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Naturvidenskaben har på mange måder rystet menneskets selvfor‑
ståelse, men ingen erkendelse kommer så tæt på mennesket selv som 
evolutionslæren. Den har inden for biologien opnået en status, som 
svarer til den heliocentriske beskrivelse af planetbevægelser inden 
for astronomien: Kopernikus fratog i 1543 Jorden dens status som 
universets midtpunkt, og Darwin skubbede mere end 300 år senere 
mennesket af tronen. Vi kan som biologer ikke præsentere argu‑
menter med en klarhed, der svarer til et fotografi af en jordopgang 
over Månen, men føler alligevel ansvar for udbredelse af viden om 
et så væsentligt fundament for vores fag, og det er hensigten med 
denne bog. Det er ikke tilfældigt, at den udkommer i 2009, for dette 
er jubilæumsåret for Charles R. Darwin: Det er 200‑året for hans 
fødsel i 1809 – og det er samtidig 150 år siden, han med udgivelsen 
af Arternes Oprindelse i 1859 gav evolutionslæren sit gennembrud. 
Værket er stadig en værdig kilde til evolutionslæren, og Darwins 
teorier vil spille en stor rolle her – men meget er sket siden, og vi 
vil derfor også give læseren indblik i de svimlende indsigter, som 
især den molekylære genetik har nået siden da.
 Vi styrer så vidt muligt uden om tekniske detaljer, men undgår 
at forenkle på bekostning af formidling af indsigt. Som Einstein 
er citeret for at have sagt om fysik: “Man skal gøre alting så enkelt 
som muligt – men så heller ikke enklere.”

 Århus, august 2009 Helsingør, august 2009
 Freddy Bugge Christiansen Tom Fenchel

forord
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Myter og historier om livets ophav og udvikling fylder meget i men‑
neskets kultur, men evolutions‑ eller udviklingslæren er ikke endnu 
en fabel. Den er en af naturvidenskabens fundamentale teorier. 
Vi kan hver især følge vores afstamning tilbage i de optegnelser, 
som myndigheder foretager, eller i de overleveringer, familien giver 
videre, men på et eller andet tidspunkt fortaber linjerne sig og bli‑
ver til generelle historiske beskrivelser eller myter. Den kulturelle 
information svinder ind, men vores forfædre havde også forfædre, 
så den biologiske linje fortsætter. Denne beskrivelse af vores af‑
stamning er en umiddelbar forlængelse af vores egne erfaringer, 
men udviklingslæren går videre. Den forlænger de biologiske linjer 
milliarder af år tilbage gennem tiden indtil det tidspunkt, hvor livet 
opstod på den unge jord. Alle levende organismers nedstamning 
kan følges på samme måde, og de stammer alle fra de samme tidlige 
organismer på Jorden.
 Ordet udvikling er et meget generelt udtryk for, at et eller andet 
ændrer sig over tid, og det kan henvise til en lang række ubeslægtede 
fænomener med mange forskellige forklaringer, såsom et menne‑
skes udvikling, økonomisk udvikling, teknologisk udvikling osv. I 
naturen udvikler kemiske reaktioner og stjerner sig, og æg udvikler 
sig til voksne individer. I denne bog bruger vi ordet synonymt med 
evolution, som er den faglige betegnelse for den proces, at levende 
organismers arvemasse og dermed også deres egenskaber ændrer 
sig over tid. Der er tale om en blind udvikling uden endemål eller 
retning, som dog alligevel resulterer i, at organismer synes tilpassede 
til deres omgivelser.
 Darwins Arternes Oprindelse har blandt biologer længe stået 
som et skelsættende værk, der repræsenterer en af de vigtigste vi‑
denskabelige erkendelser overhovedet, men det har også betydet 
en grundlæggende ny erkendelse af menneskets plads i naturen. 
