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Indledning

Af Torben Hammersholt Christensen

‘Intelligent design’ (herefter ID) er navnet på en bevægelse med mange nu-
ancer, men det som binder tilhængerne sammen er forestillingen om at na-
turen rummer organismer der fremstår med en sådan kompleksitet at der
nødvendigvis må stå en såkaldt ‘intelligent designer’ bag. Det er her en cen-
tral pointe at slutningen til den intelligente designer udelukkende udsprin-
ger af empiriske undersøgelser af den velkendte natur, og at spørgsmålet om
hvem designeren er kommer i anden række som et personligt trosvalg. Der
kan således være tale om væsener fra det ydre rum, en upersonlig åndelig
kraft, en personlig gud eller noget helt andet – det er dog ingen hemmelig-
hed at langt de fleste identificerer designeren med den kristne Gud. 

ID er blevet kritiseret fra mange sider, og flere ting fremhæves som proble-
matiske. For det første mener de fleste ID-tilhængere at der er tale om en vi-
denskabelig teori der bygger på et solidt empirisk fundament, og det har fået
kritikerne til at anklage dem for at lave en uholdbar sammenblanding af vi-
denskab og religion. For det andet rummer ID et opgør med den moderne
veletablerede evolutionsbiologi der er solidt funderet i Darwins teori om ar-
ternes udvikling. Det anerkendes i vid udstrækning at de levende organismer
har gennemgået en lang evolutionsproces, men forestillingen om at naturlig
selektion på baggrund af tilfældig genetisk variation kan forklare fremkom-
sten af komplekse biologiske organismer, anses for fejlagtig. Hermed står ID
i opposition til et stort flertal af biologer som påpeger at Darwins teori – der
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kombineret med den moderne genetik kaldes ‘neodarwinisme’ – er en af de
mest velfunderede teorier inden for deres felt, og at den fuldt ud er tilstræk-
kelig til at belyse evolutionsprocessen. For det tredje mener de fleste ID-til-
hængere at fordi de bedriver videnskab, så skal der også undervises i teorien
i skolens biologitimer som et videnskabeligt alternativ til Darwin. Det har
fået kritikerne til at anklage bevægelsen for at ville udøve religiøs mission
blandt børn der ikke er gamle nok til at gennemskue at der i virkeligheden
er tale om en pseudovidenskabelig religiøs doktrin. For det fjerde mener flere
kritikere at ID er det seneste skud på en stamme der har rødderne solidt
plantet i en fundamentalistisk kristen ideologi. Især USA har i nyere tid væ-
ret vidne til flere bevægelser der på forskellig vis har argumenteret for at uni-
verset og livet er skabt af Gud, og dette på en måde som er korrekt beskrevet
i den kristne Bibel. Dette kaldes ‘kreationisme’. Et kendetegn ved de kreati-
onistiske bevægelser i USA er at moderne evolutionsbiologi angribes for at
være en ondartet materialistisk ideologi som fordærver samfundet og under-
minerer enhver anstændig moral. Flere fremtrædende ID-tilhængere tager
eksplicit afstand fra kreationismen, men for mange kritikere er ID kreatio-
nisme i forklædning. En udspekuleret strategi der forsøger at snige kristen
skabelsestro ind ad bagvejen, og som bl.a. skal gøre det nemmere at vinde
samfundspolitisk indflydelse. Dette syn afspejler sig også i den anvendte ter-
minologi hvor ID fx kategoriseres som ‘neokreationisme’ og ‘intelligent de-
sign kreationisme’ – termer som bevægelsen ikke selv benytter. 

Igennem de sidste femten år har ID-bevægelsen for alvor etableret sig i
USA, og ovenstående emner har derfor været genstand for heftige diskussio-
ner i den amerikanske offentlighed. På det seneste har debatten om kreatio-
nisme og ID også været diskuteret i de danske medier, og som del af denne
debat arrangerede lektor dr. phil. i filosofi Søren Harnow Klausen i efteråret
2005 en foredragsrække på Folkeuniversitetet i Odense med titlen “teologi
og darwinisme”. Foruden Søren Harnow Klausen selv var bidragyderne:
professor i religionsstudier Olav Hammer, professor i filosofi David Favr-
holdt, lektor i teologi Jakob Wolf, ph.d.-studerende i filosofi Gorm Nissen
og undervisningsadjunkt i filosofi Caroline Schaffalitzky de Muckadell. Som
religionsstuderende fulgte jeg foredragsrækken og tog efterfølgende initiativ
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til at den skulle danne udgangspunkt for en antologi der ud fra forskellige
perspektiver skulle diskutere fænomenet “intelligent design”, samt inddrage
‘kreationismen’ hvor det var relevant. Motivationen var at der manglede en
grundlæggende introduktion til debatten på dansk. I processen lykkedes det
ligeledes at få lektor i biologi Jakob Christensen-Dalsgaard, professor i teo-
logi Niels Henrik Gregersen, lektor i filosofi Jens Hebor og lektor i filosofi
Jan Faye med på projektet.

Den foreliggende antologi er en debatbog hvor de enkelte kapitler er tyde-
lige partsindlæg, og de kan alle læses som selvstændige essays. Bogen er dog
struktureret på en sådan måde at der løber en vis progression gennem dens
opbygning og de emner der bliver behandlet. Således er det hensigten at det
skulle falde naturligt at læse bogen kontinuerligt fra første til sidste kapitel. 

Olav Hammer gennemgår i kapitel et overordnede træk ved kreationis-
mens idéhistorie og viser at udlægningen af Bibelens beretninger om skabel-
sen ikke har været statisk, men tværtimod gennemgået en udvikling der er
præget af dynamik og forandring. Den moderne kreationisme i det 20. år-
hundrede – som findes i flere varianter – udspringer hverken af antikkens el-
ler middelalderens tænkning, men er snarere en variant af 1700-tallets natur-
lige teologi kombineret med en ny måde at læse Bibelen på, nemlig som et
ufejlbarligt naturvidenskabeligt dokument. I USA har flere moderne krea-
tionistiske bevægelser således forfægtet at de udøver ‘skabelsesvidenskab’
(creation science) – også dem som fastholder at Jorden kun er mellem seks
og titusind år gammel. Olav Hammer beskriver hvordan fundamentalistiske
kreationister har forsøgt at få indflydelse på undervisningen i biologi i det
amerikanske skolesystem – ofte med held. Der har verseret mange retssager
på dette grundlag hvor modparten har været repræsentanter for den etable-
rede videnskab samt liberale kristne. I nyere tid står sagen ‘Edwards vs.
Aguillard’ fra 1987 som et markant skel. Det blev her forbudt i offentlige
skoler at undervise i nogen form for kreationisme eller skabelsesvidenskab da
dette går imod forfatningens lov om at der ikke må fremmes religiøse dok-
triner i offentlige institutioner. Dommen fremhævede dog at det fortsat er
muligt at undervise i ikke-religiøse og videnskabelige alternativer til darwi-
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nismen. Olav Hammer argumenterer for at ID selv er intelligent designet
med henblik på at komme igennem dette juridiske smuthul.

