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LÄSARFRÅGA

Hej Peter!
Det är en fråga som vi får ganska 
ofta, och den är helt förståelig.

Först kanske man bör balansera upp din 
fråga lite grand. Det är inte bara en liten 
klick med svenska bibeltroende kristna 

ett nätverk av tusentals duktiga forskare 
över hela världen som tänker som vi. Och 
skulle man lägga till alla de evolutions-

problem med den moderna evolutions-
teorin så talar vi säkert om tiotusentals. 
Varför de är kritiska kommer delvis att 
framgå när du läser i det här numret av 
Genesis. Det där brukar man nästan ald-
rig få höra någonting om. Ett tips är att 
du läser Johnny Bergmans böcker ”Var-

för tror inte alla på Darwin?” och ”Nobel-

pristagare och andra prisbelönta forskare 

som har tvivlat på Darwin”. Du kan köpa 
dem från Bergmans Media eller från vår 
webbutik.

Sedan beror det på vad man me-
nar med evolution. Evidensen för evolu-
tionen i dess vidaste bemärkelse – alltså 
gemensamt ursprung för allt levande, 
makroevolution – har minst sagt stora 
brister. Vi anser inte att man kan studera 
bakterier som blir resistenta mot anti-
biotika för att sedan dra slutsatsen att 
man därmed har svaret på hur en annan 
bakterie utvecklades till en människa. 

Men resistens hos mikroorganismer och 
annan slags variation och anpassningar 
hos växter och djur som går att obser-
vera och studera i naturen och i experi-
ment har vi inga som helst invändningar 
emot. Vi tror alltså på ”evolution” i be-
märkelsen mikroevolution.

En sak som också spelar in är att 
evolutionsfrågan är väldigt starkt kopp-
lad till de existentiella frågorna, alltså 
sådana som har med tro att göra. Det 
vore ju konstigt annars med en teori som 
gör anspråk på att förklara hur både vi 
och allt annat levande har hamnat här, 
eller hur? Just den här kopplingen till 

många gånger kan vara avgörande för 
hur man ställer sig till evolutionsfrå-
gan. Om man är en uttalad ateist är det 
långtifrån självklart att man ens skulle 

komma på tanken att läsa ett nummer av 
Genesis. Då brukar man ta evolutionen 
för lika självklar som att jorden kretsar 
kring solen, och varför skulle man ödsla 
tid på att läsa något som säger motsat-
sen? Fast om man är en öppensinnad 
och sanningssökande ateist borde man 

att visa att vi har fel.
Och allra sist – en majoritet av 

forskare kan verkligen ha fel och en li-
ten minoritet ha rätt. Det har hänt oftare 
i vetenskapshistorien än många tror. Läs 
på nätet om ”paradigmskiften” så kom-
mer du att förstå vad vi menar.

Tack för din fråga och hoppas att svaret 
gav dig något.

/Redaktionen

Hej Genesis.
Menar ni verkligen att ni skulle ha rätt om evolutionen 
och tiotusentals professorer och nobelpristagare fel? 
Tycker ni inte att det är lite svårsmält? /Peter

PEXELS

RÄTTELSE
En uppmärksam läsare upptäckte att det i faktaruta 12 på sidan 29 i förra numret av Genesis (nr 4-2021) 

råkade bli fel värde på jordaxelns lutning. Det ska stå 23,4 grader och ingenting annat. Vi hoppas givetvis 

att felet inte har lett till några astronomiska komplikationer.    /Redaktionen


