutom
ger denna fråga ljus så vi kan se. Materia kan bara vara kaotisk, utan lagar. Lagarna
föreslår intelligent planering. Varför är massan av dessa subatomära partiklar ofta
exakt vad som behövs för en precision av bara en del av tusen?
2. KRAFTER - Det mycket exakta värdet och verkningsområdet för de fyra grundläggande krafterna i fysiken är precis rätt att tillåta ett universum som är lämpligt för
livet att existera. Tyngdkraften i förhållande till den elektromagnetiska kraften måste
vara extremt exakt, eller om solen inte troget skulle ge jorden med precis rätt mängd
värme vi behöver. Sådan precision ser mycket ut som om design av Gud.
3. LIVET - De enklaste levande organismerna är så invecklade och komplexa att det
inte verkar möjligt att de kunde ha uppstått utan intelligent planering. Komplexiteten
inkluderar DNA, proteiner, ribosomen, biokemiska vägar, en genetisk kod och förmågan att reproducera allt detta, inklusive ett korrekturläsnings- och redigeringssystem vid duplicering av DNA.
4. ORGAN - I alla organismer hittar vi många system med oreducerbar komplexitet.
Dessa har ömsesidiga delar som inte kan fungera tills alla nödvändiga delar är närvarande. Exempel skulle vara autofokus och autoexponeringsmekanism i ögat såväl
som våra invecklade hjärnor etc. De värdelösa enskilda delarna av dessa system har
inget evolutionärt överlevnadsvärde, vilket skulle kräva planering av en formgivare.
5. TID - De föreslagna väldigt långa åldrarna för jorden och universum är alltför
korta för att tillgodose de osannolika händelser som förutses för evolutionen.
Beräkningar visar att jordens fem miljarder år är tusentals miljarder gånger för kort
för den genomsnittliga tiden som krävs för att producera en enda specifik proteinmolekyl av en slump. Gud verkar vara nödvändigt.
6. FOSSILER - Under det mesta av evolutions tiden förekommer nästan ingen evolution, då plötsligt mot slutet, och under mindre än 2 procent av den evolutionära
tiden, förekommer de flesta fossilfyla i det som kallas den Kambriska Explosionen.
Dessutom hittar vi inte några betydande förfäder till dessa fyla strax innan. Många
andra huvudgrupper förefaller också plötsligt som om de hade skapats. Evolutionists
föreslår några föreslagna mellanformer, men om evolutionen hade ägt rum skulle
den fossila posten vara full av alla slags mellanprodukter som försöker utvecklas.
7. SINNE - Sinnet har egenskaper som vetenskapen har svårt att analysera; och som
sådana pekar de på en verklighet utöver den naturalistiska nivån och mot en transcendent Gud. Vår valfrihet, om den är helt fri, är som den mest överens, ovanför
vetenskapens normala orsak och effekt principer. Andra faktorer inkluderar vårt medvetande, nämligen känslan av att vi existerar och vår uppfattning om att verkligheten
har mening. Vi har också en känsla av moral, och kärlek och oro för andra. Du kommer inte hitta dessa högre egenskaper hos sinnet i vanlig materia.
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Lagen och ordningens materia som sedd i atomer och deras delar tyder på att
de utformades för ett målmedvetet universum. Exempelvis måste protonens
massa vara exakt inom en del av tusen för att få de element som bildar universum.
(2) Verkets rike och de mycket exakta värdena av konstanterna för de fyra
grundläggande krafterna i fysiken kunde verkligen inte ha kommit till en chans,
även om vissa forskare försöker föreslå exakt det. Utan dessa exakta egenskaper skulle vi inte ha ett beboeligt universum. Om värdet av den elektromagnetiska kraften eller tyngdkraften var annorlunda med endast den minsta
mängden skulle detta vara katastrofalt för vår sol. Vår sol har troget gett oss
rätt mängd ljus och värme under mycket lång tid. Vi är inte bara det rätta avståndet från det, men om de grundläggande krafterna i fysiken förändrades
bara något, skulle solen och resten av universum kollapsa på ett ögonblick.
Vidare ser den föredragna positionen av det all-viktiga elementet kol, i schemat
för elementbildning, också mycket ut som en ändamålsenlig design som gör
livet möjligt.
(3) Livets ursprung är det mest förvirrande problemet med organiska evolutionens ansikten. Vetenskapen har inte kunnat ge några troliga scenarier om
hur livet skulle kunna ha sitt ursprung i sig. Det finns spekulationer, men de
är obetydliga när de möter de många speciella proteinmolekylerna som behövs,
ursprunget till den komplexa informationen om DNA, underverk av ribosom,
utarbetade biokemiska vägar, korrekturläsning och redigeringssystem och en
genetisk kod. Och problemet förvärras bara när man tittar på alla andra delar
av cellen. Och om du har liv, måste allt detta kunna reproducera sig för att göra
mer liknande organismer. Hur kan allt detta hända sig själv? Det ser verkligen
ut som någon typ av mycket intelligent designer måste vara involverad.
(4) När vi kommer till avancerade levande organismer samlas fler problem
för en mekanistisk tolkning. Bara en genomsnittlig mänsklig hjärna har 100
miljarder nervceller kopplade till 400 tusen kilometer av nervfibrer, som involverar 100 biljoner anslutningar. Såsom är fallet för dataplattor, du måste ha
rätt anslutningar för korrekt funktion. När vi studerar det avancerade ögat ser
det inte ut som om det kunde ha utvecklats. Det avancerade ögat har många
komplexa system som näthinnans integrerade ljuskänsliga biokemi, autoexponerings- och autofokusfunktioner som består av många komponenter som
inte skulle fungera och inte skulle ha evolutionärt överlevnadsvärde tills alla
nödvändiga delar var närvarande. Färgsyn är ett annat exempel på oreducerbar
komplexitet, eftersom möjligheten att skilja ut olika färger i näthinnan inte
skulle hjälpa till att ge färgvision utan en hjärnmekanism för att analysera de
olika färgerna. Specifika receptorer och analysatorer måste vara närvarande
och fungera ordentligt för att tillhandahålla ett system med överlevnadsvärde.
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(5) Medan tiden är en viktig faktor för att öka chansen på osannolika evolutionära händelser, visar det sig att när kvantitativt utvärderas, är de tiders
eoner som föreslagits för jordens ålder och universum totalt otillräckliga. Beräkningar visar att i alla oceaner av jorden det skulle ta i genomsnitt 10 23 år
för att producera en specifik proteinmolekyl från redan närvarande aminosyror.
