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Hvad er livet, hvor kommer det fra, og 
hvordan er det opstået, er spørgsmål, der 
altid har optaget mennesket. Ikke uden 
grund, for svarene på disse spørgsmål er 
nødvendige for at afgøre, hvad der har 
værdi, og hvad der er rigtigt og forkert, 
smukt og sandt, meningsfyldt og menings-
løst. I sidste ende er disse svar grundlaget 
for overhovedet at danne sig nogen fore-
stilling om, hvad meningen med livet er, 
og hvad vi vil med det.

De sidste 150 år har været domineret 
af en ide om, at livet har en materiel 
oprindelse. Denne ide, der kaldes natura-
lisme eller materialisme, indebærer, at alt 
inklusive os selv med vores inderste tan-
ker, følelser og bevidsthed kan forklares 
som vekselvirkninger mellem materielle 
elementer som atomer, molekyler og de 
kræfter og reaktioner, der foregår mellem 
dem.

Naturalismen fik specielt vind i sejlene 
i 1859 med Charles Darwins udgivelse af 
bogen Arternes Oprindelse,(1) hvor han 
foreslog en mekanisme, der tilsyneladende 
kunne forklare, hvordan alt liv kan være 
opstået fra en meget simpel livsform til de 
komplekse organismer, vi ser i dag, uden 
andre faktorer end naturens egne love. 
Hans ide fængede som en løbeild. Blot et 
årti eller to senere var det ikke længere in-
tellektuelt respektabelt ikke at acceptere 
hans ideer. I dag har hans evolutionsteori 
næsten status som en selvindlysende sand-
hed, der er hinsides enhver diskussion.

Alligevel har hans teori altid haft sine 

kritikere, og de er ikke blevet færre med 
årene. Tværtimod er darwinismen i dag 
udsat for en modvind som ikke set før. 
I hele sin eksistens har den været under 
angreb fra religiøse sider, f.eks. fra ’krea-
tionisterne’, der tager udgangspunkt i 
Biblens skabelsesberetning. Det nye er 
imidlertid det, der er blevet kaldt Intel-
ligent Design (ID), som er videnskabsfolk, 
der siden midten af 1980’erne har angre-
bet Darwins evolutionsteori naturviden-
skabeligt uden hensyn til religiøse eller 
teologiske opfattelser. ID argumenterer 
ikke engang for eller imod, hvorvidt der 
er foregået en evolution. ID kritiserer kun 
ideen om blind evolution. ID’s påstand er, 
at ikke-styrede, materielle mekanismer 
alene kan ikke være den fulde forklaring 
på livet, men at der i tilgift må have været 
bevidst intelligens involveret på forskellige 
stadier i livets opståen og senere udvik-
ling.

Denne pjece er tiltænkt som en let og 
hurtig indføring i ID. Det udvalgte mate-
riale er ikke fuldstændigt, men kan det 
inspirere til videre fordybning i dette 
spændende emne, har det nået sit mål. 
Ønsker man at gå dybere og også forstå 
kritikken af ID og ID’s svar på denne kritik, 
kan man finde nærmere information på 
f.eks. www.intelligentdesign.dk.

BLIND 
EVOLUTION 
ELLER 
INTELLIGENT 
DESIGN
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Mange forstår ikke den alvorlige videnska-
belige krise, neodarwinismen eller evoluti-
onsteorien i dag befinder sig i. Ikke desto 
mindre har neodarwinismens teori om blind 
fysisk evolution været ude af stand til at for-
klare de sidste 50 års forskning på det bio-
molekylære niveau, hvor videnskaben har 
afdækket en verden af en kompleksitet, der 
ikke har sin lige noget andet sted i naturen.

På Darwins tid troede de fleste, at en celle 
var simpel og let kunne opstå af sig selv på 
den tidlige Jord. Man ved nu, at dette kunne 
ikke have været mere forkert. Som Bruce 
Alberts, tidligere præsident for The U.S. Na-
tional Academy of Sciences, formulerede det:

”Hele cellen kan ses som en fabrik, 
der indeholder et omstændeligt net-
værk af synkroniserede samlebånd, 
der hvert består af et sæt store prote-
inmaskiner. Hvorfor kalder vi de store 
proteinsamlinger, der ligger til grund 
for cellen, for proteinmaskiner? Præcis 
fordi disse proteinsamlinger indehol-
der dybt koordinerede bevægelige 
dele ligesom de maskiner, mennesker 
har opfundet for at håndtere den ma-
kroskopiske verden effektivt.”(2) 

 
Hver eneste levende celle indeholder ikke 

alene tusinder af sådanne molekylære na-
nomaskiner. Disse nanomaskiner styres også 
af en sindrig digitalteknologi, der svarer til, 
men samtidig langt overgår den software, vi 
finder i vores moderne IT-teknologi. Neod-
arwinismen (= evolutionsteorien) har ingen 
forklaring på oprindelsen til denne nanotek-
nologi.

Krisen er specielt tydelig, når det kom-
mer til det første liv. En kendt Cambridge-
professor, Dr. Simon Conway Morris, 

beskrev forskningen i livets oprindelse 
som ”en ynkelig videnskabelig fiasko”.(3)  
Ingen videnskabsmand har i dag nogen 
teori, der kan forklare oprindelsen til det 
simpleste selvstændige liv, cellen. Modsat 
simple molekyler er celler alt for komplek-
se til at kunne opstå af sig selv. De kan hel-
ler ikke være et resultat af en evolution, 
for der er ingen evolution, før der findes 
en celle eller noget tilsvarende, der kan 
kopiere eller replikere sig selv og overføre 
sine egenskaber til en næste generation.

Derfor afholdt The Royal Society i Eng-
land, et af verdens ældste og mest velre-
nommerede videnskabelige selskaber, i 2016 
konferencen New Trends in Evolutionary 
Biology, hvor nogle af verdens førende evo-
lutionsbiologer mødtes for at diskutere en 
revision af neodarwinismen. ”Udviklingen i 
evolutionsbiologi og nærliggende felter har 
skabt behov for en revision af den normale 
evolutionsteori,” som det kunne læses på 
konferencens hjemmeside.(4) 

En af konferencens hovedtalere, den 
østrigske evolutionsteoretiker Dr. Gerd 
Müller, bemærkede, at selv om ”det neo-
darwinistiske paradigme stadig udgør den 
centrale forklaringsramme for evolutio-
nen, sådan som den bliver repræsenteret 
af nutidige lærebøger,” har den ”ingen 
teori om generativitet.”(5) Den påståede 
evolution kan med andre ord ikke for-
klare, hvordan de centrale træk i celler og 
levende organismer kan være opstået. 

En tilsvarende konference, Towards an 
Extended Evolutionary Synthesis, afholdtes 
i 2008 på Konrad Lorenz Instituttet i Wien 
med seksten af verdens ledende teoretiske 
biologer. I invitationen til konferencen for-
klarede instituttet ideen med mødet:

”Udfordringen synes os tydelig: 
Hvordan får vi rent begrebsmæssigt 
styr på de forbløffende fremskridt, bio-
logien har gjort siden 1940’erne, da den 
moderne syntese tog form? Ikke blot 
har vi været vidne til den molekylære 
revolution fra opdagelsen af DNA’ets 
struktur til den genomiske tidsalder, 
men vi har også måttet brydes med en 

EVOLUTION: 
EN TEORI 
I KRISE
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voksende følelse af, at vi simpelthen 
ikke ligger inde med de teoretiske og 
analytiske redskaber, der er nødvendige 
for at kunne hitte rede i den forvirrende 
variation og kompleksitet i levende or-
ganismer.”(6) 

Sætningen “Vi har ikke de teoretiske og 
analytiske redskaber” til at kunne forklare 
“den forvirrende variation og kompleksitet 
i levende organismer,” udtrykker præcist 
evolutionsteoriens krise.

