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BIOMIMETIK – GUDS DESIGN SOM INSPIRATION

Det är inte ovanligt att uppenbar evidens 

för design, likt bombarderbaggens för-

svarssystem, upprör många evolutionis-

anledning till upprördhet, eftersom olika 

uppfattningar och tolkningar av företeelser 

är en naturlig och nödvändig del av veten-

skaplig verksamhet.

design? En av världens mest namnkunniga evolutionsbiologer 

och kritiker av skapelse och intelligent design är Douglas J. Fu-

tuyma. I det avslutande kapitlet i sin bok Evolution (2005) med 

rubriken ”Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhäl-

let”1

universitet och högskolor) tar han upp just bombarderbaggen 

som exempel. Han skriver:

Bombarderbaggarna … har varit ett favoritexempel hos an-

hängarna av intelligent design; de påstår att dessa skalbag-

gars unika försvar med hjälp av en ”kokhet kemisk explosion” 

omöjligt skulle ha kunnat uppstå genom evolution. I verklig-

heten har många skalbaggsarter delar av bombarderbaggens 

adaptiva försvarssystem, och närbesläktade skalbaggar upp-

visar mellanformer av systemets komplexa kemiska och ana-

tomiska delar. En intressant sajt på nätet är www.talkorigins.

org/faqs/bombardier.html. Den har sammanställts av Mark 

Isaak och är en noggrant litteraturrefererad vederläggning av 

intelligent designs ståndpunkt om denna organism.

Om evolutionistisk 
kritik av bombarderbaggen 
som designexempel
Av Göran Schmidt

ANALYS AV DEN 

EVOLUTIONISTISKA KRITIKEN

1. Bombarderbaggens blandning av kemikalier är inte 

explosiv som skapelsetroende hävdar.

Kommentar: -

ploderar, men blandningen reagerar under värmeutveck-

dess proteiner och tryckskada strukturer) om inte reaktio-

nen kontrolleras. Värmeutvecklande kemikalieblandningar 

2. En stegvis evolution av bombarderbaggens 

försvarssystem från ett primitivt leddjur är inte alls 

särskilt svårt att rekonstruera.

Kommentar: Isaak gör i sin artikel en hypotetisk ”rekon-

struktion” i 15 steg av hur ett ”primitivt leddjur” kan ha 

utvecklats till en bombarderbagge. Rekonstruktionen är 

en berättelse utan annan koppling till verkligheten än att 

-

tida insektsarter. Isaak tänker inte på att många av dessa 

-

de stadium och därmed leda till att den bortselekterades av 

det naturliga urvalet. Han är vidare så upptagen med ana-

2

V DEN 

NISTISKA KRITIKEN
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TEMA

Vad återstår? Ett resonemang som till alla delar bygger på 
3 

hur en brödrost eller bil blivit till genom att stycka upp en 

tänkt monteringsprocess i en mängd lika hypotetiska små, 

-

alla de ingående komponenternas bidrag till helheten – de 

-

ker motbevisa just detta men misslyckas.

3. Nya system och funktioner behöver inte 

uppkomma ur intet, de kan i stället uppstå genom 

Kommentar: Hypotesen att organ har kan uppkomma ge-

-

exapta-

tion

från början

system bestående av ett visst minimum av komponenter.4 

4. Det är en vanlig illusion att komplexitet inte kan 

uppkomma spontant i naturen. I själva verket uppstår 

det överallt, i moln, bergformationer, snökristaller etc.

Kommentar:

-

motivering.

5. Många olika grupper av skalbaggar kan utsöndra 

kemikalier från bakkroppen och konstruktionen och 

kemikalierna varierar från släkte till släkte.

Kommentar: Här använder sig Isaak av en argumentation 

som redan Charles Darwin använde sig av när han skul-

”primitiva” (ögonpunkter hos protozoer) till det han ansåg 

det mest ”utvecklade” (däggdjursögat).6 Men samma meto-

-

strand kan ge prydliga gradvisa utvecklingsserier över hur 

livlösa, i sekvenser säger med andra ord ingenting om hur 

behov och kan objektivt sett inte säga oss någonting om det 

sätt på vilket de blev till.

6. De mönster vi ser i den levande världen (nästlade 

hierarkier av organismer) kan förklaras av evolution 

men inte av en skapelseakt.

Kommentar: Att livets olika mönster skulle harmoniera med 

så kallade homoplasier (som antas vara en konsekvens av 

”konvergent evolution”) vittnar starkt emot att livets möns-

ter skulle vara kompatibelt med evolution. Livets mönster 

-

och ”programmeringsmoduler” i många av sina skapelser 

7. Både det faktum att bombarderbaggen är ett 

rovdjur och att det har ett organ som ska avskräcka 

rovdjur motsäger att det skulle vara ett skapelseverk 

av Bibelns Gud.

