
Vår ofattbara obetydlighet 
Ärade åhörare. 

Jag är en människa. Med hänsyn till denna kompetens har jag uppmanats att berätta 
om hur människan upplever sin situation i universum. 

Våra mätverktyg tillåter oss icke att med någon exakthet beräkna universums 
utsträckning i rum och tid. Däremot tillåter de oss att mäta det rumsmässiga och 
tidsmässiga omfånget av smärre fenomen såsom människosläktet. Med hänsyn till 
tidsdimensionen måste min framställning få karaktären av ett historiskt reportage. 

En annan av ämnet betingad fokusering må framhållas först som sist. Hur människan 
uppfattar sin situation i universum är detsamma som hur människan uppfattar Gud. 
Därmed måste min framställning till icke ringa del handla om Gud. 

Låt mig börja med de äldsta högkulturerna: den egyptiska och den babyloniska. 
Babylonerna har gudar i tusental, men de förnämare gudarna såsom solen, månen etc 
bor i himlen. Man kan finna det anmärkningsvärt att även dessa himmelsgudar bär 
tjurhorn. 

DEN EGYPTISKA RELIGIONEN 

framstår som än mer ålderdomlig. Solguden kan framställas som kalv eller som falk. 
Samtliga egyptiska gudar associeras till något djur, sånär som på Memphis stadsgud 
Ptah som av någon anledning framställs som mumie. 

I den grekiska religionen har man avancerat. Samtliga gudar är helt och hållet 
mänskliga. Här representerar gudarna en överklass, där man är såväl mäktig som 
odödlig och därmed totalt ansvarslös. 

För människans del är situationen under alla omständigheter densamma. Gudarna 
må ha sina bekymmer. Vår lott efter döden är att äta lera och dricka avloppsvatten 
eller att irra som bedrövliga skuggor i ett mörkt Hades eller att förintas. Den 
egyptiska religionen erbjuder dock vissa fördelar åt personer som har ekonomiska 
möjligheter att bevara kroppens form genom balsamering. 

Religionen är med nödvändighet konservativ fram till sin undergång. De döda 
religionerna kan därmed ge en inblick i människans föreställningsvärld sådan som 
denna kan ha tett sig redan långt före historiens gryning. Vad vi här särskilt fäster oss 
vid är den anspråkslösa roll som människan tilldelar sig själv i naturens skeende. 
Hon är underkastad högre makter såsom solen och månen och allehanda 
meteorologiska gudar med dunder och blixt. Hon uppfattar sig som en tidsbegränsad 
existens i likhet med fikonträdet, svalan och geten. 

Ovädersgudarna med Zeus och hans åskvigg framstår frånvår synpunkt som mindre 
intressanta. Mer tankeväckande är de egyptiska djurgudarna med sitt budskap från 
äldre stenåldern. Äldre stenåldern tar sin början för omkring 200 000 år sedan. Då 



etablerar sig människan, Homo sapiens, som ett rovdjur, därjämte fruktätare och 
fröplockare bland andra rovdjur, fruktätare och fröplockare. 

Frukter och frön står inte alltid till buds, särskilt inte i de subarktiska områdena. 
Tänk på Frankrike. Polarisens gräns går vid London och Amsterdam. Den alpina 
nedisningen sträcker sig till Lyon. Här gäller jaga eller svälta ihjäl. 

Som rovdjur betraktad är människan klent utrustad med hänsyn till tänder och klor. 
Hon uppnår dock att i rikt mått kompensera detta med en annan förmåga - sin hittills 
i naturen oöverträffade intelligens. Denna intelligens har möjliggjort för henne icke 
blott att tillverka vapen, men framför allt att skapa ett underbart språk, varmed man 
kan ge order och bli vederbörligen åtlydd. 

"Stick henne baktill i springan! Retirera när hon svänger" - "Uppfattat, herr kapten" 

MED HJÄLP AV 

detta underbara språk kunde den klena människoflocken besegra mammuten - döda 
den, stycka den, äta upp den. Djurarten människa visade sin överlevnadskapacitet 
och vi sitter här. 

Den mänskliga intelligensen visade sin suveränitet även i andra sammanhang än 
jakten på hästar, kor och mammutar. Efter 190 000 år av grubbel kom människan 
fram till att om hon i stället för att stoppa sädeskornet i munnen lade det i jorden, så 
kunde hon få en återbäring på upp till åttonde kornet. Detta var den agrara 
revolutionen. Vi inträder härmed i yngre stenåldern, neolithicum. Sedan går 
utvecklingen snabbt. 

Människan får möjlighet att behärska naturen. Det är hon som bestämmer var vetet 
skall växa. Hon upphör att jaga hästar och kor; hon gör dem till sina slavar. Det är 
dags att lägga av den anspråkslösa attityden. Människan är härskaren. 

