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FöRoRd

Bevisen för evolutionen blir fler för varje dag och har aldrig varit 
starkare. Samtidigt är paradoxalt nog också det okunniga motstån-
det starkare än jag kan minnas att det varit tidigare. Denna bok är 
min personliga sammanfattning av bevisen för att ”teorin” om evo-
lutionen är lika ovedersägliga som några andra i naturvetenskapen.

Det är inte den första bok jag har skrivit om evolutionen, och 
jag måste förklara vad som är nytt med den. Den kan sägas vara 
min felande länk. Den själviska genen och The Extended Phenotype 
framställde den välbekanta teorin om det naturliga urvalet på ett 
ovanligt sätt, men de diskuterade inte bevisen för själva evolutio-
nen. Jag skrev sedan en serie på tre böcker som var och en på sitt 
sätt ville identifiera och bryta ner hindren för teorins trovärdighet. 
Dessa böcker, The Blind Watchmaker, River Out of Eden och (min 
egen favorit av de tre) Climbing Mount Improbable, besvarade frå-
gor som: ”Vad är det för mening med ett halvt öga?”, ”Vad har man 
för nytta av en halv vinge?”, ”Hur kan det naturliga urvalet fungera 
med tanke på att de flesta mutationer har negativa effekter?” och 
”Motsäger inte det naturliga urvalet termodynamikens andra lag?” 
Böckerna röjde visserligen snubbelstenar ur vägen men innehöll 
inte själva bevisningen för att evolutionen är ett faktum. Min om-
fångsrikaste bok, The Ancestor’s Tale, lade fram livets historia i dess 
helhet i form av ett slags förfädersdyrkande chauceriansk pilgrims-
färd, bakåt i tiden, men även den utgick ifrån att evolutionen är ett 
faktum.

Vid en tillbakablick insåg jag att jag inte uttryckligen hade pre-
senterat bevisen för själva evolutionen. År 2009, 200 år efter Dar-
wins födelse och 150 år sedan Om arternas uppkomst kom ut, ver-
kade vara en lämplig tidpunkt att göra det, och under samma år har 
några utomordentliga verk publicerats, framför allt Jerry Coynes 
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Why Evolution is True. Min starkt berömmande recension av den i 
Times Literary Supplement finns på http://richarddawkins.net/artic-
le,3594, Heat-the-Hornet,Richard-Dawkins.

Jag har fått hjälp av många på olika sätt: Michael Yudkin, Rich-
ard Lenski, George Oster, Caroline Pond, Henri D. Grissino-May-
er, Jonathan Hodgkin, Matt Ridley, Peter Holland, Walter Joyce, 
Yan Wong, Will Atkinson, Latha Menon, Christopher Graham, 
Paula Kirby, Lisa Bauer, Owen Selly, Victor Flynn, Karen Owens, 
John Endler, Iain Douglas-Hamilton, Sheila Lee, Phil Lord, Chris-
tine DeBlase och Rand Russell. Sally Gaminara och Hilary Red-
mon och deras medhjälpare i respektive Storbritannien och USA 
har varit underbart stödjande och kompetenta. Vid tre tillfällen 
medan boken gick igenom slutstadierna i produktionen rapporte-
rades spännande nya upptäckter i den vetenskapliga litteraturen. 
Varje gång frågade jag försynt om jag fick bryta den fastlagda och 
komplicerade publiceringsprocessen så att jag kunde ta med det 
nya rönet. Långt ifrån att muttra över sådana störningar i sista mi-
nuten, som alla normala förläggare skulle göra, tog Sally och Hilary 
vid alla tre tillfällena emot förslaget med glad entusiasm och för-
flyttade berg för att det skulle kunna ordnas. Gillian Somerscales 
var lika ivrig och hjälpsam. Hon redigerade texten med boksynt in-
telligens och känslighet.

Min hustru Lalla Ward har än en gång stött mig med osviklig 
uppmuntran, värdefulla stilistiska påpekanden och karakteristiskt 
stilfulla förslag. Jag inledde arbetet under mina sista månader på 
den professur som bär Charles Simonyis namn och fullbordade det 
efter pensioneringen. Då jag nu avgår från professuren, fjorton år 
och sju böcker efter mitt skickelsedigra första möte med Charles, 
vill jag än en gång understryka hur tacksam jag är och hur varmt 
jag uppskattar honom. Lalla instämmer i min förhoppning om att 
vår vänskap ska vara länge än.

Sa_gick_det_till.ORIG.indd   10 09-12-04   15.13.09



1

BARA en teoRi?

