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Af Paul Garner

�Hvad skal vi bruge drøbelen til?� spurgte
en ven mig for nylig. Han havde læst, at
drøbelen, benævnt uvula på engelsk, den
lille dråbeformede flap placeret bagest i
mundhulen (se figuren), var et ubrugeligt
levn fra vor evolutionære fortid. Navnet
uvula kommer fra det latinske uva, der be-
tyder vindrue. Nogle hævder, at drøbelen er
et såkaldt rudimentært organ hos menne-
sker, og at den ikke har nogen funktion.
Ifølge denne opfattelse er den et levn fra
vore pattedyr-forfædre, der drak med hove-
det bøjet nedad. Jeg besluttede at undersø-
ge drøbelens betydning nærmere.

Det viser sig, at den menneskelige drø-
bel består af kirtelvæv, muskelvæv og eks-
kretoriske kanaler, og at kirtlerne ikke fin-
des hos andre pattedyr. Dette alene gør det
meget usandsynligt, at drøbelen er et levn
fra vore formodede forfædre � den er i vir-
keligheden mere sofistikeret hos os.

Jeg opdagede også adskillige mulige
funktioner, som er blevet foreslået for drø-
belen:

� Drøbelen udløser muligvis slugnings-
refleksen. Ydermere hjælper den med at
lukke for luftrøret, når man sluger, således
at maden ikke kommer den forkerte vej.
Drøbelen har sin egen muskel (Musculus
uvae), som gør det muligt for den at ændre
form.

� Drøbelen kan være medvirkende, når
vi taler. Nogle sprog ville være umulige at
udtale korrekt, hvis ikke man havde drøbe-
len.

� Nogle sangere hævder, at det er drøbe-
len, der gør det muligt at lave vibrato med
stemmen. Jazzsolisten Anita o'Day siger, at
hendes stemme mistede vibrato, da hun

ved en fejl mistede drøbelen ved en bort-
operation af mandlerne.

� Drøbelen har muligvis en mindre rolle
at spille, når spyt skal fjernes fra mundhu-
len.

I øvrigt bør det siges, at selv om vi ikke
var i stand til at finde nogen funktion ved
et organ, beviser det ikke i sig selv nogen
evolutionær fortid. Mangel på funktion er
ikke evolution, som kræver ny information!
Det er naturligvis også muligt, at såkaldte
rudimentære organer har funktioner, som
vi endnu ikke har opdaget. Med andre ord,
hvis man argumenterer for evolution ud fra
rudimentære organer, argumenterer man
samtidig ud fra uvidenhed! Man troede en-
gang, at der var omkring 180 rudimentære
organer i det menneskelige legeme. Med
øget medicinsk og fysiologisk viden er den-
ne �liste� i dag skrumpet stort set til 0.

Selv om der ikke er videnskabelig enig-
hed om drøbelens funktion, er der altså ad-
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Avisa Dagen har siste året bidratt i evo-
lusjonsdebatten i Norge, både på leder-
plass og gjennom intervjuserier og mar-
kert et tydelig engasjement i saken. Som
kristen avis forventer man nok at den står
for troen på Skaperen, men Dagen avvi-
ser troen på skapelse som en prosess som
kan forenes med tilfeldig utvikling og har
dermed inntatt en modig posisjon i det
offisielle kristennorge. «Når liv og tenk-
ning skal baseres på tilfeldig utvikling, si-
er det seg selv at alt blir tilfeldig og rela-
tivt. Da misser livet grunnlag, retning og
mål.» sier avisa og er opptatt av konse-
kvensene utviklingslæren har for vår tenk-
ning.

I et 20 siders særtrykk har Dagen
samlet avisas intervjuer og kommentarer.

skillige bud på den. Som skabelsestroende
mener man naturligvis, at drøbelen et de-
signet med et formål.

Oversat og bearbejdet af
cand.scient. Holger Daugaard
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Særtrykk fra Dagen:
Evolusjon eller skapelse?

Hovedinnholdet er intervjuer Jon Kval-
bein har gjort med en «troende» evolusjo-
nist og en biolog som har bevart «barne-
troen» på Gud Skaperen - begge professo-
rer innen sitt fagområde. Kvalbein tar for
seg hvordan temaet behandles i lærebø-
ker i skolen, og evaluerer evolusjonslæ-
ren og skapelseslæren ut fra et kristent
ståsted.

Særtrykket har en lettfattelig form,
med gode fargefoto og en oversiktlig dis-
posisjon. Særtrykket anbefales, det er
godt egnet til bruk i skole og menigheter
- og som gave til dem som ikke har mot-
forestillinger til fjernsynets ensidige do-
sering av evolusjonslæren. Særtrykket kan
bestilles direkte hos Dagen, tlf. (+47) 55
55 97 00.
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