Därför är jordens fem miljarder ålder 10 000 miljarder gånger för kort en tid.
Vidare behövs åtminstone hundratals olika typer av proteinmolekyler och
många duplikat av dessa för bara den enklaste form av liv vi känner till; och
DNA i dessa former är mycket mer komplext än proteinerna, då behöver du
fetter (lipider) och kolhydrater, osv.
(6) Det verkar ha varit liten utveckling under den första 5/6 av evolutions
tiden. Då när man tittar på den fossila rekord visar det sig att de flesta fossila
djur fyla plötsligt uppträder i en Kambriska Explosion som varar mindre än
två procent av den evolutionära tiden. Det vanliga plötsliga utseendet hos de
flesta av de stora växt- och djurgrupperna tyder inte på att evolutionen någonsin inträffat. Om evolutionen verkligen hade ägt rum skulle vi förvänta oss en
solid kontinuitet av alla slags fossila mellanprodukter av olika former som försöker utvecklas, men evolutionister föreslår bara några mellanformer som ofta
visar skillnader i endast delar av organismen och är således av ganska tvivelaktig betydelse. Sådana svårigheter kräver att en Skapare finns.
(7) Vissa aspekter av våra sinnen pekar på en verklighet över vetenskapens
normala mekaniska gränser. Vetenskapen har gjort mycket dåligt med dessa,
vilket tyder på att de ligger långt ifrån den enkla orsaken och effektsystemet
för vetenskapen. Sådana faktorer innebär en transcendent Gud till svars för
dem. Ett av dessa mysterier är vårt medvetande, känslan av att vi finns. Materia
verkar inte ha denna egenskap. En annan är vår valmöjlighet eller fri vilja. Om
det verkligen är fri, är det som mest överens, det bortom den normala orsaken
och effekten av vetenskapen. En annan är vår känsla av gott och ont, ibland
återspeglas i vår mening om rättvisa och orättvisa. Vi protesterar mot orättfärdighet och misshandel av de svaga och fattiga, och detta står i skarp kontrast
till det evolutionära konceptet om konkurrens och överlevnad av de starkaste.
Som människor har vi idealen ovanför sådant hänsynslöst beteende. Å andra
sidan, om vi bara utvecklade, skulle sådant beteende och önskningar vara exakt
vad som borde överleva. Var kom alla dessa högre egenskaper av vårt sinne
ifrån? Det verkar finnas en meningsfullhet och godhet i mänskligheten över
vad vetenskapen finner i materien, och evolutionen tar inte hänsyn till detta.
Antingen finns det en Gud som utformade naturen eller det finns inte en.
När vi ser på alla de hårda data som presenteras ovan, allt från precisionen i
materiens krafter, livets komplexitet, till våra hjärnor och våra sinnen; man
måste erkänna att det finns ett överflöd av betydande bevis som är mycket
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svårt att förklara om du inte tror på en Gud. Den vetenskapliga data tvingar
konceptet till en Designer.

Kan forskarna ignorera det vetenskapliga beviset för Gud?
Vetenskapen tillhandahåller ofta data som forskarna inte accepterar. Exempel har tidigare givits, såsom Semmelweis och de bakterier som orsakar barnsängsfeber. Mendel och principerna om ärftlighet; Wegener och hans idé att
kontinenterna flyttar; och Bretz och katastrofala tolkningar. Dessa exempel illustrerar alla hur vetenskapen kan hålla sig till felaktiga slutsatser trots bevisen.
Rikligt och övertygande bevis visar att en designer Gud är nödvändig; paradoxen är, varför förkunnar inte forskarna detta?
För närvarande har forskarna väsentligen stängt dörren till någon hänsyn
till Gud i vetenskapen. Som nämnts tidigare var det inte alls fallet när intellektuella jättar som Kepler, Boyle, Pascal, Galileo, Linné och Newton lade ner
grunden för modern vetenskap. De upptäckte de principer och lagar som Gud
hade skapat. Den nuvarande sekulära etos av vetenskap återspeglar inte vetenskapens pionjärers övertygelse; det reflekterar inte heller tron hos många forskare idag. Det finns en realismsring i det något skämtsam uttalandet att många
forskare tror på Gud, men bara på helgerna när de går till kyrkan! Minns att
40% av forskarna tror på en Gud som svarar på sina böner, 45% inte och 15%
är inte säkra.28 För närvarande är Gud inte fashionabel i vetenskapen. Vi kan
förmodligen bäst förklara forskarnas sekulära ställning som ett attityd eller sociologiskt fenomen, och dessutom har flera forskare föreslagit att det ibland
kan utvecklas i form av en religion.29 Det faktum att Gud har undantagits från
vetenskapen för ett och ett halvt sekel utan vetenskap att kunna ge några tillfredsställande svar på de viktigaste frågorna om ursprung bör vara en fråga
om djup oro.
Vi tycker om att våra nya idéer är bäst, och att förflutet var fel, och vi kan
känna oss mycket överlägsen om vi kan visa att det förflutna var väldigt fel.
Men ibland är förflutet rätt och gammalt kasseras paradigmen kan igen accepteras som sanna. Det tjugonde århundradet filosofen av vetenskap Imre Lakatos verkar inte vara så säker på överlägsenhet närvarande över det förflutna
när han snett kommenterar ”Papperskorgar var behållare som används i sextonhundratalet för omhändertagande av vissa första versionerna av manuskript
som självkritik - eller privat kritik av lärda vänner - utesluten vid första läsning.
I vår ålder av publiceringsexplosion har de flesta inte tid att läsa sina manuskript, och papperskorgar har nu blivit övertagna av vetenskapliga tidskrifter.”30 Vi bör inte bara följa det nuvarande “yttrandeklimatet” och det finns
ingen anledning att tro att det som tros vara sant idag kommer att anses vara
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sant i framtiden när nya idéer och information kommer fram. Om historien är
någon indikation, kommer många av våra idéer att bli löjliga i framtiden.
Mänsklighetens stora tankesätt har ibland förändrats dramatiskt. Alkemi
och häxjakt har haft sina århundraden av dominans. Tack och lov är de borta.
I antiken lagde intellektuella ledare som Sokrates, Plato och Aristoteles stor
vikt vid tankeprocessen, hur vi kommer fram till sanning, betydelsen av förnuftet och sinnenas underordnade betydelse. Sedan i västvärlden under medeltiden fanns en annan uppsättning prioriteringar i intellektuella sysslor.