Sa_gick_det_till.ORIG.indd   11 09-12-04   15.13.09



13

Tänk dig att du undervisar i Roms historia och latin och vill dela 
med dig av din entusiasm för antikens värld – för Ovidius elegier 
och Horatius oden, den latinska grammatikens sparsamma smidig-
het så som den demonstreras i Ciceros retorik, de puniska krigens 
strategiska finesser, Julius Caesars härförarkonst och de senare kej-
sarnas vällustiga excesser. Det är ett stort projekt som kräver tid, 
koncentration, hängivenhet. Men din dyrbara tid naggas ständigt i 
kanten och klassens uppmärksamhet skingras av en gormande, 
obildad skock som med starkt politiskt och i synnerhet finansiellt 
stöd oförtröttligt rusar omkring och försöker intala dina stackars 
elever att romarna aldrig har funnits. Inte romarriket heller. Hela 
världen kom till för några generationer sedan. Spanska, italienska, 
franska, portugisiska, katalanska, provensalska, rätoromanska – alla 
dessa språk och de dialekter de uppstått ur växte fram spontant och 
separat och har ingenting med någon föregångare som latinet att 
göra. I stället för att helt gå in för det ädla kallet att undervisa om 
den klassiska världen måste du ägna tid och kraft åt att kämpa mot 
påståendet att romarna aldrig har funnits, ett försvar mot en upp-
visning av okunnig fördomsfullhet som du skulle gråta åt om du 
inte vore för upptagen med att slåss mot den.

Om min liknelse med latinläraren ter sig för främmande ska jag 
ge ett mer realistiskt exempel. Tänk dig att du undervisar i modern 
historia och att dina lektioner om 1900-talets Europa bojkottas, 
häcklas eller på annat sätt störs av välorganiserade, välfinansierade 
och politiskt starka grupper som förnekar Förintelsen. Till skillnad 
från mina hypotetiska Romförnekare finns det verkligen Förintelse-
förnekare. De är högljudda, ytligt trovärdiga och skickliga på att 
verka kunniga och insatta. De stöds av presidenten i minst en för 
närvarande mäktig stat och bland dem ingår minst en biskop i den 
romersk-katolska kyrkan. Tänk dig att du som lärare i europeisk 
historia ständigt konfronteras med stridslystna krav på att ”ifråga-
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sätta” det du vet är sanning och ägna ”lika mycket tid” åt ”den alter-
nativa teorin” att Förintelsen aldrig har ägt rum utan är ett påhitt 
av en svärm sionistiska lögnare. Intellektuella som rättar sig efter 
det relativistiska modet faller in i kören och understryker att det 
inte finns någon absolut sanning. Om Förintelsen inträffade eller ej 
är en fråga om personlig uppfattning; alla synpunkter är lika giltiga 
och bör åtnjuta lika stor ”respekt”.

Många lärare i naturvetenskapliga ämnen befinner sig i dag i en 
lika svår situation. När de försöker hävda biologins centrala och 
styrande princip, när de placerar in den levande världen i dess his-
toriska sammanhang, det vill säga evolutionen, när de utforskar 
och klarlägger livets själva natur, blir de hindrade och trakasserade, 
hotade och angripna, och de kan till och med förlora sitt arbete. 
Deras tid ödslas bort. De får vara beredda på hotfulla brev från för-
äldrar och stå ut med hjärntvättade barns sarkastiska flin och upp-
nosiga miner. De förses med läroböcker godkända av staten där or-
den ”evolution” eller ”utvecklingslära” är systematiskt utraderade 
eller censurerade till ”förändring över tiden”. Förr avskrev vi sådant 
som enbart en speciellt amerikansk företeelse som var något att 
skratta åt. Men nu står lärare i Storbritannien och resten av Europa 
inför samma problem, delvis till följd av amerikanskt inflytande 
men i högre grad på grund av den tilltagande islamiska närvaron i 
klassrummen, underblåst av det officiella engagemanget i ”multi-
kulturalism” och rädslan för att uppfattas som rasist.

Det sägs ofta, och med all rätt, att prästerskapets och teologer-
nas högre skikt inte har några svårigheter med evolutionen och att 
de i många fall aktivt stöder naturvetarna i detta avseende. Det vet 
jag själv efter den angenäma upplevelsen att samarbeta med den 
dåvarande biskopen av Oxford, nu lord Harries, vid två separata 
tillfällen. År 2004 skrev vi en gemensam artikel i Sunday Times som 
slutade med följande ord: ”Numera finns ingenting att debattera. 
Evolutionen är ett faktum och ur kristet perspektiv ett av Guds för-
nämsta verk.” Den sista meningen var skriven av Richard Harries, 
men vi var överens om allt det andra i vår artikel. Två år tidigare 
hade biskop Harries och jag tagit initiativet till ett öppet brev till 
den dåvarande premiärministern Tony Blair, som lydde så här:

Sa_gick_det_till.ORIG.indd   14 09-12-04   15.13.09



15

BARA en teoRi?

Herr premiärminister!
Vi, en samling vetenskapsmän och biskopar, skriver för att ut-
trycka vår oro över undervisningen i naturvetenskap vid Emma-
nuel City Technology College i Gateshead.

Evolutionen är en vetenskaplig teori med stor förklaringskraft 
och reder ut en lång rad fenomen i många discipliner. Den kan 
förfinas, bekräftas och även radikalt förändras av noggrant studi-
um av bevismaterialet. Till skillnad från vad talesmän för Emma-
nuel City Technology College hävdar är den ingen ”trosinställ-
ning” i samma kategori som Bibelns skapelseberättelse, som har en 
annan funktion och ett annat syfte. 

