
Gud, en vanföreställning

Att vägra försöka förstå, att göra en dygd av okunskap är religionens adelsmärke, en egenskap som 

medverkar till de mest besynnerliga och farliga utspel. Och, det som är ännu märkligare, är att detta 

kan fortgå eller tillåts fortgå generation efter generation. På det lilla såväl som på det stora planet 

möter vi så fortsättningsvis ett 2000 års förakt för kvinnor från samme guds manliga delegater. Och 

det sekulära samhället står bredvid stumt, passivt, och i någon mening medverkande, då manliga 

präster i en nordösterbottnisk församling motiverar sin kvinnofientlighet med stöd i texturval från 

en dokumentsamling, Bibeln, en kryptisk antologi som reviderats och förvanskats av ett hundratals 

anomyma författare genom århundraden. Det förment 'heliga' blir ett tabu och oviljan och 

oförmågan att ifrågasätta blir normer. Det som vi kallar religion får en egen skyddad verkstad där 

tvivel och skepsis sidsteppas och oförnuftet får råda. Ett helt samhälle, det vetenskapliga och civila, 

stannar upp i en oförtjänt respektfull men skenhelig väntan på sin Godot. 

De här synpunkterna har för mig kommit att bli centrala vid genomläsningen av Richard 

Dawkins' populära bok Illusionen om Gud (Leopard förlag 2007), som nu vandrat in i en svensk 

pocketupplaga (www.pocketforlaget.se). I sin engelskspråkiga version har boken tryckts i snart 2 

miljoner exemplar och utkommit på 33 språk och Dawkins, professor i Oxford, biolog/zoolog, 

evolutionsforskare och författare till Den själviska genen (1976/89) är idag ateismens främste 

internationelle banérbärare (se Richard Dawkins.net). TV-tittare över hela världen har också kunnat 

följa hans serie om Darwin och om brittiska friskolor (som också finns på nätet). Det som gör 

boken Illusionen om Gud så läsvärd är inte bara Dawkins' slagfärdighet, humor och värme, utan 

kanske framför allt hans ambition att ta religion och gudsgestalten som trosformer på allra största 

allvar. Han granskar kritiskt de tre monoteistiska religionerna (kristendom, judendom och islam) 

utgående från deras privatmoraliska, sociologiska, kulturella och ideologiska förhållningssätt både i 

dåtid och nutid. 'Kritiskt' betyder här med den vetenskapliga metod som uppställer antaganden som 

prövas och skiktas och till slut förvandlas till möjlig sanning som alltid dock förblir relativ och 

därmed kan förkastas, förändras, förstärkas, när nya insikter erövras. Religion ställd under en sådan 

lupp tål inte dagsljuset med någon hederlighet i behåll, visar Dawkins i kapitel efter kapitel. 

Teologer bedrar. 

I de fyra första diskuterar han om Gud finns eller inte och kommer fram till att så länge det 

inte finns bevis är sannolikheten obefintlig; precis som Zeus, Tor eller Amon Raa sedan länge 

funnit sin rätta plats i legendens eller sagans värld är det där Gud hör hemma. Vanföreställning 

härskar, men hur länge! Bevisen för jordens och människans tillkomst via en utdragen ackumulativ 

process är däremot ovedersägliga. Darwins naturliga urval är en trovärdig lösning på den statistiska 

osannolikhetens gåta. Ändå ihärdar inte bara kreationisterna utan även teologerna att hålla skenet 



upp och tro på kosmiska under, mirakel och det vedertaget osanna. Varför är det lättare att tro att en 

skugga är inbrottstjuv än att en inbrottstjuv är en skugga, frågar Dawkins. 

I det femte kapitlet behandlar han religionen som en överlevnadens biprodukt, en gång 

psykologiskt och socialt behövlig, idag förkastlig och snedtändande som malens destruktiva 

fladdrande in i elden. Hur skulle en antropolog från en främmande kultur i sin rapport hem tolka 

tesen att 'om bröd och vin välsignas av en präst (helst med testiklar) blir de den faderlöse mannens 

kött och blod'? Detta är motsatsen till vad Dawkins kalla en mem, dvs. den minsta självreplikerande 

delen i en kultur, som nedärvs som en gen. Det är en religiös idé som bisarr trollformel! 

De återstående fem kapitlen behandlar de politiska konsekvenserna av den religiösa 

illusionens makt. Dawkins hävdar att godhet och moral uppstod långt före den kristna kulten 

skapades; ömsesidighet och altruism är begåvningar som både den troende och ateisten delar. Man 

behöver inte Gud för att vara god eller elak, menar han och citerar Einstein: "Om människor är goda 

enbart därför att de är rädda för bestraffning och hoppas på belöning, då är vi sannerligen en sorglig 

skock." De avsnitt som till slut behandlar de motbjudande partierna i Gamla testamentet, alltifrån 

våldtäkt till etnisk rensning, och Nya testamentets både radikalt vackra Bergpredikan och den 

övergripande helt obegripliga synen på (arvs)synd (vems synd? vad är synd?) och försoning (för 

vad?) är kända men blir viktiga för Dawkins' ideologiska slutplädering kring den moderna 

religionen som en "ohöljd inbjudan till extremism." Då avser han den självpåtagna 

kristna/muslimska/judiska 'rätten' att indoktrinera och manipulera barn och ungdomar (och det ser 

vi även hos oss); att jämställa religion med kultur, en lika ödesdiger hantering; att straffa 

homosexuella, ibland med döden; att underkasta kvinnan manlig kontroll ända in i abortkliniken. 

Den smala springan i burkan är Dawkins' metafor för reduktionen och trångsyntheten i religion och 

samtidigt en indirekt symbol för revolt och frihet. Läs boken!
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