Det har de seneste årtier fået nogle vi-
denskabsfolk til at afvige fra ideen om en 
rent naturlig, fysisk evolution og udforske 
det, der nu kaldes intelligent design. En af 
disse var den amerikanske matematiker Dr. 
Richard L. Thompson, der allerede i 1976 
bemærkede om den på det tidspunkt nyop-
dagede bakterieflagel:

”Jeg vil mene, at teorien om tilfæl-
dighed og molekylære kræfter ikke 
kan forklare ting som dette, men at 
påstå, at der er en intelligent designer, 
vil være en rimelig forklaring.”(7) 

Men andre videnskabsmænd indvender, 
at det er principielt forkert overhovedet at 
overveje muligheden for intelligent design, 
selv om de som biokemikeren Dr. Franklin 
Harold må medgive, at evolutionsteorien 
har et forklaringsproblem:

“Vi bør principielt afvise at erstatte 
samspillet mellem tilfældighed og 
nødvendighed med intelligent design, 
men vi er nødt til at indrømme, at der 
for nærværende ikke findes detaljere-
de darwinistiske redegørelser for evo-
lutionen af noget biokemisk system, 
kun en vifte af ønskespekulationer.”(8) 

Til det kommenterede biokemikeren Dr. 
Michael Behe, en af de kendteste fortalere 
for intelligent design:

”Harold mener tilsyneladende, at der 
er et princip, der forbyder os at udfor-
ske intelligent design, selv om design er 

en indlysende ide, man hurtigt får, når 
man ser en tegning af flagellen eller 
andre komplekse biokemiske systemer. 
Hvad er det for et princip? Det kommer 
han ikke nærmere ind på, men jeg tror, 
at princippet kan koges ned til føl-
gende: Design synes stærkt at pege på 
noget bag naturen. Det har filosofiske 
og teologiske undertoner, og det gør 
mange folk utrygge. De tror, at viden-
skaben skal undgå en ide, der peger så 
stærkt på noget bag naturen, og derfor 
vil de fuldstændigt udelukke intelligent 
design lige fra starten af.

Jeg er fuldstændig uenig med den-
ne opfattelse og synes, at den er fej. 
Jeg mener, at videnskaben skal følge 
evidenserne, uanset hvor de synes at 
lede os hen. Det er den eneste måde 
at gøre fremskridt på.”(9) 

Over 1.000 naturvidenskabsfolk fra 
hele verden har skrevet under på føl-
gende erklæring:

”Vi er skeptiske med hensyn til på-
standene omkring tilfældige mutatio-
ner og naturlig selektions evne til at 
forklare livets kompleksitet. Omhyg-
gelig undersøgelse af evidensen for den 
darwinistiske teori bør opmuntres.” 

Du må også gerne sætte dit navn 
på, hvis du som minimum har en Ph.D. 
i fysik, kemi, biologi, geologi, ma-
tematik eller en af de andre ’hårde’ 
videnskaber. Se https://dissentfromdar-
win.org
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Intelligent design (ID) er kort formuleret 
en teori om, hvordan og hvornår man er 
berettiget til at konkludere, at et træk 
eller en hændelse er et resultat af intel-
ligent aktivitet.

Hvis det lyder uklart, er her et eksempel. 
Arkæologer studerer fundne genstande 
såsom flintesten for at afgøre, om alt på 
disse genstande kan forklares naturligt, 
eller om visse træk må være resultatet af 
menneskers tilsigtede forarbejdning. Når 
arkæologer konkluderer, at en funden 
genstand har træk, der ikke kan være 
formet ved naturlige geologiske proces-
ser eller tilfældighed alene, men må være 
intelligent forårsaget, har arkæologerne 
sluttet sig til ”intelligent design”.

ID er således et videnskabeligt forsøg 
på at fastslå, hvad naturlige processer 
kan være årsag til, og hvad de ikke kan, 
og hvad der derfor må være intelligent 
forårsaget. Det kontroversielle ved ID er 
ikke selve forsøget på at skelne mellem 
intelligent designede og naturligt opstå-
ede træk, for denne sondring foretages 
allerede, ikke kun blandt arkæologer, men 
inden for andre videnskabelige felter. Den 
virkelige anstødssten er, at moderne ID-
teoretikere påstår, når de studerer natu-
ren, universet og livet, at finde intelligent 
forårsagede træk. Naturen har ifølge dem 
træk, der ikke kan tilskrives naturens love 
og processer alene, men bedst kan forkla-
res som forårsaget af intelligens.

Ideen om, at man kan finde tegn på 
intelligent design i naturen, er ikke ny. 
Græske og romerske filosoffer som Platon 
og Cicero argumenterede for design. Tid-
lige videnskabsmænd som Kepler, Galileo, 
Newton, Boyle og Linné så alle design 
bag naturen. Ideen blev først anset for 

HVAD ER 
INTELLIGENT 
DESIGN?

Hvordan afgør man, om alt på flinte-
sten kan forklares naturligt eller ej?

Bæverdamme og fuglereder opstår 
ikke ved naturlige processer eller 
tilfældighed og er også eksempler på 
intelligent design.
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irrelevant af det videnskabelige samfund, 
da Charles Darwin fra 1859 og senere 
fortalerne for neodarwinismen fra begyn-
delsen af det 20. århundrede hævdede at 
kunne forklare biologiens kompleksitet 
udelukkende med uintelligente processer 
såsom tilfældige mutationer og naturlig 
selektion.

At biologien ser ud, som om den er in-
telligent designet, indrømmes fortsat af 
de fleste biologer. For eksempel skrev den 
engelske zoolog Richard Dawkins, en af de 
kendteste moderne fortalere for evoluti-
onsteorien: 

“Biologi er studiet af komplekse 
ting, der giver indtryk af at være de-
signet med et formål for øje.”(10) 

På samme måde udtalte nobelprismod-
tageren Dr. Francis Crick:

”Biologerne må hele tiden huske 
på, hvordan det, de ser, ikke blev 
designet, men snarere har udviklet 
sig.”(11) 

For moderne darwinister er biologiens 
design dog illusorisk, for ifølge dem har 
ikke-styrede processer som  tilfældige mu-
tationer og naturlig selek tion kapacitet til 
at efterligne en formgivende intelligens 
og frembringe komplekse designlignende 
strukturer i levende organismer uden selv 
at være styret af nogen form for intel-
ligens.

 I modsætning dertil påstår fortalerne 
for intelligent design, at levende organis-
mer og universet bevisligt har træk, der 
forklares bedre med en intelligent årsag 
end en ikke-styret materiel proces. ID stil-
ler ikke spørgsmålstegn ved ”evolution” 
som så, hvis evolution blot betyder æn-
dring over tid eller fælles afstamning. ID 
bestrider blot ideen om, at årsagen til bio-
logiske ændringer er fuldstændig blind, 
ikke-styret og tilfældig. Enten opstod livet 
som resultat af ikke-styrede materielle 
processer, eller også har en styrende intel-
ligens spillet en rolle. Designteoretikere 

favoriserer den sidste mulighed og hæv-
der, at levende organismer ser ud til at 
være designet, fordi de virkelig er desig-
net.

Selv Charles Darwin diskuterede in-
telligent design. I et brev til John Her-
schel den 23. maj 1861 skrev Darwin:

”Punktet, som du bringer op om 
Intelligent Design, har overordentligt 
forvirret mig … Man kan ikke se på 
dette univers uden at tro, at alt er ble-
vet intelligent designet, men når jeg 
kigger på hver individuel organisme, 
kan jeg ikke se noget bevis for dette.”
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Intelligent design har fremprovokeret kri-
tik og kontrovers, hvilket har ført til flere 
misforståelser af, hvad ID egentlig er. Det er 
nyttigt for forståelsen at gennemgå nogle af 
disse misforståelser.

