
Ett inteltigent universum
Sverker Johansson jeimfiir i sin artikel
"Ar kreationismen vetenskapligt
hillbar?" (Folkvett I/93) en darwinsk
form av evolutionslira med en
bibelanknuten form av kreationism.
(Han ndmner clcksii kort nigra andra
alternativ t i l l  darwinismen.)
Det dr ju tacksamt att angripa en naiv

form av skapelsetro. Men en bra lrfrga
kan vara: Finns det en intelligent faktor
bakom universum? Allts6: Ar
evolutioncn intelligent styrd? Det kan
ju vara si att att det dr universums
cgen intelligens som skapar allt.
Det ar inte ldtt att forklara hur ogat

uppkommit, ellcr hjdrnan, cller vingar.
Har vingar uppkommit plotsligt genom
en enda mutation eller successivt
genom flera? Hah{uirdiga vingar torde
inte gora bdraren livsduglig. Visst
forefaller det som om det kan finnas en
intelligens bakom evolutionen.
Om universums substans dr "ande",

samma som virt medvetande, och inte
"materia" och om allting existerar som
forestdllningar i denna substans, di kan
substansen vara medveten, intelligent
och skapande. Di kan det vara
vdrldsalltets egen intelligens som styr
evolutionen.
"Gud" kan hllla pi att skapa dn i dag, i
en for vira sinnen odndligt lingsam
process.
I princip kan denna id6 falsifieras. Det
skulle gi att visa att den dr falsk (vilket
den vore om universums struktur inte
vore forenlig med intelligens). Men det
har knappast skett. I strillet verkar allt
stdmma med id6n om en intell ieent
uppbyggnad.

Sven Magnussort

Svar:

Att kritisera den naiva 6000-irs-
kreationismen kdnns forvisso ibland
som att skjuta pi sittande figel. Men
denna fAgel har en obehaglig formflga
att likt en hydra efter varje
vederliggning pi nytt resa sig ur
okunnighetens trdsk, och tringa in i
politiken och in i skolorna med samma
gamla befiingda argument ur nya
munnar. Jag undervisar pfl en
liirarhogskola och fir ofta hora
kreationistiska argument frin rnina
studenter - man blir ndrmast morkrddd
ndr man tdnker pi att dessa studenter
ar de som ska ge vAra barn deras forsta
kontakt med naturvetcnskapen i
skolan. Denna form av krcationism. ddr
religiosa trossatser presenteras
forkliidda till vetenskap, dr, hur naiv
och uppenbart tokig den dn borde te
sig for varje tdnkande mdnniska, en
farsot som hotar vfira barns utbildning
och ddrfor behover bekdmpas si snart
den gor minsta ansprflk pA att vara
vetenskapligt underbyggd.

Detta dr ddremot inte fallet med den
typ av skapelsetro som Sven
Magnusson stflr for. Att tdnka sig en
hogre makt som en subtilt hj:ilpande
hand bakom livets utveckling, att Gud
skulle ha anvdnt sig av evolutionen som
sitt redskap for skapelsen, dr, till
skillnad frin den naiva kreationismen,
inget som direkt stridcr mot vad vi vct
om livets och Jordens historia - tvhrtom
dr detta en ganska vanlig ranke bland
de otaliga kristna naturvetare som inte
alls ser nAgon konflikt mellan sin tro
och sin vetcnskap. Att det skulle kunna
finnas en intelligens bakorn univcrsum
dr alltsfl inte pA nigot sdtt otiinkbart, sfl
lAngt dr vi ovcrens. Men vira vdgar
skiljs flt ndr det griller frAgan om det
finns nfigot i det vi vet om livets
utveckling som tyder pi att cn h6gre
makt behovs. Finns det nigon punkt i
evolutionen ddr naturliga forklaringar
inte rdcker till, som krdver en
hjiilpande hand i bakgrunden? Sven
Magnusson ger nigra exempel, som
ogon och vingar, pA organ som han har
sv6rt att t lnka sie skulle kunnat

utvecklas utan intelligent hjalp. Denna
invdndning mot en naturlig utveckling
dr dock inte pi nigot sdtt ny; den
framfordes redan pi Darwins tid, och
bemiittes av Darwin sjrilv med adekvata
motargument. Med lite biologisk
skolning dr det inte sdrsklit svirt att
tdnka sig evolutiondra utvecklingsvdgar
som utan overnaturlig hjalp leder frin
t.ex. en blind till en seende varelse, ddr
varje steg i kedjan dr livsdugligt och
gynnas i det naturliga urvalet. Det finns
t.o.m. nu levande exempel pA
mellanstadier i utvecklingen, som visar
att dessa dr livsdugliga. Man kan
ndmna bryggbdlor och pdrlbAtar som
exempel pA djur med "halvfardiga"

ogon och flygekorrar vederldgger
effektir,t Magnussons pAstflendc
"Halv,fcirdiga v,ingar torde irfie gora en
v,arelse lit,sduglig". Det pflgAr lirrvisso en
livlig debatt bland biologer om exakt
hur olika organ utvecklats, men att det
iir mojligt for darwinismen att forklara
dem betvivlas knappast ldngre .

Jag, liksom de flesta
evolutionsforskare, ser alltsd ingenting i
livets utveckling som fordrar en
skapare for att kunna forklaras.
Naturligtvis finns det fortfarande
utrymme for en intelligens "bakom

kulisserna". men denna mf,ste di vara
si pass subtil att det skulle vara rnvcker
sv6rt att genom biologisk forskning
p6visa dess existens. Och fdr att bli
falsifierbar mflste id6n om en styrandc
intell igens formulcras mera cxakt och
konkret dn vad Magnusson gor. med
specifika forutsdgelser och
beskrivningar av vad det innebar att
"universums struktur inte vorc frire nlig
med intel l igens' .  I  dcn form de har
presentcras dr Magnussons iddcr att
hinfi ira ti l l  rcl ieiosa spckulationcr
snarare dn vetenskapliga falsif ie rbara
teor ier .

Sverker Johunssort
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