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Bernard d’Abrera er en af de mest kendte lepidopterister [som-
merfuglekendere] i verden. Han har over en periode på ca. 45 
år skrevet 32 bind om sommerfugles og større natsværmeres 
taksonomi. Hans sommerfuglebøger omfatter over 5 millioner 
ord (fortrinsvis taksonomiske tekster), illustreret med over 
66.000 sommerfuglebilleder på omkring 8.500 sider. 
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Sommerfuglens livsforløb

Der "ndes "re forskellige stadier i en sommerfugls 
livsudvikling: 

OVUM 
  (pluralis/#ertal OVA) æg

LARVA 
  (pl. LARVÆ) larve

PUPA 
  (pl. PUPÆ) puppe

IMAGO 
  (pl. IMAGINES) det vingede insekt

En metamorfose-cyklus (hvor insektet radikalt skifter form fra 
det øjeblik ægget klækkes som lillebitte larve, op til det tids-
punkt hvor den voksne sommerfugl kravler ud af sin puppe. 
Så er der kun tilbage at parre sig og lægge sine æg; dermed er 
cyklussen klar til at starte forfra. 

Før vi gennemgår denne mirakuløse cyklus, er det af 
afgørende betydning at læseren skærper sin videnskabelige 
opmærksomhed til det yderste: Hvert eneste af de "re skarpt 
adskilte stadier begynder og slutter fuldstændig som det 
er foreskrevet, ned til mindste detalje, i det program [den 
software] der er indskrevet i DNA’et hos hver art for sig. Dette 
program er "kst & færdigt, forstået sådan at hverken en indre 
eller en udefrakommende kilde kan tilføre ny information, og 
endvidere vil enhver form for indlæring hos individet heller 

ikke kunne påvirke dette program. Det forholder sig sådan 
at hvert enkelt stadium har sin særlige programmering, helt 
forskellig fra de andre stadier. Og disse særegne programdele 
bliver “afspillet” på nøjagtig dét tidspunkt hvor det tjener det 
allerede fastlagte mål bedst. Larven er fx programmeret til at 
udvikle sig over fem til seks vækststadier, hvoraf det sidste fører 
over i puppestadiet. Puppen er på sin side programmeret til 
at forvandle sig til det voksne insekt (med vinger), det imago 
der lige i det rette øjeblik undslipper puppehylsteret. Til sidst 
bevæger det bevingede vokseninsekt sig mod sit endelige mål: 
#yvning, fødeoptagelse, parring og ægproduktion.

I denne organismes programmering er alt fastlagt som 
det har været fra den første begyndelse. Med andre ord, en 
urgammel engangsforestilling hvor 1 stk. voksen han og 1 stk. 
voksen hun som de første originale skabninger er kommet til 
verden ex nihilo, fuldt færdigprogrammerede til at parre sig 
og formere sig og derved danne deres egen grundtype ned 
gennem tiden. Intet i naturvidenskaben kan i dag fastslå at en 
sådan ur-begivenhed ikke har fundet sted; det har den aldrig 
kunnet og vil aldrig kunne. Det er tværtimod sådan at det 
vidnesbyrd der ligger åbent for vores sanser, tilsiger os at ingen 
anden begivenhed (eller på hinanden følgende begivenheder) 
på tilfredsstillende måde vil kunne forklare denne fastlagte og 
urokkelige rækkefølge i dette insekts metamorfose.

De vanskeligheder der tårner sig op for den der holder 
fast ved en tilfældig og ikke-intelligent evolution (med eller 
uden afbrudte ligevægte), er uoverstigelige. Sommerfuglen 
er ikke kun det romantiske vingede væsen vi ser #yve rundt. 
Den er en ubrydelig komposition af 4 morfologisk adskilte 
skabninger, som alle følger et uforanderligt forudindstillet 
livsforløb. 
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