Er ID skjult religion eller teologi?
Nej, ID er videnskab, der har religiøse og 

teologiske implikationer, ligesom evoluti-
onsteorien også har religiøse og teologiske 
implikationer. 

Er ID skjult kristen kreationisme?
Nej, hvis man ved kristen kreationisme 

forstår et forsvar for Biblen, at verden blev 
skabt for 6.000 år siden osv., er ID ikke kri-
sten kreationisme. I modsætning til kreatio-
nisme postulerer ID intet om kilden til desig-
net eller forsvarer Biblen eller nogen anden 
hellig tekst. ID er baseret på videnskabelige 
observationer af naturen og ikke på nogen 
religiøs opfattelse.

Er ID ikke blot et argument fra uvidenhed?
Nej. Argument fra uvidenhed bruges som 

betegnelse for, at ”Siden vi ikke ved det, må 
Gud have gjort det.” For eksempel vidste 
man i gamle dage ikke, hvad torden skyldes, 
så man tilskrev det til Gud eller Thors vogn 
osv. Nu ved vi, at torden skyldes elektriske 
udladninger mellem skyer.

ID er ikke et sådant argument fra uviden-
hed. ID bygger på det, vi med sikkerhed kan 
sige om naturlige processers begrænsninger, 
og hvad de kan og ikke kan være årsag til.

Er ID blot en måde at smugle Gud ind 
ad bagvejen?

Nej, som videnskabelig teori kan ID ikke 
udtale sig om designerens identitet. Selv 
om de fleste ID-folk ser Gud, dvs. et bevidst 
væsen, der ligger uden for den fysiske di-
mension og bag om universet, som en god 
kandidat til at være designeren, kunne det i 
teorien være nogle kloge rumvæsener eller 

måske vores efterkommere, der har lært at 
rejse tilbage i tiden.

ID er kun en diskussion af, hvorvidt be-
stemte træk eller hændelser er resultat af 
helt naturlige processer eller af intelligent 
aktivitet, ikke af hvem, der er årsag til træk-
ket eller hændelsen.

Går ID ikke imod evolution?
Ikke nødvendigvis, hvis man ved evolution 

forstår nedstamning med modifikation, hvor 
mekanismen står åben. Når det kommer til 
stykket, kan en designer i princippet godt 
have valgt at have gjort det på den måde. 
Snarere end fælles afstamning er ID’s fokus 
evolutionens mekanisme: ”Hvordan skete 
alt dette, igennem naturlige processer eller 
gennem bevidst intelligent design?”

Det bør også understreges, at intelligent 
design sagtens kan eksistere sideløbende 
med selv en stor grad af naturlige processer. 
Resistens imod antibiotika og pesticider, anti-
frostproteiner i fisk og andre ting kan sag-
tens forklares af den darwinistiske mekanis-
me. ID’s påstand er ikke, at naturlig selektion 
intet forklarer, men at den ikke forklarer alt.

Er alt i naturen ifølge ID et perfekt 
design?

Nej, ID påstår kun, at naturen har træk, 
der må skyldes intelligens. Intelligente væse-
ner fremstiller mange ting, der ikke er per-
fekte. Alligevel er de stadigvæk et resultat 
af intelligent aktivitet.

Hvem har designet designeren?
”At postulere en forudeksisterende de-

signer er ingen forklaring overhovedet, for 
hvem har designeret designeren?” indvendte 
fysikeren Paul Davies. (12) Newton blev mødt 
med en tilsvarende kritik af tyngdekraften, 
som hans opponenter kaldte en ”okkult 
kraft”. Newton svarede, at han ikke ville 
spekulere over, hvad tyngdekraft var. Han 
måtte konstatere, at ved at postulere en tyng-
dekraft kunne han forklare ting, der ellers 
ikke kunne forklares på nogen enkel måde. 
På samme måde påpeger ID-fortalere, at 
naturen har træk, der tyder på en designers 
eksistens, og at en designers eksistens kan 
forklare ting, som ellers ikke kan forklares.

Oprindelsen til eller naturen af designeren 
er ikke en del af ID-diskussionen.

HVAD ER 
INTELLIGENT 
DESIGN IKKE?
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Argumentet for ID bygger på flere slags 
logik såsom: 1. Følgeslutning til den bed-
ste forklaring. 2. Specificeret kompleksitet. 
3. Irreducibel kompleksitet.

Følgeslutning til bedste forklaring
Den dagligdags logik, hvor man blandt 

flere hypoteser vælger den, der bedst 
kan forklare de tilgængelige data, an-
vendes også inden for videnskaberne. 
Astronomerne sluttede f.eks., at den 
bedste forklaring på afvigelser i Uranus’ 
bane måtte være en ukendt planet (se-
nere opdagede man så denne planet, 
Neptun). Inden for historiske videnska-
ber er det ligeledes en almindelig logik, 
selv om det også er genstand for debat, 
i hvor høj grad man kan stole på følge-
slutning til den bedste forklaring.

Livets opståen og udvikling er histo-
riske hændelser, der ikke kan gentages. 
Men ID-fortalere gør gældende, at når 
man vejer forskellige muligheder op 
imod hinanden – blinde fysiske proces-
ser og tilfældighed alene over for intel-
ligent design og intelligent aktivitet – er 
sidstnævnte den bedste forklaring, fordi 
den faktisk kan forklare organismernes 
komplekse strukturer, mens førstnævnte 
ikke kan.

Sherlock Holmes: ”Hvor ofte har jeg 
fortalt dig, at når du har udelukket det 
umulige, må hvad end, der er tilbage, 
uanset hvor usandsynligt det virker, være 
sandheden?”(13) 

Specificeret kompleksitet
Begrebet ’specificeret kompleksitet’ er 

et argument om, at hændelser med meget 
lille sandsynlighed ikke kan gentage sig 
selv. Det blev udviklet af matematikeren 
William Dembski, der definerer specifice-
ret kompleksitet som ”noget, der er kom-
pleks og samtidig svarer til et uafhængigt 
givet mønster (en ’specifikation’)”(15).  
Han hævder, at specificeret kompleksitet 
tillader én med sikkerhed at slutte sig til 
en intelligent årsag. Han giver følgende 
eksempel:

”Et enkelt bogstav fra alfabetet er 
specificeret uden at være kompleks. 
En lang serie af tilfældige bogstaver 
er kompleks, men ikke specificeret. 
En lang sonet af Shakespeare er både 
kompleks og specificeret.”(16) 

Sidstnævnte kan man derfor være sik-
ker på er intelligent designet, imens de to 
første kan være et resultat af tilfældighed. 
Bemærk, at kompleksitet alene tillader 
ikke én at slutte intelligent design. Tilfæl-
dige komplekse hændelser forekommer 
hele tiden.

Et eksempel på specificeret kompleksitet 

HVAD ER 
LOGIKKEN I 
INTELLIGENT 
DESIGN?

Werner Heisenberg: ”Det er dog 
stadig svært at tro, at så komplice-
rede organer som det menneskelige 
øje er opstået gradvist gennem så-
danne tilfældige ændringer.”

