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Inledning(

Bakgrund)och)tema)

Charles Darwin publicerade sin Om Arternas Uppkomst 1859, i en tid då nya rön 

gjort frågor om jordens ålder och dess förändringsmekanismer till ett ämne för het 

debatt i forskarvärlden. Detsamma gällde frågor om artrikedom och biogeografiska 

problem. Systematik och embryologi m.fl. vetenskaper bidrog till uppkomsten av en 

rad olika teorier kring hur och varför – samt inte minst om - arter kan utvecklas ur 

varandra och diversifiera. Idag är teorin om evolution genom naturligt urval allmänt 

omfattad och vedertagen av en iögonenfallande samstämmig forskarkår. Nya rön 

fortsätter att både modifiera och bekräfta teorin.  

Detta till trots har det genom historien funnits ett högljutt och artikulerat motstånd 

mot evolutionsteorin, inte minst i USA, grundat i kristen tro och utifrån en ofta 

bokstavlig tolkning av skapelseberättelsen. Dessa grupperingars lära 

benämns ”kreationism”, eller ibland på engelska ”creation science”, och har sin grund 

i naturteologin, det fält inom kristen teologi som ägnar sig åt studier av naturen för att 

söka spår efter en skapare.  

Sedan tidigt 1990-tal har även den så kallade Intelligent Design (eller ID) -rörelsen 

tagit plats på scenen. Företrädd av naturvetare, samhällsvetare och teologer, samlade 

under paraplyorganisationen Discovery Institute, arbetar ID-rörelsen ihärdigt med att 

försöka vederlägga evolutionsteorin. Det som särskiljer ID-rörelsen gentemot 

naturteologer och tidigare kreationister är att de inte påstår att det är den kristna guden 

som skapat jordens alla varelser, utan endast att den biologiska världen uppvisar 

tydliga tecken på att vara i grunden designad av en intelligens.  

ID-rörelsens debattmotståndare, ofta biologer, ateister och journalister, hävdar dock 

att allt detta inte är mer än en chimär. Man menar att rörelsen står för en förtäckt 

kristen kreationism, och att begreppet Intelligent Design endast är ett försök att göra 

kreationismen vetenskapligt rumsren, för att på så sätt få in läran i amerikanska 

läroplaner. Mitt arbete är tänkt att vara ett inlägg, inte i debatten om den amerikanska 

skolan, men om ID-rörelsens tänkbara idéhistoriska rötter. 

Kreationiströrelsen och Intelligent Design-rörelsen är fenomen som intresserar mig 

personligen väldigt mycket. Det är ett intresse som vuxit främst ur en fascination för 
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naturvetenskaper i allmänhet, och biologi och evolutionslära i synnerhet. Studier av 

dessa rörelser anser jag vara av stort intresse, för även om det i Sverige inte är 

speciellt framträdande, så har man i en undersökning från 2005 konstaterat att så 

många som 53% av USAs invånare skriver under på påståendet ”Gud skapade 

människorna i deras nuvarande form exakt på det sätt som det beskrivs i Bibeln”, och 

att 65,% av samma befolkning betraktar kreationismen som definitivt eller troligen 

sann.1 

Det är dessutom av lite extra intresse just här i Umeå, med tanke på den verksamhet 

som bedrivs på museet Den Förhistoriska Världen på Västerslätt. Den Förhistoriska 

Världen är ett kreationistiskt fossilmuseum i Umeå. Man bedriver öppen 

museiverksamhet, såväl som guidade turer för skolklasser och andra grupper. 2 

Syfte)

Syftet är att jämföra den tidiga, pre-Darwinska, naturteologin med den moderna 

Intelligent Design-rörelsen, genom en komparativ analys av två betydelsefulla verk 

(WIlliam Paleys Natural Theology från 1802, samt Michael J. Behes Darwin’s Black 

Box från 1996), där såväl verkens respektive kontext som den utveckling på området 

som skett under tiden mellan verken används för att belysa både likheter och 

skillnader hos författarna, deras centrala begrepp och argument. 

Frågeställningar)

1. Finns'det,'trots'den'tid'som'förflutit'mellan'verken,'ett'likartat'
syfte'hos'författarna?''

2. Kan'utvecklingen'inom'biologi'och'övriga'livsvetenskaper'
användas'för'att'förstå'eventuella'skillnader'i'framställning,'
argumentation'osv?'

                                                
1 Undersökning genomförd av Gallup 2005, citerad i Ronald L. Numbers, The 

creationists. From scientific creationism to intelligent design.(1992), Expanded 
edition (Cambridge, Massachusetts 2006), 1. Påståendet i undersökningen, här 
översatt av mig, lyder i original: ”God created human beings in their present form 
exactly the way the Bible describes it”. 

2 Den förhistoriska världen | Ett museum om universums, jordens samt livets 
uppkomst och historia, om tro och vetande <http://www.dinosaurier.nu/ >, Hämtad 
2013-01-11 
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3. Kan'kreationiströrelsens'historia'från'Darwin'till'Behe'användas'
för'att'förstå'eventuella'skillnader'i'framställning,'
argumentation'osv?'

Metod)

För att besvara frågeställning nummer ett kommer metoden i princip uteslutande 

bestå i närläsning av de båda aktuella verken. I denna läsning kommer fokus att ligga 

på identifierandet av nyckelbegrepp, argument och eventuell polemik, gemensamma 

såväl som åtskilda.  

Frågeställning nummer två och tre ämnar jag söka svar på med hjälp av både 

allmänna och mer specialiserade vetenskapshistoriska översiktsverk och enstaka 

enskilda studier/artiklar. För avgränsnings skull bör fokus här ligga på enstaka 

nyckelbegrepp genom historien. 

Källor,)litteratur)och)forskningsläget)

Mina källor i arbetet med denna uppsats kommer att vara de två huvudböckerna, 

William Paleys Natural Theology, or Evidence of the Existence and Attributes of the 

Deity, collected from the appearances of nature, samt Michael J. Behes Darwin’s 

black box. The biochemical challenge to evolution. 

För kontext, översikt och kommentarer så kommer jag främst att använda mig av 

Alister E McGraths Darwinism and the divine. Evolutionary thought and natural 

theology, Ronald L. Numbers The Creationists. From Scientific Creationism to 

Intelligent Design samt Edward J. Larsons Evolution. The Remarkable History of a 

Scientific Theory. 

Forskningen på det här området rör, vad jag kan finna, främst tre aspekter. Den 

amerikanska filosofiprofessorn Barbara Forrest har skrivit flera artiklar rörande ID-

rörelsens religiösa baktankar.3 Vidare så har Ronald L. Numbers behandlat 

kreationism i amerikansk undervisning, medan Edward J. Larson skrivit en del om 

den juridiska aspekten, och de många rättegångar som ägt rum under 1900-talet i 

USA kring kreationismens plats i den amerikanska läroplanen. 

