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2. Superintellekt bak Universet?  

De fleste fysikere mener naturkonstantene er en del av naturen. Pr. definisjon beskriver 

naturlovene fenomener som er i overensstemmelse med regulære mønstre som gjentar 

seg. Men de overfølsomme verdiene til 

naturkonstantene utgjør et høyst irregulært 

sett av verdier. En kan ikke utføre 

observasjoner, om naturkonstantene hadde 

andre verdier. De presise verdiene utgjør 

spesifikke trekk ved naturlovene. Derfor synes 

det høyst usannsynlig at noen lov kan forklare 

hvorfor naturkonstantene har akkurat de 

verdiene de har. Astrofysikeren Fred Hoyle har 

sagt at en fornuftig tolkning av fakta tilsier 

at et superintellekt har drevet gjøn med 

fysikken, som med kjemien og biologien, og at det ikke finnes blinde krefter verdt å snakke 

om i naturen. 

Fysikerne har laget modeller av den reelle verden 

på ulik skala, fra mikroskopisk verden av 

subatomære partikler til kosmos. Et slående trekk 

ved disse modellene er at mennesket selv ikke har 

noen plass. Dette er ikke overraskende, siden de 

fleste fysikere anser mennesket og dets bevissthet 

som irrelevant for universets funksjonalitet. 

Mennesket betraktes som passive tilskuere til 

naturlovene som fungerer over alt og til alle tider. 

Dette skjer uavhengig av menneskets eksistens. 

Noen fysikere har reagert på dette upersonlige 

verdensbilde. Vi har omtalt naturkonstanter som må ha verdier innen svært trange 

intervaller om det skal eksistere levelige forhold i universet. Forskningen har avdekket at 

det finnes minst 100 parametere som må ha svært presise verdier, om liv skal eksistere. Vi 

har sett at det eksisterer en ekstrem fin balanse mellom fysiske og kjemiske størrelser i 

naturen. Mange mener at det ikke kan bli avvist ved at det skyldes tilfeldigheter. 

Tradisjonelt har det blitt tatt som bevis på en guddommelig design. 

Økosystemets komplekse balanse vitner om design. 

Ettersom darwinister har gått fra vitenskap til filosofi, er det lov å spørre om deres 

dogmatiske nei til design er eneste logiske alternativ. Svaret er selvfølgelig nei. Før Darwin 

ble design tatt for gitt av de fleste vitenskapsmenn i Vesten. Selv i dag ser et betydelig 

Bilde 1 Fininnstilte naturkonstanter Fra: 
http://www.findingtruthmatters.org/articles/whycreation/  

Bilde 2 Detaljer i dyrecelle Fra: 
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/animalcell.html  
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antall vitenskapsmenn på verden som designet. La oss gå ut ifra at levende organismer er 

blitt designet, ikke nødvendigvis i enhver detalj, men i det minste at visse aspekter ved 

dem er designet. La oss her spesielt ta utgangspunkt i at mennesket ble planlagt før det 

første liv ble til, og at de levende organismers historie viser oss hvordan denne planen ble 

iverksatt. 

 2.1 Det antropiske prinsipp 

Antagelsen om at visse avgjørende trekk ved 

universet er bestemt av menneskets 

eksistens, er kjent som det antropiske 

prinsipp. Det ble først lansert av Brandon 

Carter i 1974. Siden har det antatt ulike 

formuleringer av fysikere som John D. Barrow 

og Frank J. Tipler (1986). De framsatte det 

antropiske prinsipp1 for å komme til rette 

med tilsynelatende usannsynlige 

sammentreff, som danner perfekte 

forhold for liv. Alt fra energitilstanden til 

elektroner, til den eksakte verdi av den svake 

vekselvirkningen synes å være skreddersydd for vår 

eksistens. Livet avhenger av flere uavhengige 

variabler, der bare en liten forandring vil gjøre at jorden ville bli ubeboelig. Det antropiske 

prinsipp fastslår at grunnen til at vi er her, og kan gruble på disse problemene, er at alle 

korrekte verdier er på plass. 

