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Leder

Lars Ødegård

I år feires 200-årsdagen til Charles Dar-
win (1809-1882) og det er i tillegg 150 år 
siden utgivelsen av hans hovedverk ”Om 
artenes opprinnelse”. Den sentrale teorien 
til Darwin er evolusjon ved naturlig ut-
velgelse. Darwin så utviklingsbiologiske 
sammenhenger mellom livsformer på 
jorda, og støttet seg på fossile funn hvor 
han fant overgangsformer som bekreftet 
hypotesen. Han hadde likevel ikke 
grunnlag for å forstå hvilke mekanismer 
som forårsaket endringene som evolusjo-
nen kunne innvirke på.
 
I dag går forskere i dybden, studerer gener 
og genomer og bekrefter Darwins hypote-
ser gang på gang. Dagens arter har utviklet 
seg fra tidligere livsformer. En enkelt base-
forandring i ett gen kan føre til flere prik-
ker på en insektvinge, som igjen gjør den til 
en mer attraktiv parringspartner. På den 
annen side – blir insektet da også lettere 
observert, og dermed oftere spist, av fugler? 
Over tid er slike små endringer og naturlig 
utvelgelse hovedmekanismen for utviklin-
gen av arter, hver med nye tilpasninger.

I evolusjonsmessig sammenheng har men-
neskeheten bare vært på jorda noen få øy-
eblikk. Vi har lagt bak oss rundt 25 000 
generasjoner siden vi skilte lag med sjim-
pansene. En bakterieart kan på sin side 
gjennomgå like mange generasjoner på et 
par år, og en HIV-infisert person kan pro-
dusere 10 milliarder nye viruspartikler på 
en dag. Med andre ord; vi utsettes hele ti-
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den for nye sykdomsfremkallende bakte-
rier og virus. Noen blir syke, andre ikke, 
men til sammen gir de oss en praktisk lek-
sjon i de darwinistiske prinsipper.

Til tross for stadig mer omfattende doku-
mentasjon, er det fortsatt mange som ikke 
kan forene naturvitenskapelige bevis med 
religiøse syn. Hvordan skal et samfunn 
forholde seg til dette? I USA tror fortsatt 
over halvparten av befolkningen at men-
nesket ikke stammer fra tidligere dyrear-
ter, og avviser med det evolusjonsteorien. I 
Norge står det noe bedre til, om lag 20 % 
er kreasjonister.

Hva så med beslutningsprosessene? Forut-
setningen for de aller fleste av oss er at våre 
beslutningsprosesser baserer seg på natur-
vitenskapelige prinsipper. Strategier for 
bekjempelse av fugleinfluensavirus H5N1, 
svartrustsopp på korn eller en fornuftig 
forvaltning av våre marine ressurser er alle 
basert på evolusjonsteorien til Darwin. 

Videre innsats og forskning vil gi oss sta-
dig mer kunnskap om sammenhengene i 
naturen. Samtidig må vi være ydmyke for 
hvor stor kompleksiteten er, og hvor lite 
vi tross alt vet. Med muligheter for en 
egenskapt, mer eller mindre styrt utvik-
ling, ligger det også store etiske utfor-
dringer i å finne ut hvorledes vi skal for-
holde oss til både ervervet og manglende 
kunnskap. La oss alle bruke litt av som-
meren til refleksjon!




