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Av Trygve Gjedrem

Charles Darw in (1809-1882) lanserte evolu-
sjonsteorien i boken �The O rigin of Species�
(Om  artenes opprinnelse) som  kom  ut i 1859. I
senere arbeid utviklet han teorien videre og
kom pletterte den. Evolusjonsteorien førte til
stor debatt. Ikke m inst de kristne reagerte svært
negativt, fordi evolusjonsteorien ble oppfattet
som  et alternativ til skapelsen slik den er be-
skrevet i Bibelen.

Da Darw in la fram  teorien sin om  hvorledes
artene var dannet, hadde m an ikke kjennskap
til lovene for nedarving. Evolusjonsteorien er
senere blitt om form et og er nå m er i tråd m ed
ny kunnskap. Innenfor naturvitenskapen er det
blitt arbeidet m ye m ed disse spørsm ålene også
for å utvikle evolusjonsteorien videre. G jen-
nom  arkeologiske undersøkelser og ikke m inst
ved studier av fossiler har m an stadig fått ny
kunnskap om  organism er på jorden til ulike ti-
der.

Innenfor naturvitenskapen er det stort sett
akseptert at det er dekning i fakta for evolu-
sjonsteoriens påstand om  at livet på jorden har
utviklet seg fra encellede organism er til høyere-
stående planter og dyr. Utviklingen har tatt
svært lang tid, trolig flere m illiarder år.

De sentrale faktorene i evolusjonsteorien el-
ler teorien om  utvikling ved naturlig utvalg er
at m utasjoner skaper ny variasjon, og at det na-
turlige utvalg og genetisk drift skaper nye for-
m er.

Evolusjon og tilblivelse av nye arter har ikke
noe endelig m ål. Det er en prøve- og feilem eto-
de. Noen arter er vellykkede og utvikler seg vi-
dere, m ens andre ikke er konkurransedyktige
og går til grunne etter kortere eller lengre tid.

Kommentarer til evolusjonsteorien

Evolusjonsteorien, slik den blir fram stilt i dag,

har flere svake punkter som  det er grunn til å
peke på.

Det er ikke gitt noen sannsynlig forklaring
på hvorledes livet oppstod. Det blir hevdet at
det oppstod i en organisk �ursuppe� m ed m an-
ge ingredienser, og at det første livet var i form
av virus.

Etter evolusjonsteorien har utviklingen av
genetisk m angfold skjedd uten noen form  for
styring. Sannsynligheten for på slum p å kom -
m e fram  til alle de 2000 enzym ene og de 200
000 proteinene som  det biologiske livet er bygd
opp av, er forsvinnende liten.

Som  allerede nevnt er det tre naturlover som
i hovedsak er virksom m e i utviklingen av
m angfoldet i naturen i form  av nye arter og
stam m er:

�  Naturlig utvalg
�  Genetisk drift
�  M utasjon

Naturlig utvalg fører til endring av genfrekven-
ser i forbindelse m ed endringer av m iljøet. Når
m iljøet endrer seg, fører det naturlige utvalget
til endring i genfrekvensene, og deretter til en-
dring av genotypefrekvenser som  er bedre til-
passet det nye m iljøet. På denne m åten er det
naturlige utvalget retningsbestem t i utviklings-
arbeidet sitt. Det naturlige utvalg er sentralt når
det gjelder utviklingen av stam m er og raser.
Det naturlige utvalg skaper ikke nye allel-gener,
og fører ikke til endring i krom osom tall.

Genetisk drift kan føre til dram atiske end-
ringer i genfrekvenser uten å være retningsgi-
vende på noen m åte. Heller ikke genetisk drift
skaper nye allel-gener og fører ikke til endring
av krom osom tall. I naturen er det et sam spill
m ellom  genetisk drift og naturlig utvalg.

M utasjoner skaper genetisk variasjon ved å
skape nye alleler og krom osom er. Disse nyska-
pingene er ikke retningsgivende, og de aller fle-
ste er skadelige og blir relativt raskt elim inert av
det naturlige utvalg.

Evolusjonsteorien og

skapelsen
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En sannsynlig måte arter kan ha blitt dannet
på, er dobling av kromosomtall. Det er flere ek-
sempler på at dette kan ha skjedd.

Studiet av fossiler har gitt mange gode argu-
menter for evolusjonsteorien, og en mengde ar-
ter som ikke lever i dag er blitt avdekket. Men
studiet av fossiler har ikke avdekket noe nevne-
verdig antall mellomformer mellom de artene
som lever nå. Totalt sett er det svært få funn
som kan tenkes å være mellomformer mellom
nålevende arter. Dersom artene oppstod fra en
systematisk utvikling, skulle en kunne forvente
at fossilene ville ha vist serier av overgangsfor-
mer fra en art til en annen. Utviklingslæren har
ikke kunnet forklare hvorfor mellomformene
stort sett er fraværende i funnene av fossiler.

Skapelsen

I Bibelen, i de to første kapitlene av Første Mo-
sebok, finner vi beretningen om hvorledes Gud
skapte jorden, om naturlovene og alt livet på
jorden, og til slutt skapte han menneskene i sitt
bilde. Det hele er forklart på vel to sider.

For de kristne som tror at Bibelen er Guds
ord, og at det som står der er sant, er det ingen
motsetning i å tro på skapelsen og den naturvi-
tenskapelige kunnskapen slik vi kjenner den i
dag. Det naturlige utvalg og genetisk drift reg-
ner man med har vært og er virksomme meka-
nismer for å tilpasse artene til de naturlige for-
holdene, og man regner dem som særlig viktige
når det gjelder å utvikle stammer og raser. Mu-
tasjoner er en realitet, men det er ikke lett å
vurdere hvilken rolle de har spilt i utviklingen.

At det er en viss sammenheng mellom arter,
og at mange har fellestrekk, tyder på at det hele
er skapt av en allmektig og allvitende Gud. Hos
store kunstnere er det ofte fellestrekk i kunst-
verkene deres, slik at når en kjenner av kunsten
ser ett av kunstverkene, kan han ofte si hvem
som har laget det. Og det er vanlig at kunstne-
ren setter signaturen sin eller eiendomsmerket
sitt på kunstverket han har laget, for å være sik-
ker på at det kan gjenkjennes og skjelnes fra an-
dre. På samme måte kan vi si at Gud har signert
skaperverket sitt med DNA-molekylet som sitt
eiendomsmerke eller bumerke som han har lagt
inn i hver eneste levende celle i alle organismer.

Sentralt i skaperverket slik det er skildret i
Bibelen, er at menneskene er skapt i Guds bilde,
og at Han gav menneskene en livsånde. Derfor

er mennesket ikke et dyr, men noe mer, og
Gud satte menneskene til å forvalte skaperver-
ket.
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