2.2 Naturlover (1) 

Det er noen faktorer som bør 

gi grunn til ettertanke overfor 

de som mener at alt som 

finnes er atomer i bevegelse: 

i) stabiliteten av naturlover 

over milliarder av år.  ii) 

Levende og rasjonelle individer: Det er svært 

usannsynlig at skiftende naturprosesser kan tillate 

stabile, levende, replikerende og rasjonelle individer  

iii) Eksistens av gravitasjon: Uten den ville ingenting hengt sammen.  

iv) Fargekraft/sterk vekselvirkning (strong force): er betegnelsen på den 

fundamentalkraften som binder sammen kvarkene inni atomene. Den betegnes også Det 

                                                           
1
 http://www.enhet.no/evo03j.php 

Bilde 3 Naturlover Fra: 
http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html Bilde: 
http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/forces/imgfor/emfor.gif 

Bilde 4 Antropisk prinsipp Fra: 
http://www.unav.es/cryf/veneciama.html 
http://www.unav.es/cryf/venecia32.gif 
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er den langt sterkeste fundamentalkraften, og på avstander innen f.eks. et proton er den 

typisk 60 ganger sterkere enn elektomagnetisme. I forhold til tyngdekraften er den ca. 

10.000 ganger sterkere inni atomer.  

v) Eksistens av elektromagnetisme2  

vi) Eksistens av materie: kvarker og 

leptoner. 

Sannsynligheten for at vårt univers skulle 

oppstå ved en tilfeldighet ved så gunstige 

initialbetingelser som ved Big Bang er helt 

illusorisk. Det er langt, langt flere mulige 

utfallsrom enn det er elementærpartikler i 

universet. 

Hva slags univers vi kunne forvente om 

Det ville være sannsynlig at et slikt 

univers oppførte seg lovmessig og var 

mulig å utforske for rasjonelle vesener. 

Eksistensen av et univers, styrker 

sannsynligheten for at det står en 

Intelligens bakom. Hva er muligheten for 

blind tilfeldighet? Tilsier ikke en fornuftig 

tolkning av fakta et superintellekt? En 

hypotese som sannsynliggjør de 

foreliggende data, er bedre enn en 

hypotese som ikke gjør det. De 

foreliggende data er altså et velordnet og 

livsvennlig univers, både i mikro og 

makro-kosmos. Universets fininnstilling 

underbygger dermed troen på at det 

finnes en Intelligens bakom det. 

2.3 Et designet univers? (2) 

På en lineær skala er vi mennesker ufattelig små, sammenlignet med de milliarder av lysår 

makro-kosmos representerer. Samtidig er vi på en logaritmisk skala ca. halvveis mellom de 

minste størrelser i kjerne-fysikken og de største astronomien viser oss. Så hva er vi 

mennesker når det kommer til stykket? Er vi virkelig hjemme i dette universet, er vi bare 

små, forbigående vesener, tilfeldig kastet inn på en formålsløs arena som resultat av 

materiens og energiens iboende potensiale? 

                                                           
2
 http://snl.no/elektromagnetisme  

Bilde 6 Fininnstilte naturkonstanter Fra: http://meningen-
med-livet.com/gudsbevis.php Bilde: http://meningen-med-
livet.com/bilder/fine_tuned_universe.jpg 

Bilde 5 Helt riktige kraftstørrelser Fra: 
http://home.ptd.net/~rkurland/lecture%20pieces/Anthropic
Principle.html  

http://snl.no/.search?query=kvarker+og+leptoner&search=%E2%86%92
http://snl.no/.search?query=kvarker+og+leptoner&search=%E2%86%92
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Men det er noen som føler at universet 

på en måte har visst at vi var på vei, via 

en mengde 'tilfeldige' hendelser i 

fysikken og astronomien som har virket 

sammen til vår fordel? Noen mener at 

det er en tanke bak universet fra den 

gang det ble til, som viser at det er 

mening i at vi er her. Det er faktisk slik at 

universet selv gir oss grunn til å tro at 

mennesker har betydning. Den første er 

Einsteins berømte sitat3: 'det mest uforståelige med universet er at: 