                                                
3 Exempel: Barbara Forrest, Matthew J. Brauer, Steven G. Gey, “Is it science yet? 
Intelligent design creationism and the constitution”, Washington University Law 
Quarterly 83(2005): 1 
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Värt att nämna i sammanhanget är också den kände biologen och ateisten Richard 

Dawkins, som i många av sina bästsäljande böcker för en ilsk polemik mot 

kreationismen.  

Det är också på sin plats att nämna något om både litteraturens och min egen 

hållning till ämnet. De historiska översiktsverken håller, tycker jag, en genomgående 

objektiv ton (även om Numbers ganska tidigt gör klart vad han själv tycker i frågan). 

Däremot så är det så att i princip samtliga mer nutida studier är grovt polemiska, 

eftersom det här är en dagsaktuell och ytterst känslig debatt, inte minst i USA och, i 

viss mån, England. Detta gäller såväl Forrest (som själv vittnat till ID-rörelsens 

nackdel vid en rättegång 2005) som Numbers och Larson, samt andra som skrivit om 

ämnet. 

En stor del i att jag utvecklat ett så stort intresse för det här ämnet är det faktum att 

jag själv är ateist, vilket i mitt fall också gör att jag tydligt tar ställning emot 

kreationism och intelligent design. Medveten om detta och de problem det kan orsaka, 

så är jag dock övertygad om min förmåga att analysera de två verken utifrån deras 

egna meriter och budskap med hjälp av belagda fakta från sekundärlitteratur och 

forskning. 

Disposition)

Uppsatsen är kronologiskt disponerad, och börjar med en begreppsmässig och 

historisk redogörelse för naturteologin under 1600- och 1700-talen. Detta leder in i en 

analys av William Paleys Natural Theology, följd av en historisk överblick över några 

viktiga skeenden i evolutionsmotståndets historia från Darwin fram till 1990-talet. 

Därefter avhandlas Michael J. Behes Darwin’s black box, både fristående och i 

förhållande till Paleys verk. Avslutningsvis redogör jag i en slutreflektion för mina 

egna personliga tankar kring uppsatsens tema och de verk jag analyserat. 
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Naturteologi(

Begreppet naturteologi kan betyda flera olika saker.4 Gemensam nämnare är dock 

en strävan efter att länka samman den naturliga och den andliga världen, att så att 

säga finna gudomlighet i det vi kan observera. Det kan tillexempel handla om att 

studera människans till synes medfödda längtan efter Gud5, att tolka universum med 

hjälp av helig skrift eller att söka bevis för Guds existens i den observerbara världen. 

Det är den senare definitionen som främst kommer att behandlas här.  

Enligt Alister E. McGrath, professor i historisk teologi vid Oxford, så är 

framväxten av den här typen av naturteologi tätt förknippad med vetenskapens 

framsteg under den förmoderna perioden. Naturvetenskapens blottläggande av 

universums underliggande ordning och lagbundenhet tas av många 1600-talsteologer 

som direkta bevis för en skapare. Samtidigt gör det också att rädslan för att människor 

ska överge sin kristna tro för ateismen växer. Man noterar inom den engelska kyrkan 

att religiösa auktoriteter och skrifter betraktas med alltmer skepticism, och en mer 

rationellt grundad teologi blir således ett viktigt verktyg för att bibehålla folkets 

religiositet. Ett tongivande verk i denna anda är Walter Charletons Darkness of 

atheism dispelled by the light of nature från 1652. Religiösa motsättningar i England, 

inte minst under inbördeskriget, hade enligt Charleton bidragit till en stigande grad av 

ateism i samhället. Han argumenterar i sin bok för att detta måste bekämpas med en 

vädjan till människors förnuft. Guds existens syns tydligt i naturens skönhet, och i 

dess lagbundenhet. Charleton lägger här både en ideologisk och en begreppsmässig 

grund till den gren av naturteologin som främst kommer att ägna sig åt sökandet efter 

uppenbar design – tydliga tecken på en skapare – i naturen. Verkets undertitel 

Physico-theology blir ett begrepp som från slutet av 1600-talet mer och mer kommer 

att förknippas med denna typ av naturteologi.6 

Det är inte bara teologer som för fram den här typen av argument under den här 

tiden, även vetenskapsmän tycker sig se gudomlighet i universums ordning. Isaac 

Newton spelar här en viktig roll. De universella lagar han beskrivit måste, anser han, 
                                                
4 För en mer utförlig begreppsutredning, se ex kapitel 1 i Alister E. McGrath, 

Darwinism and the divine. Evolutionary thought and natural theology. The 2009 
hulsean lectures. University of Cambridge. (West Sussex, UK 2011) 

5 Jag skriver konsekvent Gud med inledande versal, eftersom både den naturteologi 
och de senare idérörelserna som behandlas i uppsatsen uteslutande baseras på kristen 
tro. 

6 McGrath, Darwinism and the divine, 52-53 
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ha sitt ursprung i en skapande intelligens. Ur den Newtonska syntesen kan härledas en 

naturteologi som lägger tonvikten vid observerandet av en universell ordning som 

bevis för att det måste finnas en ”förste ordnare”. Begreppsglidningen från detta till 

den senare ”physico-teologin” är liten, men inte obetydlig. Det som sker inom brittisk 

naturteologi från 1600-talets slut och framåt är att fokus flyttas från universella 

ordnande lagar till mer detaljerade studier av naturen, i syfte att påvisa specifik design. 

I Walter Charletons fotspår (se ovan) följer bland andra Robert Boyle, som jämför ett 

av tidens mekaniska underverk, katedralklockan i Strasbourg, med den biologiska 

världen, till den sistnämndas fördel: ”[…]there is incomparably more art expressed in 

the structure of a dog’s foot, than in the famous clock at Strassburg[sic].”7.  Detta citat 

är viktigt, eftersom Boyle tidigt drar paralleller mellan den organiska världen och en 

klockas mekanism, något som kommer att förbli ett flitigt använt retoriskt grepp för 

krationister och ID-förspråkare ända fram till idag. John Ray (1627-1705) är en annan 

viktig figur i den här utvecklingen, och hans Wisdom of God manifested in the works 

of the creation från 1691 kommer att utöva stort inflytande på William Paley i 

författandet av hans Natural Theology.8 

McGrath lägger fram tre förklaringar till detta skifte inom den brittiska 

naturteologin. Förutom den redan nämnda naturvetenskapen, vilken gör att förnuftet 

och det observerbara tillskrivs allt större vikt, lyfter han också fram 

teknikutvecklingen och protestantismen i stort. Tekniken flyttar allt närmare 

människan och hon blir på så sätt alltmer benägen att ta till sig resonemang som liknar 

naturen vid maskiner som exempelvis klockor. McGrath menar vidare att 

protestantismens tydliga indelning av varat i materiell och andlig verklighet främjar 

inte bara naturvetenskapens utveckling, utan även en utveckling mot en mer 

förnuftsorienterad teologi.  

