
Det antropiske princip

Vor landsmand Niels Steensen – eller Nicolaus Stenonis, som han kaldtes på latin – mente som 

sagt, at skønheden i naturen var et bevis på Guds eksistens. Kun Gud magtede at skabe en verden, 

hvor alt omkring os passede sammen og dannede en helhed. Steensen var dog hverken den første 

eller sidste, der så harmonien i naturen som et belæg for Guds skabermagt. Vi møder synspunktet 

allerede i oldtiden, og senere dukker det op hos den store katolske middelalderfilosof Thomas 

Aquinas. Siden blev Newton overbevist om sandheden. I “General Scholium”, som Newton i 1713 

tilføjer til Principia, siges det udtrykkeligt: “Dette skønneste system af Solen, planeterne og 

kometerne kan kun komme fra planen og herredømmet hos et intelligent og magtfuldt væsen.”

Argumentet kaldes også for designargumentet eller det teleologiske gudsbevis.

Den mest berømte formulering af argumentet findes hos William Paley (1743-1805), der var 

ganske overbevist om, at der må findes en verdensmager på samme måde, som der findes en 

urmager. Vi ved, at der findes ure. Hvis vi en dag så et mekanisk ur ligge skilt ad i dets mange dele, 

så ville vi også vide, at grunden til, at delene passede så fint sammen, var, at de var lavet af en 

urmager med henblik på at kunne fungere sammen som et ur. Universet er ikke så forskelligt fra 

uret, også det fungerer kun, fordi en verdensmager har skabt alle dele, så de er ordnet til at passe 

med hinanden. Både urets dele og universets dele er skabt med det ene formål, at de skal kunne 

samvirke og danne en operativ helhed. 

Problemet med den slags analogier er blot, at der er en masse fænomener, der passer til 

hinanden, uden at de derfor er ordnet og arrangeret med den hensigt at skulle passe sammen. Taber 

jeg en tallerken på gulvet, og den går i tre stykker, ja så passer stykkerne så godt til hinanden, at jeg 

kan samle dem igen, skønt der ikke er nogen, der har tænkt på, at de skulle modsvare hinanden, da 

tallerkenen gik i tre stykker. Aftrykket af en sten i mudderet passer også med stenen, igen uden at 

nogen forudgående idé eller hensigt har bestemt, at det skal være sådan. Floden passer med 

flodlejet, og to mennesker kan vise sig at passe sammen, selv om de ikke har udvalgt hinanden. Vi 

kan altså fastslå, at tingene ikke behøver at være tilpasset til hinanden; altså lavet af tredje part med 

det formål at matche hinanden, selv om de rent faktisk passer sammen. Men ting kan eventuelt 

tilpasses af hinanden, dvs. først være dannet tilfældigt, men efterhånden kommet til at passe 

sammen. Det var den indsigt, der lå til grund for Darwins idé om arternes udvikling gennem 

naturlig selektion.



En moderne version af designargumentet tager udgangspunkt i det såkaldte antropiske princip. 

Nogle fysikere har påpeget, at havde mange af de fundamentale fysiske naturkonstanter, som udgør 

grundlaget for universets udvikling og struktur, blot været lidt anderledes, ville der ikke kunne være 

opstået galakser, stjerner og planeter, og af samme grund ikke et liv, som vi kender det her på 

Jorden. Livet på Jorden er således afhængigt af, at de fysiske konstanter som størrelsen af de stærke 

og svage kernekræfter, den elektromagnetiske koblingskonstant, tyngdekraften, elektron-proton-

masseforholdet osv., passer med hinanden og kan samvirke på en måde, så livet kan opstå. 

Eksistensen af denne finindstilling (fine tuning) af universets fysiske konstanter er næsten alle 

fysikere enige om, og nogle få har ligefrem betragtet finindstillingen som et bevis på, at universet 

må være ordnet med den hensigt, at livet skulle kunne udvikle sig. For disse få er universet blevet 

designet af et intelligent væsen, så livet kan eksistere. Det fleste kosmologer er enige om, at 

konstanternes størrelse ikke er tilfældig. Og så længe kosmologien ikke selv har fundet en teori for 

de grundlæggende naturlove, der kan forklare, hvorfor de fysiske naturkonstanter har den størrelse, 

de nu engang har, er der åbenbart frit lejde for enhver spekulation om universets design.