2.3.1 Universet er forståelig 

Samme hvor mye vi kan diskutere grunnleggende trekk ved vitenskapelige metoder, 

hersker det liten tvil om grunnlaget denne metoden hviler på. Det er at universet kan 

forstås rasjonelt. Det forutsetter eksistensen av en rasjonalitet som kan erkjenne denne 

forståeligheten. For at våre sanser skal gi oss opplysninger om verden, er det en 

forutsetning at vi må ha tillit til våre egne mentale evner. Før vi kan stille spørsmål, må vi 

til en viss grad stole på vår tenkeevne. Det er ut fra slike forutsetninger intellektuell 

virksomhet bygger. Jeg vil argumentere for at ID gir det en konsekvent og 

rimelig begrunnelse, mens naturalisme ikke synes i stand til det. At 

universet kan begripes rasjonelt, har ført til at tenkere fra alle slektledd er 

kommet til den konklusjon at universet må være et produkt av intelligens. 

At universet ikke var selvforklarende og at det krevde en forklaring ut over 

seg selv, var noe som filosofer har erkjent som temmelig innlysende. 

Universets oppbygning og opprinnelse fordrer en følgeslutning til et 

underliggende ikke-fysisk opphav. Men om universet er 

forståelig fordi det er styrt av naturlover, så må en ikke 

slutte å undre seg over hva som kan være opphavet til 

naturlovene, og heller ikke på hvordan det kan ha seg at lovene er slik at vi mennesker kan 

fatte dem! 

                                                           
3
 "The Grand Design" fra 2010 kap.5 (Hawking og Mlodinow) 

Bilde 7 Spesielle forutsetninger for universet Fra: 
http://www.unm.edu/~hdelaney/finetuning.html Bilde: 
http://www.unm.edu/~hdelaney/finetuning.gif 

Bilde 8 Sir Isaac Newton Fra: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_
Newton  
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Newtons gravitasjonsteori, forutsetter en høy 

grad av orden i den objektive verden. På forhånd 

kunne en forvente at verden var kaotisk, så den 

ikke kunne begripes. At matematikken lenge 

etter den oppsto, skulle vise seg å kunne få så 

fantastiske anvendelser innen fysikken, som den 

har gjort -synes å passe godt med at universet er 

designet. Det er også tatt inn som et grunnlag for 

vitenskapen at det forholder seg slik. En kan ikke 

bedrive matematikk, uten en tro på dens 

gyldighet. I det vi gjør det, overser vi ofte at det 

finnes en skjult trosdimensjon her. Historien om 

'den induktive kalkun' forteller om en kalkun som 

forventer at den vil fortsette å fores alle sitt livs 

dager. Sannhetens øyeblikk kom til den i et splittet sekund, juledag, da den erfarte den 

ikke hadde noe bevis eller garanti for sine antagelser.  

I grunnlaget for ethvert menneskes søking etter sannheten, finnes et uunngåelig element 

av tillit. Om du tviler på utsagn fra meg, er det gjerne fordi du stoler på din egen mening. 

Vi kan ikke la være å stole på vårt intellekt, selv om vi bør undersøke mer, når vi er i tvil. Vi 

har også en iboende tro på at det har en hensikt å søke etter sannheten.  

Spørsmålet om hvorfor det finnes et univers, er utenfor vitenskapens domene. Den kan 

ikke forklare hvorfor det finnes en 

virkelighet som modellen kan 

beskrive. Teorien synes å ha behov for 

en Intelligens bakom det. En teori 

eller lov alene kan ikke frambringe 

noe, eller få noe til å skje. En lov 

forutsetter en handlende årsak, for en 

lov beskriver bare hvilke 

konsekvenser eller virkninger en årsak 

kan ha. Uten en gitt kraft eller årsak, kan en 

lov ikke gjøre noe av seg selv. At noen 

allikevel synes å helle til den oppfatning at 

teorier eller lover kan få ting til å skje, synes å vitne om en flukt fra virkeligheten. I svar på 

spørsmålet om hvorfor det er noe i stedet for ingenting, synes flere å komme til at det må 

finnes en form for organiserende prinsipp4. Om Gud er et mysterium, så er han samtidig 

forklaringen på eksistensen for stadig flere mennesker.  

