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Kan man tillade sig at rette i biologibøger? Selvfølgelig ikke 

sådan forstået at man går índ og streger noget ud som 

forfatteren har skrevet. Så altså nej! –Kan man tillade sig at 

påpege fejl i biologibøger? Det må til gengæld være den 

naturligste ting af verden. Det sker i alle andre lærebøger, så 

hvorfor ikke dem der beskriver dét vi rent faktisk véd om 

evolution, forkert?! 

I bogen Evoutionens Ikoner lægger forfatteren, Jonathan 

Wells, op til at man, med ejerens tilladelse, klæber disse 

advarselsmærkater ind i de biologibøger som ikke fremstiller 

emnet evolution korrekt. 

Vi anbefaler at man nøjes med at lave en udskrift af disse 

mærkater og bruger dem som bogmærke(r) de relevante 

steder. Evt. kunne man sætte dem ind på de aktuelle sider 

vha. Post-It®-labels. 

Men hvorfor overhovedet have besværet med et sådant 

forehavende? Vi giver ordet til Jonathan Wells (og som en 

service over for vore nordiske venner bringes de også i en 

norsk udgave): 

Lærebøger i biologi indeholder et væld af værdifulde 

oplysninger. Bare fordi de fremstiller sagen 

evolution forkert, betyder det ikke nødvendigvis at 

alt det andet der er skrevet i dem, ikke er korrekt. De 

eksisterende lærebøger kan og bør bruges i 

undervisningen indtil forlagene kommer med nye, 

korrigerede bøger. I mellemtiden bør de studerende 

nødvendigvis advares om at deres bøger bringer et 

forkert billede af sandheden som vi kender den i 

dag. Man kunne bruge kopier af de 

advarselsetiketter der er anført herunder til formålet, 

men de bør kun anvendes af – eller under vejledning 

af – bogens ejer. 

 

 



OBS! Fakta om livets opståen 

Faktum er at Miller-Urey-forsøget sandsynligvis 

ikke er en troværdig efterligning af Jordens tidlige 

atmosfære; og forsøget viser intet om hvordan livets 

kemiske råmaterialer kan være blevet til. 

 

 

OBS! Fakta om Darwins livets træ 

Faktum er at Darwins evolutionstræ ikke passer ind i 

det fossilmateriale vi har fra Den kambriske 

Eksplosion, og det molekylære forskningsmateriale 

understøtter ikke et så simpelt mønster som et 

forgrenet træ. 

 

 

OBS! Fakta om homologi 

Faktum er at hvis homologi defineres som ligheder 

der skyldes fælles afstamning, kan det ikke samtidig 

bruges som argument for samme fælles afstamning. 

Hvad årsagen så end kan være til at homologi 

optræder mellem forskellige dyreklasser, har det i 

hvert fald intet at gøre med ensartede gener. 

 

 

OBS! Fakta om Haeckels fostre 

Faktum er at disse billeder får hvirveldyrfostre til at 

se mere ens ud end de er i virkeligheden. Det er 

simpelthen ikke sandt at hvirveldyrfostre ligner 

hinanden mest på de tidligste fosterstadier. 

 

 

OBS! Fakta om Archaeopteryx 

Faktum er at Archaeopteryx sandsynligvis ikke er 

forfader til nutidens fugle, og dens egne forfædre 

stadig er yderst diskutable. Man leder nu efter andre 

manglende led. 

 

 



OBS! Fakta om Birkemåleren 

Faktum er at birkemålere ikke slår sig ned på 

træstammer i naturen, og de fotografier der viser 

dem på træstammer, er arrangerede. Man ser nu på 

Kettlewells forsøg med meget stor skepsis. 

 

 

OBS! Fakta om Darwins Finker 

Faktum er at Galápagosfinkerne ikke inspirerede 

Darwin til ideen om evolution, og den naturlige 

selektions påvirkning i snart den ene, snart den 

anden retning, fremkalder ikke nogen observerbar 

permanent ændring i deres næb. 

 

 

OBS! Fakta om bananfluen 

Faktum er at firvingede bananfluer kun kan 

opformeres kunstigt, og deres ekstra vinger har 

ingen muskler. Disse handicappede mutanter kan 

ikke fungere som råmateriale for evolutionen. 

 

 

OBS! Fakta om hestefossiler 

Faktum er at det forskningsmateriale vi har der 

vedrører fossile heste, retfærdiggør ikke en påstand 

om at evolutionen ikke har været retningsbestemt. 

Påstanden er alene baseret på materialistisk filosofi, 

ikke på empirisk videnskab. 

 

 

OBS! Fakta om menneskets oprindelse 

Faktum er at teorier om menneskets oprindelse er 

subjektive og kontroversielle, og de er baseret på en 

minimal mængde forskningsmateriale: Enhver 

tegning af “forfædre” er hypotetisk. 

 


