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Redaktionelt

Evolutionskritikkens alfa og omega

Postdarwinismen
“Darwins forklaringer” trænger til et
serviceeftersyn. For det er en kendsger-
ning at Darwins teori mødes med større
og større betænkelighed. Fra fagligt hold,
vel at mærke.

I de mange debatter i medierne kan
det være svært at bevare hovedet koldt
og argumentet varmt. Især når temmelig
mange indslag ikke ligefrem bærer præg
af  den store saglighed. Kvantiteten i en-
sidigheden er også til at tage og føle på.
Derfor har vi lavet to origotemanumre –
meget passende i dette darwinår, synes vi
– som tilsammen skal udgøre et katalog
over de faglige indvendinger der i dag
findes over for evolutionsteorien. Og
som temanumrenes tykkelse vidner om,
er de efterhånden temmelig omfattende.

For overblikkets skyld er de forskelli-
ge emner behandlet leksikonagtigt og
dermed også anbragt i alfabetisk orden.
Efter det romerske alfabet, ikke det
græske, som temanummerets titel ellers
kunne indicere. At der tales om alfa og
omega, hentyder derimod til at forsøg på
at samle op hvad der er at sige om em-
net, fra først til sidst.

Fejl og mangler
Men under den research som ligger bag
dette temanummer, måtte vi meget
hurtigt konstatere at vi ikke kan få det
hele med, men må nøjes med det vigtigste.
For der er uendeligt meget mere at sige
om emnet; det opdager man når man
først har åbnet “Pandoras æske for
darwinister”.

I en opsamling af argumenter som
denne vil der altid være fejl og mangler.
Så læserne opfordres til at holde os i
ørerne. Skriv til os. Er der noget vi har
overset? Vi forsøger at holde os opdate-
ret på Origos hjemmesider. For alle der
gerne vil kende “hele historien”, kan det
kun være spændende at få korrigeret og
udbygget de konkrete oplysninger. – Vi
vil alle gerne være klogere.

Redigering
og udformning af  de enkelte opslag står
undertegnede redaktører for, hvor andet
ikke er anført. En del artikler, mærket
“PT”, er brudstykker fra fysikprofessor
Peder Tyvands nyligt udgivne bog Dar-
win 200 år – en festbrems. Foruden at de
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Så er et nyt år i gang, og hermed modtager du her det første af årets Origoblade.
I den forbindelse starter vi en ny abonnementsperiode, nemlig 2009. Du bedes derfor betale dit
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er oversat fra norsk, er de også redigeret
så de passer til dette temanummer.
Artikler mærket “H” henviser til Humle-
bien kan ikke flyve og er en yderligere
forklaring hertil. Endelig sluttes de 2
temanumre af  med en artikel om vid-
understoffet vand af  prof. Tor Dahl,
Tromsø, se Origo 113. Vi takker Origos
bagland for inspiration og gode råd.

Med hensyn til den mere fyldestgø-
rende forklaring til de enkelte opslag
henvises til Origos omfattende bag-
grundsstof  i form af  flere års udgivel-
ser, i bøger og blade. Litteraturforteg-
nelse vil kunne findes på nettet:

skabelse.dk,
origonorge.no,
darwin2009.dk og
darwin2009.no

viser vej.
Anden del kommer allerede til april.
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