                                                           
4
 Kalam-argumentet: http://www.reasonablefaith.org/kalam 

Bilde 9 Naturvitenskapelig metode Fra: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskapelig_metode 

Bilde 10 Begynnelse for universet Fra: 
http://www.mn.uio.no/astro/forskning/aktuelt/aktuelle-
saker/astronytt/2012/astronytt-2012-08-28.html 
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At universet har en begynnelse, er en viktig filosofisk og vitenskapelig skjelning fra om det 

ikke hadde det. Dersom universet alltid hadde vært der, ville materie vært det evige og 

opprinnelige. Når universet plutselig oppstår, må det skylde årsaker utenfor det selv. Ikke 

noe kommer av ingenting. Noen religioner med et syklisk tidsforløp regnet med at univers 

gikk under og oppsto i en evig rundgang. Men i motsetning til dette, mente hebreerne at 

tidsforløpet er lineært, og hadde en endelig begynnelse. Opphavet til det, mente de er en 

evig intelligens og skaperkraft, Gud. Etter at 'Steady-state' modellen ble avløst av Big-Bang 

teorien i forrige århundre, har troen på en begynnelse vært dominerende blant forskerne. 

De kunne grunngi den med rødforskyvning av lyset fra fjerne galakser og kosmisk 

bakgrunnsstråling, samt termodynamikk. Likevel er det små uoverensstemmelser i teorien, 

som at universet synes 

å akselerere utover, 

som dratt av en hittil 

ukjent kraft -motsatt 

av tyngdekraften. 

For å forklare hva som 

skjedde fra 

begynnelsen, er en nødt til å tenke i en form for kvante-kosmologi. Den aller minste 

tidsenheten, innenfor hvilken vi kan skjelne en forandring, er  den såkalte Planck-tid som 

måles til  sekunder (0,00..001med 42 nuller bak 

desimalkommaet og 1 tallet) I dette ekstreme lillteputtnivå, er 

det usikkerheter som forløper etter Heissenbergs 

usikkerhetsprinsipp. Det setter en nedre grense for å 

bestemme målbare mengder, i form av partiklers posisjon og 

impuls. Argumentet er at denne ubestemmelighet på en eller 

annen måte skaper en mulighet for at universet kan folde seg 

utover, som følge av en fluktuering i kvantevakumet. Akkurat 

på tidspunktet for Big-Bang oppstår en singularitet hvor de 

vitenskapelige lover bryter sammen. Jo mer vi finner ut om 

vårt univers, dess mer framgang vinner hypotesen om en 

Intelligens bakom det. Da skjer det på grunn av 

vitenskapens framgang, ikke på grunn av dens hull. 

2.4 Det antropiske prinsipp –filosofisk vurdert 

Universet skal altså være meget presist strukturert om det skal understøtte livet. Som 

følge av dette har det bredt seg et prinsipp blant forskere som kalles det antropiske 

prinsipp. En svak utforming av det sier at 'Det observerbare univers har en struktur som 

gjør at observatører kan eksistere i det'. En slik nødvendig forutsetning har fått Richard 

Dawkins til å mistolke det som en tilstrekkelig forutsetning for universets fininnstilling. 

Bilde 11 Planck lengde http://en.wikipedia.org/wiki/Planck_length 

Bilde 12 Fysikk og skapelse Fra:   
http://gullogfanteri.vgb.no/2011/05/24/

anklagene-mot-vitenskapen/ 
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Han bruker det antropiske prinsipp mot Fininnstillingsprinsippet vi så på ovenfor: 'Om ikke 

universet var fininnstilt, ville ikke karbon-basert liv være mulig og vi ville ikke kunne 

observere denne fininnstillingen.' Vi kan merke oss at han i det minste innrømmer at 

universet er fininnstilt, og at det er nødvendig for menneskelig liv. Så kan vi gjøre oss de 

tanker vi vil ut fra det, men det minner umiskjennelig om en flukt når noen slik misbruker 

fakta. Enhver student vet at å bli tatt opp som student er nødvendig, men ikke tilstrekkelig 

for å bli uteksaminert! 