Værket giver en sammenhængende behandling af udviklingslæren 
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og de mekanismer, der driver evolutionen, med naturlig selektion 
på den centrale plads. Darwins såkaldte nedstamningslære var og 
er til dels stadig kontroversiel, fordi den rammer hårdt lige midt i 
menneskets selvforståelse som skabningens herre. Nedstamnings‑
læren peger på, at alt liv har en fælles oprindelse, og at udviklingen 
ikke har noget mål, men er en simpel konsekvens af liv. Den er en 
naturvidenskabelig beskrivelse af livets udvikling gennem Jordens 
historie og giver en samlet forklaring på en masse fænomener, som 
ses, når man i dag betragter livets mangfoldighed.
 Den del af livets udvikling, som var kendt fra forsteninger på 
Darwins tid, gennemgår vi kort i kapitel 2. Det dækker en periode 
på lidt over en halv milliard år – meget kortere end den tidshorisont, 
inden for hvilken vi i dag ser hele den evolutionære proces, men 
dog et meget længere tidsrum, end man forestillede sig for 150 år 
siden. Meget nyt er siden opdaget i denne klassiske epoke, og mange 
spørgsmål er besvaret, men det helt nye er en større forståelse af 
livets udvikling gennem de første to milliarder år af Jordens historie, 
hvilket behandles i kapitlerne 3 og 4. Livet opstod for omkring 4 
milliarder år siden, og i halvdelen af tiden fandtes kun bakterier på 
Jorden, og i tre fjerdedele fandtes kun encellede mikroorganismer. 
De geologiske vidnesbyrd om livet i denne epoke er tydelige, men 
hovedsageligt indirekte. Et tydeligt spor af biologiske processer er 
den nuværende sammensætning af Jordens atmosfære. Den væsent‑
ligste information om livets tidligste udvikling ligger dog gemt i 
vores celler, som bl.a. bærer tegn på, at de oprindeligt er opstået som 
en sammensmeltning af forskellige organismer. Generne i højere 
organismers genomer kan spores tilbage til generne i forfædrene 
for forskellige typer af bakterier.
 Darwin underbyggede og ikke mindst formidlede nedstamnings‑
læren, så den hurtigt blev bredt kendt. Han var ikke den første, der 
kom på ideen om ændringer gennem evolution. Den blev specielt 
fyndigt formuleret af den franske zoolog Jean Baptiste Lamarck al‑
lerede i Darwins fødselsår i 1809. Darwins originale naturvidenska‑
belige bidrag er først og fremmest forslaget til, hvordan udviklingen 
foregår. Den bærende mekanisme er naturlig selektion. Denne for‑
klaring blev ikke umiddelbart accepteret af biologer og geologer – et 
af problemerne var datidens kortere tidshorisont – og Darwin selv 
anså heller ikke mekanismen som fuldt forstået. Den endelige accept 
kom, efter at bedre tidsbestemmelser af geologiske lag havde dæmpet 
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udviklingens tempo, og efter at indsigt i mekanismen for biologisk 
arv blev opnået i begyndelsen af forrige århundrede. Kapitel 5 in‑
deholder derfor en kort gennemgang af de aspekter af genetikken, 
som er umiddelbart væsentlige for den efterfølgende diskussion af 
naturlig selektion i kapitel 6. Med dette på plads opsummeres i ka‑
pitel 7 mekanismerne i den moderne evolutionslære, bl.a. tilfældige 
forstyrrelser i den evolutionære proces forårsaget af genernes place‑
ring som perler på en snor i genomets kromosomer.
 Den grundlæggende nye erkendelse i den reviderede evolutions‑
lære er, at generne og genomerne udvikler sig, hvad enten vi kan se 
resultatet på organismerne eller ej. Denne gen‑evolution beskrives 
i kapitel 8, som slutter med en beskrivelse af, hvordan vi direkte 
kan se spor af det tætte slægtskab mellem menneske, chimpanse og 
gorilla i vores genomer.
 Naturlig selektion er den afgørende mekanisme i evolutionen, og 
den fører generelt hen mod en bedre tilpasning af organismerne til 
deres miljø. I reportager fra eksotiske områder beskrives organismer 
oftest som vidunderligt tilpassede, men en nøgtern biolog vil i ste‑
det sige, at de er tilstrækkeligt godt tilpassede til at leve i området. 