Sammataget leder allt detta till en kulmen under 1800-talet, förkroppsligad av 

prästen och moralfilosofen William Paley (1743-1805), och dennes Natural Theology 

or Evidence of the Exictence and Attributes of the Deity, collected from the 

appearances of nature från 1802, i vilken författaren söker bevisa Guds existens 

genom att göra läsaren uppmärksam på spår av en skapande intelligens i naturen. 

Boken blir en stor folklig succé under 1800-talets första hälft. Den förblev i tryck 

                                                
7 Robert Boyle, citerad i McGrath, Darwinism and the divine, 65 
8 McGrath, Darwinism and the divine, 86 
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under ett sekel efter att den kom ut och dess ca 50 brittiska utgåvor lär ha sålt i 

ungefär 80 000 exemplar.9 

William(Paleys(Natural'Theology(

I Natural Theology argumenterar Paley i grunden för två saker. För det första vill 

han visa på att universum, jorden och livet är skapade av en och samma intelligenta 

skapare, för det andra att denne skapare är personlig, god och närvarande. Slutligen 

menar han att skaparen är den kristne guden. Detta är dock något han mer eller 

mindre tar för givet, utan att argumentera för så som han gör när det gäller skaparens 

existens och egenskaper.  

Argumentationen för skaparens existens bygger till största delen på användandet av 

analogier mellan naturliga ting eller företeelser och mänskliga uppfinningar. Paley 

inleder boken på följande vis: 

In crossing a heath, suppose I pitched my foot against a stone, and were asked how the stone 
came to be there, I might possibly answer, that, for any thing I knew to the contrary, it had 
lain there for ever: nor would it perhaps be very easy to shew the absurdity of this answer. 
But suppose I had found a watch upon the ground, and it should be enquired how the watch 
happened to be in that place, I should hardly think of the answer which I had before given, 
that, for any thing I knew, the watch might have always been there. Yet why should not this 
answer serve for the watch, as well as for the stone? For this reason, and for no other, viz. 
that, when we come to inspect the watch, we perceive (what we could not discover in the 
stone) that its several parts are framed and put together for a purpuse, e.g. that they are so 
formed and adjusted as to produce motion, and that motion so regulated as to point out the 
hour of the day; that, if the several parts had been differently shaped from what they are, of a 
different size from what they are, or placed after any other manner, or in any other order, 
than that in which they are placed, either no motion at all would have been carried on in the 
machine, or none which would have answered the use, that is now served by it. 10 

Det här är kärnan i Paleys argumentation. En person som betraktar en klocka kan 

omöjligt tvivla på att den är uttänkt och konstruerad av en intelligent varelse. En 

urmakare har, i syfte att skapa ett ting som klarar av att visa vilken tid på dygnet det 

är, format och satt samman precis de delar som behövts, i precis rätt material, för att 

klockan ska kunna svara mot syftet. Även om vi inte vet vem urmakaren är, hur 

klockan hamnat just där den är eller exakt hur den fungerar, så vet vi att det måste 

finnas en urmakare. Vidare, menar Paley, så skulle denna slutsats inte tappa i giltighet 

om det, hypotetiskt, skulle visa sig att klockan är kapabel att samla material till och 
                                                
9 McGrath, Darwinism and the divine, 86 
10 William Paley, Natural Theology, or Evidence of the Existence and Attributes of 

the Deity, collected from the appearances of nature (1802), Red. Matthew D Eddy, 
David Knight (Oxford, UK 2008), 7 
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sätta samman en ny klocka, precis likadan som den första. Någon måste likväl ha 

byggt den första klockan och i den installerat en mekanism för att bygga nästa klocka. 

Samtidigt som han etablerar denna grundtanke, radar Paley upp några motargument 

mot den teistiska världsbilden samt andra möjliga förklaringar till klockans existens, 

hämtade ur samtiden, vilka han naturligtvis dementerar.  

Efter att ha fått läsaren att acceptera det absurda i att anta att klockan kommit till på 

något annat vis än genom en urmakares värv, fortsätter Paley in i den biologiska 

världen och radar upp exempel på samma sak. Paradanalogin är jämförelsen mellan 

ögat och ett teleskop, vilken han också inleder med. Han pekar, bland mycket annat, 

på hur ögats lins och den hos teleskopet svarar mot samma syfte och på de muskler i 

ögat som, likt de mekanismer hos teleskopet som flyttar linsen framåt eller bakåt, 

fokuserar bilden genom att göra ögats lins mer eller mindre konvex. Sammantaget 

visar det sig att ögats alla delar, likt de hos teleskopet (eller klockan, för den delen) 

inte hade kunnat vara utformade och sammansatta på något annat vis än just så som är 

fallet, utan att ögat upphör att fungera. Inte heller skulle det fungera alls, eller 

åtminstone inte till belåtenhet bra, om någon eller några delar saknats. Detta, menar 

Paley, är tydliga tecken på design, vilket ofrånkomligen leder till slutsatsen att det 

måste ha funnits en skapande designer. 

Paley fortsätter sedan, i en stil som i viss mån förebådar den senare Charles 

Darwin11, med att beskriva vad han anser vara exempel på design ur djur- och 

växtriket. Där det är lämpligt jämför han också dessa exempel med människoskapad 

teknik.  

Hans retorik är, om inte språkligt så åtminstone argumentationstekniskt, för det 

mesta ganska så rakt på sak. Grundargumentationen går egentligen ut på det 

fantastiska i att saker och ting är precis så som de borde vara. Så är tillexempel 

ryggraden både stabil nog att hålla en människa upprätt, och samtidigt flexibel nog att 

låta henne böja sig till marken och plocka upp saker. Hade den bara varit det ena eller 

det andra hade den inte svarat sitt syfte, men nu gör den det, och det är bara en 

intelligent skapare som kan se framför sig först ett syfte och sedan ett medel för att 

uppnå det syftet. Såhär här skriver Paley själv, då han diskuterar hur sinnrikt 

                                                
11 Charles Darwin läste och uppskattade Paley under sin tid som student vid Oxford, 

och dennes On the Origin of Species följer i stort samma kumulativa, exempeldrivna 
upplägg som Natural Theology. Se ex Matthew D Eddy, David 
Knight, ”Introduction”, i Paley, Natural Theology, xxvii-xxviii 
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konstruerat matsmältningssystemet är: ”can it be doubted with what design the teeth 

were placed in the road to the stomach, or that there was choice in fixing them in this 

situation?”12 

Paley skiljer på vad han kallar ”mekaniska” och ”icke-mekaniska” delar och 

funktioner hos djur och växter. Med mekaniska syftar han på sådant som på ett eller 

annat sätt kan liknas vid något han känner igen från de maskiner han är bekant med, 

exempelvis muskler som dras samman eller slappnar av, skelettdelar som rör sig på 

leder osv. Med icke-mekaniska menas ungefär allt annat, eller mer specifikt, de 

kemiska delarna, som tillexempel magsaft, blod etc och nervimpulserna, för Paley av 

okänd substans. Det handlar helt enkelt, slår Paley fast, om en åtskillnad mellan de 

rörliga delarna – de vi förstår – och deras kraftkällor, vilka vi inte förstår. Även om 

han ofta uttrycker beundran även för de icke-mekaniska funktionerna, så är det kring 

de mekaniska som i princip all hans argumentation gällande djur och växter kretsar. 