2.5 Mulighet for liv annetsteds
5
 

2.5.1 Levelig liv på en planet 

Vi tar med disse punktene fra «rationalwiki.org». Det gjør vi for å vise at det er enighet om 

et nødvendig grunnlag som kreves for at liv kan eksistere. At dette bare er litt av det vi har 

vært innom ovenfor, mener vi innebærer at de ikke får med et tilstrekkelig grunnlag. 

«Den nærmeste nøyaktige tvilling av solen er Delta Pavonis, noe som er 18,6 lysår unna 

oss. For å komme dit, vi går østover 3,8 lysår, sør 6,4 lysår, og ned 17,0 lysår. Vil vi finne en 

annen jord, komplett med livet?  

Det krever en kandidat verden omtrent i samme avstand Jorden vår er i fra solen og at den 

også er stor nok til å opprettholde en atmosfære.  

Det krever en gass-gigant planet på ca. 5 ganger kandidat-verdens avstand fra Delta 

Pavonis å støvsuge opp dødelige inngående kometer.  

Det krever en gigantisk måne rundt kandidatens verden for å stabilisere 60 til 80 graders 

slingring, introdusert av kometen-som justerer verdens tyngdekraft, ellers  ville 

klimaendringene være for voldsomme.  

Det krever en dag kortere enn 30 timer, så det ikke blir for varmt på dagtid og kaldt om 

natta, men lenger enn 20 timer så Coriolis6 krefter ikke gjør orkaner uhåndterlig.  

Det krever en global termostat for liksom å være på plass for å opprettholde livet som 

stjernen Delta Pavonis varmer opp og når sin platå-temperatur i midten av sin alder. 

 Det krever tilstrekkelig flytende vann for å danne et medium for fødselen av livet. 

Det krever en aktiv geologi for å bygge land mot 

erosjon, ellers vil høyeste livsformer være 

sumpvesener. » 

2.5.2 Mulighet for at intelligent liv skal utvikle seg  

 

Det er knapt noe område hvor darwinismen har 

så lett omgang med virkeligheten, som når det 

gjelder livets opprinnelse. Vi tar likevel med noe 

                                                           
5
 Fra: http://rationalwiki.org/wiki/Argument_from_design 

6
 Corioliskraften er en fiktiv kraft som i fysikken kan innføres for å få et system på jorden til å oppføre 

seg som et treghetsystem Fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Corioliskraft 

Bilde 13 Komplekst molekyl 
http://www.lsi.umich.edu/tesmer-lab/tesmer-
lab-research 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fiktiv_kraft
http://no.wikipedia.org/wiki/Fysikk
http://no.wikipedia.org/wiki/System
http://no.wikipedia.org/wiki/Jorden
http://no.wikipedia.org/wiki/Treghetsystem
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stoff fra dem, for å illustrere at også de erkjenner at det er noen store trinn som er 

nødvendige, samt at sannsynligheten for at liv oppstår tilfeldig, er meget liten! Selv om 

han poengterer at komplekst og intelligent liv er meget uvanlig, opererer han med samme 

øvre sannsynlighetsskranke her som for encellede bakterier og komplekse celler, gitt at 

disse er realisert: 

«Professor Watson antyder 7 antallet evolusjonære trinn som er nødvendige for å skape 

intelligente livet, når det gjelder mennesker, er fire. Disse inkluderer trolig fremveksten av 

encellede bakterier, komplekse celler, spesialiserte celler som tillater komplekse 

livsformer, og intelligent liv med et etablert språk.  

 

«Komplekst liv er adskilt fra de enkleste livsformer av flere meget usannsynlige trinn, og 

derfor vil være veldig uvanlig. Intelligens er et skritt videre, så det er ennå mindre vanlig,» 

sier professor Watson.  

