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TEMA LIVETS URSPRUNG

Vad är liv?

Ibland kan man möta argumentet 
att eftersom livet bevisligen upphör 
om en organism tillfogas en tillräcklig 
fysisk skada så visar det att livet kan 
förklaras som en kombination av fysik, 
kemi och vissa speciella strukturer. 
Är det verkligen så?

a God”1 -

-
rar han att det är någon som talar genom apparaten.

Kristaller av ett 
DNA-reparations-protein 

från bakterien 
Serratia marcescens.

- Struntprat, säger den skeptiske infödingskamraten. 
- Rösten måste vara ett resultat av hur de olika delarna  
 är sammansatta, och jag kan bevisa att jag har rätt!
- Hur då?
- Ge den till mig, säger han och drämmer den med all  
 kraft i en bergvägg. Rösten tystnar.
- Där ser du, konstaterar han med triumf i blicken, - Det  
 var som jag sa, rösten satt i delarna. De gick sönder och  
 rösten försvann!

-

 Analogin med livet är nog ganska uppenbar. Det är na-
turligtvis så att om man skadar en levande cell eller organism 

-

senaste halvseklet av molekylärbiologiska upptäckter gett oss en 

inne i cellernas mikrovärld.
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HELHETER
-

Helheter och sammanhang är nämligen ett kännetecken på allt 
liv vi känner till.

Livets helheter består bland annat i de många och långtgå-
-

dra. Några exempel:

• DNA bär livets information, men är beroende av ett 
hundratal olika proteiner för sin kopiering (replikation), 
däribland ett stort antal proteiner som deltar i cellens 
ständiga och livsnödvändiga korrekturläsning av DNA:t.

• Recepten på dessa och cellens alla andra tusentals 
-

na, men för att ett protein ska kunna bildas behövs det 
långt över hundra andra proteiner som bidrar på olika 
sätt under den så kallade proteinsyntesen.

• Alla dessa processer kräver energitillförsel i form av 
energibärande ATP-molekyler som bara kan tillverkas 
av speciella molekylära maskiner (ATP-syntaser) som i 
sin tur är uppbyggda av många noggrant sammansatta 
proteinmolekyler, alla med sina recept kodade i DNA.

• Alla cellens processer måste vara inneslutna i en 
cellvägg med ett cellmembran som avgränsar cellens 
kemikalier från de destruktiva vattenmolekylerna2 på 
utsidan, men som samtidigt släpper igenom näringsrika 
molekyler som cellen kan använda för att få energi och 
byggnadsmaterial till reparationer och tillväxt. Denna lo-
gistik sköts av speciella membranbundna proteiner som 
även de är kodade i DNA.

LIVETS URSPRUNG

Praktiskt taget alla cellens processer är kopplade till varandra på 
liknande sätt, och alltsammans utgör en helhet där allting måste 

-
istera.

Livet som sådant kan alltså inte lokaliseras till en särskild 
struktur eller molekyl. DNA-molekylen bär visserligen livets in-

cell som i en nyss avliden, men livet går ändå inte att återställa. 
Proteiner bygger upp alla levande varelser och ger dem deras 

-
teiner är precis lika levande som ett geléhallon. Och kan bara till-
verkas på två sätt: antingen i varandras närvaro inuti en levande 

målinriktad kemiteknik. Det är ingen orimlig gissning att båda 

ICKE-REDUCERBAR KOMPLEXITET
Alla cellens livsnödvändiga processer och strukturer utgör där-

. Ett system där var-

cellmembranet och cellen dör. Slå ut ATP-syntas-maskinen och 
-

teiner som behövs vid proteinsyntesen och cellen dör, bryt sy-

kropp och livet är slut. Och så vidare.
Begreppet (irreducible com-

hans bok .3

strukturer som uppvisar dessa egenskaper inte kan ha uppstått 

hos en mängd strukturer i levande organismer vittnar på samma 
sätt om medveten, intelligent design.