Tankens mönster av den perioden, känd som skolastik, ägnade särskild uppmärksamhet åt logik, grammatik, retorik, relationen mellan tro och förnuft och
respekt för myndighet, särskilt Aristoteles. Nu har vi en fortsatt olika uppsättning prioriteringar, med vetenskapliga idéer som ger en hög grad av acceptans.
Vissa sociologer skulle ta undantag; De tror att vetenskapen i första hand är
ett subjektivt företag gjutet av forskarna. Oavsett, vi är i en ålder av vetenskap,
och vetenskap är bias av vår nuvarande intellektuella matris. Jag skulle vilja
föreslå att genom hela denna labyrint av människans idéer som kommer och
går, finns det fortfarande fasta uppgifter som hjälper oss att hålla oss på spåret
mot sanningen, och jag hittar de vetenskapliga data som pekar mot Gud både
rikligt och övertygande. Lyckligtvis har vi några solida ankarpunkter.
Frågan är inte bara en strid mellan någon form av evolution och någon form
av skapelse; den diskussionen är bara ett symptom på det djupare frågan om
den naturliga (mekanistiska, materialistiska) vetenskapen ensam kan ge en tillfredsställande världsutsikt. Detta väcker den viktiga frågan, vetenskapen har
lett oss ner på en felaktig väg eftersom den har uteslutit Gud? Det finns ingen
tvekan om att detta är fallet. Nuvarande vetenskapliga etos har placerat sig i
en intellektuell raka jacka som inte tillåter Gud i bilden, och många forskare
insisterar på att stanna där trots tvingande bevis för motsatsen. Detta ställer
en annan viktig fråga, varför hände det? Frågan om vetenskapsmän, eller någon
annan mänsklig grupps beteende, är alldeles för komplicerat för att tillåta något
slutligt svar, men några förslag verkar definitivt betydande.
(a) En anledning som nämnts tidigare är att vetenskapen är studien av fakta
och förklaringar om naturen, och forskaren känner sig mer hemma med naturen
än att tänka på Gud. Detta är en giltig förklaring, men kan bara vara en mindre
anledning till vetenskap som avvisar Gud eftersom forskare underhåller alla
slags spekulativa idéer.
Det finns en mängd riktiga vilda idéer inom vetenskap som måste elimineras långt innan man tänker på att eliminera Gud. Deras existens pekar på en
allvarlig bias i dagens vetenskapliga etos. Exempel på några spekulativa idéer
vetenskap anser att vi har nämnt tidigare inkluderar: singulariteten i början av
Big Bang när vetenskapslagen inte tillämpade; flera universum för vilka det
209

naukaob_svedski_Layout 1 12/10/2018 11:17 PM Page 210

inte finns några giltiga bevis en oförståelig antropisk kosmologisk princip; information i atomer som kan skapa liv; eller antar utvecklingen av organismer
långt innan de kan hittas i den fossila skivan. Alla slags imaginära idéer tas
allvarligt och toleransen för fantastiska “bara så historier” 31 i vetenskapen är
ibland nästan övertygad. Men när det gäller Gud, är Han för närvarande inte
tillåten i vetenskapsbilden. Forskarna kan känna sig mer hemma med naturens
data, men eftersom de gör mycket spekulation och teoretisering utöver dessa
data, borde de vara villiga att också överväga möjligheten att Gud finns.
(b) Ett andra förslag kommer från den mycket respekterade tjugonde århundraden vetenskapsfilosofen Michael Polanyi, som tillskriver vetenskapens
sekularism till en överreaktion mot det medeltida tänkandet. Det tänkandet kan
vara mycket begränsande. Under medeltida tider kunde Gud anses vara orsaken till det mesta. Enligt några idéer skapade Han möss för att lära oss att lägga
mat, och Han skapade vägglus för att hindra oss från att sova för mycket. Polanyi säger: “Här ser jag besväret, där en djupgående störning mellan vetenskap
och annan kultur tycks ligga. Jag tror att denna störning ursprungligen var i
den moderna vetenskapens befriande inverkan på medeltiden, och har bara senare blivit patologisk.
“Vetenskapen uppror mot myndighet. Den avvisade avdrag [resonemang
baserad på lokaler] från första orsaker till förmån för empiriska [sense perception] generalisationer. Dess yttersta mål var en mekanistisk teori om universum.”32 Vetenskapens pendel har svungit för långt och det har gått in i allvarlig
sekularism. Som angivits tidigare,33 det finns förslag på en ny trend från en
ren sekulär vetenskap; men bara tiden kommer att berätta om detta är en riktig
trend eller bara en variation i bakgrundsbrus.
(c) Mer än ett fåtal forskare anser att för att Gud ska kunna ingå i bilden
motsvarar det att ge upp rationalitet. En oförutsägbar Gud passar inte med vetenskapens orsak och effektprincip. Emellertid tenderar detta argument att förlora mycket av dess betydelse i samband med den väl accepterade
avhandlingen som nämnts tidigare34 att vetenskapen utvecklats i västvärlden
på grund av den rationell sorts Gud av den judisk-kristna traditionen. Rädsla
för irrationalitet är endast giltig om du postulerar en irrationell gudom.
(d) Det finns sociologiska problem. Vissa forskare fruktar att för att låta
Gud ingå i bilden skulle uppmuntra en religiöst-politisk fundamentalistisk typ
av övertagande av samhället, och de anser att det skulle vara väldigt dåligt för
vetenskapen. Den ihållande debatten om lärande skapande tillsammans med
utvecklingen i USA: s offentliga skolor väcker högt i horisonten, eftersom
dessa sociologiska problem beaktas.
(e) Forskarnas intellektuella stolthet i vetenskap kan vara en annan faktor.
Vetenskapsmän har ibland anledning att vara stolta över vetenskapens fram210
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gång, men auktoritärare kan vara mycket smittsam i ett klimat av framgång.
Vi älskar makt; men diktatorer, vd, intellektuella ledare och alla som gynnas
med eminens kan ha svårt att hantera sin makt med eget gottfinnande. Det berömda uttalandet av den brittiska historikern Lord Acton “Makt tenderar att
korrumpera och absolut kraft förstör absolut,”35 är för ofta sant. Detta är inte
ett speciellt problem för forskare; Det är ett problem för alla med någon signifikant grad av framgång. I vetenskapen, när du tar med en Gud som skapade
naturen i bilden, kan forskarna känna att de förlorar kontrollen över deras intellektuella byggnader och makt. Men vetenskapens prestationer är inte så
stora att Gud kan ignoreras, särskilt när vetenskapen lämnar så många obesvarade frågor.