I kapitel to giver David Favrholdt en historisk introduktion til Charles
Darwins teori om evolution gennem naturlig selektion. Den idéhistoriske
forudsætning for evolutionstanken blev for alvor grundlagt i renæssancen
hvor fremskridt inden for astronomi, fysik, teknik og en lang række andre
felter var med til at frigøre forskningen fra den kristne dogmatik der var
fremherskende i middelalderen. Efterhånden udvikledes også geologien, og
den viste at Jorden var langt ældre end de ca. seks tusinde år som kristne tæn-
kere var kommet frem til med udgangspunkt i Bibelens beretninger. Her-
med var grundlaget lagt for forestillingen om biologisk evolution, og denne
kulminerer i et foreløbigt højdepunkt med Charles Darwins teori. Favrholdt
redegør for væsentlige begivenheder i Darwins liv, de nærmere omstændig-
heder for fremlæggelsen af hans teori samt for det væsentligste indhold af
denne. Som led i en afsluttende kritik af ID pointeres det at Darwin selv
mente at det bestemt var plausibelt at et komplekst fænomen som fx øjet
kunne være udviklet gennem naturlig selektion. Dette understøttes af en
iagttagelse af de mange tusind typer af øjne der findes i naturen. Favrholdt
understreger at senere forskning inden for fx zoologi, genetik, fysiologi og
molekylærbiologi på alle måder har bekræftet Darwins evolutionsteori.

I kapitel tre analyserer Niels Henrik Gregersen den amerikanske ID-be-
vægelse. Han argumenterer for at en dybdegående analyse af fænomenet ikke
kan blive stående ved en redegørelse for ID’s selvforståelse. Selvom fortalerne
ofte henviser til at der er tale om et videnskabeligt forskningsprogram på rent
empirisk grundlag, er der mange ting der viser at bevægelsen tydeligvis er re-
ligiøst (kristent) motiveret. ID har i den forbindelse en ideologisk kulturpo-
litisk agenda hvor målet er at udrydde en naturalistisk naturvidenskab som
menes at underminere den vestlige kulturs værdigrundlag. Flere ting forbin-
der således ID med kreationismen, men på trods af den religiøse motivation
må man dog også forholde sig til den faktiske argumentation. ID’s biologi-
ske argumenter kritiseres her på biologisk grundlag. Niels Henrik Gregersen
– der selv er teolog og tror på Gud – argumenterer endvidere for at ID også
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er et teologisk vildspor. Han gør sig til fortaler for en anden form for design:
Gud har designet verden til selvorganisering.

De to mest fremtrædende amerikanske fortalere for ID er biokemikeren
Michael Behe og William Dembski der bl.a. har en doktorgrad i matematik,
en ph.d. i filosofi og en master i teologi. I kapitel fire præsenterer og diskute-
rer Jens Hebor centrale elementer i deres argumentation. Michael Behe me-
ner at kunne påvise at der findes biokemiske systemer som er såkaldt ‘irre-
duktibelt komplekse’ (jf. irreducible complexity) og som den darwinistiske
mekanisme – naturlig selektion – ikke kan forklare. Der må stå en intelligent
designer bag. William Dembski forsøger at underbygge Behes synspunkter
ved at opstille et formelt kriterium, et såkaldt ‘forklaringsfilter’, der kan afgø-
re hvilke fænomener der er intelligent designede og hvilke der ikke er. Jens
Hebor argumenterer for at Behes og Dembskis synspunkter på mange områ-
der er idiosynkratiske, dunkle og uholdbare. Konklusionen er at ID hverken
er videnskab eller intellektuelt respektabel. Der er tale om en fyld-Gud-i-hul-
lerne strategi hvor manglende viden om biologiske fænomener på uaccepta-
bel vis transformeres til viden.

I 2004 udgav Jakob Wolf bogen Rosens råb. Intelligent design i naturen. Op-
gør med darwinismen hvilket gjorde ham til den mest markante fortaler for
ID i Danmark. I modsætning til den amerikanske ID-bevægelse mener Wolf
ikke at teorien er videnskab, og han er heller ikke fortaler for at der skal un-
dervises i den i skolens biologitimer. I bogen refererer han Michael Behes
forestilling om ‘irreduktibel kompleksitet’ og tilslutter sig på den baggrund
det synspunkt at naturen rummer fænomener der ikke kan forklares darwi-
nistisk. Dette har været udgangspunktet for at bogen har provokeret til of-
fentlig debat hvor han bl.a. har krydset klinger med flere biologer.

I kapitel fem understreger Jakob Wolf at ID hverken er udtryk for en na-
turvidenskabelig erkendelse eller en religiøs tro. ID repræsenterer en tredje
erkendeform som ligger mellem naturvidenskab og religion, en ‘fænomeno-
logisk’ erkendelse. Visse af naturens fænomener – fx synets biokemi, den
bakterielle flagel eller immunsystemet – fremtræder for en umiddelbar iagt-
tagelse som designet. Det er en erkendelse som ikke er frivillig, men ind-
finder sig spontant hos alle. Forudsætningen for dette er den ‘hermeneutiske’
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erkendeform hvor noget nyt erkendes på baggrund af noget der allerede er
erkendt. Der er en analogi mellem strukturen i det uerkendte og strukturen
i det allerede kendte. I et ur fx er der forskellige dele der er sat sammen til en
helhed som udfører en bestemt funktion, det at vise klokken. Det er vel-
kendt at menneskeskabte ting som uret er designede. Når den samme struk-
tur fremtræder i naturen – en flagel er også sammensat af dele og har som
helhed en bestemt funktion, nemlig som bevægeorgan for fx sædceller – slut-
ter vi umiddelbart og analogt til at der også her er tale om design. Wolf ar-
gumenterer for at den fænomenologiske, analoge erkendelse er primær i for-
hold til den naturvidenskabelige erkendelse som beror på en reduktion, og
han mener ligeledes at den ikke forudsætter nogen religion. Han distancerer
sig derfor fra en fundamentalistisk kreationisme. Endvidere argumenteres
der for at det ikke er muligt at begrunde en etik i den darwinistiske teori:
Hvis erkendelsen af intelligent design i naturen er en illusion, så er etikken
også en illusion.

I kapitel seks vurderer biolog Jakob Christensen-Dalsgaard det faglige ind-
hold i ID-bevægelsens argumentation. Som udgangspunkt påpeger han at
oplysningsniveauet inden for den biologiske evolutionsteori ikke er på højde
med andre naturvidenskabelige teorier. Første del af kapitlet rummer derfor
en overordnet præsentation af væsentlige aspekter ved bl.a. udviklingshisto-
rien, naturlig selektion og genetisk variation. Dette danner udgangspunkt for
en kritik af ID-bevægelsens biologiske argumentation. Her fokuseres på Mi-
chael Behe og William Dembski. Førstnævntes forestilling om ‘irreduktibel
kompleksitet’ kritiseres for at bygge på en uholdbar ahistorisk tilgang, og
sidstnævnte kritiseres for en fejlagtig brug af sandsynlighedsregning. Også Ja-
kob Wolfs brug af fænomenologisk, analog erkendelse kritiseres. Analogien
mellem menneskeskabte maskiner og biologiske systemer er yderst tvivlsom
og kan på ingen måde retfærdiggøre en slutning til en intelligent designer.
Selv gør Jakob Christensen-Dalsgaard sig til fortaler for at religion og natur-
videnskab ikke står i et modsætningsforhold, men er to forskellige måder at
beskrive virkeligheden på som supplerer hinanden. 