LIV ÄR DYNAMISKT

vana vid att bilar håller (någorlunda) i tiotals år och hus i hundra-
tals. Men i livets mikrovärld är verkligheten väldigt annorlunda. 
Livets strukturer är 

I en vanlig tarmbakterie är ”livslängden” 

timmar4

en knapp timma till ett par dygn. Man räknar med att DNA:t i 

skador per dygn5, varav den överväldigande merparten6 lagas av 
cellernas DNA-reparationssystem. Utan dessa system skulle det 
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Icke-reducerbar 
komplexitet

Alla livets processer är inbördes beroende av varandra. 
Saknas något ”kugghjul” i maskineriet havererar det och 
livet upphör. Man kommer därför inte närmare livets 
gåta genom att bara fokusera på enskilda detaljer – man 
måste se helheter, se livet som fungerande system.

ivets processer är inbördes beroende av varandra
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TEMA LIVETS URSPRUNG

-
stånd av nedmontering och återuppbyggnad, där tillgången på 
råvaror ständigt måste tillgodoses, där använda delar återvinns 

den icke-reducerbar – ingenting tyder på att den skulle kunna 

Det är allt eller inget, helt enkelt.
Den där dynamiken – är den livet? Troligtvis inte. Snarare 

är den att likna vid lövverkets sus en sommardag. Suset och lö-

HOMEOSTAS
Det dynamiska samspelet sker inte bara inuti de levande cel-
lerna, utan också mellan dem och deras omgivning. Levande 

handlar om hundratals – kanske tusentals – samordnade pro-

Schema som illustrerar den integrerade komplexiteten hos den så kallade ”blodlevringskaskaden”. Den är ett illustrativt exempel på ett icke-re-

frisk kropp snabbt bildas en blodlever bara på rätt ställe när det behövs och aldrig annars. Schemat på bilden kanske ser komplicerat ut, men 

som det ska, t ex om man har en medfödd defekt som gör att någon faktor saknas (t ex ”faktor VIII” eller ”faktor IX” vid de vanligare formerna av 

proppar i hjärta, hjärna eller lungor. Om bara en enstaka av de hundratals faktorerna saknas löper organismen risk att mista livet. Ett sådant 
-

tem successivt skulle ha uppkommit genom små steg under årmiljoner kräver kolossalt stark tro på naturalismens och evolutionens ”förmåga”.

mat vi äter och ser till att balansen upprätthålls. Detta kallas -

 och är en egenskap hos allt levande.

-

använder i stället ordet ”receptorer” och menar då som regel 

”budbärarmolekyl”.
-

ändring i omgivningen. Upptäckten måste dessutom leda till 
-

bit kommer sockermängden i blodet att öka och då behöver den 

leda till hudcancer, när vi skär oss på en kniv koagulerar blodet 
-

någonting som talar om vilken åtgärd som ska vidtas. Vad skulle 
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LIVETS URSPRUNG

insistera på att verkligheten är större än så. Kommer den eta-
blerade vetenskapen någonsin att komma till den punkten? Den 

LÄTTLÄST SAMMANFATTNING
förklaras med 

hjälp av kemi och fysik. Däremot kan många egenskaper hos 
livet beskrivas med hjälp av fysik och kemi.

Alla livets processer är inbördes beroende av varandra. Sak-
nas något ”kugghjul” i maskineriet slutar det fungera och livet 
upphör. Man kommer därför inte närmare livets gåta genom att 
bara titta på enskilda detaljer – man måste se helheter, se livet 
som fungerande system.

Livets system är därför ”icke-reducerbara” – allt liv vi känner 
till måste ha DNA, RNA, proteiner, energibärande molekyler och 
mycket annat inneslutet i ett rum som samtidigt är skyddat från 
omgivningen och öppet mot den under kontrollerade former. 
Sådana system kan inte ha uppkommit genom en stegvis ut-

-
ras samspel fungerar som livet kan existera. De måste därför ha 
hamnat där i ett och samma nu. Sådant kallas en skapelseakt.

