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TEMA

IKON 1:

Millers försök

Minns du Stanley Millers experiment med 
elektriska blixtar i en gasfylld glaskolv från 
din lärobok i biologi? Det här experimentet 
från 1953, som fortfarande omnämns i alla 
biologiböcker som tar upp frågan om livets 
ursprung, har under åren övertygat många 
elever om att ”vetenskapen” bevisat att livet 
på jorden har uppstått ”på egen hand” ge-
nom helt vanliga kemiska reaktioner. Det 
är en ikon som säger att livet kunde bli till 
utan Gud.

EN BREDARE BILD
Det är helt sant att det i den här sortens experiment går att 

bort” när det här området behandlas. Här är några:

-

vare sig väte, ammoniak eller metan som ingick i Millers gas-

aminosyror. Och man är lika överens om att den innehöll bety-
dande mängder syre. Problemet är att med syre i Millers gas-
blandning skulle allt ha exploderat och brunnit upp och inga 

-

syre.

 Olika aminosyror behöver som regel helt olika råvaror och 

kedjor som proteiner, DNA och RNA som livet är beroende av.

EN POLYPEPTID (PROTEIN)
-

den då innehöll väte, vattenån-
ga, metan och ammoniak – 
men inte syre – så valde Miller 

vecka kunde han visa att det 
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DE BÅDA SPEGELFORMERNA 
AV EN AMINOSYRA

Fig 3

Fig 1. Stanley Miller med 
sin försöksapparatur.

bildats små mängder av två av de aminosyror som ingår som 
länkar i de kedjor som kallas proteiner och som bygger upp allt 

-
utsättningar, och på så vis har många andra av livets kemiska 

svårigheterna att visa hur liv kan uppstå ur kemikalier, men de 

måste det ha uppstått, resonerar de. Forskare är nämligen av 
tradition väldigt obekväma med att Gud skulle kunna ha något 
med livets uppkomst att göra.

 Proteiner, DNA och 
RNA utgörs av kedjor av 
mindre molekyler. Dessa 

två varianter som är var-
andras spegelbilder (se 

-
rekommer alltid bara 
den ena. Vid experiment 
som Millers bildas alltid 
50/50-blandningar av de små molekylerna, och ur sådana är 
det omöjligt att bilda långa kedjor som bara innehåller den 
ena varianten. Medellängden på ett protein är ca 300 amino-
syrarester, så det vore som att singla slant 300 gånger och 

aldrig i verkligheten.

 Vissa av livets nödvändiga byggstenar har visat sig väldigt 

kemiteknik. Det gäller bland annat vissa beståndsdelar i RNA. 
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tvärtom.

-
menten tar de ingen hänsyn till det.

BIBLISKT PERSPEKTIV
-

-
ler som DNA, RNA och proteiner. Millers och alla liknande ex-
periment säger ingenting om den saken, man nöjer sig med att 

Vi kan också likna resultaten av de här experimenten 

hitta en eller annan sten som är regelbunden nog till att använ-
da som byggsten, som en aminosyra. Men det är en helt annan 

-
kyler som samspelar med varandra på ändamålsenliga sätt. 
Sådant händer inte.

Även om en levande varelse trots detta hade kunnat upp-
stå, så vore detta ändå otillräckligt. Den hade dessutom behövt 

-
-

av ämnen till kemisk jämvikt och utspädning, men genom att 
-

molekyler som han eller hon vill ha dem, vilket naturlagarna 
-

ingenjörskonst på en nivå som vida överstiger den samlade 
kunskapen hos vår tids kemister och ingenjörer.

-

ändå med i läroböckerna som en historisk ikon. De slutsatser 

-

här sortens experiment utgör evidens, ja rentav ett mäktigt 

till Kunskapsluckornas gud, som somliga påstår – det är att 
respektera den kemiska evidensen.

SAMMANFATTNING
 Råvarorna Stanley Miller använde sig av i sitt berömda 

experiment var inte representativa för de som forskarna tror 

fanns i jordens uratmosfär.

 Millers försök visar att molekyler som liknar livets kemiska 

byggstenar kan bildas när en intelligent kemist målmedvetet 

använder lämpliga råvaror, lämplig utrustning och skapar 

lämpliga förutsättningar.

 De molekyler som bildas vid dessa försök skiljer sig ändå på 

-

mer, genom att de saknar asymmetri.

 Det är förhållandevis lätt att tillverka många av livets 

byggstenar jämfört med att få dem att bilda de kedjor (DNA, 

RNA och proteiner) som är grundförutsättningen för liv. Det 

avancerad kemisk ingenjörskonst.

 Det saknas evidens för att kemins lagar kan förse livets 

molekylkedjor med den meningsfulla information de alltid 

bär. Livets information kan kopieras och nyanseras från en 

generation till en annan, men kan inte formuleras utan 

medveten intelligens. Miller har därmed visat oss att livet är 

omöjligt utan Gud!
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