Förutom att peka på enskilda delar och funktioner som tydligt fyller sitt syfte, så 

använder Paley även några andra nyckelbegrepp. Han talar ofta om relationer mellan 

funktioner eller delar och hur de kompletterar varandra för att uppnå syftet. Här talar 

han återigen om matsmältningen och dess relation till de yttre attribut som samlar och 

konsumerar föda. Han beskriver också några mer artspecifika fall, som tillexempel 

mullvaden, vars kraftiga klor, korta starka ben, smuts- och fuktavvisande päls, 

trynliknande nos, väl skyddade ögon och allmänt cylindriska form, tillsammans gör 

mullvaden till det allra bästa underjordiska djur man kan tänka sig.13 Denna typ av 

relationer, menar Paley, tyder på en designer, eftersom samma djur alltid visar sig ha 

inte bara en, utan alla möjliga olika anpassningar till just det liv den lever: 

Observe then, in this structure, that which we call relation. There is no natural connection 
between a small sunk eye and a shovel palmated foot. Palmated feet might have been joined 
with goggle eyes; or small eyes might have been joined with feet of any other form. What 
was it therefore that brought them together in the mole? That which brought together the 
barrel, the chain, and fusee, in a watch: design; and design, in both cases, inferred, from the 
relation which the parts bear to one another in the prosecution of a common purpose. 14 

Kompensation är ett annat begrepp som Paley använder sig av. Detta definierar han 

som en speciell typ av relation, där en del eller funktion kompenserar för 

                                                
12 Paley, Natural Theology, 90 
13 ”From soils of all kinds the little pioneer comes forth bright and clean. Inhabiting 

dirt, is, of all animals, the neatest.” Paley, Natural Theology, 145 
14 Paley, Natural Theology, 146 
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undermålighet hos en annan. Elefanten tillexempel, har en kort och förhållandevis 

orörlig nacke, eftersom dess huvud är så tungt. Detta gör att den inte når marken, 

vilket inte är så bra om den vill äta eller dricka från marken. Därför har skaparen gett 

den en snabel som når hela vägen ner.  

Det ryms även en del polemik i Paleys verk. På det stora hela så är det ateism som 

är måltavlan. Mer specifikt finner vi två konkurrerande förklaringar till de levande 

tingens mångfald och sinnrikhet, vilka han återkommer till gång på gång. Den första 

är slumpen. Tanken om att de nu levande varelserna representerar endast ett litet urval 

av alla konfigurationer av materia som tänkas kan, och att anledningen till att just de 

som lever lever är att de var de bäst anpassade till att överleva är en gammal tanke, 

och under Paleys verksamma år en av flera teorier om ämnet. Detta, menar Paley, är 

helt befängt. Dels skulle det ha behövts en enorm tidsrymd för alla dessa ”naturens 

experiment”, en idé Paley förkastar, och dels skulle vi om teorin stämt fortfarande 

kunna observera nya former uppstå och förgås i naturen. 

Författaren går också i polemik mot den typ av proto-evolutionistiska teorier, vid 

den här tiden framlagda i olika former av tänkare som Buffon och Erasmus Darwin 

(vilka Paley nämner vid namn), efter Paley av framför allt Lamarck, vilka gör 

gällande att förvärvade egenskaper kan gå i arv från generation till generation. På så 

vis kan arter förändras och diversifiera från varandra över tid, genom att successivt 

anpassas till den miljö där de lever. Paley argumenterar övertygande mot dessa idéer, 

genom att lyfta exempel på funktioner och kroppsdelar som omöjligt kan ha kommit 

till genom upprepat användande, vilka istället tvärtom borde ha nötts ner med tiden.15 

Mer än halva boken ägnas åt uppradandet av exempel från djur-och växtriket. Detta 

följs av korta utläggningar om den uppenbara intelligensen bakom de fyra elementen, 

samt universum och solsystemet. 

Paley avslutar med att diskutera skaparens beskaffenhet. För det första måste det 

vara en person av något slag, eftersom inget annat än en person kan ägna sig åt 

intelligent skapande. Vidare så är denna person allsmäktig, allvetande och allestädes 

närvarande. Samtliga dessa egenskaper, menar Paley, följer av att ha skapat allt som 

finns och satt det i rörelse. Designern är dessutom godhjärtad. Detta visar sig dels 

genom att de anordningar med vilka de levande varelserna utrustas i princip 

                                                
15 Tillexempel nämner Paley i detta sammanhang sjöfåglars simfötter, och hävdar 

att en kroppsdel som konstant vispar runt i vatten snarare borde nötas bort än växa till 
sig med tiden. Se Paley, Natural Theology, 127 
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uteslutande är till nytta för innehavaren, när de lika gärna kunnat vara till besvär, dels 

genom att levande varelser, helt i onödan kan tyckas, utrustats med förmågan att 

känna njutning.16 Även om man kan invända att många, både djur och människor, 

lider under stor del av sina liv, så är, enligt utilitaristen Paley, naturens invånare på 

det hela taget ett riktigt lyckligt gäng, och det kan vi alla tacka Gud för. 

En(teori(och(dess(motståndare((

Under årsmötet för British association for the advancement of science 1860, ett år 

efter att Charles Darwin publicerat sin teori, äger ett legendariskt meningsutbyte rum. 

Thomas Henry Huxley, på plats för att försvara evolutionsteorin, får frågan från 

biskop Samuel Wilberforce om huruvida det är på fädernet eller på mödernet han 

anser sig släkt med en apa. Huxley ska ha svarat med att han hellre skulle ha en apa 

som förfäder än en människa som använder sitt förnuft och sin ställning till att dra 

löje över en vetenskaplig debatt.17 Detta utspelar sig i en tid då teologi och vetenskap 

ligger i skilsmässa, och illustrerar tydligt tonen dem emellan under kommande 

kontroverser gällande livets (framförallt människans) ursprung. 