En forklaring på universets finindstilling knytter sig til det antropiske princip, som i sin 

simpleste formulering blot siger, at en videnskabelig teori om universet skal være konsistent med 

menneskets eksistens og den organiske kemis love. Det er en banalitet. Men grundlaget for 

princippet er, at tænker man sig et multivers, som består af milliarder af universer, som hver består 

af en mangfoldighed af forskellige naturlove, så ville vi kun kunne iagttage dem, som indeholder de 

love, der tillader os at eksistere, og derfor kan de universer, i hvilke der eksisterer mennesker, kun 

have de naturlove, som får mennesket til at udvikle sig. Altså: Hvis noget må være sandt, for at 

mennesker kan eksistere, så er det sandt, fordi vi eksisterer.

I virkeligheden står det antropiske princip for en funktionel forklaring. Det angiver et 

forklaringsprincip. Det søger at forklare universets naturlove ud fra deres funktion. Naturlovene, 

som de er i vort univers, eksisterer, fordi de har en bestemt slags virkning. De skaber og opretholder 

mennesket. Funktionelle forklaringer er der for så vidt intet galt med. De er efter min mening helt 

legitime forklaringsformer, som benyttes andre steder i videnskaben med held. Funktionelle 

forklaringer indtræder i stedet for kausale forklaringer, når vi umiddelbart ikke kan give en 

årsagsforklaring, eller når vores kognitive interesser retter sig mod en anden form for forståelse end 

den, en kausal forklaring kan bidrage med. Funktionelle forklaringer bliver først problematiske, 

hvis man ikke skelner dem fra intentionelle forklaringer, altså hvis man ser den aktuelle virkning 

som en intenderet virkning. Både funktionelle og intentionelle forklaringer er teleologiske 



forklaringer, fordi de forklarer ved at appellere til en fremtidig tilstand, men det har fatale 

konsekvenser, hvis man sammenblander dem. Der er forskel på at forklare det naturlige hjertes brug 

ved at henvise til dets aktuelle funktion med at pumpe blod rundt i kroppen og at forklare det 

kunstige hjertes brug ved at pege på dets ønskede funktion.  Den funktionelle virkning, i 

modsætning til den intentionelle virkning, er ikke fremkommet som resultat af en hensigt eller som 

planlagt af nogen. Noget kan godt synes hensigtsmæssigt uden at være frembragt med hensigt.

Det er derfor ikke overraskende, at der findes forskellige formuleringer af det antropiske 

princip, som kan opstilles efter voksende styrke. I bogen The Anthropic Cosmological Principle

(1986) argumenterer John D. Barrow og Frank J. Tipler for fire forskellige versioner af princippet, 

hvoraf vi skal se på to her. 

 Det svage antropiske princip (WAP): “De observerede værdier hos alle fysiske og 

kosmologiske størrelser er ikke alle lige sandsynlige, men de antager værdier, der er begrænset 

af kravet om, at der eksisterer steder, hvor kulstofbaseret liv kan udvikle sig, og af kravet om, at 

Universet skal være gammelt nok til, at det allerede er sket.” (s.16)

 Det stærke antropiske princip (SAP): “Universet må have netop de egenskaber, som tillader liv 

at udvikle sig i det på et eller andet tidspunkt i dets historie.” (s. 21)

Det svage antropiske princip siger blot, at det er et funktionelt krav til en forklaring på 

naturkonstanterne, at den også kan redegøre for (eller i det mindste være i overensstemmelse med) 

den kendsgerning, at der findes kulstofbaseret liv. Det er ikke særligt opsigtsvækkende. Det er et 

metodologisk krav, man må stille til alle teoretiske forklaringer. Derimod efterlyser det stærke 

antropiske princip en egentlig funktionel forklaring. Livet under enhver form vil være umuligt, 

såfremt naturens love ikke præcist er det, de er. Fordi mennesket eksisterer, må universets mest 

fundamentale konstanter og naturlove muliggøre dets eksistens. Intet kan eksistere, hvis det ikke er 

muligt. Princippet forklarer naturkonstanternes værdi ved at henvise til menneskets aktuelle 

eksistens. 

Allerede her lurer en fatal tvetydighed. For hvad menes der egentlig med muliggøre? Hvis der 

kun er plads til en person i en gammeldags telefonboks, og jeg står inde i boksen, og du står 

udenfor, så gør jeg det muligt for dig at komme ind i boksen, når jeg træder ud af den. Jeg er ikke 

årsag til, at du går ind i boksen, men ved at jeg går ud af den, muliggør jeg, at du kan træde ind. 