Er ID en videnskab? Dette spørgsmål diskuteres ud fra et videnskabs-
teoretisk perspektiv af Søren Harnow Klausen i kapitel syv. Han påpeger en
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række forhold som det er vigtigt at være opmærksom på hvis man vil indgå i
debatten på en kvalificeret og nuanceret måde. Ofte afvises ID’s videnskabe-
lighed med den begrundelse at teorien hverken kan verificeres eller falsificeres
ud fra erfaringen. Dette er dog problematisk da en stor del af den etablerede
videnskab ikke selv formår at leve op til sådanne afgrænsningskriterier. Det
er ligeledes vigtigt at være opmærksom på at den populære fremstilling af de-
batten som ‘Gud versus Darwin’ dækker over et spektrum af forskellige po-
sitioner. Der er en del forskellige måder hvorpå religiøse mennesker kan for-
holde sig til Darwin. Fx kan man som den tidligere pave Johannes Paul II
være fortaler for ‘teistisk evolution’. Her betragtes evolutionen som led i ska-
belsen, og den moderne evolutionsbiologi accepteres i vid udstrækning. Det
er også væsentligt at skelne mellem ID og kreationisme. Førstnævnte accep-
terer betydelige dele af udviklingshistorien, og der er i det hele taget væsent-
lige argumentatoriske forskelle de to imellem. Også begrebet ‘darwinisme’
dækker over en bred kam af mulige positioner og behøver ikke nødvendigvis
at blive udlagt som en ultimativ forklaring på det menneskelige liv. På dette
grundlag diskuteres det om ID og evolutionsteorien kan falsificeres, og efter-
følgende vurderes også andre kriterier for videnskabelighed. Konklusionen er
at som tingene står nu, er der ikke entydigt og klart belæg for at nægte ID
status af videnskabelig teori. Meget tyder dog på at teorien allerede er i alvor-
lig krise.

I kapitel otte beskæftiger Jan Faye sig ligeledes med spørgsmålet om ID’s
videnskabelighed. Som udgangspunkt accepterer han ikke ID-bevægelsens
skelnen mellem en ‘intelligent designer’ og Gud. Teoriens reelle grundlag er
forestillingen om en transcendent Gud, en skabende og opretholdende magt
der griber ind i naturens processer. Faye argumenterer for at dette er uforene-
ligt med en videnskabelig forklaring. Naturvidenskaben er naturalistisk og
bygger på metafysiske principper om kausal og ontologisk lukkethed hvilket
grundlæggende vil sige at et hvilket som helst fysisk fænomen alene kan for-
klares ud fra fysiske årsager i tid og rum. Principperne finder deres empiriske
begrundelse i den fysiske lov om energiens bevarelse. En teologisk forklaring
på naturlige processer er således både metafysisk overflødig og empirisk for-
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kert. Faye argumenterer endvidere imod Jakob Wolfs brug af analog erken-
delse samt gyldigheden af et kosmologisk designargument.

I kapitel ni analyserer Gorm Nissen forholdet mellem den biologiske evo-
lutionsteori og etik. Han påpeger at kreationister og tilhængere af ID har en
tendens til at se et uforeneligt modsætningsforhold mellem teorien om evo-
lution gennem naturlig selektion og det gode liv. Der argumenteres for at en
sådan forestilling bygger på en misforståelse af hvad evolutionsbiologi er.
Hvis det er den bedst tilpassede der udvælges af naturen – jf. ‘survival of the
fittest’ – så synes det at følge heraf at der er tale om en proces der vil eliminere
uegennyttig (altruistisk) adfærd og fremme selvisk adfærd. Ved nærmere ef-
tersyn viser det sig dog at naturlig selektion udmærket kan forklare den altru-
istiske adfærd i naturen da mekanismen virker på flere niveauer. Udover in-
dividuel selektion foregår der også en såkaldt ‘gruppeselektion’. En analyse af
dette forhold danner udgangspunkt for en afvisning af kreationismens og
ID’s etiske argumentation. Det er muligt at anskue den menneskelige etik
som et rent naturligt fænomen. Den moderne evolutionsbiologi er således
ikke uforenelig med det gode liv, men redegør tværtimod for de processer der
har været en nødvendig forudsætning for at gøre os til etiske væsener. Der er
tydeligvis en klar kontrast mellem dette synspunkt og den måde som Jakob
Wolf anskuer etik på i kapitel fem.

Et af de mest kontroversielle aspekter ved ID-bevægelsen er at mange af
dens fortalere aktivt arbejder for at børn i skolens biologitimer skal præsente-
res for teorien som et videnskabeligt alternativ til Darwin. I USA er det inden
for de seneste år lykkedes at få en sådan skolepolitik indført i flere stater. Det-
te har medført en del retssager, især på initiativ af bekymrede og vrede foræl-
dre og ditto videnskabsmænd. Modstanderne mener at der er tale om en re-
ligiøs doktrin, og da de offentlige amerikanske skoler ved lov skal være seku-
lære institutioner – hvilket vil sige at de ikke må fremme religiøse
synspunkter – argumenteres der for at undervisning i ID i biologitimerne er
forfatningsstridig.

Caroline Schaffalitzky diskuterer i kapitel ti om der skal undervises i krea-
tionisme og/eller ID i skolen. Da ID fremstår som det argumentatorisk set
stærkeste synspunkt af de to, får dette særlig fokus, og nogle af de argumenter
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der kan benyttes som støtte herfor analyseres. Således kan det fx fremføres at
der skal undervises i ID fordi: et demokrati skal tolerere forskellige meninger;
en dogmatisk fastholdelse af traditionelle teorier forhindrer videnskabeligt
fremskridt; synspunktet bygger på naturvidenskabelig evidens; det er en del
af metodisk lødighed at børn præsenteres neutralt for forskellige opfattelser
og derefter selv kan tage stilling; ID skaber en større ærefrygt for naturen; en-
sidig fokusering på den moderne evolutionsteori er en trussel mod både etik
og religion. Når det gælder kravet om undervisning i ID i skolen, bliver kon-
klusionen at ingen af disse argumenter holder. Det påpeges ligeledes at der
har været en uheldig tendens til ‘omvendt bevisbyrde’ i debatten. Modstan-
derne af ID har været i defensiven, men det burde omvendt være ID-tilhæn-
gerne der skulle fremføre gode argumenter for at få plads i undervisningen,
hvilket de får svært ved. Det er et nærliggende spørgsmål om man ligefrem
skal forbyde undervisning i kreationisme og ID – også i danske friskoler. Der
argumenteres for at dette ville blive for restriktivt og føre til en dogmatisk og
indskrænket undervisning. Hvad man burde gøre var at vise højt fagligt ni-
veau og nævne ID som et eksempel på dårlig videnskab, gerne med en pointe
om ideologisk præget forskning.

Til sidst en kommentar til spørgsmålet om bogens berettigelse. Det er op-
fattelsen hos nogle at ID-fortalerne skal ignoreres fordi man ved at indgå i en
diskussion med dem giver dem et skær af videnskabelighed og legitimitet som
de ikke fortjener. Jeg har en vis forståelse for denne holdning, men personligt
er jeg af den overbevisning at bevægelsens synspunkter – der allerede disku-
teres vidt og bredt i de populære medier – skal imødegås sagligt og offentligt.
Hvis det er korrekt at ID benytter tvivlsom biologisk og filosofisk argumen-
tation, er det vigtigt at en sådan ikke får lov at stå uimodsagt. Et argument er
et argument, og det skal man forholde sig til lige meget hvem der fremstiller
det og med hvilken motivation. Hvis der skal tackles må det først og frem-
mest være på bolden, ikke manden. Hvis der i tilgift er et bemærkelsesværdigt
forhold mellem argument og motivation – fx i form af en religiøs ideologi
med uacceptable samfundspolitiske målsætninger – skal dette selvfølgelig
også påpeges og fremhæves. Oplysning, oplysning og atter oplysning må være
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vejen frem, og så er jeg overbevist om at den med de bedste argumenter i sid-
ste ende vil sejre. 
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Kapitel 1

Nogle kapitler i kreationismens idéhistorie1

Af Olav Hammer

Tabernes historie?