Inom tjugo år efter publiceringen av On the origin of species har nästintill alla 

naturvetenskapsmän i både USA och Storbritannien, samt ett ansenligt antal mer 

liberala teologer, accepterat någon form av organisk evolution. 18 I den debatt som 

ännu återstår företräds evolutionsmoståndet främst av evangeliska kristna. Det här är 

en fråga som främst debatteras i akademiska kretsar och inte i det allmänna. Flytten ut 

i den amerikanska offentligheten sker 1925, i och med den så kallade Scopes-

rättegången. I takt med att obligatorisk gymnasieutbildning (”secondary education”) 

blivit allt vanligare, kommer evolutionsläran att få allt mer allmän spridning, något 

som oroar många kristna. William Jennings Bryan, tidigare trefaldig demokratisk 

presidentkandidat, blir ansiktet utåt för en antievolutionskampanj under 20-talets 

första hälft, en kampanj som lyckas få till stånd lagstiftning som bannlyser 

evolutionsläran från klassrummen i flera delstater, däribland Tennessee.19 För 

organisationen American civil liberties union (ACLU) är detta en tydlig överträdelse 

                                                
16 Paley, Natural Theology, 237 
17 Edward J. Larson, Evolution. The Remarkable History of a Scientific Theory 

(New York, NY, USA 2004), 93-95 
18 Numbers, The Creationists, 15 
19 Larson, Evolution, 209-211 
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av individuell frihet och yttrandefrihet, och man erbjuder sig att i rätten försvara den 

lärare som vågar utmana förbudet. John Scopes, en ung lärare i Dayton, Tennessee 

antar erbjudandet. Rättegången, i folkmun kallad ”The monkey trial” blir en stor 

mediahändelse, och det allmänna intresset är enormt. Rättsligt så vinner ingen20, 

Scopes döms till böter, men frias senare på en teknikalitet. Propagandamässigt 

innebär dock Scopes-rättegången att evangeliska kristna över hela USA mobiliserar 

till försvar för Gud, samtidigt som motståndet mot religiös påverkan i skolan växer 

sig starkare.21  

Efter Scopes-rättegången blir det ganska tyst i debatten om skapelse kontra 

evolution, ända fram till början av 1960-talet, då biologen Walter E. Lammerts 

grundar The Creation Research Society. 22 Under tiden efter Scopes-rättegången har 

den moderna syntesen23 gjort evolutionsvetenskapen än mer etablerad och 

samstämmigt framställd inom vetenskapssamhället, samtidigt som de konservativa 

kristna blivit alltmer resoluta i sin trohet till skapelsedoktrinen.24 Lammerts går i 

bräschen för den nya, vetenskapliga kreationismen, och är en av de allra första 

uttalade kreationisterna att föräras med en doktorsgrad i biologi. Även de flesta övriga 

medlemmar av The Creation Research Society innehar doktorsgrader, många i biologi 

eller geologi. Sällskapet publicerar år 1970, som en reaktion mot att darwinismen 

under 1960-talet legaliseras i klassrummet25 och snabbt ges allt större utrymme i 

biologiundervisningen, läroboken Biology: A Search for Order in Complexity.26 

Sammantaget lyckas man ganska bra i sina försök att göra kreationismen till rumsren 

vetenskap, och flera delstater lagstiftar under 1970-talet om ”equal time”, d.v.s. att 

evolution och kreationism ska ges lika uppmärksamhet, och framställas som 

konkurrerande teorier, i den offentliga skolans naturvetenskapsundervisning.27 

1987 kommer dock ett prejudicerande beslut från USAs högsta domstol, som i 

praktiken innebär att kreationistisk vetenskap anses vara i grunden religiöst motiverad 

                                                
20 ”Most neutral observers viewed the trial as a draw, and few saw it as decisisve.”, 

Larson, Evolution, 217 
21 Larson, Evolution, 217 
22 Numbers, The creationists, 255 
23 För en beskrivning av den moderna syntesen, se ex. Larson, Evolution, 221-243 
24 Larson, Evolution, 218 
25 Edward J. Larson, Trial and Error. The American Controversy over Creation and 

Evolution (1985), Updated edition (New York, NY, USA, 1989), 93-124 
26 Numbers, The Creationists, 266 
27 Larson, Trial and error, 125-155 
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och därför inte kan tvingas in i klassrummen.28 Om kreationismen återigen ska få ta 

plats i det amerikanska skolväsendet måste den alltså tvättas ytterligare ren från 

religiösa undertoner. Begreppet ”intelligent design” dyker först upp i läroboken Of 

Pandas and People: The Central Question About Biological Origins, utgiven 1989 

och skriven av kreationisterna Dean H. Kenyon och Percival Davis. Under 

författandet av boken var titeln emellertid Biology and Creation, men efter högsta 

domstolens beslut 1987 revideras manuskriptet, titlen ändras, och fraserna ”creation” 

och ”creationists” byts ut mot ”intelligent design” respektive ”design proponents”.29 

Intelligent design-rörelsen centreras kring Centre for the Renewal of Science and 

Culture (CRCS), en avdelning inom den konservativa, Seattle-baserade, tankesmedjan 

Discovery Institute.30 Organisationen, idag kallad endast Centre for Science and 

Culture (CSC), utformar under 1990-talet (troligen 199831) ett dokument kallat The 

Wedge Strategy, en femårsplan för hur man ska lyckas kila (wedge=kil) in det 

övernaturliga i naturalismens sprickor (Discovery Institute förnekar att man ligger 

bakom dokument, men dess autenticitet verkar likväl belagd32)33. Även om ID-

förespråkare konsekvent hävdar att teorin är strikt vetenskaplig, så framgår tydligt i 

dokumentet att syftet med ID-teorin är att återinföra Gud i den västerländska kulturen 

och vetenskapen.34 

Michael J. Behe (f. 1952), biokemist vid Lehigh University och medlem av CSC, 

publicerar sin bok Darwin’s black box. The biochemical challenge to evolution 1996. 

Det är det första verk av en ID-förespråkre att ges ut av ett större förlag (The Free 

Press, New York). Nyheten om boken sprids snabbt och gör Behe till en frontfigur för 

ID-rörelsen.35 Ett av hans mer uppmärksammade offentliga framträdanden är när han 

år 2005 kallas in som expertvittne i rättegången Dover v. Kitzmiller (där Dovers 

skolstyrelses beslut, att tvinga biologilärare att informera elever om tveksamheter i 

Darwins lära och om intelligent design som ett alternativ, bedöms strida mot 

                                                
28 Larson, Trial and error, 175-181 
29 Numbers, The creationists, 376 
30 Numbers, The creationists, 381-382 
31 Barbara Forrest & Paul R. Gross, Creationism’s trojan horse: The wedge of 

intelligent design (New York, NY, USA 2004), 26-27 
32 Forrest & Gross, Creationism’s trojan horse, 26 
33 Forrest et al., Is it science yet?, 25  
34 Forrest, Gross, Creationism’s trojan horse, 25-34 
35 Numbers, The creationists, 384 
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konstitutionen)36, samma rättegång där Barbara Forrest vittnar för den motstående 

sidan.37 

Michael(J.(Behes(Darwin’s'Black'Box'

Bokens titel, översatt Darwins svarta låda syftar på någonting väldigt konkret, 

nämligen den eukaryota cellen (den typ av cell som återfinns hos växter och djur). 

