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FÖRORD

Ogärna gick jag, ovälkommen är jag visst, 
för ingen gillar den som bringar onda bud. 

   Sofokles, Antigone

Det är populärt att skjuta på budbärare. Charles 
Darwin, evolutionens budbärare, har hatats och för-
talats för att han tog Bibelns skapelseberättelse ifrån 
oss och ersatte den med en mer realistisk berättelse, 
den om den biologiska utvecklingen och kampen 
för tillvaron. Darwin behandlas som om han hade 
uppfunnit evolutionen, hittat på den för att väcka 
förargelse.

Evolutionen är inte bara en angenäm historia, och 
evolutionsteorin skakar om den sociala värld som 
vi har försökt bygga upp utom räckhåll för biolo-
gin. Evolutionsteorin är icke önskvärd; därför får 
den inte vara sann. Och om den skulle vara sann, så 
låt oss åtminstone tiga om saken. Så reagerar många 
ännu på 2000-talet.

I en TV-sänd söndagsgudstjänst från en pingstför-
samling i Sverige våren 2008 höll predikanten en 
regelrätt föreläsning i kreationism. Han berättade hur 
Gud har skapat världen precis som det står i Bibeln, 
och speciellt betonade han att Gud har skapat män-
niskan till sin avbild. Varken pastorn själv eller någon 
annan talade om att detta är en saga som länge har 
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berättats i vår kultur, en saga som många tycker är 
vacker men som det inte finns något skäl att hålla för 
sann.

Eftersom jag inte är naturvetare avstår jag från att 
gå in i detalj på argumenten för och emot evolutions-
teorin eller kreationismen. Det har många andra gjort 
bättre än vad jag skulle kunna. Det jag i stället vill ta 
upp är sociala och etiska aspekter på evolutionen och 
evolutionsteorin. Jag granskar därvid både Darwins 
egna uppfattningar och de åsikter som senare darwi-
nister och antidarwinister har framfört samt resonerar 
om vilka konsekvenserna kan bli av olika hållningar. 
Religionen, moralen och människans plats i världen är 
givetvis centrala i detta sammanhang.

Bland sådana som jag, med rötterna i humaniora 
och samhällsvetenskap, är okunnigheten om evolu-
tionsteorin enorm och fördomarna legio. Det finns 
en utbredd uppfattning om Darwin som farlig och 
roten till nästan allt ont – rasism, sexism, tvångs-
steriliseringar, obarmhärtig konkurrens och allmän 
utslagning. Hur rimliga är sådana anklagelser? Detta 
är viktigt att diskutera.

Första upplagan av Arvet från Darwin kom ut på 
hans 200-årsdag den 12 februari 2009. I denna nya 
upplaga har endast några mindre tillägg och förtyd-
liganden gjorts.



TACK

Jag tackar professor Dan Larhammar för att han har 
haft godheten att läsa igenom mitt manus i jakt på 
naturvetenskapliga felaktigheter. Dock är det bara 
jag själv som kan ställas till ansvar för det slutliga 
innehållet.

Birgitta Forsman