Den belgisk-amerikanske fysiker George Sarton (1884-1956) anses ofte for
at være den som grundlagde videnskabshistorien som akademisk disciplin.
Han grundlagde et tidsskrift2, stiftede et lærd selskab3 og udgav en række bø-
ger om emnet. Som barn af sin positivistiske tid videregav han et særligt
forskningsideal til sine efterkommere. I hans øjne burde videnskabshistorien
kun fremhæve de store fremskridt, de indsigter som fører frem til nutiden.
Det irrationelle og det overtroiske er der ingen grund til at dokumentere da
det ikke udtrykker nogen historisk udvikling. Ud fra dette perspektiv ville
det være en absurditet at skrive kreationismens historie. 

Men Sarton tog fejl. Vist hører den bibelske skabelsestro til videnskabshi-
storiens tabere, men som vi skal se, har kreationismen trods det også speci-
fikke historiske og sociale forudsætninger og en historisk udviklingsproces
bag sig. Den er dynamisk og foranderlig, om end på helt andre måder end
darwinismen er det. Fremfor alt kommer denne skitse af kreationismens hi-
storie til at aflive et forenklet billede som en del læsere måske har, nemlig at

1. Kapitlet er oversat fra svensk til dansk af Torben Hammersholt Christensen.
2. Isis, 1913.
3. The History of Science Society, 1924.
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skabelsestroen er en urgammel og stagneret forestilling som har eksisteret i
samme form siden Det Gamle Testamentes tid.

Kreationismen er ikke en homogen bevægelse. Blandt kreationister findes
der alt fra overbeviste kristne fundamentalister som mener at hvert et ord i
Bibelens skabelsesberetning er sandt, til dem som opfatter naturen som re-
sultatet af et intelligent design. En så kompleks mangfoldighed af opfattelser
kan ikke indfanges i et kort bogkapitel, og endnu mindre kan de historiske
forgreninger efterfølges i detaljer. Det som følger skal derfor forstås som en
skitse, nogle holdepunkter i kreationismens udvikling.

Skabelsesberetningen i Første Mosebog (Genesis)

Den mest bogstavtro kristne kreationisme har rødder i den skabelsesmyte
som præsenteres i Første Mosebog: 

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden [---]
Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende 
væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe
under himmelhvælvingen!« Og det skete; Gud
skabte de store havdyr og alle slags levende væsener,
der rører sig og vrimler i vandet, og alle
slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. 
Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare
og talrige, og opfyld vandet i havene! Og
fuglene skal blive talrige på jorden!« Så blev 
det aften, og det blev morgen, femte dag.
Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags
levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags
vilde dyr!« Og det skete; Gud skabte alle slags
vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. 
Gud så, at det var godt.
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort
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billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde
dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« 
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede 
skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
(1 Mos 1,1.20-27)

På bare 27 vers præsenteres læseren for den velkendte historie om hvordan
Gud på seks dage frembragte hele det kosmos vi lever i for derefter at hvile
sig på den syvende dag. Historien er ekstremt kortfattet, og for den nysger-
rige læser melder der sig en række ubesvarede spørgsmål. Nogle af disse er
ganske åbenbare, og det er dem nutidens kristne kreationister typisk funde-
rer over: Hvornår skete alt dette? Hvilke dyr blev egentlig skabt den gang for
længe siden? Var det samme arter som vi kender i dag? Når der står ‘en dag’,
betyder det så samme tidsperiode som vi mennesker opfatter som et døgn?

Kristne forfattere i de første århundreder kunne bibelteksterne udenad, og
for dem var andre og mere eksotiske spørgsmål aktuelle.4 Hvis man sammen-
ligner forskellige bibelpassager, åbnes der for uforudsete og foruroligende
perspektiver. I Ordsprogenes Bog kan man læse følgende:

Hør, visdommen råber,
forstandigheden løfter sin røst. [...]
Som begyndelsen på sine handlinger 
skabte Herren mig,
som det første af sine værker dengang.
Fra evighed er jeg dannet,
fra begyndelsen, før jorden blev til.
Jeg blev født, før strømmene var til,
før der var vandrige kilder;
da bjergene endnu ikke var sat ned,

4. James Kugel, The Bible as it was, Belknap Press of Harvard University Press
1999, s. 51-64.
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forud for højene blev jeg født,
førend han skabte landjorden og markerne
og de første støvkorn i verden.
Da han grundfæstede himlen, 
var jeg der allerede.
(1 Mos 8,1.22-27)

Her fortælles det at den personificerede Visdom blev skabt før alt andet.
Hvem eller hvad er det? Og hvordan skal man forstå det faktum at Visdom-
men ikke nævnes i Første Mosebog? En del bibellæsere mente at problemet
blev løst hvis tekstpassagerne ‘I begyndelsen’ og ‘Herren skabte mig som be-
gyndelsen’ kunne bringes i harmoni med hinanden. Formentlig var ‘begyn-
delsen’ på en eller anden måde identisk med ‘Visdommen’. Måske var Vis-
dommen det redskab Gud anvendte i sin skabende akt.

Visse forfattere drog vidtrækkende konsekvenser af denne dristige seman-
tik. Sophia, det græske feminine substantiv som betyder visdom, var måske
en person i det åndelige hierarki, et væsen som var direkte ansvarligt for ska-
belsen. Hvis man således antager at Sophia spiller en aktiv og afgørende rolle,
fjerner man en af de mest centrale anstødssten i kristen teologi, det at en al-
mægtig og god Gud skulle have skabt en verden hvor der eksisterer så meget
smerte og ondskab. Skylden for dette skydes over på Sophia. En gnostisk
tekst fra ca. 150 e.v.t., Johannesapokryfen, beretter at Sophia forsøgte at
handle uden Guds tilladelse, og derfor mislykkedes hun forskrækkeligt med
sine anstrengelser:

Hun ville frembringe noget som var lig hende selv, men havde ikke Ån-
dens tilladelse [...] På grund af den ukuelige kraft som fandtes i hende,
forblev hendes tanke ikke uvirksom, og noget kom fra hende som var
ufuldstændigt og anderledes end hende selv, eftersom hun havde skabt
uden Ham. Det lignede ikke sin moder, det havde en anden skikkelse. Og
da hun så konsekvensen af sit begær, antog det skikkelse af en slange med
en løves hoved. Dets øjne var som lynende ild. Hun kastede skabningen
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fra sig, væk, så ingen af de udødelige væsener skulle få den at se, for hun
havde skabt den i uvidenhed.

Det er dette monster med løvehoved og en slanges krop, Yaldabaoth, der ef-
terfølgende skaber de dæmoner som frembringer og styrer vores mislykkede
verden. Mennesket lever i den fysisk skabte verden som i en grav. Først da
Gud sender Kristus ind i den faldne tilværelse, vækkes mennesket til den
indsigt at hun ikke hører hjemme her og at den som skabte Jorden er en falsk
Gud.5

   Moderne kreationisme vil typisk forsøge at etablere en forbindelse mellem
den smukke og velordnede natur og en intelligent skabende Gud. I teorien
ville det dog være mindst lige så plausibelt at argumentere gnostisk og mene
at den kaotiske og brutale natur bedst forklares ved at postulere en ond og
inkompetent skaber. En række politiske beslutninger karakteriserede dog
denne løsning på lidelsens problem som kættersk, og de gnostiske skrifter
blev udelukket fra den fremvoksende kristne kanon.