Behe använder begreppet ”svart låda” för att beteckna en anordning som utför 

någonting, men där man inte vet hur den bär sig åt, antingen därför att man inte kan se 

in i den, eller för att man inte förstår det man ser (jämför Paleys distinktion mellan 

mekaniska och icke-mekaniska funktioner). För att illustrera jämför han med en dator, 

något som de flesta av oss idag kan använda och få till att göra nyttiga saker, men 

som få av oss förstår hur de fungerar, även om vi skulle plocka isär den. 38 

Olika saker kan alltså vara svarta lådor för olika personer, och därmed också i olika 

tider. Behes bok är uppdelad i tre övergripande avsnitt: The box is opened, Examining 

the contents of the box och What does the box tell us? Det inledande avsnittet börjar 

med en kort redogörelse för livsvetenskapernas historia från antikens Grekland fram 

till Behes egen tid, där temat är att visa hur den svarta lådan hela tiden krymper. Från 

början var i princip en hel kropp – människa eller annan varelse - en svart låda. Med 

tiden tränger vetenskapen längre och längre in, via organ och blodomlopp, vidare ner 

till cellen. Slutligen, tack vare modern teknik och otaliga experiment, tar man sig in i 

cellen, och upptäcker en hel värld av komplexa molekyler och intrikata mekanismer. 

Darwins svarta låda är öppnad, och biokemisterna kikar förväntansfullt in i den. 

För Darwin och hans samtid var den eukaryota cellen känd, men man hade inte en 

aning om exakt vad den gjorde, än mindre hur. Behe gör en poäng av att påpeka att 

figurer som Charles Darwin och Ernst Haeckel antog att cellen till sin natur var 

någonting simpelt. 39 Biokemins framsteg har dock visat att så inte är fallet, och Behe 

menar att neo-Darwinismen (den moderna evolutionära syntesen) nu måste ägna sig åt 

att förklara livets utveckling på en molekylär nivå för att vara trovärdig. Det räcker 

                                                
36 Numbers, The creationists, 391-394 
37 Barbara Carroll Forrest, Ph.D. Curriculum Vitae, < 

http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/bforrest/Forrest_ONLINE_Vitae_J
uly_07.pdf>, Hämtad 2013-01-13 

38 Michael J. Behe, Darwin’s black box. The biochemical challenge to evolution 
(1996) (New York, NY, USA 2003), 6 

39 Behe, Darwin’s black box, 24 
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inte längre med att, som Darwin, kunna presentera trovärdiga modeller för anatomiska 

företeelsers utveckling. 

Här introducerar Behe sina två viktigaste begrepp. Det första är ”icke-reducerbar 

komplexitet” (”irreducible complexity”). Författaren ger oss följande definition: 

By irreducibly complex I mean a single system of several well-matched, interactive parts 
that contribute to the basic function, wherein the removal of any one of the parts causes the 
system to effectively cease functioning. An irreducibly complex system cannot be produced 
directly […] by slight, successive modifications of a precursor system, because any 
precursor to an irreducibly complex system that is missing a part is by definition 
nonfunctional. 40 

Poängen är denna: det naturliga urvalet kan bara selektera system som fungerar och 

gör nytta för organismen, så om man kan slå fast att det finns biologiska system som 

inte har kunnat utvecklas gradvis via i sig själva fungerande mellanled så faller 

Darwins teori platt. Detta är samma invändning som Paley använder i sin 

klockliknelse, även om han riktar udden mot materialism generellt (eftersom Darwin 

inte publicerat sin teori då Paley publicerar Natural Theology), och det är den 

vanligaste invändningen från kreationismen under tiden mellan Darwin och Behe. Det 

är dessutom en av Darwin erkänd svaghet. Att Behe inte gör mycket mer än sätta nya 

ord på samma tanke är något han är ytterst medveten om, då han i sin 

begreppsutredning både redogör för några tidigare evolutionskritikers invändningar 

och citerar Darwins On the Origin of Species, där denne lägger ut texten om just detta 

problem.41  

För att exemplifiera begreppet icke-reducerbar komplexitet använder sig Behe av 

en vanlig musfälla, som i sitt grundutförande består av ett relativt litet antal delar, 

vilka alla samverkar för att uppnå syftet: att ha ihjäl en mus. Behe argumenterar för 

att en musfälla skulle vara totalt oanvändbar utan vilken som helst av delarna. Utan en 

plattform att fästa övriga delar på blir allt bara en enda röra, utan en fjäder händer noll 

och intet när musen trampar på utlösaren, osv. Det finns inga mellanting, där en eller 

                                                
40 Behe, Darwin’s black box, 39 
41 Citatet, som återfinns i Behe, Darwin’s black box, 39, lyder ”If it could be 

demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been 
formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely 
break down” (Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859), 
Reprint of the first edition (London, 1950), 162).  
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flera komponenter saknas, som successivt förbättrar förmågan att döda möss. Det är 

allt eller inget. 42 

Inte nog med det, det är dessutom så att de olika delarna måste ha vissa bestämda 

egenskaper för att fällan ska fungera. Om tillexempel plattformen är gjord i papp, om 

hammaren som slår ner på musen är för kort, eller om fjädern är för svag spelar det 

ingen roll om alla delarna finns där, funktionen kommer inte att vara tillräcklig. Detta 

antagande benämner Behe ”minimal funktion” (”minimal function”)43, vilket blir ett 

kompletterande begrepp till den icke-reducerbara komplexiteten. För att det naturliga 

urvalet ska selektera för en funktion, räcker det inte med att den gör sitt jobb, den 

måste göra det tillräckligt bra för att ge en positiv effekt. 