Niels Bohr: ”Ja, denne anden tese 
er, også selv om vi måske har svært 
ved at forstille os nogen anden 
mulighed, meget mere problema-
tisk.”(14) 
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finder man i filmen Contact, hvor nogle 
videnskabsfolk modtager et radiosignal 
fra verdensrummet og slutter, at det kom-
mer fra intelligente væsener. Signalet var 
de første primtal fra 1 til 101, hvor primtal 
er tal, der kun kan divideres med 1 og sig 
selv. Videnskabsfolkene fandt det i dette 
tilfælde berettiget at slutte sig til intelli-
gent design, fordi 1) signalet var en meget 
lang serie tal og derfor kompleks og 2) 
specificeret, fordi primtal eksisterer uaf-
hængigt som matematisk vigtige tal.

Ifølge Dembski har livet træk, der er 
specificeret komplekse, såsom DNA’s mo-
lekylære sekvenser, der derfor må være 
intelligent designede.

Et specielt tilfælde af specificeret kom-
pleksitet er ’irreducibel kompleksitet’, der 
også er meget omtalt som et kriterium for 
intelligent design.

ORDEN FRA KAOS?
Ifølge et traditionelt filosofisk ar-

gument opstår orden ikke spontant 
fra kaos eller uorden. For eksempel 
bliver en bunke mursten ikke af sig 
selv til et hus, uanset hvor længe 
man venter, eller hvor mange ’tilfæl-
dige hændelser’ murstenene bliver 
udsat for.

Derimod kan et hus udmærket af 
sig selv blive til en bunke mursten, 
dvs. en ruin. Det er altså en daglig-
dags iagttagelse, at et ordnet system 
bliver kaotisk, hvis det får lov til at 
forløbe uforstyrret og ’naturligt’, 
imens kaos kun bliver til orden, hvis 
en intelligent person skaber orden i 
kaoset.

Graden af specificeret, funktionel 
orden, som man finder i levende 
organismer, overgår langt noget, 
man har observeret opstå spontant 
i naturen, eller som mennesker har 
opfundet og konstrueret. En celles 
kompleksitet overgår kompleksite-
ten i en moderne storby, en men-
neskehjernes kompleksitet overgår 
Jordens samlede telefonnet, øjets 
komplekse optik overgår kompleksi-
teten i noget menneskeskabt optisk 
instrument osv. En naturlig slutning 
er, at det har krævet endnu mere 
intelligens at fremkalde livets kom-
plekse orden end den orden, menne-
sker har kunnet skabe.
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Udtrykket ’irreducibel kompleksitet’ blev 
først anvendt af biokemikeren Michael 
Behe i Darwin’s Black Box, måske ID-
bevægelsens kendteste bog.  Ved irredu-
cibel kompleksitet forstår Behe ’et samlet 
system med flere veltilpassede dele, hvis 
samspil bidrager til den grundlæggende 
funktion, så fjernelsen af en hvilken som 
helst af disse dele får systemet til effektivt 
at miste sin funktion.’(17)

I en maskine indgår mange dele i et syn-
kroniseret samspil, hvis maskinen skal fun-
gere. Mangler bare én af de mange dele i 
f.eks. en benzinmotor, mister motoren sin 
funktion, hvorfor motoren pr. definition er 
irreducibelt kompleks.

Michael Behe nævner en mekanisk muse-
fælde som et pædagogisk eksempel på et 
irreducibelt komplekst system. Typisk består 
sådanne fælder af en fjeder, en træplade, en 
hammer, en stang og et par andre dele. Hvis 
man fjerner én del fra fælden, kan den ikke 
fange mus. Uden enten fjederen, hammeren 
eller en af de andre dele har man ikke en 
fælde, der virker halvt så godt eller kvart så 
godt. Man har kort og godt en musefælde, 
der slet ikke virker.

Irreducibelt komplekse systemer passer 
ikke ind i en darwinistisk ramme. Darwins 
teori handler om løbende forbedringer 

IRREDUCIBEL 
KOMPLEKSITET

fjeder

platform

hammer stang 

lokkemad

af funktioner gennem naturlig selektion. 
For eksempel foreslog han, at øjet kunne 
være dannet fra en simpel lysfølsom plet, 
der gradvist var blevet forbedret og mere 
kompleks gennem naturlig selektion. Men 
hvis en bestemt funktion først opstår med 
et vist niveau af kompleksitet, hvordan er 
kompleksiteten da opstået? Argumentet i 
irreducibel kompleksitet er, at det kan den 
darwinistiske mekanisme ikke forklare.

Spørgsmålet er derfor, om der findes ir-
reducible komplekse systemer i levende or-
ganismer. Behe svarer ja, der er mange. Hele 
cellen er i virkeligheden irreducibelt kom-
pleks, for utallige komponenter skal være 
samtidigt til stede, hvis den skal fortsætte 
med at være en levende celle, der kan dele 
sig og blive til nye celler.

Et godt eksempel fra cellens verden på 
irreducibel kompleksitet er akterieflagel-
len (se billede og skitse næste side), der er 
som en påhængsmotor, som nogle bakte-
rier bruger til at svømme med. Den består 
af en lang trådagtig hale, der fungerer 
ligesom en skibsskrue. Når den roterer, 
skubber den det flydende element bagud 
og driver bakterien fremad. Skruen er in-
direkte fastspændt på drivakslen med et 
proteinkompleks, der kaldes krogen eller 
krogdelen, der virker som en kardanaksel. 
Drivakslen er fastgjort til motoren, der til 
at fremdrive rotationen bruger en strøm af 
natriumioner, der løber ind i cellen fra mil-
jøet uden for cellen. Ligesom en påhængs-
motor skal være fastspændt på båden, 
imens skruen drejer rundt, er der proteiner, 

der som en fastspændingsanordning 
holder flagellen på plads. Andre pro-
teiner fungerer som bøsninger, der 
tillader drivakslen at løbe gennem 
bakteriens membran. Studier har vist, 
at 30-40 proteiner kræves for at have 
en fungerende flagel. Omkring halv-
delen af proteinerne er dele af den 
færdige struktur, imens de andre er 
nødvendige for at konstruere flagel-
len. I mangel på næsten et hvilket som 
helst af proteinerne, der fungerer som 
skrue, drivaksel, krog osv., er der ikke 
en fungerende flagel.(18) 
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BAKTERIEFLAGELLEN
Bakterier med flageller (øverst) og en 
skitse af en bakterieflagel (nederst). 
En flagel er en lang, tynd udvækst fra 
cellekroppen og driver et encellet el-
ler lille flercellet væsen fremad. Den 
viste flagel findes i bakterier som E. coli 
og Salmonella og snurrer rundt som 
en skibsskrue, når bakterien svømmer. 
(Kilde: Wikipedia Commons)

DNA-GYRASEN
DNA-gyrasen er et livsvigtigt enzym 

under cellens deling. I alle celler ligger 
DNA’et som lange tråde i cellekernen og 
er normalt sammenrullet i kromosomer. 
Under celledeling splittes DNA-dobbeltspi-
ralen i to spiraler, som begge bliver ko-
pieret til to nye DNA-dobbeltspiraler, der 
hver bliver til DNA i en ny celle.

Under denne kopiering opstår der 
snoninger og knuder på DNA-strengene, 
hvilket forhindrer strengene i at glide fra 
hinanden. DNA-gyrasen løser dette pro-
blem. Ved en knude skærer den strengen 
over på det rigtige sted, holder fast i de 
to ender af strengen og splejser den sam-
men over den overliggende eller under 
den underliggende streng, der var årsag til 
knuden. Skitsen illustrerer gyrasens funk-
tion i tre stadier.

Uden DNA-gyrasen kan cellen ikke dele 
sig, og uden celledeling er der ingen evo-
lution. Men hvis DNA-gyrasen er en forud-
sætning for celledeling og evolution, hvor 
kommer DNA-gyrasen da fra? Den kan 
ikke være udviklet efter cellens opståen, 
når gyrasen er en forudsætning for en evo-
lution. Samtidigt er den for kompleks til at 
være opstået på én gang ved et tilfælde i 
en ursuppe i en præbiotisk verden. Er der 
nogen anden forklaring end intelligent 
design?
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Et argument for intelligent design er, 
at informationsprocesserne inde i en celle 
nødvendigvis må være intelligent desig-
net.

