Forord
Den britiske naturforskeren Charles Darwin ble født for 200 år siden –
den 12. februar 1809. Og hovedverket hans, “Om artenes opprinnelse”,
kom ut 24. november 1859.
Det er 150 år siden.
Dette ble markert over hele verden. Jubileet fikk navnet “Darwin
Day Celebration”. Undertittelen var “An International Recognition of
Science and Humanity”.1
Mange vitenskapsmenn og -kvinner deltok i markeringen.
Men evolusjonister, positivister, ateister og agnostikere av mange
forskjellige slag benyttet en sikkert kjærkommen anledning.
Da feiret de sin store helt Charles Darwin med floskler som “Tankens frigjører” osv. – mannen som gav grunnlaget for deres livssyn. På
denne måten handlet jubileet ikke bare om vitenskap, men også om
ideologi, filosofi og religion.
Disse presenterte sannsynligvis den britiske naturforskeren så geniforklart som mulig – og gjort maksimalt ateistisk. Flest mulig “gode
ideer” innen biologien ble trolig også tillagt ham. Tankegangen er gammel: Ved å forstørre Darwin håper de dermed på å forsterke sitt argument.
Denne boka forteller en annen og sannsynligvis mer troverdig historie om engelskmannen – myter stikkes hull på, dokumentert ut fra
primære kilder. Tilbake står forhåpentlig en mer ekte Charles Darwin
– som en “keiser uten klær”. For, som det vil gå fram: Darwins lære er
ofte foreldet, holder ikke vann og har mange ganger bare historisk verdi
– et dårlig grunnlag å basere et livssyn på.
Å si noe positivt om Darwin, ville ikke være vanskelig. Men det
overlates herved til hans apostler, advokater, tilhengere og de talløse
komiteer – og med god grunn. For det kommer de til å klare, sikkert
påfallende godt.
Boka er en artikkelsamling. Hvert stykke er i utgangspunktet selvforklarende, det har derfor noen ganger vært nødvendig eller tilråde-
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lig å “gjenta seg selv”. Boka kommer ut både på norsk og dansk i løpet
av Darwin-året.
Noen lesere vil trolig bli provosert over det som kommer fram.
Andre vil bli sinte, noen sikkert også lettet.
Men mange vil bli nokså overrasket …
Søgne, 12. februar 2009
Jostein Andreassen

7

