Ett inteltigentuniversum
SverkerJohanssonjeimfiir i sin artikel
"Ar kreationismenvetenskapligt
hillbar?" (Folkvett I/93) en darwinsk
form av evolutionslira med en
bibelanknutenform av kreationism.
(Han ndmner clcksiikort nigra andra
alternativtill 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
evolutioncnintelligent styrd? Det kan
ju vara si att att det dr universums
cgen intelligenssom 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{uirdigavingar torde
inte gora bdraren livsduglig.Visst
forefaller det som om det kan finnas en
intelligensbakom evolutionen.
Om universumssubstansdr "ande",
sammasom virt medvetande,och inte
"materia"och om
allting existerarsom
forestdllningari denna substans,di kan
substansenvara medveten,intelligent
och skapande.Di kan det vara
vdrldsalltetsegenintelligenssom styr
evolutionen.
"Gud" kan hllla pi att skapadn i dag, i
en for vira sinnen odndligt lingsam
process.
I princip kan dennaid6 falsifieras.Det
skulle gi att visa att den dr falsk (vilket
den vore om universumsstruktur inte
vore forenlig med intelligens).Men det
har knappastskett.I strilletverkar allt
stdmmamed id6n om en intellieent
uppbyggnad.
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Svar:
Att kritisera den naiva 6000-irskreationismenkdnnsforvissoibland
som att skjuta pi sittandefigel. Men
dennafAgelhar en obehagligformflga
att likt en hydra efter varje
vederliggningpi nytt resa sig ur
okunnighetenstrdsk, och tringa in i
politiken och in i skolornamed samma
gamla befiingdaargumentur nya
munnar.Jag undervisarpfl en
liirarhogskolaoch fir ofta hora
kreationistiskaargumentfrin rnina
studenter- man blir ndrmastmorkrddd
ndr man tdnkerpi att dessastudenter
ar de som ska ge vArabarn derasforsta
kontakt med naturvetcnskapen
i
skolan.Denna form av krcationism.ddr
religiosatrossatserpresenteras
forkliidda till vetenskap,dr, hur naiv
och uppenbarttokig den dn borde te
sig for varje tdnkandemdnniska,en
farsot som hotar vfira barns utbildning
och ddrfor behoverbekdmpassi snart
den gor minsta ansprflkpA att vara
vetenskapligtunderbyggd.
Detta dr ddremot inte fallet med den
typ av skapelsetrosom Sven
Magnussonstflr for. Att tdnka sig en
hogre makt som en subtilt hj:ilpande
hand bakom livetsutveckling,att Gud
skulle ha anvdntsig av evolutionensom
sitt redskapfor skapelsen,dr, till
skillnadfrin den naivakreationismen,
inget som direkt stridcr mot vad vi vct
om livetsoch Jordenshistoria - tvhrtom
dr detta en ganskavanlig ranke bland
de otaligakristnanaturvetaresom inte
alls ser nAgonkonflikt mellansin tro
och sin vetcnskap.Att det skullekunna
finnas en intelligensbakorn univcrsum
dr alltsfl inte pA nigot sdtt otiinkbart, sfl
lAngt dr vi ovcrens.Men vira vdgar
skiljs flt ndr det griller frAganom det
finns nfigot i det vi vet om livets
utvecklingsom tyder pi att cn h6gre
makt behovs.Finns det nigon punkt i
evolutionenddr naturliga forklaringar
inte rdcker till, som krdver en
hjiilpandehand i bakgrunden?Sven
Magnussonger nigra exempel,som
ogon och vingar, pA organ som han har
sv6rtatt tlnka sie skullekunnat

utvecklasutan 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 sjrilvmed adekvata
motargument.Med lite biologisk
skolning dr det inte sdrsklit svirt att
tdnka sig evolutiondrautvecklingsvdgar
som utan overnaturlig hjalp leder frin
t.ex. en blind till en seendevarelse,ddr
varje steg i kedjan dr livsdugligtoch
gynnasi det naturliga urvalet. Det finns
t.o.m.nu levandeexempelpA
mellanstadieri utvecklingen,som visar
att dessadr livsdugliga.Man kan
ndmna bryggbdlor och pdrlbAtarsom
exempelpA djur med "halvfardiga"
ogon och flygekorrar vederldgger
effektir,tMagnussonspAstflendc
"Halv,fcirdigav,ingar
torde irfie gora en
v,arelselit,sduglig".Det pflgAr lirrvisso en
livlig debatt bland biologer om exakt
hur olika organ utvecklats,men att det
iir mojligt for darwinismenatt forklara
dem betvivlasknappastldngre.
Jag, liksom de flesta
evolutionsforskare,
ser alltsdingentingi
livets utvecklingsom fordrar en
skaparefor att kunna forklaras.
Naturligtvis finns det fortfarande
utrymme for en intelligens"bakom
kulisserna".men denna mf,stedi vara
si passsubtil att det skullevara rnvcker
sv6rt att genom biologisk forskning
p6visadessexistens.Och fdr att bli
falsifierbar mflste id6n om en styrandc
intelligensformulcrasmera cxakt och
konkret dn vad Magnussongor. med
specifikaforutsdgelseroch
beskrivningarav vad det innebaratt
"universums
struktur inte vorc frirenlig
med i ntel l i gens'I. dcn form de har
presentcrasdr Magnussonsiddcr att
hinfiira till rclieiosaspckulationcr
snararedn vetenskapligafalsifierbara
teori er.
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