Levande varelser kännetecknas också av att de är dynamiska. 
Livets molekyler nedmonteras och återmonteras ständigt under 
kontrollerade former, och det gör organismer anpassningsbara.

Även ”enkla” varelser som bakterier beter sig ”intelligent”, 
genom att de ”läser” sin omgivning och anpassar sig till den 

inbyggd hos dem och fungerar efter samma logiska principer 
som våra datorer.

Allt sammantaget visar detta att livet inte kan ha uppkommit 
genom små stegvisa förändringar, utan genom en skapelseakt 
av Gud. Den slutsatsen är möjlig att dra utan att man måste 
förstå helt vad liv är.

NOTER
1. Bokens fullständiga titel är: ”There is a God - How the World’s Most Notorious 

Atheist Changed His Mind”, HarperOne 2008, ISBN: 9780061335303
2. Det låter säkert kryptiskt att vattenmolekyler skulle vara destruktiva, men faktum

är att livets stora molekyler som DNA och proteiner är instabila i närvaro av vatten
och tenderar att falla sönder i sina beståndsdelar. Inuti celler skyddas de därför på
olika sätt från att komma i närkontakt med vatten. Vatten är alltså på samma 
gång livsnödvändigt och livsfarligt. Detsamma gäller syre, men det är en 
annan femma. 

3. Behe M. J. “Darwin’s Black Box”, The Free Press, 2006, ISBN: 9780743290319.
4. http://book.bionumbers.org/how-fast-do-rnas-and-proteins-degrade/ 

(kortare: https://krymp.nu/1f4)
5. https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_repair
6. De mutationer som undkommer reparation (storleksordningen tre per celldel

ning) ärvs vidare av nästa generation celler. De som sker i könscellerna förs vidare
till nästa generation individer. Man räknar med att det i människans fall handlar
om ett antal i storleksordningen 100 nya mutationer per generation. Med tanke
på att andelen fördelaktiga mutationer är extremt blygsamt i förhållande till de 
skadliga är detta graverande för evolutionsteorin. Enda räddningen vore ett 
ytterst effektivt naturligt urval. Ett sådant må existera i teorin, men inte i den
verkliga världen. Konsekvensen är att levande varelsers arvsmassor inte utvecklas 
utan långsamt men säkert degenererar (bryts ner). Läs mer i Sanford J.C.: Genetic
Entropy and the Mystery of the Genome, FMS Publications, 2005, ISBN 0981631614.

7. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stalinism#Kultur-_och_vetenskapspolitik

-

-

-
sar sig att bakterier beter sig häpnadsväckande ”intelligent” även 

LIVETS REGLERTEKNIK
Livet upprätthålls alltså genom en mängd sådana här ”logiska 

-

-
lad  inom reglertekniken och det som sker 
när levande celler upprätthåller sin homeostas är slående. Båda 

-

att även den här sortens reglermekanismer hos levande organis-
mer är icke-reducerbara. Den vittnar mot en planlös evolution 

-
riosa kan nämnas att blotta misstanken om att det existerade en 
analogi mellan levande organismer och intelligent konstruerade 
reglersystem ledde till att hela detta vetenskapsområde (cyber-
netik) svartlistades7

den stränga gudlösa materialism som var stalinismen grundbult.

AVSLUTNING

-

vad liv egentligen är. Även om man kan skala av levande orga-

som sådant är icke-reducerbart och vittnar om Guds oändliga 

kommer de på kant med verkligheten. Den stränga reduktionis-
-

genom en stegvis uppbyggnad av livets molekyler till en levande 
cell utan någon som helst ledning eller styrning. Den som häv-

lättrogen eller bådadera. Livets innersta väsen är ett mysterium, 
-
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