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Den store
fornærmelsen
Kreasjonismen gjør at jo bedre vitenskapen blir, desto
stusseligere blir troen. Det er en fornærmelse mot dem som
skrev de hellige skriftene.
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MANNEMANN: Menn er barske og har skjegg, i hvert fall hvis du skal
dømme ut ifra annonsene vår kommentator fikk se etter at hun skiftet
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kjønn og ble mann på Facebook.

U
Selve kjønnsskiftet er gjort på
fem sekunder. Det
er både raskt og
smertefritt å vinke
farvel til annonser
for tannbleiking,
vippeforlenging og
fertilitetsmonitor,
og gå over til den
andre sida.

Ærlig. Alle menn som nå vur
derer å skifte kjønn for å bli
eksponert for den kvinnelige
versjonen av denne reklame
filmen, kan spare seg bryet. Den
eksisterer ikke. Kvinner såper
seg som kjent inn med en dusj
såpe som dufter av orkideer,
aloe vera og enhjørningsvette,
mens de lukker øynene, stønner
stille og lar hendene gli sensuelt
over de solbrune skuldrene. I
reklamene for rosa intimsåpe ser
du bare en ørliten antydning til
rumpesprekk, for i motsetning
til en mannerumpe, som bare er
ærlig, er en naken kvinnerumpe
enten sexy eller et frigjørings
prosjekt. Eventuelt begge deler
på en gang.
Enkel inndeling. Hvis du vil,
er det enkelt å dele verden i to:
Menn er blå og kvinner rosa.
Menn er hårete og kvinner hårlø
se. Kvinner er opptatt av utseen
de, menn er ikke det. Menn liker
biler og kvinner blomster. Menn
elsker ihjelstekt biff og kvinner
grønn salat. Kvinner vasker hu
set, menn skifter dekk på bilen.
Menn er tøffe, kvinner er søte.
Menn kjøper bacon, kvinner kjø
per løsnegler, holdinstrømpe
bukser og spraytan.
Og i den verdenen foretrekker
jeg faktisk å være mann.

in avsmak for fundamenta
lisme oppsto som en bismak
til et ellers utmerket måltid.
Jeg spiste på Krishnas Cuisine,
vegetarrestauranten som drives av Hare
Krishnabevegelsen. Der delte jeg bord
med en nybakt (og nyfrelst) munk. Vi
diskuterte Vedaene, hinduismens hel
lige skrifter.
Den gamle indiske sivilisasjonen var
avansert, og vedaskriftene angir avstan
dene til himmellegemene. Det er gode for
søk, men i tusenårene som har gått siden
vedaene ble skapt, har vi lært litt mer
om verdensrommet. Nasa har litt bedre
apparater enn vismennene i Indusdalen
hadde.
Men skal man være bokstavtro, og det
skal man i Krishnarørsla, er det vedaenes
avstander som gjelder og Nasa som må
vike. Resultatet er retoriske yogaøvelser
som å snakke om «forskjellige måter å
regne på». Derfra går det fort nedover.
Bunnpunktet er konspirasjonsteorier som
at «månelandingen» ble filmet i ørkenen
i Nevada.

Bekrefter fordommer. Denne mid
dagssamtalen var sterkt medvirkende
til at unge Søderlind skjønte at selv om
de «krishnabevisste» hadde mye bra å
komme med, var ikke dette noe for ham.
Han hadde jo sittet storøyd foran TVen
og sett på Carl Sagans Kosmos da han
var pjokk.

Skal vi andre tenke på
U
kristendommen som et
saklig alternativ, hjelper det
at troen tåler litt O-fag.

Nå melder oktobernummeret av Scien
tific American at en annen form for vi
tenskapsfiendtlighet er på vei til Euro
pa. «Creationism invades Europe» roper
overskriften. Kreasjonismen vil at man
skal lese den dypt poetiske skapelsesbe
retningen i Første mosebok som om den
var en vitenskapelig tekst.
Kreasjonismen bekrefter fordommer
om kristne som «lever i den mørke mid
delalderen», men som andre fundamenta
lismer er kreasjonismen en høyst moder
ne foreteelse. For mens kristne i tusener av
år har studert naturen som et supplement

til Bibelen, vokste tanken om at Bibelen
er den eneste naturfagsboka man trenger,
seg sterk i USA på slutten av 1800tallet.
Dumt, dummere. Kreasjonismen kom
mer i grader. Dumt er «intelligent design»,
som er kreasjonisme i vitenskapelig smo
king. Dummere er kreasjonismen som
åpent avviser Darwin. Dummest er «ung
jordskreasjonismen», som i tillegg anfører
at jorda bare er noen tusen år gammel.
Kreasjonisme er dumt fordi det er uvi
tenskapelig, og fordi det er en lite lang
siktig strategi for kristne. Kreasjonismen
gjør at jo bedre vitenskapen blir, desto
stusseligere blir troen. En «Gud i hullene»
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vil jo krympe ettersom vitenskapen tetter
hull. Det blir ikke mye majestet igjen til
slutt. Og skal vi andre tenke på kristen
dommen som et saklig alternativ, hjelper
det at troen tåler litt Ofag.
Som livssynshumanist og gammel fors
kningsjournalist skal jeg såklart gjøre mitt
for å slå tilbake kreasjonismen. Men jeg
tror vi trenger en dugnad, og kristne må
være med. Sånn sett passer det perfekt at
Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Sø
viks nye bok, Evolusjon eller kristen tro?
– Ja takk, begge deler! nettopp har kom
met i salg.
Forundret. Ikke bare er kreasjonismen
en fornærmelse mot menneskelig fornuft
og mot en fornuftig tro, jeg er overbevist
om at kreasjonismen og «andre måter å
regne på» også er en fornærmelse mot
dem som skapte vedaskriftene og ska
pelsesberetningen. De ville formodentlig
blitt overlykkelige for en prat med NA
SAs astronomer. Jeg tror faktisk de ville
blitt forundret over at noen av deres et
terkommere i troen så på vitenskapsfolk
som fiender.
De ville kanskje også blitt forundret
over at mens de selv hadde blikket mot
stjernene, sitter deres etterkommere med
nesen i en bok.
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