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1 “Feiringen av Darwin-dagen. En internasjonal anerkjennelse av vitenskap

og menneskehet”.

1. Darwin-jubileet1. Darwin-jubileet1. Darwin-jubileet1. Darwin-jubileet1. Darwin-jubileet
Feiringen av “Darwin-Day 2009”
2 “The following prominent scientists, educators, philosophers, and writers

serve on ‘The Darwin Day Advisory Board’ [dette sammen med
oppslagsordet ‘Many More’ kan klikkes fram på nettet] and support our
efforts to celebrate Science and Humanity”: [så er navnene ført opp.]

3 “Charles Darwin, whose personal charm drew support from many people
during his life, made a good impression on Robert FitzRoy, the Beagle’s
captain. FitzRoy, who had a more conservative character than Darwin,
chose him in the hope that Darwin’s observations would uphold the biblical
view of creation by God, as described in Genesis. Darwin, who had studied
to be a clergyman, did not expect any problem with this mandate from
FitzRoy”. Om en finner fram nettstedet www.darwinday.org og så
dobbeltklikker på “Darwin’s life” og så videre på “Voyage of the Beagle”,
kan en lese dette helt framme i artikkelen.

4 Darwin i Barlow 1958: 49; Darwin-kjenneren Gertrude Himmelfarb har
funnet fram opplysninger om at Darwin leste Lamarck i denne tiden og
viser til ”Edinburgh notebooks, Cambridge manuscripts”, se Himmelfarb:
”Darwin and the Darwinian Revolution”, 1968: 28. Se egen artikkel om
Darwins forhold til Lamarck annetsteds i boka.

5 ”Om bord i ”Beagle” var jeg helt ortodoks, og jeg husker at noen av
offiserene – skjønt de selv var ortodokse – lo hjertelig av meg da jeg siterte
Bibelen som en ubestridelig autoritet i moralspørsmål.”
Darwin i Barlow 1958: 85. Se også artikkelen om Darwins religion i denne
boka.

6 En gang ble det en hard og vond diskusjon om slavehold. Darwin var
sterkt mot, FitzRoy var for. Siden unngikk de begge temaet. Browne 1995:
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199, også 172 og 332. I selvbiografien forteller Darwin ganske inngående
om dette og om andre ting vedrørende forholdet mellom de to. En annen
gang det skar seg helt, var i Concepción i Chile, men det hadde ingenting
med religion å gjøre. FitzRoy var svært overarbeidet og i dårlig humør,
skriver Darwin. Men også det gikk snart over. Barlow 1958: 72ff.

7 Se litteraturlista.
8 “While led away by sceptical ideas, and knowing extremely little about

the Bible, […] I was quite willing to disbelieve what I thought to be the
Mosaic account, upon the evidence of a hasty glance, though knowing
next to nothing of the record I doubted …” Kilde, se note 12.

9 Mellersh 1968: 177.
10 “And under the influence of his wife (“so very beautiful & religious a

lady,” muttered [mumlet] Darwin), FitzRoy plunged into [kastet seg inn
i] religious entusiasm. In particular, he reconsidered his views about
geology.” Browne 1995: 414.

11 Se Litteraturlista (Browne, Janet & Neve, Michael).
12 Det første bindet av Lyells “radikale” bok, “Principles of Geology”, ble

gitt Darwin som gave av nettopp FitzRoy like før reisen (sammen med en
engelsk grammatikk). Desmond & Moore & Browne 2008: 22; Browne 1995:
186. Kapteinens skriv der han kommenterer Darwins synspunkter, heter
“A Very Few remarks with reference to the Deluge [syndfloden]”. FitzRoy
1839: Vol. 2: 657-82; Browne and Neve (eds.): 1989: 400-24 (opptrykk av
FitzRoys beretning); Sulloway 1982A: 8; Keynes 1979: 6; ibid. 2002: 326;
377f.; Browne 1995: 414; Mellersh 1968: 175ff.

13 Browne, J., 2008: 21f.
14 Ibid. 2002: 123

Darwins evolusjonsteori 150 år
15 Browne, Janet: “Charles Darwin. The Power of Place. Volume II of a

Biography” 2002: 42
16 Ibid.: 42
17 Dette manuskripet ble først utgitt i 1975 og har 628 sider: Stauffer, R. C.

(ed.): “Charles Darwin’s Natural Selection. Being the Second Part of His
Big Species Book Written From 1856 to 1858” (1975). Midt i april samme år
hadde Darwin invitert Lyell hjem til Down House og fortalt ham for før-
ste gang om sine teorier. Lyell var overrasket, og uenig, men skriver tilbake
i begynnelsen av mai: “Jeg skulle ønske du ville publisere et lite fragment
av dataene dine om duer & så ut med teorien & la den bli et faktum & bli
sitert & forstått.” 3. mai svarer Darwin og kommer med sine betenkeligheter
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