Det er velkendt, at celler behandler in-
formation i stil med en computer. Bill Ga-
tes bemærkede engang:

“Menneskets DNA er som et com-
puterprogram, men langt, langt 
mere avanceret end nogen software, 
vi nogensinde har skabt.”(19) 

En anden førende informationsteoreti-
ker, Dr. H.P. Yockey, udtalte:

”Det er vigtigt at forstå, at vi ikke 
slutter ud fra en analogi. Sekvenshy-
potesen [at informationen bestem-
mes af den præcise rækkefølge af 
symboler] gælder direkte for protei-
net og den genetiske tekst såvel som 
for det skrevne sprog, og derfor er 
den matematiske behandling af disse 
identisk.”(20) 

At mere end kemi må have været invol-
veret i DNA’s oprindelse, fik kemikeren og 
videnskabsfilosoffen Dr. Michael Polanyi til 
at udtale:

“En bog eller enhver anden ting, 
der bærer et mønster, der kommu-
nikerer information, kan i bund og 
grund ikke reduceres til fysik og kemi 
… Vi må sige nej til at anse de møn-
stre, igennem hvilke DNA spreder 
information, som del af dets kemiske 
egenskaber.”(21)  

Ifølge Polanyi kan informationen i DNA 
lige så lidt reduceres til kemi, som ide-
erne i en bog kan reduceres til papir og 
tryksværte. Bogens budskab er noget helt 

andet end det medium, som budskabet 
gemmes på.

Ligesom en bog består af papir og tryk-
sværte og et budskab, består en computer 
af hardware og software. Hardwaren er 
computerens håndgribelige materialer og 
maskineri, og softwaren er den informa-
tion, der er skrevet på computerens hu-
kommelse. Software er ikke et produkt af 
hardware, ligesom en bogs indhold ikke er 
et produkt af tryksværte og papir.

Det samme gælder for DNA, der også 
har sin hardware og software. Kemikali-
erne, som DNA består af (sukker- og fos-
fatmolekyler sammen med de fire nukleo-
baser: adenin, cytosin, guanin og thymin), 
er DNA’s hardware, og den specifikke ræk-
kefølge, som nukleobaserne er arrangeret 
i, er softwaren.

INFORMATIONS-
UDFORDRINGEN

”Det virker på mig, som om opda-
gelserne fra over 50 års DNA-forsk-
ning har givet råmateriale til et nyt 
og enormt kraftfuldt argument for 
design.”(22)

Den engelske filosof Anthony Flew 
(1923-2010) blev anset for en af det 
20. århundredes ledende ateister. 
Det vakte derfor opmærksomhed, da 
han i 2004 stod frem og erklærede, 
at han havde ændret opfattelse på 
grund af argumentet for design ba-
seret på DNA og den genetiske kode.
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En computers software skrives med 
en binær kode, der består af en lang 
række ettaller og nuller. Når det kom-
mer til DNA, er koden ikke binær, 
men kvartær, dvs. en kode med fire 
bogstaver (A, C, G og T, der repræsen-
terer nukleobaserne). Nukleobasernes 
rækkefølge langs DNA-strengen ko-
der for al den information, en celle 
har brug for til at udføre de tusindvis 
af funktioner i en levende organisme.

Den genetiske kode blev afdæk-
ket i begyndelsen af 1960’erne. Det 
første, man fandt ud af, var, hvor-
dan den koder for fremstillingen af 
proteiner. Proteiner er lange kæder, 
der er sat sammen af tyve forskel-
lige aminosyrer, og koden for hvert 
enkelt protein ligger gemt på DNA’et. 
En kombination på tre bogstaver af 
DNA-alfabetet koder for hver amino-
syre. For eksempel hedder aminosyren 
threonin ’ACT’ på DNA-sproget, og 
’GGT’ er koden for glycin. Intet ved 
nukleotidernes kemiske egenskaber 
bestemmer denne kode. Efter alt at 
dømme kunne det have været enhver 
anden kombination.

Den genetiske kode ligner såle-
des alle andre kendte koder, uanset 
om vi taler om sprog, software eller 
morsekode. Her er det nærliggende 
at spørge, hvordan en sådan kode 
er opstået. Intet kemisk bestemmer 
koden. Det peger derfor på, at koden 
ikke kan have en kemisk oprindelse. 
Alle koder, hvis oprindelse vi kender, 
er intelligent designede. En nærlig-
gende tanke er derfor, at den gene-
tiske kode også har en intelligent 
oprindelse.

I FREMTIDEN
A.C. Bhaktivedanta: Hvis livet opstod 

fra kemikalier, og hvis jeres videnskab er 
så avanceret, hvorfor kan I da ikke skabe 
liv ad biokemisk vej i jeres laboratorier?

Karandhara: De svarer, at de vil skabe 
liv i fremtiden. 

A.C. Bhaktivedanta: Hvilken fremtid? 
Når dette afgørende punkt bringes op, 
svarer de: ”Det gør vi i fremtiden.” Hvor-
for i fremtiden? Sikke noget vrøvl. “Stol 
ikke på fremtiden, hvor lovende den end 
ser ud.” Hvis de er så avancerede, må de 
kunne vise nu, hvordan liv kan skabes af 
kemikalier. Hvad er ellers meningen med 
deres videnskab? De vrøvler.

Karandhara: De hævder, at de er lige 
på nippet til at skabe liv.

A.C. Bhaktivedanta: Det er bare en 
anden måde at sige det samme på: ”I 
fremtiden.” Videnskabsmændene må 
indrømme, at de stadig ikke kender li-
vets oprindelse. Deres påstand om, at de 
snart vil bevise en kemisk oprindelse til 
livet er noget i stil med at betale med 
en fremdateret check. Lad os sige, at jeg 
giver dig en fremdateret check, men i 
virkeligheden har jeg ingen penge over-
hovedet. Hvad værdi har den check? 
Videnskabsmændene hævder, at deres 
videnskab er fantastisk, men når vi be-
der om et praktisk eksempel, siger de, 
at det kommer de med i fremtiden … 
Videnskabsmændene kan ikke fremstille 
så meget som et græsstrå i deres labo-
ratorier, og alligevel hævder de, at liv 
frembringes af kemikalier. Hvad er det 
for noget sludder? Hvorfor er der ingen, 
der stiller spørgsmål ved dette?(23)
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Teorien om intelligent design finder 
yderligere støtte i palæontologien eller 
studiet af fortidens liv. Det kommer måske 
som en overraskelse. For det meste hører 
man, at “fossilfundene fortsætter med at 
levere nye og tvingende beviser for den 
evolutionære historie,” og ”fossilfundene 
udgør et omfattende bevis for, at evolutio-
nen har fundet sted.”(24)  Sandheden er 
dog mere nuanceret. 