Et andet problem som behøvede en løsning var at visse væsener, som tyde-
ligvis udfyldte en vigtig rolle i skabelsen, overhovedet ikke nævnes i Genesis.
Adskillige passager i Bibelen taler om engle, men skabelsesberetningen har
intet at sige om dem. Igen kunne andre tekststeder give de ledetråde som be-
høvedes. Originalteksternes ord for engel – hebraisk ‘mal’ach’ og græsk ‘an-
gelos’ – betyder begge ‘sendebud’. Dermed kunne følgende passage fra Sal-
mernes Bog belyse disse mystiske væseners identitet:

Du gør vindene til dine sendebud
og den flammende ild til dine tjenere. (104:4)

Hvis englene består af vind og ild, kunne man antage at de skabtes på et tid-
ligt stadium i historien. Der fandtes forskellige teorier om præcis hvornår de

5. “The Apocryphon of John”, intr. and transl. by Frederik Wisse, i James M. Ro-
binson (red.) The Nag Hammadi Library, Leiden etc: E.J. Brill 1988, s. 104-
123. Citatet er fra s. 110.
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opstod, men man mente at det var sandsynligt at Gud skabte dem på den
første eller anden dag.

Antikke teologer konfronteredes også med det besynderlige faktum at Bi-
belen indeholder endnu en skabelsesberetning. Andet kapitel i Første Mose-
bog begynder med disse ord:

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel 
var der endnu ingen buske på jorden, og ingen 
planter var spiret frem, for Gud Herren havde 
ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen 
mennesker til at dyrke agerjorden, men en 
kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden.

Denne beretning ligner den vi har set tidligere, men der er alligevel forskel i
detaljerne. I den første skabelsesmyte skaber Gud mennesket i sit billede. I
den anden skabes mennesket af ler og får livet via Guds åndedrag. Hvis man,
som antikkens kristne, er overbevist om at alt som står i skriften er sandt, må
begge fortællinger indpasses i en fælles tolkningsramme. Teologen Origenes
formulerede i 200-tallet en af de mest spidsfindige måder at gøre det på. Han
havde en solid filosofisk skoling og havde fra Platon (ca. 428-348 f.v.t.) og
hans efterfølgere lånt tanken om at mennesket består af to forskellige dele,
en krop og en sjæl. Han mente at forløbet i Genesis kapitel 1 beretter om
sjælens ophav, mens kapitel 2 nærmere forklarer hvordan sjælen forholder
sig til kroppen. Forestillingen om at sjæl og krop opstod i to forskellige mo-
menter af skabelsen ledte Origenes frem til at formulere en kompleks teori
om hvordan sjælene blev frembragt først og siden inkarnerede i kroppe, en
teori som dog forkastedes af kirken.6

Fælles for de antikke bibelfortolkere og deres efterfølgere i middelalderen
er opfattelsen af at bibelteksten helt sikkert er sand, men at det ikke betyder

6. En fyldig redegørelse for Origenes’ opfattelse af krop og sjæl finder man hos
Anders-Christian Jacobsen, Kødets opstandelse? Mennesket og målet hos Irenæus
og Origenes. København: Anis 2002.
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at den altid skal læses bogstaveligt. Den jødiske filosof Filon af Alexandria
(20 f.v.t. – 40 e.v.t.) er overbevist om at Bibelen har et budskab som skjuler
sig bag ved den konkrete tekst. Når Gud ifølge Genesis skaber verden på seks
dage, skal det forstås billedligt. Tiden må jo være blevet skabt samtidig med
verden.7 Kristne tænkere fra Origenes’ og Augustins tid og fremefter postu-
lerer således at teksten foruden sin bogstavelige tolkning også har en allego-
risk betydning, et bagvedliggende moralsk og et mystisk indhold. Vi befin-
der os således i et tolkningsunivers som er radikalt anderledes end hos de mo-
derne fundamentalister.

Bibelens kronologi

Vi har set at senantikkens tænkere generelt reflekterede over skabelsesberet-
ningen på en markant anderledes måde end nutidens konservative kristne
gør det. Dog synes et spørgsmål at have optaget datidens bibellæsere og nu-
tidens konservative kristne lige meget. Hvornår skete det som beskrives i Ge-
nesis? Hvor gammel er verden?

Et første skridt på vejen til at besvare spørgsmålet tages af jødiske forfattere
omkring vor tidsregnings begyndelse. De forsøger at sætte skabelsen ind i en
almen historisk ramme som kan give et omtrentligt indblik i Jordens alder.
De syv dage som Gud behøvede for at skabe verden opfattes som et tegn på
at historien kan inddeles i syv ca. lige lange epoker. Hver epoke er på ca. et
årtusinde hvilket man kan slutte sig til ud fra Salmernes Bog 90,4: “Tusind
år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt.” På samme
måde som Gud skabte sit værk på syv dage består historien af syv tusindårs-
perioder.

Den jødiske forestilling om den kosmiske uge inkorporeres af kirkefaderen
Augustin (354-430) i hans kristne historieskrivning, men tidsregningen ju-
steres her til kristen tænkning. På samme måde som Gud skabte sit værk på

7. Karsten Friis-Johansen, Den europæiske filosofis historie, København: Nyt Nor-
disk Forlag Arnold Busck 1998, s. 654.
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seks dage og hvilede på den syvende, består historien af seks perioder, mens
den syvende modsvares af Kristi tusindårsrige. Næstsidste passage i Augu-
stins Om Gudsstaten forklarer:

Den første tidsalder strækker sig, præcis som den første dag, fra Adam til
syndfloden og den anden fra syndfloden til Abraham. Begge består af lige
mange generationer, nemlig ti, men er ikke lige lange. Fra Abraham til
Kristus går der, som evangelisten Matthæus beregner, tre tidsaldre på hver
fjorten generationer – en tidsalder fra Abraham til David, en fra David til
det babylonske fangenskab og en tredje fra det babylonske fangenskab til
Kristi fødsel. Tilsammen giver dette altså fem tidsaldre. Vi befinder os nu
i den sjette […] og den syvende bliver vor sabbat, som slutter, ikke med
en aften, men med Herrens dag, en ottende og evig dag, helliggjort af Kri-
sti genopstandelse som et tegn på ikke bare åndens, men også kroppens
evige hvile. (Bog 22 kapitel 30).

Dette lån fra jødedommen viser sig at blive afgørende for senere kristne for-
søg på at tolke Genesis som en bogstavelig beskrivelse af hvad der faktisk ske-
te. Fra og med tidlig middelalder gøres der forsøg på at datere skabelsesøje-
blikket mere præcist. Ved at kombinere grundmodellen med de syv tidsald-
re, de kronologier som findes i Gamle Testamente og dateringen af kendte
historiske fakta i Bibelen, kan man komme frem til et specifikt årstal. Den
britiske munk Beda (ca. 673-735) er den første som præcist daterer Jordens
alder ud fra et kristent perspektiv.8 Han beregner at skabelsen må have fun-
det sted den 8. marts år 3952 f.v.t.

