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Lytteren forventer en konfrontation når
der stilles ind på P1-udsendelsen hvor den
troende og ikke-troende skal diskutere
Darwins evolutionsteori. [Se nedenstående
henvisning.] Men konfrontationen udebliver.
Udsendelsen er en hyggesnak mellem den troende, biskop
Kjeld Holm, Folkekirken, og den ikke-troende, professor
Helmuth Nyborg.
De to er enige om næsten alt. Ateisten Nyborg hævder at
Darwins teori er årsag til den erkendelse at alt er meningsløst.
Kjeld Holm vil dog ikke sige det på den måde. Han undrer sig
for eksempel over skønheden og harmonien ved en solopgang
og konkluderer derfor at der må være en dybere mening bag
alle fysiske fænomener.

Kristendarwinisterne lever derfor i en
to-sandhedsopfattelse da de prioriterer
at holde fred med darwinismen.
I løbet af samtalen gentager Helmuth Nyborg flere gange
at virkeligheden er uden mening. “Der findes kun atomer
og molekyler,” fastslår Nyborg. Han modsiges ikke af Kjeld
Holm. Biskoppen forsøger at forebygge eventuelle uoverensstemmelser. Han fastslår at han “ikke vil drømme om at flytte
så meget som et komma i videnskaben”.
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Biskop Kjeld Holm optræder som den typiske kristendarwinist.
Betegnelsen er ikke kendt i Danmark, men nok i Norge.
Kristendarwinisme er ikke nogen ny opfindelse. Den
hænger grundlæggende sammen med den udbredte angst for
at blande tro og viden. Evolutionen er “Guds måde at skabe
på”, mener man. Derfor ønsker kristendarwinisterne at holde
fred med darwinismen, idet man fejlagtigt mener at darwinisme er ensbetydende med konkret videnskab.
Kristendarwinisterne lever derfor i en to-sandhedsopfattelse. Det er mærkeligt og uholdbart: Der kan ikke være
to sandheder, skabelse og den darwinistiske forklaring. Men
kristendarwinisterne prioriterer at holde fred med darwinismen højt. Konsekvensen er at kristendarwinisterne også
afviser intelligent design. Man begrunder denne afvisning med
at intelligent design er opfundet af kristne fundamentalister i
USA, altså er intelligent design “forklædt fundamentalisme”.
Den slags må man absolut tage afstand fra, mener den typiske
kristendarwinist.
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Darwinister, herunder Helmuth Nyborg, har sympati for
kristendarwinisterne. Denne meget udbredte form for kristen
tankegang er til fordel for den darwinistiske filosofi.






























Det er ikke mutationer og selektion, men naturalismen der er
kernen i darwinismen. Naturalismen er en metafysisk forestilling om at der ikke kan være nogen anden virkelighed end
den fysiske. Der findes ikke andet end atomer og molekyler.
Alt andet er fantasi og overtro, mener man.
Som universitetsuddannet teolog må Kjeld Holm være klar
over hvad naturalisme går ud på. Men han nævner ikke ordet
en eneste gang i udsendelsen. Kjeld Holm legitimerer dermed
naturalismen der er kernen i den darwinistiske ideologi.
Helmuth Nyborg overser at han selv er troende, i og med
at han tror på at den fysiske virkelighed dybest set er uden
mening. Alt kan forklares med materielle årsager: atomer,
molekyler og tilfældigheder, mener Nyborg.
Darwinister, eller rettere naturalister, misbruger teorien om
mutationer og selektion på det groveste. Man fremfører darwinismen som en autoritet. Hvis nogen stiller spørgsmålstegn,
henvises der til at evolutionen er en “videnskabelig kendsgerning” i lighed med for eksempel tyngdekraft og bakteriers
resistens.

Helmuth Nyborgs udsagn om at
naturen er meningsløs, kan ikke
bruges til noget som helst i det videnskabelige arbejde.
Teorien om mutationer og selektion er et værktøj. Men
dette værktøj kan ikke bruges til at konstruere filosofiske
“sandheder” om livets oprindelse. Det er underligt at dette
ikke blev påpeget af Kjeld Holm.
Det er også underligt at Kjeld Holm ikke kan eller vil gennemskue at evolutionen fra celle til pattedyr er ønsketænkning.
Årsagen må være at Kjeld Holm som kristendarwinist ikke
ønsker at udfordre darwinismen.
Både Holm og Nyborg undlader at nævne mikroevolution
med et ord. Det skyldes at ordet er bandlyst af moderne
darwinisme. Mikroevolution er noget konkret og virkeligt som
man i dag ikke ønsker at beskæftige sig med. Årsagen er at
mikroevolution stiller en række kritiske spørgsmål ved teorien
om biologisk udvikling fra celle til pattedyr.
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Som alle andre darwinister generaliserer Holm og Nyborg.
De ønsker ikke at tage stilling til eller forholde sig til noget
konkret.
Darwinisme er abstraktioner og generalisering. Det er af
den grund at praktisk videnskab ikke kan bruge den ideologiske darwinisme til noget som helst. Videnskaben kan kun
forholde sig til det konkrete og observerbare, for eksempel
mutationer, selektion og lovene om nedarvning.