Frågan går längre än till vad som för närvarande lärs ut i en 
viss skola. Det råder en tilltagande oro för vad som kommer att 
läras ut och hur det kommer att läras ut i den nya generationen 
av tilltänkta konfessionella skolor. Vi anser att läroplanerna i så-
dana skolor, liksom den i Emmanuel City Technical College, 
måste övervakas strängt för att de respektive disciplinerna natur-
vetenskap och religionskunskap skall respekteras på vederbörligt 
sätt.

Högaktningsfullt
Richard Harries, biskop av Oxford
Sir David Attenborough, medlem av Royal Society
Christopher Herbert, biskop av St Albans
Lord May of Oxford, ordförande i Royal Society
John Enderby, professor, medlem av Royal Society, sekreterare för 
fysik i Royal Society
John Oliver, biskop av Hereford
Mark Santer, biskop av Birmingham
Neil Chalmers, chef för Natural History Museum
Thomas Butler, biskop av Southwark
Sir Martin Rees, medlem av Royal Society, hovastronom
Kenneth Stevenson, biskop, Portsmouths anglikanska stift
Patrick Bateson, professor, medlem av Royal Society, sekreterare 
för biologi i Royal Society
Crispian Hollis, biskop, Portsmouths romersk-katolska stift
Sir Richard Southwood, medlem av Royal Society, före detta se-
kreterare för biologi i Royal Society
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Sir Francis Graham-Smith, medlem av Royal Society, före detta se-
kreterare för fysik i Royal Society
Richard Dawkins, professor, medlem av Royal Society

Biskop Harries och jag organiserade detta brev i all hast. Så vitt jag 
minns fick vi underskrifter av alla som vi hade vänt oss till. Varken 
naturvetare eller biskopar kom med några protester.

Ärkebiskopen av Canterbury har inga invändningar mot evolu-
tionen och inte påven heller (med undantag för lite vacklande hit 
och dit om den exakta paleontologiska tidpunkt då människosjälen 
injicerades), i likhet med teologiprofessorer och bildade präster. 
Den här boken handlar om de positiva bevisen för att evolutionen 
är ett faktum. Den är inte avsedd som en religionsfientlig bok. En 
sådan har jag skrivit tidigare, och den tröjan tar jag inte på mig här. 
Biskopar och teologer som granskat bevisen för evolutionen har 
gett upp kampen mot den. Somliga gör det kanske motvilligt, 
andra, som Richard Harries, gör det entusiastiskt, och alla utom de 
mest beklämmande okunniga måste acceptera evolutionens fak-
tum. De tror att Gud hade ett finger med i startprocessen och att 
han inte släppte taget utan styrde det hela även i fortsättningen. De 
tror att Gud vevade i gång universum och högtidlighöll dess födelse 
med en harmonisk serie lagar och fysiska konstanter som skulle fyl-
la något outgrundligt syfte, där vi till sist fick spela en roll. Men 
tänkande och rationella personer i kyrkans tjänst accepterar bevi-
sen för evolutionen, i en del fall med tvekan, i andra med glädje.

Vad vi inte får göra är att slentrianmässigt utgå ifrån att menig-
heterna accepterar utvecklingsläran bara för att biskopar och bilda-
de präster gör det. Som jag dokumenterar i appendix finns det ty-
värr rikliga tecken på motsatsen i opinionsmätningarna. Mer än 40 
procent av alla amerikaner förnekar att människan har utvecklats 
ur andra däggdjur och tror att vi – och underförstått allt liv – har 
skapats av Gud under de senaste 10 000 åren. Siffran är inte riktigt 
lika hög i Storbritannien men ändå oroande hög. Och den borde 
vara lika oroande för de religiösa samfunden som för naturvetarna. 
Den här boken är nödvändig. Jag kommer att använda ordet ”his-
torieförnekare” om dem som förnekar evolutionen, som tror att 
världens ålder mäts i tusentals i stället för i tusentals miljoner år och 
som tror att människor levde samtidigt med dinosaurierna – jag 
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upprepar att de utgör mer än 40 procent av USA:s befolkning. 
Motsvarande siffra är högre i vissa länder, lägre i andra, men 40 
procent är ett trovärdigt genomsnitt och då och då kommer jag att 
hänvisa till historieförnekarna som ”40-procentarna”.