Efter att på detta sätt först ha öppnat Darwins svarta låda, och sedan etablerat 

förutsättningarna för att kunna följa med i hans argumentation, går Behe i bokens 

mittenavsnitt Examining the contents of the box vidare och presenterar ett antal 

exempel på icke-reducerbar komplexitet i cellens molekylära uppbyggnad. Här syns 

Behes naturvetenskapliga bakgrund och utbildning. Han beskriver insiktsfullt och 

utförligt vad han kallar för ”molekylära maskiner” (”molecular machines”) i cellen, 

deras funktion och samspel i olika processer. Likt Paley är argumentationen 

kumulativ, d.v.s. varje exempel skulle för sig självt tjäna som fullgott argument, men 

de radas på varandra i syfte att förstärka och hamra hem poängen. Till skillnad från 

Paley så ligger Behes fokus på kvalitet snarare än kvantitet. Där Paley radar exempel 

på exempel, ibland flera stycken per sida, och blandar högt och lågt, stort och smått, 

så är Behe betydligt mer konsekvent och selektiv. I fem kapitel beskriver han lika 

många olika exempel på komplexa molekylära system inom cellen. Varje kapitel är 

likadant uppbyggt, lite som ett mikrokosmos av hela boken. Behe börjar med att 

beskriva en makroföreteelse, något vi känner igen från vår värld, och konstatera den 

icke-reducerbara komplexiteten hos sagda företeelse. Sedan går han vidare och 

beskriver en molekylär process eller företeelse i cellen, på ett sätt som får läsaren att 

förstå att dessa båda skall ses som analoga med varandra. Därpå (och här är han 

betydligt modigare än Paley) tecknar han, med hänvisning till evolutionär forskning 

eller populärvetenskaplig litteratur, ett möjligt sätt på vilket det komplexa systemet 

skulle ha kunnat utvecklas gradvis. Slutligen knyter han ihop säcken genom att 

                                                
42 Behe, Darwin’s black box, 42-43 
43 Behe, Darwin’s black box, 45-46 
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bemöta evolutionsvetenskapernas argument och hävda att den utveckling som 

beskrivs inte är möjlig på grund av den icke-reducerbara komplexiteten.  

Det avslutande avsnittet What does the box tell us? inleds med en 

forskningsöversikt över molekylär evolution. Behe konstaterar krasst – och ganska 

övertygande – att den inte alls håller måttet. De rapporter och artiklar som skrivits i 

ämnet innehåller nästan uteslutande matematiska, spekulativa modeller eller målande, 

abstrakta narrativ. Förvisso spännande, och ibland även trovärdigt, men knappast 

vetenskapligt. Kvantitativa, kemiskt insiktsfulla, beräkningar av en eventuell 

successiv utveckling av dessa molekylära maskiner lyser med sin frånvaro. Likaså 

visar det sig att läroböcker i biokemi, på alla nivåer, ytterst sällan diskuterar den 

evolutionära aspekten av ämnet. Om cellens kemi varit föremål för studier under nära 

nog ett halvsekel, men dess evolution ännu inte kunnat beläggas på ett övertygande 

sätt – det verkar till och med vara så att ingen ens vågar försöka – så måste det vara så 

att den inte kan beläggas, menar Behe och presenterar sin ofrånkomliga slutsats: 

Intelligent Design. Grunden för allt liv, cellens inre molekylära system, måste på 

grund av sin komplexitet vara skapat av en intelligens, kapabel att föreställa sig ett 

slutresultat för att sedan konstruera en automatiserad mekanism för att nå fram till 

målet. Behe gör i boken inga försök att motbevisa evolution av komplexa organ eller 

diversifiering av arter till fler arter, släkten etc. Han ser ingen anledning att tvivla på 

jordens höga ålder eller att utvecklingen av livet på jorden skett på ungefär det sätt 

som fossilen och vetenskapen säger oss, men att livet från början skulle ha uppstått 

som en följd av naturliga processer menar han är omöjligt. 

Behe(och(Paley(i(förhållande(till(varandra(

Argumentation)och)polemik)

Både sättet att argumentera och slutsatsen – att en intelligens skapat livet på jorden 

- är i grunden densamma hos de båda författarna. Behes definition av icke-reducerbar 

komplexitet genljuder av Paleys ord: ” […] if the several parts had been differently 

shaped from what they are, of a different size from what they are, or placed after any 

other manner, or in any other order, than that in which they are placed, either no 

motion at all would have been carried on in the machine, or none which would have 



 URMAKARENS BUDBÄRARE  
 

   

18 

answered the use, that is now served by it.”44 Att Behe på denna punkt har mycket 

gemensamt med Paley är något han själv också tar upp i sin bok. I runda slängar fem 

sidor45 ägnas åt att konstatera att, emedan Paleys biologiska exempel inte längre håller 

måttet (om de ens gjorde det på Paleys tid), så är historien om klockan än idag en 

giltig analogi för den icke-reducerbara komplexiteten. Paleys misstag är att han 

sväller ut och lägger fokus på fel saker, som exempelvis klockans hölje eller vilket 

material kuggarna är i, vilket inte är essentiellt för klockans funktion. Det är också, 

menar Behe, denna överbyggnad som senare belackare av Paley koncentrerat sig på: 

Poor Paley. His modern opponents feel justified in assuming enormously complex starting 
points (such as a watch or a retina) if they think they can explain asimple improvement (such 
as a watch cover or curvature of the eye). No further arguments are made; no explanation is 
given for the real complexity, the irreducible complexity. The refutation of Paley’s 
overreaching is asserted to be a refutation of Paley’s main point, even by those who know 
better. 46 

Detta är även kärnan i Behes polemiska utspel, som, även om en uppsjö biologer 

och andra får sig en känga här och där, i huvudsak är riktade mot Charles Darwin och 

Richard Dawkins, känd biolog, ateist och populariserare av evolutionsvetenskapen. 

Till skillnad från Paley, vars polemik är sporadisk och bitvis oengagerad, så har 

historien gett Behe ett helt vetenskapligt etablissemang att rikta udden mot. Dawkins 

citeras flitigt av Behe, i syfte att kontrastera den förstnämndes simpla och 

lättillgängliga populärframställning av evolutionen gentemot den egna beskrivningen 

av livets grundläggande komplexitet.  

I apologize in advance for the complexity of the material, but it is inherent in the point I 
wish to make. Richard Dawkins can simplify to his heart’s content, because he wants to 
convince his readers that Darwinian evolution is ”a breeze.”[sic] In order to understand the 
barriers to evolution, however, we have to bite the bullet of complexity. 47 

I en populärvetenskaplig framställning, som Darwin’s black box är, blir detta ett 

tydligt sätt att inför läsaren ytterligare distansera sig från sina meningsmotståndare 

och framställa sig själv som mer kunnig än vad de är (att Behe i grund och botten kan 

mer än Dawkins om biokemi är dock såklart ingen överdrift). Som grädde på moset 

                                                
44 Paley, Natural Theology, 7 
45 Behe, Darwin’s black box, 211-216 
46 Behe, Darwin’s black box, 216 
47 Behe, Darwin’s black box, 48 
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använder Behe konsekvent en markering i form av annorlunda formaterad text och ett 

inledande ornament för att markera de avsnitt i boken som är extra komplicerade. 48 

Sammantaget så är Behes argumentation betydligt mer genomtänkt och skarp än 

Paleys, sannolikt dels ett resultat av att Behe är naturvetenskapligt bildad, och dels av 

att han, till skillnad mot Paley, har en enda, tydligt definierad och genomarbetad teori 

att gå i polemik mot. 

Gud?)

Att Paleys intelligenta skapare är lika med Gud råder det knappast några tvivel om. 