Den mest kendte af alle disse førvidenskabelige kalkuler blev frembragt tu-
sind år senere af biskoppen James Ussher. I 1644 publicerede han sit værk
Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti (Det Gamle Testa-
mentes annaler, fra Jordens skabelse). Her beregner han datoen for skabelsen
ved at sammenstille indicierne i Gamle Testamente. Fra Adam til Solomon

8. Ewing Duncan Kalendern: Människans 5000-åriga kamp att rätta klockan efter
himlen. Stockholm: Wahlström & Widstrand 2000, s. 118-9.
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angiver Bibelen alle mandlige slægtleds alder, selvom Ussher måtte kæmpe
med det problem at ikke alle bibelversioner angiver samme antal år. Efter
Solomons tid og frem til Jesu fødsel fik biskoppen koordineret de bibelske
begivenheder med kendte historiske hændelser, og til sidst kom Ussher frem
til at skabelsen sandsynligvis har fundet sted ved skumringstid aftenen før
den 23. oktober år 4004 før Kristi fødsel.9

Skabelsen vidner om Gud

I Genesis skaber Gud kosmos i etaper og hvert nyt moment afsluttes med
omkvædet: “[...] og Gud så at det var godt.” I en af de gammeltestamentlige
apokryfe bøger, Visdommens Bog (11:20), forklares det videre om Gud at:
“[...] alt har du ordnet efter mål, tal og vægt.” Den som begriber hvordan den
skabte verden er indrettet vil forstå at den er produktet af en Gud som er god
og som har designet verden efter en matematisk rationel plan.

Også uden for den jødiske kontekst forekommer tanken om at hele ska-
belsen vidner om en velvillig og intelligent skabergud. I fuldt udviklet form
går ideen tilbage til Platon, men af forskellige førsokratiske fragmenter kan
man se at den har endnu ældre aner. Platon beretter i sin mytologiske dialog
Timaios om hvordan den kosmiske håndværker, Demiurgen, formede ver-
den ud af en allerede eksisterende urmaterie ved at ordne den i matematiske
proportioner. Skabelsens orden vidner om skaberens rationalitet hvilket
igen, i en tanke man ofte møder hos Platon, er en del af hans godhed.

Forestillingen om at skabelsen kan læses som et vidnesbyrd om skaberens
aktivitet finder man også tydeligt formuleret hos den romerske politiker og
forfatter Cicero (106-43 f.v.t.). I De natura deorum (Om gudernes natur)
2:34 forklarer han:

9. Om Ussher og hans kalender, se Knox R. Buick, James Ussher, Archbishop of Ar-
magh, Cardiff: University of Wales Press 1967. 
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Når du ser et solur eller et vandur, ser du at det viser tiden takket være sit
design og ikke på grund af en tilfældighed. Hvordan kan du da forestille
dig at verden som helhed savner formål og intelligens, når den omfatter
alting, både disse skabte ting og deres skabere?

Også i den kristne idéhistorie møder man forestillingen om at skabelsen er
som en bog hvori man kan læse om Guds storslåede hensigter. Et Pauluscitat
som kan tolkes i den retning er følgende fra Romerbrevet 1:19-20: “Det, man
kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for
dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelig-
hed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger.”
Den klassiske kristne formulering af argumentet om at naturens orden er et
belæg for en ordnende Gud, finder man dog først langt senere hos højmid-
delalderens mest indflydelsesrige teolog, Thomas Aquinas (ca. 1225-1274):

Vi ser at ting som savner kundskab, fx de naturlige kroppe, handler med
et bestemt formål, og det er tydeligt på grund af det faktum at de altid,
eller næsten altid, handler på samme måde og for at få det bedste resultat.
Det er altså tydeligt at de ikke opnår deres mål tilfældigt, men i overens-
stemmelse med en hensigt. Men det er åbenlyst at det som savner kund-
skab ikke kan handle målbevidst, hvis det ikke styres af nogen som har
kundskab og intelligens, på samme måde som pilen styres af bueskytten.
Derfor eksisterer der et intelligent væsen som får alle naturlige ting til at
handle med et bestemt mål, og dette væsen kalder vi Gud. (Aquinas, Sum-
ma theologiae I, 1.3)

Det Aquinas derimod ikke gør er at give eksplicitte eksempler på hvad der er
så intelligent udtænkt i planters og dyrs opbygning og levevis at det vidner
om en skabende Gud. Kort sagt, Aquinas er teolog uden mærkbar interesse
for biologi.
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Tidlig biologi

Vi har set hvordan antikkens kristne tænkere læser skabelsesberetningens de-
taljer uden at virke specielt interesserede i at ræsonnere over arternes oprin-
delse. Vi har også set hvordan forestillingen om naturens orden tages til ind-
tægt for eksistensen af en ordnende Gud, men at denne opfattelse formuleres
i en helt abstrakt form. Når man gennemgår den tidlige kristendoms speku-
lationer over skabelsen, opdager man altså at de spørgsmål som optager mo-
derne kreationister – hvordan naturen og de levende væsener opstår – spiller
en helt underordnet rolle. Antikkens og middelalderens læsere havde helt
sikkert et vist kendskab til naturen, men de bøger man konsulterede for at få
viden blev læst og anvendt på en anden måde end dagens kreationister be-
handler deres tekster.

Både Platon og Aristoteles (384-322 f.v.t.) skrev naturhistorier. Platon dis-
kuterede dyrenes oprindelse i dele af dialogen Timaios, men tydeligvis ud fra
et perspektiv som var så fremmed for senere læsere at det knap giver ekko i
litteraturen. Platon opfatter nemlig dyrenes oprindelse ud fra et ganske sær-
egent reinkarnationsperspektiv. I Timaios afsnit 49 får vi at vide at menne-
skenes forskellige utilstrækkelige sjælsevner er skyld i at de efterfølgende fø-
des som forskellige slags dyr. De som har en stræben mod højere ting, men
tror at man kan få indsigt gennem synsevnen (moderne læsere skal nok over-
sætte dette til empirisk viden) forvandles til fugle. Dyr med fire fødder er in-
karnationer af dem som ikke har nogen filosofisk indsigt overhovedet. Har
man desuden handlet dårligt, havner man i kroppen på en fisk, et skaldyr el-
ler et andet vandlevende væsen. 

Aristoteles’ naturlære er en mere empirisk og mindre spekulativ disciplin.
I en række skrifter udstikker han retningslinjerne for et naturvidenskabeligt
forskningsprogram.10 Det er dog en af idéhistoriens ejendommeligheder at
Aristoteles, som af middelalderens kristne tænkere opfattedes som et univer-

10. Bøgerne Historia animalium (Dyrenes historie), De partibus animalium (Om
dyrenes dele), De motu animalium (Om dyrenes bevægelser), De generatione
animalium (Om dyrenes forplantning) samt nogle kortere tekster som samle-
des under rubrikken Parva naturalia (Naturfilosofiske småskrifter).
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salgeni og et forbillede for al filosofisk aktivitet, ikke blev fulgt på dette
punkt.

Snarere end Platon og Aristoteles er det antikkens bud på populærviden-
skab som lægger grunden for middelalderens betragtning af naturen. Mid-
delalderens naturkundskab vidner ikke mindst om det praktiske syn man
havde på naturen. Botanisk kundskab var fx interessant for dens potentielle
anvendelighed inden for medicinen, snarere end for dens egen skyld. Urtek-
sten var den latinske oversættelse af Dioskorides’ De materia medica (Om læ-
gemidler), et opslagsværk over forskellige planters nyttige brug snarere end
en gennemgang af botanikken som systematisk disciplin.