För att återgå till de upplysta biskoparna och teologerna vore det 
bra om de lade ner lite mer möda på att bekämpa det antivetenskap-
liga struntprat som de djupt beklagar. Många präster håller med om 
att utvecklingsläran är sann och att Adam och Eva aldrig har fun-
nits, men alldeles för många går utan betänkligheter upp i predik-
stolen och hämtar någon moralisk eller teologisk poäng ur berättel-
sen om Adam och Eva utan att en enda gång nämna att paret aldrig 
har existerat! Om de ställs mot väggen hävdar de att de bara har av-
sett resonemanget ”symboliskt”, kanske något som har med ”arvsyn-
den” att göra, eller med oskuldens dygd. De tillägger kanske sardo-
niskt att inga människor är så enfaldiga att de fattar deras uttalan-
den bokstavligt. Men är det verkligen så? Hur ska den som sitter i 
kyrkbänken, eller ligger på knä på bönemattan, veta vilka delar av 
de heliga skrifterna som ska fattas bokstavligt och vilka som ska fat-
tas symboliskt? Är det verkligen så lätt för en kyrkobesökare med ru-
dimentär skolgång bakom sig att gissa sig till det? I alldeles för många 
fall är svaret helt klart nej, och alla kan ursäktas för att de inte vet 
vad de ska tro. Den som inte tror mig kan titta i appendix.

”Jag vidhåller att det bara är en teori.”
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Tänk på saken, biskopen. Var försiktig, kyrkoherden. Ni leker 
med dynamit och mixtrar med en felsyn som ligger på lur – rentav 
alldeles säkert uppstår om den inte hejdas. Borde ni inte vara mer 
noga när ni talar offentligt så att ett ja är ett ja och ett nej ett nej? 
Borde ni inte göra allt ni kan för att motarbeta vad som redan är en 
utomordentligt spridd folklig missuppfattning och ge aktivt och 
entusiastiskt stöd åt forskare och lärare i naturvetenskap, för att ni 
själva inte ska hamna i förtappelse?

Historieförnekarna själva hör till dem som jag försöker nå i den 
här boken, men än viktigare är att jag hoppas kunna rusta dem som 
inte är historieförnekare men känner några – kanske medlemmar 
av deras egen familj eller samfund – och inte har de rätta argumen-
ten till hands för att leda sitt resonemang i bevis.

Evolutionen är ett faktum. Evolutionen är ett faktum bortom 
allt rimligt tvivel, bortom seriöst tvivel, bortom sunt, informerat, 
intelligent tvivel, bortom allt tvivel. Bevisen för den är minst lika 
starka som bevisen för Förintelsen, även om vi räknar med ögon-
vittnena till Förintelsen. Det är rena rama sanningen att vi är gans-
ka nära släkt med schimpansen, lite mer avlägset släkt med mar-
kattan, ännu lite mer avlägset släkt med jordsvinet och sjökon, 
ännu mer avlägset släkt med bananen och kålroten … vi kan fort-
sätta hur länge som helst. Det hade inte behövt vara sant. Det är 
inte självklart, tautologiskt, uppenbart sant, och det fanns en tid 
när de flesta, även bildade människor, trodde att det inte var sant. 
Det behövde inte vara sant, men det är sant. Det vet vi därför att 
det stöds av en stigande flod av bevis. Ingen respekterad naturveta-
re motsäger det och inga opartiska läsare kommer att tvivla på det 
när de har läst ut boken.

Varför talar vi då om ”Darwins utvecklingsteori” och ger falsk 
tröst åt kreationisterna – historieförnekarna, 40-procentarna – som 
anser att ordet ”teori” är en eftergift som lägger någon sorts gåva el-
ler seger i händerna på dem?

vAd äR en teoRi? vAd äR ett FAktuM?

Vi ska se efter vad som menas med ”teori”. Oxford English Dictio-
nary ger två definitioner:
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Teori betydelse 1: En grupp antaganden eller ett system av idéer 
som ges som förklaring eller orsak till ett antal fakta eller fenomen; 
en hypotes som har bekräftats eller fastställts genom observationer 
eller experiment och framlagts eller har accepterats som förklaring 
till kända fakta; ett uttalande av vad som betraktas som allmänna 
regler, principer eller orsaker till något känt eller iakttaget.
Teori betydelse 2: En hypotes som föreslås som förklaring; följ-
aktligen enbart en hypotes, spekulation, gissning; en idé eller 
grupp av idéer om något; en personlig synpunkt eller uppfattning.

Det är uppenbart att de båda betydelserna är helt olika. Och det 
kortfattade svaret på min fråga om evolutionsteorin är att forskarna 
använder ordet i betydelse 1, medan kreationisterna föredrar bety-
delse 2 – kanske av illvilja, kanske i god tro. Ett gott exempel på be-
tydelse 1 är den heliocentriska teorin om solsystemet, teorin att jor-
den och de övriga planeterna kretsar runt solen. Evolutionen stäm-
mer perfekt med betydelse 1. Darwins evolutionsteori är i högsta 
grad ”en grupp antaganden eller ett system av idéer som ges som 
förklaring eller orsak till ett antal fakta eller fenomen”. Den förkla-
rar verkligen mängder av ”fakta eller fenomen”. Den är en hypotes 
som har ”bekräftats eller fastställts genom observationer eller expe-
riment” och är sålunda ”ett uttalande av vad som betraktas som all-
männa regler, principer eller orsaker till något känt eller iakttaget”. 
Den är sannerligen något helt annat än en teori i betydelsen hypo-
tes, spekulation, gissning, alltså 2. Naturvetare och kreationister 
ger helt olika innebörd åt ordet teori. 