Den stolthet och aversion till Gud som vi ofta ser nu i vetenskap står i stark
kontrast till ödmjukhet, hängivenhet och respekt för Gud som visas av de genier som etablerat grunden för modern vetenskap. Vi noterade detta för Newton,36 och detsamma kan ses för Kepler när han skriver i ett andäktig
sammanhang: “Om jag har blivit förkrossad i uppkastning av dina verkets underbara skönhet, eller om jag har älskat min egen ära bland män, fortsätter jag
i arbete som är avsett för din ära, försiktigt och barmhärtigt förlåt mig: och
slutligen, älska med nåd, att dessa demonstrationer kan leda till din ära och
själens frälsning, och ingenstans vara ett hinder för det. Amen.”37 Det finns
inte många forskare som kan hävda att vara större än Kepler eller Newton.
Dessa intellektuella jättar exemplifierar hur vetenskap och Gud kan arbeta tillsammans.
(f) Faktorer som personligt ego och frihet kan stå i vägen för att erkänna
Gud, särskilt en Gud som man kan känna sig ansvarig för. Som nämnts i det
sista kapitlet hänvisar några ledande forskare som Gould och Huxley till “maximal frihet” och “befrielse” som tillhandahålls av en meningslös världssyn där
det inte finns någon Gud.
(g) En annan anledning till att vetenskapen nu utesluter Gud är helt enkelt
för att det är den samtidiga “vetenskapliga andan”, vårt nuvarande vetenskapliga sätt eller paradigm. Om du är en forskare så är du förväntad att uppträda;
och det finns självutnämnda vetenskapsmän som inte kommer att tveka att
meddela dig om du avviker från det läget. Oavsett vad naturens data säger, om
du ska kalla dig en vetenskapsman, så hade du bättre inte tillåta idé om Gud
in i bilden. Kansas State University biolog Scott Todd kommenterar i tidningen
Nature: “Även om alla data pekar på en intelligent designer, är en sådan hypotes exkluderad från vetenskapen eftersom den inte är naturalistisk.”38 Denna
typ av vetenskap är en attityd; detta är en subjektiv sekulär filosofi; detta tillåter
inte att man följer naturens data där den leder, och det är dålig vetenskap! En
sådan smal vetenskaplig synvinkel skulle utesluta Newton och Kepler från ve211
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tenskapens kader, eftersom de inkluderade Gud i några av deras slutsatser om
naturen, men att slutsatsen att Kepler och Newton inte var vetenskapsmän är
blasfemi. Dessutom, som noterades i sista delen av kapitel 1, ger också ett
antal moderna forskare en allvarlig hänsyn till en gud som är aktiv i naturen.
Våra sällskapliga tendenser, liksom vår önskan om godkännande, social
överlevnad och framgång kan leda till att många forskare överensstämmer med
vetenskapens sekulära mönster. Man får en liten bild av den slutna lådan. Forskarna är nu som den teoretiska fysikern Tony Rothman kommenterar: “När
det konfronteras med universums ordning och skönhet och naturens konstiga
naturfall är det väldigt frestande att ta förtroendes hopp från vetenskapen till
religion. Jag är säker på att många fysiker vill. Jag önskar bara att de skulle
erkänna det.”39 Trots att många forskare tror på Gud, är det för närvarande
inte den “coola” sak att göra med Gud för att komma in i den vetenskapliga
bilden. Religionsspektret måste undvikas. Överensstämmelse gäller.
Alla ovanstående förslag är viktiga, men jag misstänker att de tre sista är
viktigaste. Vetenskapen utesluter Gud främst på grund av personliga och sociologiska faktorer relaterade till forskarnas beteende, inte på grund av de vetenskapliga uppgifterna.
I två århundraden som modern vetenskap utvecklades, ingick Gud i förklaringsmenyn. Nu, trots att många data pekar på Gud, är han utesluten. Enligt
min åsikt, gjorde vetenskapen sitt största filosofiska fel för ett och ett halvt
sekel sedan när det avvisade Gud som en förklarande faktor i naturen och försökte förklara allt på en naturalistisk (materialistisk, mekanistisk) väg. Om
vetenskapen inte hade gjort det skulle det inte nu stå inför de oöverstigliga
problemen och otillbörliga problemen som utmanar nuvarande tolkningar (tabell 8.1). Det finns ett hem för Gud i vetenskapen.

En syntes
Finns det någon mening i livet? Är mänsklighetens existens för ingenting?
Är vi bara oavsiktliga valstjärt av naturen? Den sekulära brittiska filosofen
Bertrand Russell har skrivit en av de mer meningsfulla beskrivningarna av meningslöshet: “Men ännu mer meningslösa, mer tomrum av mening, är världens
som Science presenterar för vår tro. I en sådan värld, om någonstans, måste
våra ideal hittills hitta ett hem. Den mannen är en produkt av orsaker som inte
hade någon förutseende för slutet som de uppnådde; att hans ursprung, hans
tillväxt, hans förhoppningar och rädslor, hans kärlek och hans tro är bara resultatet av oavsiktliga sammanslagningar av atomer; att ingen eld, ingen hjältemod, ingen intensitet av tanke och känsla, kan bevara ett enskilt liv utöver
graven; att alla arbeten i åldrarna, all hängivenhet, all inspiration, hela det
mänskliga geniets dagstidning är avsedda att utrotas i solsystemets stora död,
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och att hela tempel för människans prestation oundvikligen måste begravas
under skräp av ett universum i ruiner - alla dessa saker, om inte helt utan tvivel,
är ännu så nära säkert, att ingen filosofi som hoppas kunna avvisa dem kan
hoppas kunna stå. Bara inom byggandet av dessa sanningar, kan endast själens
bostad byggas säkert på den fasta grunden av oändlig förtvivlan.”40
Låter ganska dyster! Lyckligtvis utmanar de vetenskapliga uppgifterna som
pekar på Gud (tabell 8.1) Russells “fasta grund för förtvivlan”. förutom det är
det svårt att göra fallet att livet är meningslöst och det finns inget syfte med
vad vi gör. Den framstående 1900-talets filosofen av Cambridge och Harvard
berömmelse, Alfred North Whitehead, utmanar obeveklighet när han säger en
kvickhet: “Forskare som spenderar sitt liv för att bevisa att det är meningslöst
utgör ett intressant studieämne.”41 Det finns en verklighet bortom vetenskapen.