Men hur är det med Behe? Han skriver att ingen slutsats rörande skaparens identitet 

kan dras utifrån teorin om intelligent design49, men mycket av Behes resonemang i 

slutkapitlet Science, philosophy, religion pekar på att Gud är den rimligaste 

kandidaten. 

Why does the scientific community not greedily embrace its startling discovery? Why is the 
observation of design handled with intellectual gloves? The dilemma is that while one side 
of the elephant [en referens till en tidigare använd metafor] is labeled intelligent design, the 
other side might be labeled God. 50 

Behe har i ett tidigare resonemnag, kort sammanfattat, liknat teorin om en 

intelligent skapre vid en elefant i ett rum fullt av vetenskapsmän. Nu refererar han till 

samma liknelse när han hävdar att anledningen till att vetenskapssamhället inte vill ta 

i hans teorier är att man är rädd att skaparen eventuellt ska visa sig vara Gud. I USA, 

ett land där tanken på en övernaturlig varelse (alltså Gud) är så populär som den är 

(90% av befolkningen tror på Gud, hävdar Behe, utan referens51), borde inte detta 

vara ett problem. För det vetenskapliga etablissemanget är det dock det. Detta, menar 

Behe, beror på att materialism och evolutionsteori tillåtits gräva en imaginär 

skyttegrav mellan religion och vetenskap (han lyfter Huxley-Wilberforce-debatten 

och Scopes-rättegången som katalysatorer52). Behe lyfter fram exempel på 

vetenskapsmän, som i sin motvilja att låta övernaturliga fenomen förklara livets 

ursprung, kommer med allehanda befängda idéer som tillexempel utomjordingar eller 

                                                
48 Behe, Darwin’s black box, xii 
49 Behe, Darwin’s black box, 196-197 
50 Behe, Darwin’s black box, 233 
51 Behe, Darwin’s black box, 233 
52 Behe, Darwin’s black box, 235-236 
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tidsresenärer. 53 Om vetenskapens enda regel är att den aldrig får förklara företeelser 

med det övernaturliga, så finns det enligt Behe inget som säger att inte frenologi, 

marxism, freudianism eller för delen åderlåtning skulle vara legitima vetenskapliga 

förhållningssätt.54 

Samtidigt med dessa resonemang pekar Behe på att det trots allt finns 

vetenskapsmän som är religiösa, och nämner då, i förbifarten, att han själv är 

romersk-katolik. 55 Sammantaget blir budskapet tydligt, om än aldrig uttalat: För 

materialisten (i synnerhet ateisten), som vägrar låta något annat än observerbara 

naturliga processer tjäna som vetenskapliga förklaringar, blir intelligent design-

slutsatsen svår, ja till och med snudd på omöjlig, att förlika sig med. För den som har 

ett öppnare, mer tolerant sinne, blir det inte lika svårt. Allra minst problem möter 

dock den som, likt Behe själv, tror på Gud.  

 

Slutreflektion(

Vid 1800-talets början hade avgränsningen av naturvetenskaperna inte ägt rum 

ännu. En teolog som ville leda Guds existens i bevis kunde hävda samma 

vetenskapliga legitimitet som en anatomist eller en naturalhistoriker i frågor rörande 

livet, dess principer och dess ursprung. Att framlägga idén om en gudomlig skapare 

var heller inte vidare kontroversiellt på den här tiden, även de flesta 

naturvetenskapsmän stod i någon mening bakom en sådan tanke. William Paley skrev 

sin Natural Theology för en gudstroende, icke utbildad allmänhet, som snabbt tog till 

sig hans tankar och gjorde hans bok till en succé. Detta trots att den, då som nu, inte 

är speciellt vetenskapligt stringent. Paley representerar, i egenskap av teolog, dåtidens 

vetenskapliga etablissemang, och hans åsikt är majoritetens åsikt.  

Den som vill framföra samma idé år 1996 måste dock förhålla sig till knappt ett och 

ett halvt sekel av ny vetenskap och politiska förändringar. Den som nu vill övertyga 

om Guds existens på ett vetenskapligt vis måste anpassa paketeringen av sitt budskap 

till det rådande intellektuella klimatet. Detta lyckas Michael Behe med. Han är en 

skicklig retoriker, som genom att varva ett vardagligt språk och ett personligt anslag 

med beskrivningar på fackspråk av invecklade mekanismer lyckas få läsaren att både 
                                                
53 Behe, Darwin’s black box, 248-249 
54 Behe, Darwin’s black box, 241 
55 Behe, Darwin’s black box, 239 
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förstå hans grundläggande slutsatser och fyllas av förundran inför livets tillsynes icke-

reducerbara komplexitet. Han skriver för samma allmänhet som Paley, men lyckas 

samtidigt få texten att framstå som riktad till vetenskapssamhället. Behe rör sig 

smidigt in och ut ur naturvetenskapens sfär. Han hämtar legitimitet och tyngd inifrån, 

för att sedan vinna sympatier hos sin publik genom att, fylld av vemod och frustration, 

göra sig till utomstående betraktare av ett trångsynt etablissemang, av hävd och 

tradition oförmöget att erkänna de för honom uppenbara tecknen på en skapande 

intelligens som står att finna i naturen.  

Syftet med både ID-rörelsen och Behes bok framgår klart och tydligt av Discovery 

Institutes och Center for Science and Cultures Wedge-dokument: 

The proposition that human beings are created in the image of God is one of the bedrock 
principles on which Western civilization was built. [---] Yet a little over a century ago, this 
cardinal idea came under wholesale attack by intellectuals drawing on the discoveries of 
modern science. Debunking the traditional conceptions of both God and man, thinkers such 
as Charles Darwin, Karl Marx, and Sigmund Freud portrayed humans not as moral and 
spiritual beings, but as animals or machines […]. [---]The cultural consequences of this 
triumph of materialism were devastating. Materialists denied the existence of objective 
moral standards, claiming that environment dictates our behavior and beliefs. Such moral 
relativism was uncritically adopted by much of the social sciences, and it still undergirds 
much of modern economics, political science, psychology and sociology. Materialists also 
undermined personal responsibility by asserting that human thoughts and behaviors are 
dictated by our biology and environment. The results can be seen in modern approaches to 
criminal justice, product liability, and welfare. In the materialist scheme of things, everyone 
is a victim and no one can be held accountable for his or her actions. [---] Discovery 
Institute's Center for the Renewal of Science and Culture seeks nothing less than the 
overthrow of materialism and its cultural legacies.56 

Det Behe antyder i sitt avslutande kapitel syns här i klartext: Människor som 

Darwin, Marx och Freud har reducerat människorna till djur, till biologiska maskiner, 

helt utan ansvar och moral. Den enda räddningen är störtandet av materialismen och 

återinförandet av Gud till centrum för människans strävan och tillvaro. 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 The wedge, < http://www.scribd.com/doc/20872000/The-Discovery-Institute-s-

Wedge-Document>, hämtad 2013-01-13 
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