 

Hans modell, publisert i tidsskriftet Astrobiologi, antyder en øvre grense for 

sannsynligheten for hvert trinn oppstår er 10 prosent eller mindre, så sjansen for at 

intelligent liv dukker opp er lav - mindre enn 0,01 prosent over fire milliarder år.  

 

Hvert trinn er uavhengig av den andre, og kan bare finne sted etter at de foregående 

trinnene i sekvensen har forekommet. De pleier å være jevnt fordelt gjennom jordas 

historie, og dette er i tråd med noen av de store overgangene identifisert i utviklingen av 

livet på Jorden.» 

Vår kommentar: Ut fra Watsons kommentarer virker det bortimot meningsløst å operere 

med en øvre grense på 10% for komplekse livsformer og intelligent liv. En øvre skranke på 

1% for disse to, hadde gitt at resultatet endret seg fra       % til en 1/1000 dels promille, 

over 4 milliarder år.8 

2.6 Mulige (spekulative) 

fluktveier
9
(3) 

Et 'fluktforsøk' som vi sikkert kommer til å 

høre mer til er hypotesen om et multivers: at 

det skulle eksistere utrolig mange parallelle 

univers samtidig -som ikke har noen form for 

kontakt med hverandre. Disse ukjente 

verdenene er således 'skrudd sammen' på 

en måte som er ukjent for oss. Siden 

                                                           
7
 http://www.universetoday.com/13741/the-odds-of-intelligent-life-in-the-universe/ 

8
 Oversatt av Google translate +’sliping’ 

9
 Fra boka EKSISTeReR GUD? Davidsen/Søvik (Cappelen/Damm Akademisk) 

Bilde 14 Domene modell Fra: Windows Sequrity.com Bilde: 
http://www.windowsecurity.com/img/upl/winnts_3.gif 
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sannsynligheten for et livsvennlig univers, selv etter Dawkins egne vurderinger er lav, ser 

han seg nødt til å trekke inn spekulative teorier om uobserverte univers ('multiverset'). 

Øker vi antall univers, øker vi sannsynligheten for at fysikkens lover tillater liv i minst ett 

av dem.      

I prinsippet er det vel ikke umulig at det kan dukke opp fysiske argumenter for et 

multivers. Eller sagt annerledes: indirekte empiri eller gode tolkningsmuligheter for mange 

forutgående eller parallelle univers. Skulle det, mot formodning, vise seg å eksistere flere 

samtidige univers, ville det være mulig å bruke det til å forklare noe av fininnstillingen som 

vi opplever. Multivers-hypotesen finnes i to varianter, men vi skal begrense oss til å se på : 

‘Mange domener’-modellen: Alle univers er egentlig bare deler av ett større univers. Det 

finnes ett eneste sett av fundamentale lover, når det kommer til stykket, selv om de ulike 

delene av universet synes å ha ulike slike. De ulike regionene av et slikt univers, kalles 

altså for domener. De kan muligens oppdages om de befinner seg mindre enn 15 milliarder 

lysår unna oss. Men de vil sannsynligvis være så langt vekke, at de ikke lar seg observere i 

et ekspanderende univers. Domenemodellen er mer vanlig under paraplybetegnelsen 

multivers, enn at det skulle finnes mange helt ulike univers. 

Anta hypotetisk at det gjorde det, at det fantes mange univers 

som ikke har noe med hverandre å gjøre. De ville da ha sine 

egne fundamentale lover. I så fall er det ingen lover som gjør at 

vi kan si hvor varierte eller hvor mange de er. Men vi vil aldri 

kunne finne ut om det finnes mer enn ett. 'Den eneste måten vi 

noen gang kunne vite om de eksisterte, er en guddommelig 

åpenbaring.' (Stephen Barr) 