Houston Smith poängterar tydligt detta när han kommenterar att: “För att förutse hur saker är, finns det inget bättre stället att börja än med modern vetenskap. Likaså finns det ingen sämre plats att sluta.”42
Den moderna vetenskapens sekulära ståndpunkt är särskilt irrelevant för
några av de djupaste frågorna i livet, såsom vår existens, vårt medvetande, moraliska värderingar, vår vilja att göra gott eller ont, och vår kärlek och oro för
andra. Till detta kan vi lägga till andra mysterier som nyfikenhet, kreativitet
och vår förmåga att förstå. Dessa är förmågor som vetenskapen inte har hittat
i enkla frågor och brukar ignorerar, men vi inser alla att de är en del av verkligheten och en del av vad som särskilt gör livet meningsfullt. Som Hubert
Yockey visar är människan inte bara materia: ”Om allt liv är bara material, då
brotten av Hitler, Stalin och Mao Tse-tung har ingen betydelse. Om människor
bara är materia är det inte värre att bränna massor av människor än att bränna
ett ton kol.”43 Francis Collins, som är chef för National Human Genome Research Institute, och som hade mycket att göra med den senaste kartläggningen
av det mänskliga genetiska mönstret (vår DNA-formel på tre miljarder bas)
tror att “en högre makt måste också spela en roll i vad vi är och vad vi blir.”
Han undrar också om genetik och molekylärbiologi kan “verkligen redogöra
för den universella inneboende kunskapen om rätt och fel som är gemensamt
för alla mänskliga kulturer i alla tider ... [och] för den osjälviska formen av
kärlek som grekerna kallade agape?”44
Om den naturalistiska vetenskapen hade kommit upp med rimliga modeller
för materiens, livets och våra sinnens ursprung, kan man allvarligt överväga
möjligheten att det inte finns någon Gud. Sekulärvetenskapens väsentlig tystnad i dessa framträdande områden innebär emellertid behovet av en mästerlig
designer. Eftersom det verkar som om vi är resultatet av design, har vi mycket
goda skäl att tro att våra liv inte är meningslösa och meningslösa och att när
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vi dör, är det inte över. Vetenskapliga uppgifter som pekar på Gud innebär
också att det finns ett ljus i slutet av livets tunnel.
Jag kan inte tro att vi bara hände hit av misstag, och jag kan inte tro att Gud
skulle skapa oss för ingenting. Men vi har alla friheten att bestämma om vi
vill tro att vårt liv har någon mening eller inte, om det finns ett syfte för mänsklighetens existens eller inte, eller om det finns en Gud eller inte. Det är så ledsen att trots alla uppgifter som pekar på Gud bestämmer många forskare att
livet inte har någon betydelse. Dessa tenderar att sakna all rikedom, betydelse,
tillfredsställelse och hopp som man får från ett liv riktat till de högsta idealen;
idealen om godhet och oro för andra.45 Dessa är idealen som du inte hittar någonstans i den hårda utvecklingen av evolutionens konkurrens och överlevnad
för de starkaste, inte heller i enkla mekanistiska tolkningar av naturen.
När jag undersöker naturen verkar det för mig att det måste finnas en Gud
som skapade de mycket exakta och väldigt komplexa sakerna vi finner. Detta
skulle inkludera våra komplexa hjärnor och den intellektuella kraft som de
måste motivera och förstå, vårt medvetande och vårt samvete. Det skulle vara
väldigt märkligt att få en Gud att skapa sådana tänkande varelser och inte
lämna någon form av kommunikation från honom, så jag letar efter den kommunikationen. För mig verkar Bibeln vara den bästa kandidaten för sådan, inte
bara på grund av sin meningsfullhet och godhet, men eftersom den rationella
orsaken och verkan som Gud fann där passar den rationella orsaken och verkan
som vetenskapen har hittat i universum. Denna slutsats passar fint med den
allmänt accepterade avhandlingen vi diskuterade tidigare att orsaken till den
moderna vetenskapen som utvecklats i västvärlden är på grund av den rationella logiken i den judisk-kristna traditionen som kommer från den typ av Gud
som beskrivs i Bibeln. Man kan titta på andra stora religioner som hinduism,
buddhism, konfucianism eller shintoism och man finner mystik, ingen Gud,
många gudar, ibland gudar i konflikt med varandra, men inte den enda konsekventa Guden i Bibeln. Den här typen av Gud är kongruent med den rationalitet vi finner i universum och med vetenskapen; i synnerhet de vetenskapliga
lagar som fungerar allt om oss.
Man kan protestera mot att man fortfarande måste åberopa “irrationella mirakel” av en Gud som är aktiv i naturen för att rymma mysterier som livets ursprung. Det kan inte vara fallet. Vi vet inte hur Gud fungerar. Vad som först
kan tyckas irrationellt för oss, kanske inte är så när det blir bättre förstått. Dessutom verkar sådana “mirakel” vara knappa nog att för oss är den vanliga rationaliteten i verkligheten inte förstörd om några mirakel inträffar.
Kräver det tro att tro på Gud? Ja. Men med tanke på alla data som pekar
mot en designer, det kräver mycket mindre tro att tro på Gud än att tro att all
precision, komplexitet och meningsfullhet vi finner råkade bara komma sam214
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man av en slump. Vidare måste det finnas någon betydelse för det faktum att
bibeln, varav flera miljarder kopior har skrivits ut och som har en fördelning
som är många gånger den andra boken, är mänsklighetens mest accepterade
guide för livet. Även om det skrivs av dussintals författare på tre kontinenter
över en period på 1500 år, är dess interna konsistens anmärkningsvärt. För mig
kombinerar vetenskap och Bibeln de bästa svaren på mina djupa frågor.
Man kan alltid hävda en extremt otrolig uppsättning av omständigheter och
att vi är här bara av en slump. Men med tanke på de många extrema osannolikheter som denna typ av tänkande medför, verkar det inte vara en rimlig lösning. En Master Mind verkar nödvändigt. För många stora problem kvarstår
oupplöst om Gud är uteslutet. Naturen föreslår en Gud av design och syfte,
och att det finns mening för vår existens. För närvarande betraktar inte vetenskapen med dess begränsade utsikter denna uppfattning; men för att skapa en
sund världsutsikt borde du vara villig att utvärdera alternativ, inte utesluta dem.