Vad angår påståendet att evolutionen aldrig har ”bevisats” vill 
jag påpeka att bevis är ett begrepp som forskarna har lärt sig att vara 
mycket försiktiga med. Inflytelserika filosofer framhåller att vi inte 
kan bevisa något i naturvetenskapen. Matematikerna kan bevisa sa-
ker och ting – enligt en strikt uppfattning är de ensamma om att 
kunna göra det – men naturvetarna får nöja sig med att inte kunna 
motbevisa det ena och det andra, samtidigt som de framhåller hur 
ivrigt de har försökt. Inte ens den oomstridda teorin att månen är 
mindre än solen kan bevisas så att en viss sorts filosofer blir nöjda, 
på samma sätt som till exempel det pytagoreiska teoremet kan bevi-
sas. Men väldiga mängder indicier stöder den så starkt att alla utom 
pedanter tycker att det är löjligt att förvägra den teorin status som 
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”faktum”. Detsamma gäller evolutionen. Den är ett faktum i sam-
ma mening som att det är ett faktum att Paris ligger på norra halv-
klotet. Vissa teorier ligger bortom allt förnuftigt tvivel, och då kal-
lar vi dem fakta. Ju mer energiskt och grundligt man försöker mot-
bevisa en teori och den överlever attacken, desto närmare kommer 
den det som sunda förnuftet utan vidare kallar för ett faktum. 

Jag skulle kunna fortsätta att tala om teori i betydelse 1 och 2, 
men ord är bättre än siffror. Vi har redan ett bra ord för teori i bety-
delse 2: hypotes. Alla vet att en hypotes är en preliminär idé som 
väntar på att bekräftas (eller falsifieras) och det är just denna preli-
minära karaktär som utvecklingsläran nu har avskuddat sig, även 
om den alltjämt tyngdes av den på Darwins tid. Teori i betydelse 1 
är svårare. Det vore trevligt att rätt och slätt kunna fortsätta att an-
vända ”teori”, som om betydelse 2 inte fanns. Det finns goda argu-
ment för att betydelse 2 inte borde finnas alls, eftersom den är för-
villande och onödig och vi redan har ordet ”hypotes”. Tyvärr är be-
tydelse 2 i gängse bruk och vi kan inte rätt och slätt förbjuda den. 
Därför ämnar jag ta mig den stora men, hoppas jag, ursäktliga fri-
heten att av matematikerna låna ordet ”teorem” för betydelse 1. 
Det är egentligen fel, som vi kommer att se, men jag anser att ris-
ken för förväxling övervägs av fördelarna. Låt mig först förklara hur 
ordet teorem (eller sats) används i strikt matematisk bemärkelse, 
samtidigt som jag klarlägger mitt tidigare påstående om att det 
strängt taget endast är matematiker som kan bevisa något. (Advo-
katerna kan det inte, trots välavlönade pretentioner.)

 För en matematiker är ett bevis en logisk demonstration av att 
en slutsats nödvändigtvis följer av axiom som är antagna. Pytagoras 
sats är nödvändigtvis sann, men endast under förutsättning att vi 
antar euklidiska axiom, till exempel axiomet att parallella räta linjer 
aldrig möts. Man kastar bara bort tid om man mäter tusentals rät-
vinkliga trianglar i jakten på en som falsifierar Pytagoras sats. Pyta-
goras lärjungar bevisade det, vem som helst kan arbeta sig igenom 
beviset, det är helt enkelt sant och så är det inte mer med det. Mate-
matikerna använder bevis för att skilja mellan ett antagande och ett 
”teorem”, som ytligt liknar vår distinktion mellan innebörd 1 och 2 
av ”teori”. Ett antagande är en sats som ser sann ut men inte har be-
visats. Den blir ett teorem när den har bevisats. Ett berömt exempel 
är Goldbachs antagande, som säger att varje jämnt tal från och med 
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4 kan skrivas som en summa av två primtal. Matematikerna har 
misslyckats med att motbevisa det för alla jämna tal upp till 300 tu-
sen miljoner miljoner miljoner, och sunda förnuftet skulle utan vi-
dare kalla det för Goldbachs faktum. Men det har aldrig bevisats, 
trots att lukrativa pris har utlysts för den prestationen, och mate-
matikerna vägrar med rätta att placera det på den piedestal som är 
reserverad för teorem. Om någon någonsin hittar ett bevis kommer 
Goldbachs antagande att befordras till Goldbachs teorem, eller 
kanske NN:s teorem där NN står för den finurlige matematiker 
som kommer på beviset.

Carl Sagan gjorde sarkastiskt bruk av Goldbachs antagande i sitt 
svar till människor som säger sig ha blivit bortförda av utomjor-
dingar.