En pointe er, at fossiler kan i princippet 
slet ikke bevise evolution. Som chefredaktø-
ren for Nature, palæontologen Henry Gee, 
skrev:

 
”Intet fossil begraves med sin fød-

selsattest … de intervaller af tid, der 
skiller fossilerne, er så enorme, at vi 
intet kan sige med sikkerhed om de-
res mulige forbindelse til hinanden 
gennem herkomst og afstamning … 
at tage en række fossiler og hævde, 
at de repræsenterer en slægt, er 
ikke en videnskabelig hypotese, der 
kan efterprøves, men en påstand, 
der har samme gyldighed som en 
godnathistorie – underholdende, 
måske endog lærerig, men ikke vi-
denskab.”(25) 

Det bedste, evolutionister derfor kan håbe 
på, er, at fossilerne ikke modsiger teorien 
om blind, gradvis evolution. Ikke desto min-
dre udviser fossilfundene mønstre, der er 
svære at få til at passe med en gradvis evo-
lution. Selv Darwin var klar over det og anså 
faktisk de ufuldkomne fossilfund for at være 
den alvorligste indvending imod sin teori:

” … antallet af mellemformer, 
som tidligere eksisterede, [må] være 
ganske enormt. Hvorfor er da ikke 
hver eneste geologisk formation og 
hvert eneste lag fuldt af sådanne 
mellemformer? Geologien åbenba-
rer os ganske vist ikke nogen sådan 
trinrække af organiske væsener, og 
dette er måske den største og alvor-
ligste indvending, man kan gøre mod 
teorien.”(26) 

Darwin gør her opmærksom på proble-
matikken med de manglende mellemfor-
mer (’missing links’). Ifølge Darwins teori 
har alt levende udviklet sig gradvist fra en 
fælles stamfader, det oprindelige liv. Hans 
teori forudsiger, at man kan spore nule-
vende arter tilbage til forudgående arter 
og yderst set til den samme fælles oprin-
delse. Hvis teorien er rigtig, skulle fossiler-
ne afsløre fine gradvise kæder fra tidligere 
arter frem til nutidens livsformer. F.eks. 
skulle hunde og katte have haft en fælles 
stamfader, og man burde kunne påvise 
denne art i fossillagene og følge, hvordan 
den havde delt sig i to grene, hvor den 
ene blev mere og mere som hunde og den 
anden mere og mere som katte. Noget 
sådant har man aldrig fundet for nogen 
art noget sted i livstræet.

Hvad er forklaringen? Darwin selv mente, 
at det skyldtes ufuldstændig bevarelse og 
manglende kendskab til de geologiske 
formationer. Han håbede, at mellemfor-
merne ville dukke op, når fossillagene blev 
grundigere undersøgt. Dette er ikke sket på 
trods af næsten 200 års omfattende under-
søgelser af geologiske lag fra alle Jordens 
tidsaldre.

Heribert Nilsson, botaniker ved Lunds Uni-
versitet, skrev i 1954: 

”Fossilmaterialet er nu så fuld-
stændigt, at det har været muligt at 
danne nye klasser, og manglen på 
overgangsformer kan ikke forklares 
som en mangel på materiale. Mang-
lerne er virkelige, de vil aldrig blive 
fyldt ud.”(27) 

PALÆONTO-
LOGI OG 
INTELLIGENT 
DESIGN
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Palæontologen Stephen Gould opsumme-
rede i 1985:

”De fleste fossilarters historie ind-
befatter to træk, der i særdeleshed 
ikke harmonerer med en gradvis ud-
vikling: 

1. Stasis: De fleste arter udviser 
ingen ændring i nogen retning under 
deres periode på Jorden. De viser 
sig i fossillagene mere eller mindre, 
som når de forsvinder. Morfologisk 
ændring er som regel begrænset og i 
ingen bestemt retning.

2. Pludselig fremkomst: I et givet 
lokalt område opstår en art ikke grad-
vist gennem en konstant omdannelse 
af sine forfædre. Den dukker op på 
én gang og ”fuldt udviklet”.(28) 

Goulds kollega, palæontologen Niles 
Eldridge, gentog det i 2008:

”Mønstrene i den evolutionære 
historie gentager typisk sig selv uaf-
hængigt af tid eller sted. Mønstret 
er et af tilsyneladende hurtig frem-
komst af højere rækker med deres 
afgrænsende tilpasninger … allerede 
helt til stede i de tidligst kendte fos-
siler, hvilket lader formode … en me-
get hurtig evolutionær oprindelse, 
der ofte ikke efterlader spor af mel-
lemformer.”(29)  

Den Kambriske Eksplosion
Fossilaflejringernes mest dramatiske hæn-

delse er Den Kambriske Eksplosion. I den 
geologiske tidsalder Kambrium fra ca. 550 
til for 500 millioner år siden dukker en over-
flod af komplekse, flercellede organismer 
op inden for så kort et tidsrum som fem til 
ti millioner år, hvilket geologisk set er som 
et øjeblik. Før Kambrium er der med få und-
tagelser kun spor af encellede organismer, 
men pludselig myldrede Jorden med orga-
nismer, der havde lige så komplekse organer 
og anatomier som nutidens livsformer.

Hvis Darwins teori om en gradvis udvikling 
var rigtig, skulle fossilerne dokumentere 

forløbere til Kambriums liv over hundredvis 
af millioner år. Det gør de geologiske aflej-
ringer ikke. Hvorfor?

Afbrudt ligevægt (”punctuated equili-
brium”)

For at forklare manglen på mellemformer 
lancerede Stephen Gould og Niles Eldridge 
i 1970’erne teorien om ”afbrudt ligevægt” 
(”punctuated equilibrium”). Uden at for-
kaste Darwins ide om en gradvis udvikling 
foreslog de, at evolutionen var forløbet på 
en noget anden måde, end evolutionister 
hidtil havde ment. I stedet for en gradvis ud-
vikling og ændring af store artspopulationer 
til nye arter over lange tidsrum hævdede de, 
at evolutionære ændringer og artsdannel-

Trilobitter, et typisk fossil fra Kambri-
um med lige så avancerede organer 
og anatomi som nutidens livsformer.
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ser var foregået hurtigt i små 
populationer, der var blevet 
isoleret fra større populationer. 
Når en nu ændret arts isolation 
blev brudt efter et geologisk 
øjeblik (nogle få titusinder eller 
hundredetusinder år), ville en 
tilsyneladende ny art pludselig 
dukke op på scenen og udkon-
kurrere den gamle art, som den 
havde forgrenet sig fra.

Det forklarer, hvorfor fos-
silerne viser stasis efterfulgt af 
pludselige eksplosioner af for-
andring. Hvor er da fossilerne 
af de isolerede populationer, 
der gav ophav til nye arter? 
Ifølge denne teori eksisterede 
disse arter på for små og iso-
lerede områder og i for korte 
tidsrum til at kunne have efter-
ladt mange fossiler.

Teorien om afbrudt lige-
vægt forklarer manglen på 
overgangsformer uden at 
ændre den grundlæggende 
mekanisme i den neodarwi-
nistiske evolution, men hvor-
dan tester man teorien? Dens 
vigtigste forudsigelse er, at 
fossilaflejringerne vil mangle 
mellemformer, men det kan 
også have andre forklaringer. 
Hvis arterne for eksempel er 
skabt hver for sig og ikke har 
udviklet sig fra hinanden, vil 
fossilaflejringerne også ud-
vise en fuldstændig mangel 
på mellemformer. Bemærk 
her, at Darwin hovedsage-
ligt argumenterede imod, at 
arterne skulle være blevet 
skabt hver for sig. Men fos-
silfundene støtter tilsynela-
dende lige så godt ideen om 
separat skabelse af hver art 
(en intelligent design pro-
ces) som ideen om naturlig 
evolution gennem afbrudt 
ligevægt.