Denna nya självupplevelse får ett pregnant uttryck i Gamla testamentet. Redan i 
Första Moseboks första kapitel läser vi: 

"Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de 
råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren 
och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden." 

Människan har utnämnt sig till skapelsens ändamål och den ställningen ämnar hon 
vidmakthålla. Vissa svårigheter yppar sig redan från början. Planeterna som vandrar 
på nattens himmel visar ingen synnerlig benägenhet att beakta människans centrala 
position. Detta må dock överlåtas som ett speciellt bekymmer åt astronomer och 
matematiker. 

Omkring år 140 eKr 

utkommer i Alexandria Klaudios Ptolemaios berömda astronomiska traktat, den som 
blivit känd under det arabiserande namnet Almagest. Från pythagoréerna har 
Ptolemaios ärvt föreställningen om universum som en aritmetisk harmoni och 
cirkeln som en gudomlig form. Följaktligen måste planeterna röra sig i cirklar runt 



jorden. Eftersom de inte gör det måste man tänka sig att planeterna rör sig i cirklar 
omkring en medelpunkt som rör sig i cirklar runt jorden. Detta är Ptolemaios 
epicykelteori. 

Under de följande århundradena byggdes denna teori ut alltmer för att motsvara de 
faktiska observationerna. På 1400-talet var man uppe i 80 epicykler. En polsk 
matematiker vid namn Nicolaus Copernicus kom på idén att placera centrum för den 
primära cirkeln, deferenten, på solen och icke på jorden. Därmed nedbragte han 
antalet epicykler till 50. 

Resultatet torde för Copernicus del ha inneburit en besvikelse. I början räknade han 
med 34 epicykler, men det blev alltså fler. Rent matematiskt hade icke så mycket 
uppnåtts, men följderna av den nya ansatsen blev omstörtande. 

COPERNICUS VERK 

"De revolutionibus orbium coelestium libri VI" utkom 1543. Denna skrift fick många 
ivriga läsare, däribland Johannes Kepler, assistent till den kejserliga 
hovmatematikern i Prag, Tycho Brahe. Kepler frigjorde sig från axiomet att 
planeterna rörde sig med likformig hastighet i cirkulära banor. Han tillverkade en 
matematisk modell, där planeten Mars rör sig i en elliptisk bana runt solen. Detta 
skedde år 1609. Detta är vad vi accepterar i dag. Den slutliga teorin formulerades 
sedermera av Newton. 

En annan ivrig läsare av Copernicus var italienaren Galileo Galilei. Men här tog det 
hus i helvete. Kyrkan fick upp ögonen för att den jord som Gud skapat uteslutande för 
människans räkning icke skulle vara hela universums medelpunkt. Man fängslade 
Galilei och demonstrerade för honom tortyrredskapen. Han återkallade. Därefter 
dömdes han till livstids fängelse, men med hänsyn till Jesu barmhärtighet 
verkställdes domen som husarrest. 

Jag har för mig att jag läste i dagspressen för inte länge sedan en notis om att påven 
skulle ha återkallat den här domen över Galilei. Utmärkt. För påvens del innebär 
detta en något senkommen anpassning till verkligheten. För Galileis del är det 
naturligtvis skönt att åter få röra sig fritt i Florens. Han dog 1642. De mest 
häpnadsväckande journalistiska nyheter blir mindre aktuella efter 350 år. 

Det är självfallet angenämt att uppfatta sig som skapelsens medelpunkt och ändamål. 
Desto mer plågsamt är det att avstå ifrån privilegierna. Att behöva återgå till den 
anspråkslösa rollen, en roll som tedde sig naturlig i äldre stenåldern, hur kan vi stå ut 
med detta när så mycket mera har lovats oss 

Ännu babylonierna - och här befinner vi oss redan i historisk tid - ännu babylonierna 
accepterar att vår lott efter döden är att äta lera och dricka smutsigt vatten - en 
synnerligen rimlig upplevelse av de maskar till vilka den nedgrävda kroppen 
omvandlas. Men vi, 3 000 år senare, som har krönt oss till universums härskare, vi 
har svårt att anpassa oss till en sådan anspråkslöshet. Vi kan helt enkelt inte fatta 
denna ohyggliga degradering som drabbar oss. Och likväl . . . 



När vi numera börjar få klart för oss vår blygsamma placering i det astronomiska 
rummet blir det allt svårare för oss att vidmakthålla föreställningen om vår utvaldhet, 
vad vi än må tillgripa av religiösa bedyranden, tortyrredskap och fängelsestraff. 

Jordens medelavstånd till solen är vidpass 150 miljoner km. Denna sträcka 
tillryggalägger ljuset på 8 min 20 sek. När det gäller större avstånd plägar man tala 
om ljusår, alltså den sträcka som ljuset tillryggalägger på ett år. Ett ljusår är 9 460 
500 miljoner km. 