Ikke alle konsekvenser af naturlig selektion leder dog til åbenbare 
tilpasninger. Darwin gav eksempler på dette i sin beskrivelse af 
selektion i forbindelse med valg af seksuel partner. Vi opdaterer 
dette i kapitel 9 med eksempler på, at hanners kampe om hunner 
fortsætter efter parringen. Seksuelle tilpasninger kan udvikle sig bi‑
zart, hvilket er typisk for situationer, hvor andre individer af samme 
art er en væsentlig del af miljøet. Udviklingen af andre sådanne 
fænomener havde Darwin dog ikke en chance for at forstå. Det 
grelleste eksempel er adfærd, hvor et individ udsætter sig for fare 
for at beskytte andre. Genernes rolle som evolutionens hukommelse 
leverer nøglen til at løse dette problem, som vi forklarer i kapitel 10.
 Fænomener hos andre dyr sammenholder vi ofte med vores 
erfaringer med os selv og andre mennesker. Dette er tit en for‑
styrrende faktor i studier af biologiske fænomener, ikke mindst i 
en evolutionær sammenhæng. Studiet af mange af fænomenerne i 
kapitlerne 9 og 10 har været, og er sikkert stadig, belastede af dette 
forhold. Vi ved, hvad et individ er, og tænker sjældent på, at vi er 
encellede i et par stadier af vores liv. I forlængelse af dette behandler 
kapitel 11 problemerne vedrørende udvikling af kønnet formering, 
som oprindeligt opstod blandt encellede organismer.
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 Den biologiske gennemgang af evolutionslæren slutter i kapi‑
tel 12 med en diskussion af den anden grundlæggende mekanisme i 
livets udvikling, nemlig opsplitningen af en art i flere arter. Darwin 
beskrev artsdannelse blandt jordfinker på Galápagosøerne, men 
en dybere forståelse af mekanismen lod længe vente på sig. Især 
udviklingen af den molekylære genetik har fremmet denne proces, 
som for øjeblikket er i en rivende udvikling. Studiet af artsdannelse 
er udfordrende, fordi overgangen fra én til to eller flere arter ofte er 
gradvis og udstrakt over lange tidsrum. Tilbageskuende genetiske 
analyser hjælper derfor meget. Evolutionslæren giver for øvrigt en 
god forklaring på det irriterende forhold, at de lærde ofte ikke kan 
blive enige om, hvad arter er, og hvad variationer inden for en art 
er.
 Bogen slutter med nogle tanker om menneskets samspil med 
evolutionen og evolutionslæren. Kapitel 13 giver eksempler på, 
hvordan evolutionære begivenheder kan påvirke vores hverdag, og 
på, hvordan vi påvirker andre organismers evolution. Bekæmpelse 
af sygdomsfremkaldende bakterier, ukrudt og skadedyr forårsager 
selektion og derfor med tiden ændringer af disse organismer. Ud‑
nyttelse af naturlige bestande, fx fiskeri, giver andre eksempler, 
hvor mennesket har forandret organismernes egenskaber, hvilket ses 
mest ekstremt i forædlede nytteplanter og husdyr. Selv vores egen 
evolution er gennem historien blevet påvirket af vores kulturelle 
udvikling. For eksempel har indførelse af kvægbrug udviklet vores 
evne til at fordøje mælkesukker.
 Bogen udgives 150 år efter Arternes Oprindelse, endda i samme 
måned, og få læsere vil på dette tidspunkt være uvidende om jubi‑
læet. I fejringen er der blevet tid til lidt biologi, men det offentlige 
rum har været fyldt op af darwinisme, som tydeligvis ikke har så 
meget med naturvidenskabsmanden Darwin at gøre og som sådan 
heller ikke med denne bogs fokus. Alligevel slutter vi med en kort 
gennemgang i kapitel 14 af nogle af de aspekter af den darwinistiske 
diskussion, som refererer direkte til udviklingslæren – især de ideer 
om intelligent design, som her 150 år efter Arternes Oprindelse har 
bemærkelsesværdig stor opbakning i visse kredse. Men først giver 
vi det videnskabelige jubilæum nogle historiske rammer.
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