FODSPORENE FRA LAETOLI
Når det kommer til mennesket (Homo sapiens), 

er fossilfundene heller ikke entydige med hensyn 
til dets oprindelse og udvikling. Også her finder 
man den samme mangel på klare overgangsformer. 
Hvad mere er, modsiger mange arkæologiske fund 
direkte de officielle ideer om menneskets oprin-
delse. Richard Thompson og Michael Cremo giver et 
eksempel:

”I 1979 blev der fundet 3,6 millioner år gam-
le fodspor i en vulkansk askeaflejring i Laetoli, 
Tanzania. Ifølge Mary Leakey og andre eksper-
ter var fodsporene ikke til at skelne fra mo-
derne menneskers. For disse videnskabsmænd 
betød det blot, at menneskets stamfædre 
havde bemærkelsesværdigt moderne fødder 
for 3,6 millioner år siden. Men andre som R. 
H. Tuttle, en fysisk antropolog ved Chicagos 
Universitet, anførte, at fossile fodknogler fra 
kendte australopitecinere [menneskets formo-
dede stamfædre] var udpræget abelignende 
og kunne ikke have afsat fodsporene i Laetoli. 
I martsudgaven fra 1990 af Natural History 
indrømmede Tuttle: ”Vi står med noget af et 
mysterium.”(30) 

Var disse fodspor blevet fundet i en yngre sam-
menhæng, ville ingen have betvivlet deres status som 
Homo sapiens. Men fordi Homo sapiens ifølge den 
neodarwinistiske standardteori ikke var opstået for 
3,6 mio. år siden, bortforklares sådanne fund. Det er 
et af kritikpunkterne, nogle evolutionskritikere har af 
den palæoantropologiske forskning: Fossilerne støt-
ter ikke ubetinget de gængse ideer om menneskets 
oprindelse, og teoretiske hensyn forvansker til tider 
tolkningen af mange arkæologiske fund.
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Kosmologerne, der studerer universet, 
har inden for den seneste generation 
opdaget, hvor forbløffende fint afstemt 
universet ser ud til at være med henblik på 
liv. Et antal fysiske konstanter har præcise 
værdier, der gør liv muligt. Hvis tyngde, 
massetæthed, stærke og svage kræfter i 
atomkernen, stoffets fordeling efter Big 
Bang osv. var en brøkdel af en brøkdel 
større eller mindre, var liv en umulighed.

Paul Davies, teoretisk fysiker og kosmo-
log, skrev:

”Forestil dig at lege Gud med 
universet. Foran dig er en designer-
maskine, der lader dig pille ved den 
grundlæggende fysik. Skru på den 
ene knap, og alle elektroner bliver en 
anelse lettere. Drej en anden knap, 
og tyngden bliver en anelse stær-
kere. Omkring 30 knapper skal ind-
stilles for at beskrive verden omkring 
os. Det utrolige er, at nogle af disse 
metaforiske knapper skal indstilles 
meget nøjagtigt, ellers bliver univer-
set sterilt.

Et eksempel: Neutroner er blot en 
anelse tungere end protoner. Hvis 
det havde været omvendt, kunne 
atomer ikke eksistere, for alle pro-
toner i universet ville være henfaldt 
til neutroner umiddelbart efter Big 
Bang. Ingen protoner betyder in-
gen atomkerner og ingen atomer. 
Uden atomer er der ingen kemi 
og intet liv. Ligesom bjørneungens 
havregrød i historien om Goldilocks 
ser universet ud til at være det helt 
rigtige til liv.”(31) 

Et andet eksempel er forholdet mellem 
de to vigtige kræfter tyngdekraft og elek-
tromagnetisme. Atomer består af subato-
mare partikler, hvor elektroner er negativt 

UNIVERSETS 
FINJUSTERING

ladede, og protoner er positive. Den elek-
tromagnetiske tiltrækning mellem disse 
holder atomerne sammen.

Tyngdekraften virker også inde i atomet, 
men her er den så svag, at dens indflydelse 
i praksis er nul. Til gengæld har tyngde-
kraften en meget mærkbar effekt over 
større skalaer. Når atomer samles til store 
masser, vokser tyngden proportionelt. Der-
imod har elektromagnetismen i atomerne 
ingen indvirkning her, da de negative og 
positive kræfter neutraliserer hinanden 
inde i atomerne.

Forholdet imellem elektromagnetismen 
og massetiltrækningen kaldes N. I vores 
univers har N en værdi på ca. 1036. Den 
elektromagnetiske tiltrækning mellem 
elektronen og protonen er altså 1036 
gange større end den tiltrækning, tyngde-
kraften udøver imellem dem.

Hvorfor har N netop den værdi? Ifølge 
den engelske kosmolog Sir Martin Rees:  
”Vi har ingen teori, der fortæller os værdi-
en af N. Alt, vi ved, er, at intet så komplekst 
som menneskeheden kunne være opstået, 
hvis N var meget mindre end 1036.”(32)

Den kendte engelske astronom Sir Fred 
Hoyle bemærkede:

“Jeg vil tro, at enhver videnskabsmand, 
der undersøger beviserne for det, vil 
slutte, at fysikkens love er blevet udtænkt 
med overlæg med henblik på de konse-
kvenser, de frembringer inde i stjernerne,”  
og “En fortolkning baseret på sund for-
nuft lader formode, at en suveræn intel-
ligens har pillet ved fysikken såvel som ved 
kemien og biologien.”(33)  
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Et af naturens største mysterier! Det 
var National Geographics overskrift på en 
artikel om monarken (Danaus plexippus), 
en nordamerikansk sommerfugl i takvin-
gefamilien, og dens årlige 3.000 kilometer 
lange træk.(33)  Monarken kan ikke over-
leve frost. Derfor trækker arten hvert år i 
vinterhi over meget lange afstande.

I sommerhalvåret udklækkes og lever ty-
pisk 3-4 generationer monarker deres korte 
liv på under en måned i det nordøstlige 
Nordamerika. Når efteråret kommer, klæk-
kes den fjerde eller femte generation, der 
kaldes Metusalem-generationen, der lever ti 
gange så længe, helt op til ni måneder.

Med efterårets komme flyver denne 
generation – millioner af sommerfugle 
– 3.000 kilometer syd på til en skovklædt 
region i et vulkansk bjergområde i Me-
xico. Her overvintrer sommerfuglene indtil 
foråret, hvor de igen trækker mod nord. 
De når typisk til områder i Texas, hvor 
foråret kommer tidligt, og larvernes føde, 
silkeplanten, allerede er vokset frem efter 
vinteren. Her dør Metusalem-generatio-
nen, og den næste generation fortsætter 
rejsen nordpå. Efter to-tre generationer 
er monarken tilbage i det nordlige USA 
og sydlige Canada. Her lever de næste 3-4 
generationer, inden den næste Metusa-
lem-generation gør sig klar til sin mara-
tonrejse.

Det er selve trækket, National Geogra-
phic kaldte et mysterium. Hvordan kan 
sommerfuglene vide, hvor de skal trække 
hen, og hvornår de skal gøre det? Som-
merfuglene, der trækker til Mexico, er 
tiptiptipoldebørn til den sidste generation, 
der foretog turen, ligesom sommerfug-
lene, der omsider når frem til det nordøst-
lige Nordamerika, er tiptiptipoldebørn til 

den forrige generation, der nåede frem til 
sommerfuglenes sommerresidens.

Sommerfuglene kan ikke huske vejen 
på en tur, de aldrig selv har foretaget. 
Lige så lidt kan de have lært den fra andre 
sommerfugle, siden de forfædre, der sidst 
foretog rejsen, døde flere generationer, 
før de selv blev født. Er de bare intel-
ligente nok til at regne det ud? Næppe, 
for sommerfuglenes hjerne er mindre end 
et knappenålshoved. Er det en program-
meret adfærd? Hvis ja, hvor kommer 
programmeringen da fra? Blinde fysiske 
processer og tilfældighed er ikke kendt for 
at kunne programmere.