Vi vender nå tilbake til domene-modellen i multivers-teorien. Den synes å kunne forklare 

noe, men ikke alt i forhold til fininnstilling. Den fjerner ikke brodden av argumentet. Om 

den skulle gjøre det, måtte den kreve: i) at alle 

nødvendige naturkonstanter er kontinuerlige nok til 

å variere tilstrekkelig mye over skalaen for 

fininnstilling ('at ingen av dem er for mye låst') ii) 

evt. bakenforliggende konstanter eller lover ikke 

selv er fininnstilt. Vi skyver problemet et hakk 

videre: Skal et multivers med liv være mulig ved 

tilfeldighet, må det være noe i naturlovene som gjør 

at tilstrekkelig mange univers kan genereres over hele 

skalaen av typer univers. Om det ikke skulle finnes 

naturlover som hadde ført til en så spesifikk type univers, hadde antagelig liv ikke kunne 

dannes. Ut fra det kan vi slutte at det å ha lover som leder til slik tilstrekkelig grad av 

variasjon, så liv gjøres uunngåelig, er et nytt eksempel på fininnstilling. 

Bilde 15 ‘Guds hand’-galaksen. Fra: 
http://www.vg.no/nyheter/utenrik
s/artikkel.php?artid=561861 

Bilde 16 Tenkt multivers Fra: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse 
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Vi slipper ikke helt tilfellet med mange uavhengige univers, som ikke har noe med 

hverandre å gjøre ennå. En kan komme et stykke filosofisk: Hvis det ikke finnes noen 

bakenforliggende lov, hva skal da til for at slike univers evt. eksisterer? Oppstår de bare 

spontant av seg selv? Om det skulle eksistere univers i ulike dimensjoner, tre eller syv 

f.eks.: Hvorfor det? Det høres ut som noen gjør noen valg her. I stedet for at en slipper 

unna forestillingen om en kosmisk designer, synes en å nærme seg det i stedet. 

En teoretisk måte å komme seg unna 'uføret’ på, er å postulere at alle matematisk mulige 

univers finnes! 'Livsvennlige univers eksisterer fordi det er mulig'. En av dem som har 

nærmet seg dette, er fysikeren Stephen Hawking. Han argumenterer for en 

'modellavhengig realisme', der fysiske modeller kun har en instrumentell funksjon. Det 

eneste som da betyr noe, er hvorvidt modellen er i stand til å forutsi riktig hva som vil bli 

resultatet av slike målinger. Den sier ikke noe om hva som er virkelig. Men en teori kan i 

prinsippet ha riktige forutsigelser, uten å være en riktig modell av virkeligheten. 

Virkeligheten, både den fysiske og evt. metafysiske, er det som opptar oss her! 

Men nå viser fysiske beregninger at så gunstige initialbetingelser, som de under 'Big-Bang' 

er mer sannsynlige i et mindre univers, enn i et større. Sannsynligheten for at bare vårt 

solsystem skulle ha oppstått ved kollisjoner med tilfeldige partikler og stråling, er langt 

større enn under Big Bang, med mange ulike solsystemer. Fysikeren Pemrose10 

konkluderer ut fra det med at modeller med en stor mengde univers med tilfeldige 

startbetingelser, er feilslåtte for å forklare levelige vilkår i et univers. Det er dermed ikke 

enkelt å argumentere for at vårt enorme univers 'er som det må være, gitt kjente 

naturlover'. 

Skal vi argumentere for at naturkonstantene ikke er fininnstilte, må det argumenteres for 

at de kommer av noe annet enn design. Og det er en ikke-triviell påstand!  

Det er lett å ende opp med at vi lever i ett av 

uendelig mange univers, som ble til ved ren 

tilfeldighet og så ikke bry seg mer. Men det 

synes å være 'tilfeldighets-spekulasjoner', som 

har mer med metafysikk enn fysikk å gjøre. 