Vetenskapen bör återvända mer mot den öppenhet som den hade när moderna
vetenskaps pionjärer tillät Gud till den förklarande bilden.

Avslutande kommentarer
Under modern vetenskapens första två århundraden ingick Gud i naturens
förklarande meny. Nu har tolkningarna av forskarna förändrats och de styr ut
honom. Men många senaste vetenskapliga upptäckter visar en viss grad av
precision och komplexitet som är praktiskt taget omöjligt att förklara på grundval av slumpmässiga naturliga förändringar. Särskilt anmärkningsvärda är finjustering av fysikens krafter som har rättvist konstanter för att tillåta ett
beboeligt universum och de många och extremt integrerade komplexiteten i
biologiska system. Ett antal andra faktorer verkar också kräva en utarbetad
formulering långt ifrån vad som kan förklaras av naturliga händelser (tabell
8.1). Alla dessa upptäckter pekar på någon form av komplex design av en intelligent planerare, ett var som vi skulle betrakta som Gud.Vetenskapen har
upptäckt Gud. Vetenskapliga data tyder på att Gud är nödvändigt. Förhoppningsvis kommer fler och fler forskare att tillåta Gud tillbaka till vetenskapliga
tolkningar.
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Ordlista av speciella term
Agnostiker: En som tror att svaren på ultimata frågor som Guds existens
eller universums ursprung osv. är okända.
Aminosyra: Enkel organisk molekyl med en kvävebärande amino grupp.
Aminosyror kombineras för att bilda proteiner. Levande organismer har 20
olika typer av aminosyror.
Anthropisk kosmologisk princip: Konceptet att intelligent liv bara kan
befinna sig där förhållandena kan rymma det. Det finns flera versioner av konceptet.
Arter: Liknande organismer som faktiskt eller potentiellt korsas. Se även
under Klassificering av organismer.
Ateist: En som tror att Gud inte existerar.
Bas (DNA, RNA): Kallas även nukleotidbas. Det är en ringliknande molekyl som innehåller kväve och fungerar som huvuddelen av nukleotider. Dessa
baser är enheterna i den genetiska koden. De fem olika sorterna som finns på
DNA och RNA är: adenin, guanin, cytosin, uracil (endast i RNA) och tymin.
Se Nukleotid.
Beroende av varandra delar: Delar av komplexa system, som de som
finns i atomer eller ögon, där delarna är beroende av varandra för att fungera
korrekt; jfr Oreducerbar komplexitet.
Big Bang: Den speciella explosiva singulariteten som ska ha inträffat i början av universum, ändrar den från en minutspets till en expanderande
kosmos.
Biokemisk väg: Serien av sekventiella steg följde i en biokemisk process,
eftersom enzymer gradvis byter en molekyl för att producera en nödvändig
slutprodukt.
Deism: Tro på någon form av Gud som kan vara opersonlig och som för
närvarande inte är aktiv i naturen.
Deist: En som tror på deism. Se Deism ovan.
Design: Konceptet att någonting har skapats eller utformats objektivt, i
motsats till att hända bara oavsiktligt eller av en slump.
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Disconformity: Ett signifikant gap i de sedimentära geologiska skikten där
skikten över och under gapet är parallella med varandra och det finns vanligtvis
ingen eller endast mindre erosion av underlaget
DNA: Vanlig förkortning för deoxiribonukleinsyra, som bildar de mycket
långa kedjeliknande molekylerna som kodar en organisms genetiska information. DNA-molekyler kan ha miljontals nukleotider kopplade till varandra. Se
nukleotid.
Elektron: Liten subatomisk partikel hittad utanför kärnan av atomer som
bär en negativ elektrisk laddning.
Elitism: Medvetenhet eller känsla av att vara bäst eller vara överlägsen en
större grupp.
Enzym: Proteinmolekyler i levande organismer som främjar förändringar
i andra molekyler utan att förändras eller förstöras.
Eugenik: Vetenskapen om att förbättra människans ras eller djurraser
genom att kontrollera eller eliminera reproduktionen av individer som har
oönskade egenskaper.
Evolution: Gradvis utveckling från enkel till komplex. Termen brukar användas för att beteckna den evolutionära utvecklingen av livet från enkla organismer till de mest avancerade. jfr makroevolution och mikroevolution.
Termen används också för livets ursprung, se kemisk evolution; och för den
gradvisa utvecklingen av universum, etc. Vanligen termen antyder att ingen
Gud är inblandade, men se teistisk evolution.
Faktafri vetenskap: Vetenskapliga slutsatser baserade på gissning istället
för fakta.
Fanerozoikum: Den delen av den geologiska kolumnen ovanför Prekambriska. Dess lägsta huvudenhet är kambriska. I motsats till prekambriska har
Fanerozoikum rikliga fossiler av stora organismer.
Fri vilja: Kraften att agera enligt egna val.
Fotoreceptor: En del av en cell, en cell eller ett organ som detekterar ljus.
När det gäller ryggradsögon är stavarna och kottarna de celler som detekterar
ljus.
Fyla (klassificering): Se under Klassificering av organismer.
Gen: Den grundläggande enheten för ärftlighet som styr en viss egenskap.
Även sekvensen av nukleotidbaser på DNA som kodar för ett protein eller transkriptionen av den informationen.
Genetisk kod: De 64 kombinationerna av tre nukleotidbaser som finns på
DNA (kodon) som bestämmer vilken av de 20 aminosyror som finns i levande
organismer kommer att placeras vid en specifik position på en proteinmolekyl.
Genus (klassificering): Se under Klassificering av organismer.
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Geologisk kolonn: Den vertikala eller kronologiska sekvensen av bergskikt, vanligtvis representerad i ett kolumnformat, med de lägsta och äldsta lagren i botten pågår upp till de yngsta på toppen. Kolonnen kan representera ett
lokalt område eller den allmänna vertikala sekvensen av alla jordens bergslag.
Gud: Det Högsta Variet som är skapare och hållare av universum. Det finns
många andra förståelser av Gud. Vissa tycker om honom som naturens lagar
eller som naturen själv. Andra tänker på flera olika slags gudar.
Gud fråga: Se Guds fråga.
Guds fråga: Som det används i denna bok hänvisas det specifikt till frågan
om huruvida Gud finns eller inte.