Noget lignende gælder zoologien. Plinius den ældre (23-79 e.v.t.) skrev en
naturhistorie som mere eller mindre usystematisk samler alle mulige oplys-
ninger om blandt andet dyr. I sin helhed fungerer værket som en samling
anekdoter om alt mellem himmel og jord. Det er enormt omfattende, 37 bø-
ger, og komplette udgaver må have været en sjældenhed i middelalderens
samlinger.11 Plinius’ værk blev dog brugt som en af kilderne til en række en-
cyklopædier hvori man kunne finde information om forskellige arter af plan-
ter og dyr. Da encyklopædierne skulle dække stort set al menneskelig viden,
handlede kun mindre dele af stoffet om biologi i bred forstand. Den tyske
ærkebiskop af Mainz, Hrabanus Maurus (ca. 780-856), skrev et af de mest
udbredte af disse værker, De rerum naturis (Om tingenes natur), hvor man i
den ottende bog (af i alt 22) får basisviden om nogle forskellige dyrs udseen-
de og levemåde. Dette kombineres med forfatterens kommentarer til de ste-
der i Bibelen hvor det pågældende dyr omtales. Når Hrabanus fx vil oplyse
os om tigeren, fortæller han at den kan løbe meget hurtigt og at den hurtigt
flydende flod Tigris har fået sit navn efter den, men også at den er ondskabs-
fuld og nævnes i fjerde kapitel i Jobs Bog for at minde os om Satans list.12

Et langt mere udførligt kompendium over alt som i middelalderen var
kendt om dyrene, finder man i Physiologus, et anonymt skrift som formo-

11. Der er bevaret adskillige manuskripter af Plinius’ værk, men tilsyneladende har
kopisterne ofte kun lavet afskrifter af enkelte bøger.

12. Hrabanus Maurus’ encyklopædi findes i latinsk udgave i J.-P. Migne (red.) Pa-
trologia Latina 111:9-614, men ikke i oversættelse til noget moderne sprog. 
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dentlig er samlet mellem 200-tallet og 400-tallet e.v.t. Utallige versioner af
denne bog findes på latin og på forskellige folkesprog og i dens kølvand for-
fattes en hel litteraturgenre, bestiarierne. Det praktiske perspektiv fremkom-
mer fordi man fremhæver dyrenes symbolske og allegoriske betydninger set
ud fra et kristent perspektiv. Igen har vi at gøre med en serie usystematiske
og mere eller mindre troværdige anekdoter om både virkelige dyr og fantasi-
skabninger som enhjørninge og fugl fønix. Dyrenes levevis er for så vidt et
vidnesbyrd om en klog og velvillig Gud, men på en anden måde end i mo-
derne kreationistisk litteratur. Bestiariernes hovedopgave er at virke opbyg-
gende på læseren, dyrene er nemlig af Gud udstyret med egenskaber som skal
vække menneskets moralske sensibilitet.

En eneste middelaldertekst giver sig i kast med at opbygge en naturlære på
aristotelisk grundlag. Universalgeniet Albert Den Store (ca. 1200-1280) er
forfatter til et gigantisk værk med navnet De animalibus (Om dyrene). Bo-
gen præsenteres som en kommentar til Aristoteles, men kombinerer den
græske filosofis systematik med det for middelalderen mere typiske ønske
om at samle al viden inden for et givet felt. Her findes alt fra forklaringer på
hestens anatomi over recept mod væglus til astrologiske spekulationer base-
ret på det faktum at dyr har forskellige livslængder. Når Albert forsøger at
være systematisk og inddele naturen i håndterbare kategorier, har han svært
ved at finde et ordnende princip. Nogle steder inddeler han arterne i nær-
mest bibelske termer: de, der flyver, svømmer, går eller kryber. Andre gange
er det dyrenes grænse mod omverdenen som er grundlaget for kategorise-
ring: har de skæl, fjer eller hud.

Albert er teolog, men beskæftiger sig i meget begrænset omfang med at
sammentænke biologien og Bibelen. Enkelte gange ser man dog et argument
som dette (Bog 11, traktat 2, kapitel 3):

Vi bør betragte dyrenes former og glædes over Ham som er den håndvær-
ker der skabte dem. Færdighed i et håndværk viser sig i håndværkerens
produkter, ligesom man i billedhuggerens værk ser prøver på billedhugge-
rens færdighed. […] Derfor bør vi fordybe os i alle de forskellige dyr og
forstå at der hos dem findes en ædel og guddommelig årsag, og at intet dyr
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udstyres med sine egenskaber uden at der findes en mening og et mål der-
med.13

Albert er alene om denne form for tænkning. Efter hans død er den morali-
serende bestiariegenre igen helt enerådende i mere end tohundrede år, og
ikke førend i renæssancen tages den aristoteliske naturhistorie op igen. Ari-
stoteles’ zoologiske værk trykkes første gang i 1476 i en latinsk oversættelse
af Theodor Gaza. Gazas forord bærer et teologisk præg. Man skal studere na-
turen fordi:

Al denne [kundskab om dyrene] har (sådan som den helligste af alle for-
fattere som Gud valgte som sit instrument [dvs. Aristoteles] forklarer) det-
te formål: at vi ved at begynde med ting som kommer fra naturen kan for-
stå, beundre og dyrke den evige Gud som naturen beror på.14

Det er dog først i 1521 at man finder en egentlig kommentar til oversættel-
sen.15 Gazas udgave læses indtil da mest som en kilde til passende citat og
som inspiration til den medicinske litteratur. Filosoffen Pietro Pomponazzi
(1462-1525) er den første i en serie af kommentatorer som gennem de næste
årtier udlægger teksten. Holdningen til Aristoteles’ tekster er typisk for den
humanistiske lærdom: Det gælder om at indhente både biologisk kundskab
(hvad lærer Aristoteles os om dyrene) og filologisk (hvordan skal teksten for-
stås). Det humanistiske ideal gælder i endnu højere grad de forfattere som
kommer efter Pomponazzi. Niccolo Tomeo (1456-1531) underviser med
den græske tekst som grundlag og behandler den som et stykke litteratur
hvorfor sproget er lige så vigtigt som det naturhistoriske indhold. Teologien

13. Albertus Magnus On Animals: A Medieval Summa Zoologica, transl. and anno-
tated by Kenneth F. Kitchell Jr. & Irven Michael Resnick. Baltimore & Lon-
don: The Johns Hopkins University Press 1999, s. 889-890.

14. Citeres i Stefano Perfetti, Aristotle’s Zoology and its Renaissance Commentators
(1521-1601), Leuven: Leuven University Press, s. 14-15.

15. Perfetti op. cit., s. 3.
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derimod er bemærkelsesværdigt fraværende i næsten al denne litteratur fra
renæssancen.16

Der er en pointe med i korthed at gennemgå tre århundreder af den bio-
logihistoriske udvikling fra Albert til Pomponazzi og Tomeo. Hvis vi op-
summerer naturfilosofiens status i 1500-tallet, opdager vi dette: designargu-
mentet er velkendt og formuleres blandt andre af middelalderens centrale te-
olog, Aquinas. Men det er et designargument i helt abstrakt form som
befinder sig i en helt anden tankeverden end den langsomt fremvoksende zo-
ologi. Nogen ‘kreationistisk’ impuls til at indsamle eksempler på intelligent
design ud fra dyreverdenens mangfoldighed og variation findes endnu ikke.
Ej heller finder man i denne litteratur nogen koblinger mellem den gradvis
øgede kundskab om naturen og detaljerne i Genesis.

“Proto-kreationisme”

Den langsomt fremvoksende zoologi har i renæssancen nogle egenskaber
som gør at den er meget lidt brugbar for en kreationistisk opfattelse i moder-
ne forstand. Der savnes en tydelig forståelse for arternes særpræg og systema-
tik. Visse naturfilosoffer mener at et væsen i naturen kan forvandles til et an-
det og at dyr kan opstå spontant. Samme Pomponazzi som kommenterer
Aristoteles’ naturhistoriske skrifter bruger fx tankekraft på at forklare hvor-
dan det er muligt at en kæp kan forvandles til en slange.17 Først når de fore-
stillinger udbredes at arter fundamentalt set adskiller sig fra hinanden, at de
har bestemte pladser i naturen som helhed, at de ikke opstår ud af intet, at
de ikke gennem guddommelig indgriben mirakuløst kan forvandles til hin-
anden og at det er interessant at studere naturen på en mere systematisk og
mindre moraliserende vis end gennem bestiariernes tilfældigt samlede anek-

16. Perfetti op. cit., s. 115.
17. Petrus Pomponatius De naturalium effectuum causis sive de incantationibus (fak-

simileudgave, Hildesheim: Georg Olms, 1970), s. 82.
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doter, er det muligt at – en smule anakronistisk – tale om en slags kreation-
istisk naturvidenskab.

