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BOKRECENSION

En veten-
skapsmans 
resa från
Darwin till 
Design1

Av: Matti Leisola och Jonathan Witt 

biokemi och bioteknik som haft sin 
huvudsakliga verksamhet inom pro-
teinkemin. Han började sin forskarba-
na i Finland men tillbringade sedan 
många år i Zürich i Schweiz. I slutet av 
80-talet återvände han till Finland där 
han fram till sin pension varit forsk-
ningschef i bioteknik. En personlig 
intervju med honom hittar du på sidan 
38 i detta nummer av Genesis.

Bakom boken står Matti tillsammans med Jonathan Witt från Center for 

sin karaktär, men ger också en dagsaktuell vetenskaplig belysning av ett 

antal vetenskapsområden som anknyter till Mattis egen forskning och 

till frågan om evolutionens trovärdighet.

Matti Leisola berättar i boken hur han tidigt under sin fors-

karkarriär påverkades av den amerikanske teologen och apologeten 

-

övertygelse om de traditionella berättelserna om livets uppkomst och 

utveckling han tidigare ansett som självklara.

DET FÖRSTA naturvetenskapliga nedslaget i boken handlar om livets 

ursprung. Redogörelsen för dagens kunskapsläge inom området avrun-

das med ett citat av James Tour, en av de världsledande forskarna inom 

området. Denne konstaterar med eftertryck att de professorer och lära-

re som påstår att vetenskapen har en bra bild av hur det första livet upp-

stod inte vet vad de talar om: ”

”.
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DET ANDRA vetenskapsområdet som behandlas i boken - fossilens 

mönster - bygger framför allt på Stephen Meyers bok ”Darwin’s Doubt” 

med fokus på den så kallade ”kambriska explosionen” – det till synes 

plötsliga uppträdandet av en mångfald av livsformer, utan övergångs-

namnet kambrium. Leisola illustrerar problemet med bristen på de fos-

sila mellanformerna med bilden av ett idogt sökande efter spelkulor som 

förväntas förekomma i alla regnbågens färger, men där praktiskt taget 

Principen för bortförklaringarna är snarlika de som evolutionsföresprå-

karna använder.

DET TREDJE området handlar om evolutionsmekanismerna mutatio-

ner och selektion och hur de experimentellt visat sig påverka mikroor-

ganismer. Leisola konstaterar att det aldrig handlar om verkliga inno-

vationer, utan undantagslöst rör sig om mer eller mindre nedbrytande 

-

vägar. Det gäller både antibiotikaresistens och andra exempel som bru-

kar lyftas fram av evolutionsförespråkare som exempel på evolutionära 

nyheter. Leisola påpekar (s. 164) att vetenskapslitteraturen så sent som 

2008 presenterade ”första evidensen” för en verklig evolutionär innova-

tion, och så sent som 2012 för första uppkomsten av en ”ny gen” (s. 168). 

indirekt bekänner att man tidigare saknat evidens för bådadera. Leisola 

visar varför ingen av dessa ”evidens” tål en kritisk granskning.

DET FJÄRDE och sista området som tas upp till behandling är författa-

rens huvudsakliga forskningsområde – proteinkemi - närmare bestämt 
2 Leisola menar att det saknas evidens 

för att mutationer och selektion kan omvandla ett enzym A till ett annat, 

B, såvida inte A redan från början har en viss B-aktivitet. I stället refere-

rar han (s. 183) till empiriska studier av bl.a. molekylärbiologen Douglas 

Axe som visat experimentellt att det i praktiken är uteslutet att detta 

skulle kunna ske.

DET ÄR INGEN HEMLIGHET att den som vågar sticka ut hakan och på-

stå att evolutionsteorin har problem får räkna med kritik och motstånd. 

Det har även Matti Leisola fått erfara under sin karriär. Han berättar i 

boken hur det kan gå till när föredrag tvingas ställas in, när mediadre-

vet går och när referentgranskningsprocessen (peer-reviewing) hänger 

upp sig på grund av att forskningsresultaten inte är ”politiskt” korrekta, 

d.v.s. inte stämmer med de förutfattade meningarna inom vedertagen 

vetenskap. Tragiskt nog har Leisola fått erfara att detsamma gäller även i 

kristna sammanhang. Han har erfarenhet av att kyrkliga företrädare som 

byggt in evolutionismen i sin teologi kan vara väl så hätska meningsmot-

ståndare som utpräglade ateister. Leisolas analys är knivskarp mot båda 

kategorierna: -

-

Trots motstånd har Matti Leisola frimodigt fortsatt att levere-

sitt designperspektiv på skapelsen. Hans kompetens har tystat många 

-

karkolleger som inte har haft samma lycka på detta område, utan där 

deras vetenskapliga verksamhet lett till att de hamnat ”i kylan” på grund 

av att de hade kuraget att följa evidensen dit den ledde dem.

EN VIKTIG BOK

en uppdaterad bild av de viktigaste områdena inom modern evolutions-

kritik. För det andra tystar den personer som framhärdar i att det inte 

är möjligt att bedriva framgångsrik forskning som skapelsetroende. För 

det tredje blottlägger den hur den politiska korrekthetens bojor alltför 

ofta tillåts bakbinda både universitetsvärld, media och kyrka. Men fram-

för allt visar den på vikten av att troende forskare inte smusslar undan 

sin tro som en privatsak, utan låter den vara inspirationskälla och driv-

kraft till att bedriva framgångsrik forskning. Matti Leisola är ett föredö-

-

tas pricksäkert i en av rekommendationerna i början av boken. Det är 

Tapio Puolimatka, professor i utbildningsvetenskap vid Universitetet i 

Jyväskylä som skriver:

-

-

turvetenskaplig litteratur inom området evolutionskritik och frimodiga 

kristna studenter som vågar förse sina evolutionstroende lärare med så-

dan. Annars hade sannolikt Matti Leisolas liv och forskargärning tett sig 

väldigt annorlunda, och denna goda bok aldrig blivit skriven.

1. ISBN-13: 978-1-936599-50-9 (paperback), Copyright 2018 Discovery Institute. 

”Kättare – en vetenskapsmans resa från Darwin till Design”

2. Enzymer är proteiner med uppgiften att reglera och underlätta kemiska 

reaktioner i cellen.
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