Historisk vetenskap: Den typ av vetenskap som är mindre objektiv och
svårare att testa. Detta innefattar ofta tidigare händelser som inte kan upprepas,
det vill säga den “historiska” kvalitén. Historisk vetenskap kontrasterar med
experimentell vetenskap där man enkelt kan upprepa ett test.
Intelligent design: Konceptet att universum uppvisar objektivt urskiljbar
design.
Isomer: En av två eller flera molekyler som har samma slag och antal atomer, men atomers rumsliga arrangemang är annorlunda.
Kambriska: Den lägsta uppdelningen (perioden) av den geologiska kolonnens Fanerozoikum del. Det är den lägsta enheten med rikliga fossiler.
Kambriska Explosion: En term använd för att beskriva det faktum att när
man stiger upp genom de geologiska skikten, uppträder plötsligt flertalet av
fossila djurfyla fullt utbildade i Kambriska. Termen hänvisar till vilka evolutionister anser vara ett “explosivt” fenomen av snabb utveckling.
Katastrofism: Teorin om att fenomen utanför vår nuvarande naturupplevelse (stora katastrofer) har kraftigt modifierad jordskorpa genom våldsamma,
plötsliga men kortvariga händelser mer eller mindre över hela världen.
Kemisk evolution: De kemiska förändringar som postuleras har ägt rum
på den primitiva jorden som gav upphov till den första livsformen.
Kladistik: Klassificering av en vald grupp av organismer enligt likheter,
särskilt unika.
Kladogram: En förgreningsschema som illustrerar de likheter och skillnader inom en grupp av organismer. Ett kladogram anses ofta representera de
evolutionära förändringar som antas ha ägt rum.
Klimat av yttrandet: Den rådande mening eller synvinkel i en samhällsgrupp.
Kodon: En grundläggande enhet i den genetiska koden. Varje kodon består
av tre nukleotidbaser, den kodar för en typ av aminosyra.
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Komplexitet: Förhållandet mellan delar som är relaterade på något sätt till
varandra. I denna bok använder vi begreppet särskilt för att beteckna delar som
är beroende av varandra för att fungera korrekt.
Kottar (öga): Ljuskänslig cell (fotoreceptor) av näthinnan hos ryggradsdjur
som är känslig för olika ljusfärger. Kones ger färg och akut syn i starkt ljus.
Klass (klassificering): Se under Klassificering av organismer.
Klassificering av organismer: Biologer använder ofta följande hierarkiska
system för att klassificera organismer. Varje kategori under den första är en indelning av den ovanstående.
Rike
Fyla (djur) eller Division (växter)
Klass
Order
Familj
Släkte
Arter
Kromosom: Den trådliknande komprimerade formen av DNA som bildas
under celldelning.
Kurir RNA: RNA som överför informationen från DNA i kärnan i en cell
till ribosomerna.
Kvantteorin: Kallas också kvantmekanik. Teorin är särskilt betydelsefull
på atomnivå och innefattar begrepp som energi kommer i diskreta enheter och
att vissa atomära och subatomiska interaktioner endast är statistiskt förutsägbara.
Kvarkar: Föreslagna små subatomära partiklar som bildar större subatomiska partiklar, såsom neutroner och protoner.
Makroevolution: De föreslagna stora evolutionella förändringarna i organismer antas ha ägt rum mellan de högre klassificeringsnivåerna, som mellan
familjer, order, klasser, fyla osv .; jfr mikroevolution.
Materialistisk syn: Den filosofiska syn som spelar roll är allt som det finns
för verkligheten. Detta liknar mycket mekanisk syn och naturalistisk syn.
Medvetande: Den personliga medvetenhet vi har att vi existerar.
Mekanisk syn: Den filosofiska uppfattningen att all verklighet består av
materia och rörelse. Det finns ingen Gud. Detta liknar materialistiskt syn och
naturalistisk syn.
Mikroevolution: Mindre ärftliga förändringar i organismer runt arten av
klassificeringen; jfr makroevolution.
Modern vetenskap: Vetenskapen de senaste fem århundradena, karakteriserad av objektivitet, experiment och matematik. Mer nyligen har det också
karakteriserats av en naturalistisk (materialistisk) filosofi.
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Motplatta (paleontologi): En stenplatta som var i kontakt med en annan
platta som innehåller en fossil och som återspeglar bilden av fossilen.
Mutation: En mer eller mindre permanent förändring i en cellens DNAformel. Detta inkluderar förändringar av nukleotidbaser, förändringar i genposition, avlägsnande eller duplicering av gener och överföring av främmande
sekvenser i cellen.
Mörka tider: Ett uttryck som används för att beskriva den svaga kommunikation och samordning av intellektuell aktivitet i Europa under århundraden
före den så kallade perioden av ”återupplivande av lärande.” Återupplivandet
av lärande, som kallas renässansen ägde rum i den 14: e till 16-talen. Modern
vetenskap följde.
Naturligt urval: Processen där de starkaste organismerna överlever över
de mindre passande på grund av konkurrensen mellan organismer eller anpassning till miljön. Se Överlevnad av de starkaste.
Naturalistisk syn: Den filosofiska syn som möjliggör endast naturfenomen, så att det exkluderar det övernaturliga som en del av verkligheten. Det
finns ingen Gud. Detta liknar materialistiskt syn och mekanisk syn.
Naturalistisk evolution: Evolution som utesluter Gud. Detta står i kontrast
till teistisk evolution (jfr) som möjliggör en Gud där det behövs.
Natur-versus-uppfostran: Ett uttryck som används för att beteckna konflikten om huruvida naturen (gener) eller vårda (kulturmiljö) är viktigast när
det gäller att forma samhället.
Neokatastrophism: En term som används för att beteckna den nya typ av
katastrofism, som antyder flera stora katastrofer över långa geologiska åldrar,
i motsats till klassisk katastrofism som anses vara den bibliska Noachian Flod
att vara en stor händelse.
Neutron: En av de huvudsakliga subatomiska partiklarna som finns i atomkärnans kärnor. Det är något större än en proton och har ingen elektrisk laddning.
Nucleotid: En grundläggande enhet av de långa DNA- och RNA-molekylerna som består av en bas, en fosfat och en sockermolekyl.
Nucleotid bas: Se Bas (DNA, RNA).
Optiska isomerer: Isomerer (se Isomerer ovan) som är spegelbilder av varandra och som roterar ljus i motsatta riktningar.