En ‘proto-kreationisme’ opstår i 1600-tallet og blomstrer i 1700-tallet.
Ved denne tid opererer man, især i England, med en skelnen mellem natur-
lig og åbenbaret religion. Den naturlige religion omfatter, ifølge denne måde
at ræssonere på, trossatser som fornuften kan erkende, fx at der eksisterer en
god og intelligent Gud. Den åbenbarede religion består af doktriner som for-
nuften alene ikke kan komme frem til uden at de bekræftes af en guddom-
meligt inspireret åbenbaring. At Gud er en treenighed og at Kristus er Guds
søn tilhører den åbenbarede religions domæner. Naturens orden opfattes
som et centralt element i den naturlige teologi. Flere af forgængerne på det
proto-kreationistiske område er således engelske præster.

John Ray (1627-1705) skrev en bog om Guds forsyn i naturen med den
sigende titel The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation
(1691). William Derham (1657-1735) genopliver i titelen på sin bog Artifi-
cial Clockmaker Ciceros lignelse hvor universet ses som et fantastisk urværk.
Præcis som et sindrigt ur vidner om urmagerens fantastiske håndværk, peger
naturen i retning af at der findes en slags kosmisk ingeniør som konstruerede
verden ud fra en intelligent plan. Mest kendt er denne lignelse i William Pa-
leys (1743-1805) version, her taget fra de indledende ord til hans bog Natu-
ral Theology fra 1802:

Krydsende en hede, antag at jeg stødte min fod mod en sten og blev spurgt
om hvordan stenen var kommet der; jeg ville sandsynligvis svare at så vidt
jeg vidste, havde den ligget der altid. Det ville ikke være let at få et sådant
svar til at fremstå absurd. Men antag jeg havde fundet et ur på jorden, og
der blev spurgt hvordan det var havnet der; jeg ville næppe tænke på det
svar jeg havde givet før, at så vidt jeg vidste havde det altid været der […]
når vi undersøger uret, erkender vi (hvad vi ikke kunne opdage i stenen):
At dets adskillige dele er udtænkt og sat sammen med et formål, fx at de
er således formede og tilpassede så de kan frembringe bevægelse, og at
denne bevægelse er således reguleret at dagens timer vises; at hvis de for-
skellige dele havde været formet anderledes end hvad de er, været af en an-
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den størrelse end hvad de er, eller placeret i en anden orden end den de er
placeret i, så ville enten ingen bevægelse overhovedet foregå i maskinen el-
ler ingen bevægelse som ville tjene formålet for dens nuværende brug.

Uret forudsætter en urmager. På samme måde er det med den sindrige natur.
Paley introducerer i bogens tredje kapitel en analogi som stadig er lige popu-
lær i den moderne kreationistiske litteratur. Øjet, som er en langt mere kom-
pleks mekanisme end et ur, er en påmindelse om at der må findes en designer
af kosmisk målestok: Gud.

Paleys ræsonnement viste sig fremfor alt populært blandt britiske præster.
Den lidt excentriske Jarl af Bridgewater efterlod ved sin død i 1829 en arv på
8000 pund til at bekoste udgivelsen af naturteologiske skrifter, en for denne
tid fuldstændig astronomisk sum. Otte bind udkom i 1830’erne, alle med
samme grundargument: naturen vidner om den designende kristne Guds ek-
sistens.

Det mest bemærkelsesværdige ved Paleys argument og Bridgewater-
traktaten er at de blev formuleret så sent, årtier efter at de burde have tabt
deres troværdighed. Fra et filosofisk synspunkt undermineredes analogi-
tænkningen allerede af David Hume (1711-1776) i dennes Dialogues Con-
cerning Natural Religion som blev udgivet posthumt i 1779. En relativ fri
sammenfatning af Humes mange argumenter kan fokusere på tre problemer
med designargumentet. For det første kræver analogitænkningen at man
starter med en række erfaringer. Det er kun fordi jeg tidligere har observeret
utallige håndværkere fremstille kunstfærdige ting at jeg kan drage slutningen
at det ur jeg finder foran mig også må have en menneskelig ophavsmand.
Når det gælder universet og eksistensen af en eventuel designer, forholder
det sig ganske anderledes. Jeg har jo overhovedet ingen erfaringer af andre
universer og deres ophav som jeg kan anvende til at drage slutningen at også
det univers i hvilket jeg befinder mig er opstået takket være en skabende in-
telligens. For det andet burde jeg, selvom jeg dristigt antog at mine observa-
tioner af ure var tilstrækkelig god grund til at antage at universet blev frem-
stillet og ikke opstod spontant, komme til en helt anden konklusion end Pa-
ley. Næsten alle fremstillede ting – deriblandt også det berømte ur – er blevet
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skabt takket være en masse menneskers samlede anstrengelser. Urets læder-
armbånd eksisterer takket være kvægopdrætteres, slagteres, garveres og farve-
res arbejde. Glasset bag hvilket viserne bevæger sig findes takket være en stab
af eksperter i smeltning, formning og polering af glas. Metallurger, stål-
værksarbejdere, finmekanikere og folk inden for andre professioner bidrager
med deres kompetencer. Hvis kosmos virkelig lignede et ur, burde der findes
en mangfoldighed af guder. Endelig, uanset om jeg antager at der kun findes
én Gud eller hundredvis af guder, skaber troen på en designer lige så mange
filosofiske spørgsmål som den løser. Hvis jeg postulerer at en Gud er univer-
sets årsag, rejser det straks spørgsmålet om hvem der er årsag til denne Gud.
Skal man antage at der findes en uendelig kæde af guder som har skabt hin-
anden?

Også ud fra et videnskabeligt synspunkt havde man i 1700-tallet akkumu-
leret en række konkrete problemer for den naturlige teologi som Paley gjorde
sig til talsmand for. Indicierne tydede fx på at Jorden var betydelig ældre end
6000 år, og opdagelsen af de mange fossiler pegede i retning af at hvis en
Gud skabte arterne, måtte han have gjort det for senere at udrydde dem. Her
kan vi nøjes med at konstatere at evolutionismen og Darwins teori om den
naturlige udvælgelse til sidst kuldkastede en naturopfattelse som godt nok
akkumuleredes gradvis gennem mange århundreder, men som har en relativ
kort historie som systematisk doktrin. Når den moderne kreationisme vok-
ser frem i 1900-tallet, er det altså ikke antikke og middelalderlige natur- eller
bibelopfattelser som genoplives. Vor tids kreationisme består dels af en mo-
derne version af en måde at ræsonnere på som primært hører hjemme i
1700-tallet, dels af en ny måde at læse bibeltekster på som var de et naturvi-
denskabeligt manifest.

Den moderne kreationisme opstår 

De første år efter udgivelsen af On the Origin of Species i 1859 var darwinis-
men en hedt debatteret teori, ikke mindst for dens implikationer for den tra-
ditionelle opfattelse af menneskets særstatus. Men debattens bølger lagde sig