Naturalister misbruger teorien
om mutationer og selektion på det
groveste.
Helmuth Nyborgs udsagn om at naturen er meningsløs,
kan ikke bruges til noget som helst i det videnskabelige
arbejde. Der er ingen videnskabelige observationer der tyder
på at naturen er uden mening, tværtimod. Påstanden om
meningsløshed er ren filosofi.
P1-samtalen mellem Holm og Nyborg understreger at
darwinisme er en trossag uden holdepunkter i virkeligheden.
Darwinist og biolog Kaj Finster, en af hovedpersonerne bag
evolution.dk, giver et andet og typisk eksempel på en sådan
trossag. 
Læs også OHC’s blogindlæg »Darwinisme er en tro i modstrid
med naturlovene«. – http://eftertanke.dk viser vej.































































t /BUVSBMJTNFO FS EFO trosGPSFTUJMMJOH BU alt LBO GPSLMBSFT VE
GSB GZTJLLFOT MPWF
t %BSXJOJTNFO IBS OBUVSBMJTNFO TPN ëMPTPëTL CBTF JLLF
FNQJSJTL GPSTLOJOH
t &NQJSJ IBS NFE CFWJTFUT TUJMMJOH BU HSF )WPS MJHHFS EFO
CFETUF GPSLMBSJOH )WBE FS EFS NFTU empirisk CFMH GPS
t &WPMVUJPOFO TPN iWJEFOTLBCFMJH LFOETHFSOJOHw FS SFO
OTLFUOLOJOH &OIWFS LBO BGQSWF IWPSEBO UZOHEFLSBGUFO WJSLFS &OIWFS iQSWF QÌ FWPMVUJPOw IFOWJTFS BMUJE
UJM NJLSPFWPMVUJPO
t 1SCJPUJTL LFNJTL FWPMVUJPO FS GPSFTUJMMJOHFO PN BU VPSHBOJTLF NPMFLZMFS BG TJH TFMW LBO ëOEF TBNNFO J PSHBOJTLF
.FE BOESF PSE "U MJWFU LBO CMJWF UJM BG TJH TFMW
t .JLSPFWPMVUJPO %FUUF CFHSFC FS GSTUF HBOH CSVHU QÌ
FOHFMTL BG FO BG EBSXJOJTNFOT FHOF TUPSF LBOPOFS ɨFPEPTJVT ( %PC[IBOTLZ IFMU UJMCBHF J  J CPHFO Genetics
and the Origin of Species #FHSFCFU FS BMUTÌ JLLF iPQGVOEFUw
BG EBSXJOLSJUJLFSF
t .BLSPFWPMVUJPO BU BSUFS LBO GPSWBOEMFT UJM OPHFU HFOOFNHSJCFOEF OZU HMF UJM GVHM CKSO UJM IWBM BCF UJM NFOOFTLF
GY påstås BU WSF FO VQSPCMFNBUJTL WJEFSFGSFMTF BG mikroevolution 1ÌTUBOEFO TBWOFS FUIWFSU FNQJSJTL CFMH
t *% JOUFMMJHFOU EFTJHO FS iPQGVOEFUw BG GPSTLFSF EFS J EFU
OZF ÌSUVTJOEF JLLF IBS LVOOFU GÌ WJSLFMJHIFEFO UJM BU QBTTF
NFE EF HBNMF OFPEBSXJOJTUJTLF GPSLMBSJOHFS %FU FS EFSFT
GPSTLOJOH EFS IBS iUWVOHFU EFNw JLLF FWFOUVFMMF UFPMPHJTLF
PWFSWFKFMTFS
t %FTJHO LBO FSLFOEFT BG FUIWFSU NFOOFTLF J EFU KFCMJL NBO
TFS EFU %FTJHOFU J OBUVSFO FS FO US OHUFSO LPOTUBUFSJOH
JLLF OPHFU NBO TLBM IBWF #JCMFO J IÌOEFO GPS BU LVOOF GÌ
KF QÌ
)FOWJTOJOH UJM EFO QÌHMEFOEF SBEJPVETFOEFMTF QÌ 1
IUUQXXXESEL14FSJFS4PNNFSIPFKTLPMF@QBB@1
5FNBFS
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