Det händer att jag får brev från någon som står i ”kontakt” med ut-
omjordingar. Jag erbjuds chansen att ”ställa vilka frågor som helst”. 
Därför har jag gjort i ordning en liten frågelista. Som alla vet är ut-
omjordingar mycket avancerade. Så jag ber dem till exempel kom-
ma med ett kortfattat bevis för Fermats sista teorem, eller för Gold-
bachs antagande … Något svar får jag aldrig. Men om jag däremot 
frågar ”Bör vi vara goda?” eller något liknande får jag nästan alltid 
ett svar. De här utomjordingarna är mycket pigga på att svara på nå-
got vagt, särskilt sådant som rör konventionella moraliska omdö-
men. Men om något specifikt, där det finns möjlighet att komma 
underfund med om de verkligen vet något utöver vad de flesta män-
niskor vet, råder tystnad och ingenting annat än tystnad.

Liksom Goldbachs antagande är Fermats sista teorem en sats om 
tal som ingen har funnit något undantag från. Att bevisa det har 
varit en sorts helig Graal för matematikerna ända sedan 1637, då 
Pierre de Fermat skrev i marginalen till en gammal matematikbok: 
”Jag har ett i sanning förunderligt bevis … som denna marginal är 
för smal för att rymma.” Det bevisades slutligen år 1995 av den 
engelske matematikern Andrew Wiles. Somliga matematiker anser 
att det borde ha kallats antagande dessförinnan. Med tanke på hur 
omfångsrikt och komplicerat Wiles bevis är och att han bygger på 
avancerade metoder och kunskaper vunna på 1900-talet, tror de 
flesta matematiker att Fermat tog miste när han sade sig ha bevisat 
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det. Jag berättar historien enbart för att belysa skillnaden mellan ett 
antagande och ett teorem.

Jag ska låna den matematiska termen ”teorem” men ändra den 
till ”teorum”, med tonvikten på o, för att markera skillnaden mot 
ett matematiskt teorem. Ett vetenskapligt teorum som till exempel 
evolutionen eller heliocentrismen är en teori med betydelse 1 i Ox-
ford English Dictionary.

Ett naturvetenskapligt teorum har inte bevisats och kan inte be-
visas på samma sätt som man bevisar ett matematiskt teorem. Men 
sunda förnuftet behandlar det som ett faktum i samma bemärkelse 
som att ”teorin” att jorden är rund och inte platt eller teorin att 
gröna växter får energi från solen är ett faktum. Samtliga är veten-
skapliga teora, stödda på massiva mängder indicier accepterade av 
alla kunniga iakttagare, oomstridda fakta i ordets gängse bemärkel-
se. Om vi ska vara pedantiska är det onekligen möjligt att våra mät-
instrument, och de sinnesorgan som vi avläser dem med, är offer 
för ett gigantiskt bondfångeri, som med alla fakta. Som Bertrand 
Russell sade: ”Vi kanske alla kom till för fem minuter sedan, för-
sedda med färdiggjorda minnen, hål i strumporna och hår som be-
höver klippas.” Med tanke på de indicier vi nu har skulle det krävas 
ett liknande bondfångeri av skaparen för att evolutionen skulle 
kunna vara något annat än ett faktum. Det finns inte många teister 
som vore beredda att tro honom om något sådant.

Nu är det dags att studera uppslagsbokens definition av ”faktum”.

Faktum (lat. fa’ctum, eg.: ”något gjort”, ”gärning”, ytterst av fa’cio 
”göra”), sakförhållande som verkligen föreligger (vid någon tid-
punkt). … Sanning uppfattas ofta som en överensstämmelse mel-
lan å ena sidan ett omdöme (eller en sats) och å andra sidan ett fak-
tum. Ett faktum kan också anses vara detsamma som en sanning.

Observera att ett faktum i detta avseende liksom ett teorum inte 
har samma rigorösa status som ett bevisat matematiskt teorem, som 
oundvikligen följer av en serie antagna axiom. Dessutom kan ett 
”sakförhållande som verkligen föreligger” vara förfärande felaktigt 
och överskattas i domstolarna. Psykologiska experiment har gett 
oss en del häpnadsväckande demonstrationer, som borde oroa alla 
jurister benägna att tillmäta ”ögonvittnen” alltför stor vikt. Ett be-
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römt exempel genomfördes av professor Daniel J. Simons vid Uni-
versity of Illinois. Sex ungdomar som står i en ring filmas i 25 sek-
under medan de kastar ett par basketbollar till varandra, och vi, 
försökspersonerna, får se filmen. Spelarna slingrar sig in i och ut ur 
ringen och byter plats när de passar och studsar bollarna, så scenen 
är rejält komplicerad. Innan vi ser filmen blir vi upplysta om att vi 
ska utföra en uppgift och pröva vår observationsförmåga. Vi måste 
räkna hur många gånger bollarna går från person till person. Efter-
åt antecknas alla siffror, men det är inte detta som är det verkliga 
provet. Det vet inte åskådarna.