Låt oss då betrakta vår närmaste omgivning vad vi kan se med blotta ögat en klar 
natt, stjärnorna i Vintergatan, vår egen hemmagalax. Diametern i denna galax 
beräknas till 100 000 ljusår, vilket kan översättas till 946 050 miljoner miljoner 
kilometer. Antalet solar överstiger 100 000 miljoner. 

VINTERGATAN INGÅR I 

en mindre grupp av galaxer som befinner sig i utkanten av en större galaxhop med 
centrum i stjärnbilden Jungfrun. Detta är den så kallade Lokala superhopen med 
bortåt 10 000 galaxer. Avståndet till centrum är cirka 60 miljoner ljusår, det gör 600 
miljoner miljoner miljoner km. Här befinner vi oss fortfarande i våra hemtrakter. 

Men om vi beger oss längre ut i universum kan vi stöta på Stora muren. Denna består 
av 500 000 galaxer och dess längd är 10 000 miljoner miljoner miljoner km. 

Vid detta laget har jag förmodligen tröttat auditoriet med siffror. Detta var också min 
avsikt. 

Vi blir ju trötta när vi tvingas höra på saker som vi inte förstår. - Självfallet betvivlar 
jag icke ett ögonblick att samtliga av mina ärade åhörare behärskar den matematiska 
kalkylen bättre än vad jag gör. Så långt rör vi oss inom ramen för en matematisk 
formalism. Det fatala är att vi icke förstår siffrornas kognitiva innebörd. 

Alla dessa miljoner miljoner miljoner, nåja - formuleringen är gjord i uppenbart 
provokativt syfte. Ingen vettig matematiker uttrycker sig så. Man skriver 1018, vilket 
är otroligt utrymmesbesparande, men inte ändrar någonting i sak. Betraktat som 
attribut till verkligheten är uttrycket i det närmaste intetsägande. Det ligger bortom 
den skala som våra sinnen förmår registrera. Dessvärre får vi lov att foga oss i 
verkligheten oavsett vad våra sinnen skulle föredra. 

Andra egenheter i skapelsen må vara lättare att förstå, även om fakta ingalunda är 
mindre sällsamma. Vi finner att samma naturlagar som vi har formulerat i våra 
laboratorier går att tillämpa även i yttersta universum. Och vi finner att vart vi än 
riktar blicken i detta universum så uppfattar vi en struktur som är märkligt homogen. 

För korthetens skull skall jag här begränsa mig till perioden mellan tidens begynnelse 
och stjärnornas utslocknande. 

TIDENS BEGYNNELSE SKER 

i och med skapelseakten för cirka 20 000 miljoner år sedan. Om cirka 10 miljoner 
miljoner år beräknar man att alla stjärnor har slockat. Vi befinner oss i en fas när 



tyngre grundämnen har kunnat bildas och uppkomsten av komplexa kemiska 
föreningar har blivit möjlig. De utan jämförelse mest komplexa strukturerna bildas 
utgående från grundämnet kol. Tänk på sumpgas -CH4. Tänk sedan vidare på 
blågrönalger, trilobiter och människor. 

Några planetsystem utöver vårt eget har vi icke lyckats identifiera på grund av 
avstånden i universum. Likaväl måste miljoner miljoner sådana system ha 
uppkommit under de likartade betingelser som konstituerar homogeniteten i 
universum. Antalet planeter där komplexa kolföreningar har byggt upp vad vi kallar 
civilisationer måste därmed också uppgå till miljoner miljoner på grund av 
homogeniteten i universum. Att dessa civilisationer någonsin skulle få kontakt med 
varandra är däremot uteslutet på grund av avstånden i universum. 

Jag läste i tidningen om en astronom i Kalifornien som sänder ut meddelanden i den 
interstellära rymden. Han kommer säkert att få svar om en miljon år eller så. Jag 
läste också i tidningen att man skulle ha funnit en meteorit i Antarktis med spår av 
biologiskt liv på Mars. Varför inte. Betingelserna för liv på Mars är sämre än de på 
jorden, men kanske att man kom så långt som till blågrönalger. Sedan blev det slut. 

Om vi definierade ett kriterium på obetydlighet så skulle vi rent matematiskt kunna 
formulera människans obetydlighet som en negativ potens av 10. (Rimligen en 
ganska hög negativ potens. 

Vi skulle därmed kunna räkna med vår obetydlighet rent matematiskt utan att för 
den skull begripa dess innebörd. På grund av vår obetydlighet har vi ingen som helst 
möjlighet att förstå vidden av vår obetydlighet. 

Människan och universum. Från ringhet till upphöjelse. Och från upphöjelse till en 
ännu ringare ringhet. I denna process har Gud konsumerat sin kapacitet. 

Men fortfarande saknar vi förmågan att uppfatta vidden av vår ringhet. I detta ligger 
vår återstående tröst. 

Willy Kyrklund 

 

 

 

	


