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blir det tydligt när vi ser avbildningar av 

”Lucy” och andra så kallade homininer 

där konstnärerna anstränger sig till det 

länkar” mellan människor och apliknan-

de varelser. Helhetsintrycket kommer 

att bygga 1% på evidensen och 99% på 

göra den evolutionära berättelsen tro-

barn som besöker våra muséer.

 Men hur är det egentligen med 

den där gränslinjen mellan människor 

Svaret är nej.

1 att både kråkor och 

talgoxar besitter minst lika god intellek-

ger oss en hälsosam hint om att det är lätt 

att stirra sig blind på de anatomiska lik-

heterna mellan schimpanserna och oss. 

lättare att inse hur unika vi människor är 

i skapelsen.

 Man kan naturligtvis undra var-

har samma urmormor som de?

gjorde det? För att sätta vår tro på hans 
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VAD ÄR DÅ EN 
människa?

Ur ett rent kemiskt-biologiskt perspek-

-

heter mellan människor och djur.

 Ur ett andligt perspektiv kan vi 

Gud utrustade till att råda över världen, 

-

ha ett visst mått av intelligens, men råda 

över världen – nej det inser var och en 

inte skulle vara möjligt.

kunde varit önskvärt ur miljösynpunkt 

-

-
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Eller kanske var det tvunget att 

någon varelse skulle vara mest lik männ-

grisen hade varit det djur som liknade 

av vårt släktskap med dem, men trynen 

som gradvis utvecklades mot näsor och 

knorrar som successivt tillbakabildad-

es i takt med att de utvecklade grisarna 

reste sig alltmer upp på bakbenen.2

om att vi, trots vår höga ställning i Guds 

skapelse, ska inse att vi trots allt är död-

liga varelser av kött och blod, som inte 

-

turen hänsynslöst?

Hur det än må vara med den saken 

är en biblisk syn på människan att hon 

skapades ”nästan till ett gudaväsen" (Ps 

vad som är rätt, gott och sant, men sam-

-

Bibeln är som alltid relevant. Vi är 

/Redaktionen

NOTER
1. Se https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kor

pen-lika-smart-som-schimpansen

(kortare: krymp.nu/2uL) och 
https://www.lu.se/article/talgoxars-impulskon

troll-i-niva-med-schimpansernas

(kortare: krymp.nu/2uM)
2 Faktum är att en fossil gristand tjänstgjort som 

en förmodad länk i människans evolution. Den 
tolkades som tillhörande en apmänniska med 
namnet Hesperopithecus (ungefär: ”förhopp
ningsvis en apa”). Men förhoppningen kom så 
småningom på skam den gången.
Det hör till saken att grisar har en rad både
 anatomiska och genetiska likheter med    
människan som gör att vi kan testa läkemedel på 
dem och exempelvis transplantera hjärtklaffar 
från grishjärtan till mänskliga hjärtan. Men de
likheterna anses inte bero på nära släktskap, 
utan så kallad ”konvergent evolution”, d v s 
”det-bara-råkade-bli-samma-för-att-miljön-var-
samma.
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"Och Herren Gud formade män-
niskan av stoft från jorden och 
blåste in livsande i hennes näsa. Så 
blev människan en levande själ."

JÖ
R

G
E

N
 LU

N
D

IN