Efter att ha visat filmen och samlat in anteckningarna låter ex-
perimentledaren bomben springa. ”Och hur många av er såg goril-
lan?” De flesta ser förbluffade ut. De förstår ingenting. Experiment-
ledaren spelar upp filmen en gång till, men nu säger han åt åskådar-
na att slappna av och inte försöka räkna något. Till allas häpnad 
promenerar en man i gorillaklädsel nonchalant in mitt i spelarnas 
ring, stannar vänd mot kameran, dunkar sig stridslystet i bröstet 
som om han föraktade allt prat om ögonvittnens bevisvärde, och 
sedan går han sin väg lika obekymrat som tidigare. Han syns tydligt 
i nio hela sekunder – i mer än en tredjedel av filmen – och ändå 
upptäcker de flesta åskådarna honom aldrig. I en domstol skulle de 
gå ed på att ingen i gorillaklädsel hade synts till, och de skulle också 
gå ed på att de hade iakttagit filmen med mer än vanligt skärpt 
uppmärksamhet i hela 25 sekunder, just för att de räknade boll-
passningar. Många experiment av samma karaktär har genomförts 
med liknande resultat och med liknande reaktioner av gapande 
klentro, när åskådarna till sist varseblir sanningen. Ögonvittnens 
redogörelser är eller kan i varje fall vara hopplöst otillförlitliga. Det 
är naturligtvis denna otillförlitlighet hos publiken som trollkarlar 
utnyttjar med sina genomtänkta distraktionsmetoder.

Jag tappade själv hakan när jag fick klart för mig att jag inte 
hade upptäckt gorillan i Simons experiment och verkligen inte 
trodde att den hade förekommit. Efter att ha sett filmen en andra 
gång har jag blivit klokare och mindre självsäker, och jag kommer 
aldrig mer att falla för frestelsen att automatiskt tillmäta en ögon-
vittnesskildring större värde än indirekt vetenskaplig bevisning. 
Gorillafilmen eller något i samma stil borde kanske visas för alla 
som sitter i rätten och avkunnar domar.

Sa_gick_det_till.ORIG.indd   23 09-12-04   15.13.11



24

så gick det till

Jag går med på att vi måste dra våra slutsatser utifrån observatio-
ner gjorda av våra egna sinnesorgan. Vi använder till exempel ögo-
nen när vi avläser utskriften från en DNA-sekvenseringsmaskin 
 eller från den stora partikelacceleratorn i Genève. Men mot all in-
tuition är direkta iakttagelser av en påstådd händelse (till exempel 
ett mord) medan det verkligen pågår inte nödvändigtvis tillförlit-
ligare än indirekta iakttagelser av dess konsekvenser (till exempel 
DNA i en blodfläck) som matas in i en väl fungerande slutsatsap-
parat. Det finns större risk för att en felaktig identifiering uppstår 
ur direkta ögonvittnesskildringar än ur indirekta slutledningar av 
DNA-spår. Och för övrigt finns det en beklämmande lång lista på 
människor som felaktigt har dömts skyldiga på grund av uppgifter 
från ögonvittnen men sedan till all lycka frigetts – ibland efter 
många år – tack vare nya bevis från DNA. Enbart i Texas har tret-
tiofem dödsdömda fått resning i sina mål och frikänts sedan DNA-
bevis godtagits i domstolarna. Och det är bara de som alltjämt är 
vid liv. Så entusiastiskt som delstaten Texas utmäter dödsstraffet 
(under sina sex år som guvernör undertecknade George W. Bush i 
genomsnitt en dödsdom varannan vecka) måste vi utgå ifrån att ett 
betydande antal nu avrättade skulle ha fått sin frihet tillbaka om 
DNA-bevis hade varit tillgängliga då de dömdes.

Den här boken kommer att ta slutledning på allvar – inte slut-
ledning rätt och slätt utan riktig, vetenskaplig slutledning – och jag 
ska demonstrera den obestridliga kraften hos slutledningen att evo-
lutionen är ett faktum. Den stora massan evolutionära förändring-
ar är naturligtvis oåtkomlig för direkt observation. Det allra mesta 
hände innan vi föddes, och under alla förhållanden går evolutionen 
vanligen för sakta för att kunna iakttas under en individs livstid. 
Detsamma gäller det obönhörligen ökande avståndet mellan Afrika 
och Sydamerika, något vi kommer att se i kapitel 9. När det gäller 
evolutionen likaväl som kontinentalförskjutningen är slutledning 
allt vi har tillgång till. Men underskatta inte en nanosekund kraften 
hos en sådan slutledning. Att Sydamerika och Afrika sakta glider 
isär är nu ett etablerat faktum i ordets gängse bemärkelse, liksom 
att vårt ursprung är gemensamt med igelkottarnas och granatäpple-
nas.