Kommentar: Från och med denna punkt ger sig Isaak av 

någon anledning in på teologins och bibeltolkningens om-

råde. Att av rovdjur och rovdjursbeteenden inte tillhörde 

kapitel. Att de är en naturlig del av nuvarande ekosystem är 

lika uppenbart. Frågor som rör skillnaderna mellan jorden 

bibeltroende biologer och många andra kristna, men de 

utgör inget argument mot bombarderbaggens design.

8. Att hävda att bombarbaggen är skapad är att vädja 

till Kunskapsluckornas gud (”vi förstår inte hur det 

skulle ha gått till – alltså var det Gud som gjorde det”)

Kommentar:

inte

att vi hävdar att det måste vara skapat av Gud utan dess 
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anledningen till att vi ser en designer som den rimligaste 

-

het av att system i vår vardag undantagslöst är designade 

av intelligenta varelser.

9. Bombarderbaggens skenbara design kan förklaras 

med evolution, även teistisk sådan, men inte med 

kreationism.

Kommentar: -

-

nen på Bibeln som ett trovärdigt historiskt dokument och 

i vårt temanummer om teistisk evolution.7 Föreställningen 

direkt skapelseakt har vi redan behandlat.

10. Professionella biologer skulle vara de första att 

applådera om det skulle gå att hitta en design i natu-

ren som inte kan förklaras av evolution.8

Kommentar: Hela Isaaks artikel illustrerar osanningen i 

-

nistiska metodik som Isaak tillämpar, inklusive spontanal-

string av datorer.

SAMMANFATTNING
Somliga i den akademiska världen förefaller närmast besatta 

av en iver att försöka motbevisa evolutionskritiska argument för 

design av livet på jorden.

 Varför då, kan man undra? Indignationen uttrycker förmod-

ligen i grund och botten bara en frustration över att man fått 

sin världsbild utmanad. Man vill helt enkelt inte att Gud ska 
9 I andra fall tycks den föranledas av att man anser att 

det är fel gud som vi ger äran för alla fantastiska varelser och 

strukturer i skapelsen; man förespråkar i stället en annan gud, 

en annan sorts andlighet, men inte just Bibelns Gud.

 Kanske är det inte konstigare än så. Stridsfrågan om design 

eller inte må utkämpas på ett vetenskapligt slagfält, men har 

sin stridsledning i den andliga dimensionen. Den egentliga frå-

vem Han är – Bibelns Gud eller Evolutionens och Naturalismens 

gud. Det är nog framför allt det som gör bombarderbaggen så 

explosiv!

NOTER
1. Kapitlet kan laddas ner via https://liu.se/download/coursedocument/ 

  
 (kortare: krymp.nu/2NC). Citatet är från s. 17.
2. Med tanke på de vanligt förekommande fynden av ”miljontals år 
 gamla” till synes helt moderna insekter i bärnsten är det en 
 förväntan från Genesisredaktionen att man snart också kommer att 
 påträffa ”häpnadsväckande moderna” bombarderbaggar i sådan. Vi 
 lovar att påminna våra läsare när det sker!
3. Reduktionism är föreställningen att man kan förklara ett fenomen i 
 dess helhet genom att studera dess enskilda beståndsdelar.
4. Alla jordens organismer är till exempel beroende av system som 
 fortplantning och energiomsättning. De proteinstrukturer som 
 möjliggör detta hos dagens organismer, alla slag av bakterier 

 DNA-polymeras och ATP-syntas).
5. En textsträng som lyder 

 är precis lika komplex (osannolik) som textsträngen 
 , men den 
 senare är till skillnad från den förra  i bemärkelsen att den 
 innehåller meningsfull kodad information. Moln och bergformationer 
 må vara komplexa men det är en komplexitet som inte har någon 

 arrangemang i en bok, eller i levande varelsers DNA. Snökristallernas 
 komplexitet uttrycker naturlagarnas regelbundenheter och kan liknas  
 vid textsträngar på formen ”abababab ababab ab ababababab 
 abababababababab abab ab”

 lagbundenhet gör dem möjliga att kondensera på formen (ab)n.

 komplexa av alla ögon fanns hos trilobiterna, bland de ”första” av 
 jordens livsformer baserat på fossilens arkiv.

 adressen   
 (kortare: krymp.nu/2ND)
8. Isaaks artikel avslutas med orden: ”If a kind of design incompatible 

 than the professional biologists. As yet we haven't found such a design.”

 ”The Last Word”, 130–131, Oxford University Press, (1997):
 

 av det faktum att några av de mest intelligenta och välinformerade 

 sådant. Min gissning är att detta kosmiska auktoritetsproblem inte 
 är något sällsynt tillstånd och att det är orsaken till mycket av vår 
 tids scientism och reduktionism. En av de tendenser det ger stöd åt 

 allting som rör det mänskliga livet, inklusive det mänskliga 