To ungarske forskere, Hornyánszky 
Balázs og Tasi István, hentyder til en al-

lestedsnærværende intelligens, der ikke 
bare giver monarken, men også alle natu-
rens andre arter af dyr, fugle, insekter og 
sågar os mennesker instinkter og inspira-
tion til at handle på forbløffende og intel-
ligente måder.(36)  Selv om National Geo-
graphic sandsynligvis ville være den sidste 
til at foreslå, at en højere intelligens leder 
sommerfuglene, kan man spørge, om 
der er nogen anden og bedre forklaring. 
Med andre ord – og det er Balázs og Ist-
váns pointe – har naturen ikke kun træk, 
der tyder på en intelligent involveren i 
fortiden, sådan som ID-fortalere generelt 
hævder det. Levende organismers adfærd, 
instinkter og intuition kan ifølge Balázs 
og István tyde  på tilstedeværelsen af en 
konstant eksisterende højere intelligens, 
der er involveret i naturen fra øjeblik til 
øjeblik.

NATURENS 
EGEN 
INTELLIGENS
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Vi er alle bevidste. Med andre ord kan 
vi opfatte, at vi er til. Selvbevidsthed er en 
almindelig og umiddelbar oplevelse. Men 
hvad er bevidsthed?

Ingen ved det. Scientific American nævn-
te i 2018 bevidsthed som nummer tre på 
listen over videnskabens ti største uløste 
problemer.(37) 

Filosoffen Jerry Fodor skrev: 

“Ingen har den 
fjerneste anelse om, 
hvordan noget mate-
rielt kan være bevidst. 
Ingen ved engang, 
hvordan det ville være 
at have den fjerneste 
anelse om, hvordan 
noget materielt kan 
være bevidst.”(38) 

Mange går ud fra, at 
hjernens kemiske proces-
ser skaber bevidsthed, 
men ikke alle deler den 
opfattelse. Niels Bohr 
bemærkede: 

”Vi finder intet i fy-
sikken og kemiens begreber, der har 
det mindste med bevidsthed at gøre. 
Vi ved kun, at bevidsthed findes, for-
di vi selv har det. Bevidsthed er altså 
også en del af naturen, eller skal vi 
sige mere generelt virkeligheden … 
men [for at forstå bevidsthed kræver 
det, at] vi kan beskrive og forstå lov-
mæssigheder af en helt anden natur 
end fysikken og kemiens.”(39) 

En anden stor kvantefysiker, nobelpris-
modtageren Eugene Wigner, skrev: 

“Der er to slags virkelighed el-

ler eksistens: eksistensen af min 
bevidsthed og virkeligheden eller 
eksistensen af alt andet. Sidstnævnte 
virkelighed er ikke absolut, men rela-
tiv.”(40) 

Wigner bemærkede, at man kun har 
kendskab til ydre fysiske fænomener i 
kraft af sin bevidsthed, og således må be-
vidsthed – om noget – være mere virkelig 
end disse ydre fænomener.

Neurobiologen og nobelprismodtageren 
John C. Eccles mente, at hjernen ikke gi-
ver ophav til selvet og bevidsthed, men at 
selvet har en hjerne. Han skrev i The Self 
and Its Brain:

“Hidtil har det været umuligt at 
udvikle nogen neurofysiologisk teori, 
der forklarer, hvordan en forskellig-
hed af begivenheder i hjernen bliver 
syntetiseret, så der er en samlet 
bevidst oplevelse af en helheds eller 
gestalt natur.”(41) 

Sokrates’ død
Diskussionen er ikke ny. For over 2.000 

år siden i timerne før sin henrettelse argu-
menterede Sokrates over for sin ven Cebes 
for, at bevidsthed er uforanderlig og ikke-
fysisk: 

HVAD ER 
BEVIDSTHED?

Sokrates’ død. Maleri af J. David, 1787.
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”Vi må, mener jeg,” sagde Sokra-
tes, ”stille os dette spørgsmål. Hvad 
slags ting vil naturligt af skæbnen 
blive splittet i stykker? For hvad slags 
ting bør vi frygte denne skæbne, og 
for hvilke bør vi ikke? Når vi har be-
svaret dette, må vi dernæst overveje, 
hvilken klasse selvet tilhører, og da 
vil vi vide, om vi skal være tillidsfulde 
med hensyn til eller frygte for vort 
selvs skæbne.”

”Det er sandt.”
”Ville du ikke forvente, at en sam-

mensat ting eller en naturlig blan-
ding er tilbøjelig til at gå i stykker, 
hvor den var sat sammen? Og burde 
ikke hvad som helst, der virkeligt 
ikke er sammensat af noget, være 
den ene ting blandt alle andre, der 
ikke påvirkes på denne måde?”

”Det synes at være tilfældet,” sva-
rede Cebes.

”Er det ikke overvældende sand-
synligt, at det, der altid er konstant 
og uforanderligt, ikke er sammensat, 
og det, der er ukonstant og foran-
derligt, er sammensat?”

”Sådan ser det ud for mig.”

Sokrates kommer dernæst ind på selvets 
og bevidsthedens uforanderlighed:

”Sagde vi ikke for nogen tid siden, 
at når selvet bruger kroppen som 
instrument i sin søgen, hvad end det 
er igennem syn, hørelse eller nogen 
anden sans – for at bruge kroppen vil 
sige at bruge sanserne – trækkes det 
af kroppen med ind i det foranderli-
ges sfære og farer vild og bliver for-
virret og omtumlet, som om det var 
beruset, igennem kontakt med ting 
af en lignende natur?”

”Så sandelig.”
”Men når det iagttager sig selv, 

træder det ind i sfæren af det rene, 
bestandige, udødelige og uforan-
derlige, og da det selv er af samme 
natur, omgås det altid, når det er 
blevet frit og uden forstyrrelser, med 

disse og farer ikke længere vild, men 
forbliver i det absolutte, bestandige 
og uforanderliges sfære igennem 
kontakt med væsener af en lignende 
natur. Og denne tilstand hos selvet 
kalder vi visdom.”

”En glimrende beskrivelse, Sokra-
tes, og fuldstændig sand.”

”Godt, i lyset af alt, vi har sagt 
både nu og før, hvilken klasse mener 
du, at selvet mest af alt minder om 
og har det nærmeste forhold til?”

”Jeg mener, Sokrates,” svarede 
Cebes, ”at selv den mest tungnemme 
person vil ud fra denne logik være 
enig i, at selvet er i enhver henseen-
de mere som det uforanderlige end 
det foranderlige.”

”Og kroppen?”
”Som den anden.”(42)

Efter at have overbevist sine venner om 
selvets uforanderlighed (og udødelighed) 
tømte Sokrates med et smil bægret med 
den giftige skarntydesaft og døde for øj-
nene af alle.

Er Sokrates’ argument om, at selvet ikke 
ændrer sig, mens den fysiske krop ændrer 
sig konstant, ikke også, hvad vi alle kan 
iagttage gennem livet? Kroppen ændrer 
sig fra barn til ung og til sidst gammel, og 
alligevel er jeg altid den samme bevidste 
mig. For Sokrates er det bevis på, at selvet 
og bevidstheden er af en anden natur end 
fysisk stof og neurokemiske processer i 
hjernen.

Bevidsthedens konstante natur lægger 
måske således op til, at bevidsthed i bund 
og grund er noget fundamentalt ved livet 
og naturen og bag naturen. Det er nok 
at gå et skridt videre end den normale 
diskussionen om intelligent design, men 
tyder de tilsyneladende allestedsnærvæ-
rende tegn på intelligent design – lige fra 
de subatomiske og molekylære niveauer 
til universet selv – derfor ikke på, at der 
kan ligge en bagvedliggende bevidsthed 
og dens tilhørende intelligens til grund 
for den fysiske natur, der er manifesteret 
foran os?
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