Vi liknar brottsutredare som kommer till scenen när ett brott re-
dan har begåtts. Mördarens handlingar har glidit bort i det förflut-
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na. Utredaren har inga möjligheter att bevittna brottet med egna 
ögon, och förresten har gorillaexperimentet och andra av det slaget 
lärt oss att inte tro våra egna ögons vittnesbörd. Vad han verkligen 
har är de spår som finns kvar, och här finns det mycket att lita till. 
Det finns fotavtryck, fingeravtryck (och nu för tiden också DNA-
fingeravtryck), blodfläckar, brev, dagböcker.

Distinktionen mellan uppslagsbokens två betydelser av ordet te-
ori är ingen oöverbryggbar avgrund, vilket framgår av många histo-
riska exempel. I vetenskapshistorien börjar teora ofta som ”enbart” 
hypoteser. Liksom teorin om kontinentalförskjutningen kan en idé 
inleda sin bana i ett skyfall av glåpord innan den mödosamt och 
steg för steg uppnår status som teorum eller oomstritt faktum. Det-
ta är inget svårt resonemang ur filosofisk synvinkel. Att vissa myck-
et spridda äldre uppfattningar har visats vara felaktiga betyder inte 
att vi måste befara att framtida forskning alltid kommer att visa att 
våra nuvarande uppfattningar är det. Hur sårbara våra nuvarande 
uppfattningar är beror bland annat på hur starka bevisen för dem 
är. Förr trodde man att solen var mindre än jorden eftersom bevi-
sen för motsatsen inte räckte till. Nu har vi bevis för att solen är 
mycket större, och vi kan vara fullständigt lugna för att dessa bevis 
aldrig någonsin kommer att kullkastas. Detta är ingen temporär 
hypotes som hittills har överlevt motbevisning. Våra nuvarande 
uppfattningar om mångt och mycket kommer kanske att motbevi-
sas, men vi kan med total säkerhet göra upp en lista på vissa fakta 
som aldrig kommer att motbevisas. Evolutionen och den helio-
centriska teorin har inte alltid hört dit, men nu gör de det.

Biologerna gör ofta skillnad mellan evolutionens faktum (alla le-
vande ting är släkt) och teorin om vad som driver den (de brukar 
mena det naturliga urvalet och ställa det i motsats till rivaliserande 
teorier som Lamarcks teori om förvärvade egenskapers ärftlighet). 
Men Darwin själv uppfattade båda som teorier i den hypotetiska 
betydelsen. Det berodde på att bevismaterialet på den tiden var 
mindre övertygande, och högt ansedda vetenskapsmän kunde fort-
farande ifrågasätta både evolutionen och det naturliga urvalet. Nu 
för tiden kan man inte längre ifrågasätta evolutionens faktum men 
man kan fortfarande (nätt och jämnt) ifrågasätta att det naturliga 
urvalet är dess främsta drivkraft.

I sin självbiografi berättade Darwin att han år 1838 läste Malt-
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hus An Essay on the Principle of Population ”för nöjes skull” (under 
inflytande av brodern Erasmus ofantligt intelligenta vän Harriet 
Martineau, tror Matt Ridley) och fick inspiration till sin idé om det 
naturliga urvalet: ”Här hade jag alltså äntligen funnit en teori att 
arbeta efter.” För Darwin var det naturliga urvalet en hypotes, vil-
ken kunde vara rätt eller fel. Han trodde samma sak om själva evo-
lutionen. Det vi nu kallar evolutionens faktum var år 1838 en hy-
potes som man måste samla in bevismaterial för. Då Om arternas 
uppkomst publicerades 1859 hade Darwin samlat nog med bevis-
material för att ge själva evolutionsteorin, dock ännu inte det na-
turliga urvalet, en kraftig skjuts mot status som faktum. Det var 
denna upphöjelse från hypotes till faktum som upptog Darwin i 
större delen av hans storartade verk. Upphöjelsen har fortgått tills 
det i dag inte längre finns något tvivel hos någon seriöst tänkande 
människa, och forskarna talar, i varje fall informellt, om evolutio-
nen som ett faktum. Alla ansedda biologer är överens om att det na-
turliga urvalet är en av dess främsta drivkrafter, om än inte den 
enda, något som vissa biologer hävdar starkare än andra. Men jag 
har ännu inte träffat en kompetent biolog som kan peka på ett al-
ternativ till det naturliga urvalet som drivkraft för den adaptiva 
evolutionen – utveckling i riktning mot förbättring.

I resten av boken kommer jag att visa att evolutionen är ett 
ofrånkomligt faktum och hylla dess enastående kraft, enkelhet och 
skönhet. Evolutionen pågår inom oss, omkring oss, bland oss, och 
dess funktioner ligger inbäddade i gångna eoners berg. De hjälp-
medel till slutsatser som leder forskarna till evolutionens faktum är 
långt fler, mer övertygande och mer oemotsägliga än några ögon-
vittnesskildringar som någonsin har lagts fram i någon domstol i 
något århundrade för att fastställa skuldfrågan i något brott. Bevis 
bortom allt rimligt tvivel? Rimligt tvivel? Det är alla tiders största 
underdrift. Och som vi ska se är alla tider något alldeles kolossalt 
långt.
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