Oreducerbar komplexitet: Komplexitet där de olika komponenterna är
alla nödvändiga för korrekt funktion; jfr Beroende av varandra delar.
Organic soppa: Den postulerade buljongliknande vätskan på den tidiga
jorden som innehöll olika organiska föreningar som så småningom producerade det första livet.
Paleontolog: En som specialiserar sig i studien av fossiler.
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Paraconformity: Ett signifikant gap i de sedimentära geologiska skikten
där skikten över och under gapet är parallella med varandra och gapet representeras av en dominerande platt kontakt eller inte är synlig.
Paradigm: En allmänt accepterad idé som för en tid ger ett område för utredning och föreslår lösningar till en gemenskap av utövare.
Prekambriska: Den delen av den geologiska kolonnen som ligger under
den fanerozoikum. Den ligger strax nedanför Kambriska som är den lägsta huvudenheten i Faneroizoikum. Prekambriska, i motsats till Fanerozoikum, kännetecknas av en uttalad brist på fossiler, och dessa fossiler är mestadels alla
mikroskopiska organismer.
Progressiv skapande: Tanken att Gud skapade mer och mer avancerade
typer av organismer över tidens eoner.
Protein: Stora organiska molekyler som består av ibland hundratals aminosyror. Levande organismer hamnar hundratals till många tusen olika typer
av proteiner.
Proton: En av de huvudsakliga subatomiska partiklarna som finns i atomkärnans kärnor. Det är något mindre än en neutron och har en positiv elektrisk
laddning.
Punkterad jämvik: En evolutionär modell som postulerar den typen förekommer vanligen under långa perioder utan förändring, men ibland är de
“punkterade” med korta perioder av snabb förändring.
Rationell: Karaktäristiken av att vara grundad på förnuft, vara förnuftig
och sund; dvs inte dumt eller absurt.
Rödförskjutning: Skiftningen av spektralljuslinjerna från avlägsna galaxer
mot den röda änden av ljusspektret. Detta tolkas som galaxens rörelse bort från
observationspunkten.
Relativitet: Teori i fysik som känner igen ljusets universella karaktär och
förhållandet mellan rum och tid etc. på observatörens rörelse.
Religion: Tro på ett överlägset personligt varelse eller varelser som har rätt
till lydnad och tillbedjan. Det finns många andra definitioner, men den som
ges här är den vanliga förståelsen och den som används i den här boken. Religion förstås också ibland som något man ägnas åt, såsom moralprinciper eller
till och med en sekulär idé som vetenskap.
Renässans: Historisk period i Europa under femtonde och sextonde århundraden då det efter medeltiden var en återupplevelse i konst och litteratur.
Reformationen och modern vetenskap åtföljde och följde denna period.
Resonans (kvantmekanik): Kombination av gynnsamma faktorer som
energi och mål som gynnar en viss kärnreaktion.
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Ribosomen: Komplex partikel i celler som består av olika proteiner och
RNA. Det är i dessa partiklar att aminosyror samlas i proteiner enligt formeln
som kommer från DNA: n.
RNA: Vanlig förkortning för ribonukleinsyra. Lång kedja av nukleinsyror
som liknar DNA, men innehåller ribosocker och lite olika baser. Se DNA, Nukleotid och Bas.
Ryggradsdjur: Djur med ryggrad eller ryggrad. Dessa inkluderar fisk, amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur.
Ryggradlösa djur: Djur som inte har en ryggrad (ryggraden). Exempel är:
svampar, maskar, sjöstjärnor, maneter, sniglar och bläckfisk.
Sanning: Det som faktiskt är, verklighet, frihet från fel. Ibland används termen ultimat verklighet för att beskriva den absoluta sanningen i motsats till
vad som personligen tros eller accepteras som sanning, men som kan vara felaktigt. I den här boken, om inte annat anges, använder vi termen sanning i den
ultimata verklighetens mening.
Sekulär: Något som inte handlar om religion eller religiös övertygelse.
Senaste skapelsen: Tanken att Gud skapade livet för några tusen år sedan,
snabbt på en sex dagars period, som anges i Bibeln.
Skapande: Termen har många betydelser. Som det används i den här
boken, hänvisar den till Guds specifika gärning som leder till någonting till
existens; som universum, liv eller medvetande, etc. För vissa mer specifika
användningsområden se: senaste skapelse, progressiv skapelse.
Släkt val: Förslaget att genom att offra sitt eget liv för att rädda livet för
flera nära släktingar, kan man rädda sin egen typ av gener, eftersom släktingar
tenderar att ha liknande gener.
Sociobiologi: Studie av utvecklingen av socialt beteende hos djur inklusive
människor.
Spontan generation: Begreppet att levande former härrör från icke levande
materia.
Subatomär partikel: De delar av atomer, som elektroner, protoner, neutroner, kvarker ocv.
Supernova: En stjärna som plötsligt blåser upp, uppvisar en stor och tillfällig glans.
Stav: Förlängd fotoreceptorcell i näthinnan hos ryggradsdjur som är känslig
för svagt ljus, men inte till olika färger av ljus; jfr Kottar.
Teistisk evolution: Utveckling som inkluderar Guds aktiviteter, speciellt
för att hjälpa till med de svåraste problemen med evolutionen, såsom livets
ursprung och den Kambriska Explosionen.
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Uniformitarianism: Begreppet som geologiska processer tidigare har inte
förändrats i takt och snällhet från det som nu observeras på jorden. Det kan
uttryckas som “nutiden är nyckeln till det förflutna.” Jfr. Katastrofism.
Vetenskap: Studien av fakta och tolkningar om naturen. Vissa utesluter
möjligheten till en Gud som är aktiv i naturen från slutsatserna från vetenskapen, men en avhandling av denna bok är att en sådan uteslutning är restriktiv
och kan störa uppkomsten av sanning om naturen.
Viljestyrka: Kontroll av beteende baserat på avsiktligt syfte eller rationellt
tänkande. Detta står i kontrast till impulsivt beteende eller beteende som utlöses av genetiska eller andra organ utanför en persons kontroll.
Överför RNA: Kort sekvens av RNA som fäster en specifik typ av aminosyra på rätt ställe, eftersom proteiner samlas i ribosomer.
Överlevnad av de starkaste: Konceptet att de organismer som är överlägsna eller mest anpassade till sin miljö kommer att överleva under de sämre
än konkurrensen. Se Naturligt urval.
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