Men jeg kan også muliggøre din entre på en anden måde. Jeg kan skubbe dig derind, eller jeg kan 



fortælle dig, at der er en i røret, der har spurgt efter dig. Og på den måde bliver jeg årsag hertil. Det 

stærke antropiske princip kan derfor i en udlægning læses sådan, at det udtrykker det klassiske 

designargument. Naturlovene og de fundamentale naturkonstanter er arrangeret af tredje part med 

den hensigt at udvikle liv, således at mennesket bliver en del af universets formål.

Fortalerne for Guds skabelse af universet har naturligt nok søgt støtte i det stærke antropiske 

princip. Designargumentet i kosmologien er således endnu et svar på det metafysiske spørgsmål 

om, hvorfor der er noget frem for intet. For at besvare det antager fortalerne, at (i) kun vor verden 

har nogensinde eksisteret; at (ii) der ikke findes fysiske grunde til, at naturkonstanterne er, hvad de 

er; og at (iii) finindstillingen er højst usandsynlig. Derefter konkluderer de, at universet var skabt af 

et intelligent væsen med den hensigt at frembringe og understøtte liv. Men derved ignorerer de, at 

der faktisk findes en række andre mulige forklaringer, som baserer sig på fysiske årsager.

For det første kunne man tænke sig, at finindstillingen er et resultat af en tilfældighed. Der 

findes ingen særlige fysiske forklaringer på, at den terning, jeg slår, kommer ud med to femmere i 

træk. Tager man et eksempel som en standardhånd i et spil bridge, hvor sandsynligheden for, at man 

får netop den hånd i netop den rækkefølge, er meget meget lille (1 til 

3.954.242.643.911.239.680.000, dvs. 1 til ca. 4 x 1021), er det måske endnu tydeligere, hvorfor 

appellen til små sandsynligheder ikke er noget værd. Enhver hånd har en meget lille sandsynlighed, 

men deles ud hele tiden helt tilfældigt med helt almindelige naturlove. At noget har en meget lille 

sandsynlighed, er ikke et argument for særligt meget andet, end at det netop har en lille 

sandsynlighed.1

En anden mulighed er, at der ikke eksisterer et men utallige mange universer samtidigt, dvs. 

en samling af universer sat sammen til et multivers. Hvert af disse universer har hver deres 

naturkonstanter, hvoraf nogle er venlige over for livets eksistens, nemlig de der er finindstillede, 

mens andre er uvenlige, nemlig de der ikke er finindstillede. Og da vi er mennesker, så må vi 

nødvendigvis leve i et univers, der er venligt over for dannelsen af liv.

 Som en tredje mulighed har kosmologen Lee Smolin fremsat en teori om naturlig 

kosmologisk selektion. Den teori går ud på, at sorte huller skaber babyuniverser, og at disse 

universer netop udvælges, alt efter om de forskellige naturkonstanter passer med hinanden, så det 

kun er dem med en god finindstilling, der får lov til at vokse sig store.

  Endelig kunne man som en fjerde mulighed svare, hvis vi som tidligere antager, at universet 

er metafysisk nødvendigt, at det dermed har en iboende finindstilling som en del af sin natur. Vi kan 

                                                
1 Se Faye (2007) for en diskussion af det antropiske princip og intelligent design.



konstatere, at finindstillingen findes, og dernæst kan vi forfægte den antagelse, at det hører med til 

at være et univers at bestå af tid og rum, stof og energi, og at muliggøre mennesket, dersom 

tilfældighederne vil det.

Ingen af disse alternative fortolkninger kan nogensinde testes empirisk og må i den forstand 

blot betragtes som forskellige metafysiske svar på, hvorfor der findes noget frem for ingenting. Det 

skal ikke nægtes, at spørgsmålet om, hvorfor der er noget i stedet for intet, afspejler et legitimt 

metafysisk problem, som fortjener en filosofisk prøvelse. Men enhver appel til en skabende og 

opretholdende Gud er efter min mening perspektivløs, fordi den introducerer en metafysisk 

dualisme, som videnskaben på så mange andre områder har været i stand til at distancere sig fra. 

Der er ingen grund til at postulere mere, hvis man kan nøjes med mindre. Naturalismen står for et 

opgør med den idealistiske tanke, der siger, at den materielle natur kræver et åndeligt princip for at 

kunne virke. Den dualistiske idé har vist sig forkert, når det gjaldt vor forståelse af vore omgivelser 

og vor egen bevidsthed. Og desuagtet opgøret ikke er ført til ende, er Guds skabermagt stadig den 

mindst sandsynlige og overbevisende grund til, at universet og vi er her.