Om en skulle tenke hypotetisk, ville det logisk 

ikke utelukke muligheten for en designer i 

hvert multivers hvor liv forekommer. Det ville 

være samme behov for finjustering i hvert 

av dem. For å ta et platt eksempel, så øker 

ikke sjansen for at én person skal slå 10000 seksere på rad, av det samtidig er mange andre 

mennesker som kaster terning andre steder. Dette virker mer som et forsøk på å 'drukne 

fisken'. Likegyldig hvor mange multivers en maner fram, så blir ikke vårt eget 

                                                           
10

 http://no.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose 

Bilde 17 Pr(liv i multivers) Fra: 
http://www.saintannsny.org/depart/science/universe.html 
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Bilde 18 Enkelt, -uten å bli for enkelt Fra: 
http://pimphop.com/2009/01/ 

betydningsløst på grunn av et stort antall. Så multivers-argumentet svekker ikke design-

argumentet. 

Til slutt vil vi understreke at de argumenter som er brukt her fra kosmologien eller 

fysikken er argumenter som nyter bred oppslutning innen vitenskapen. Det er ikke 

argumenter som på noen måte utfordrer noen vitenskaps påstander. Dessuten har de 

kommet fram ved vitenskapens framgang, og er ikke oppstått på grunn av manglende 

kunnskap eller forståelse. Derfor er de fleste forskere lydhøre overfor fininnstillings-

argumentene. For å kunne komme dithen at det er 

mulighet for liv ved tilfeldighet på en eller anen klode, 

kan det kreves noe slikt som  parallelle univers. Så 

får en velge om en velger blind tilfeldighet (som i ET), 

eller design (som i ID). Det første krever billioner på 

billioner av univers, det andre krever ett.11  

 En annen sak er om det ikke er uttrykk for en høy grad 

av irrasjonalitet12, noe som jo er uvitenskapelig. Det vil 

være for dumt om en skulle holde på med slikt i 

generasjoner framover.  Prinsippet om å velge det 

enkleste av jamgode forklaringer (Ockhams Da sier 

prinsippet i ‘Ockhams barberkniv’ oss at en skal velge 

det enkleste av jevngode forklaringer13. Om ikke de har 

funnet noe bevis for utenomjordisk intelligens ennå, så 

har molekylær-biologer for lengst identifisert 

informasjonsrike sekvenser og systemer inne i cellen14. 

Ut fra samme logikk skulle det borge for eksistensen til en intelligent årsak til den 

virkningen.   

La oss ta med oss noen sannsynlighets-data: 

1. Big Bang var begynnelsen, -ergo må 
den ha en årsak. Ikke noe blir til av seg 
selv. Big Bang var en styrt hendelse som 
førte fram til noe som var planlagt. 
Grunnstoffene hydogren og heilum var 
opprinnelsen. Ved verdens opphav var 
det minst 100 usannsynlige hendelser. 
Sannsynligheten for at det skal skje 

tilfeldig, er 
 

      
 (Roger Pennerer).  

 
Bilde 19 Planck Tid Fra:Expo/Science & Industry/Cosmos in a Computer 
http://archive.ncsa.illinois.edu/Cyberia/Cosmos/CosmicMysteryTour.ht
ml 
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 Fra boka 'Guds bøddel', John C. Lennox; Forlaget Origo (2013) 
12

 Richard Swinburn: Is there a God (Oxford university Press) (1995; s68) 
13

 http://no.wikipedia.org/wiki/Ockhams_barberkniv 
14

 The inner life of the cell https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y 



12 
 

Om du la papiret du skriver på, oppå hverandre        ganger, ville det fylle mye av 

kosmos! Om skapelsen skjedde tilfeldig, så skulle en plukke ut ett ark på ett nanosekund-

samtidig med enormt mye annet. 

2.7 Konklusjon om universet: Begynnelse -fra hva
15

?(3) 

Ingenting som har en begynnelse, kan bli til av ingenting. Da måtte den tomme mengden 

hatt enorm stor makt og potensiale, noe som virker ulogisk. Når den altoverveiende del av 

vitenskapen regner at begynnelsen på universet skjedde i Big-Bang, så kan ikke det ha 

vært ut fra ingenting. Det må ha vært en ekstrem opphopning av energi i en singularitet, 

med ukjente fysiske lover for oss i vårt univers. Det spennende er imidlertid hva som satte 

dette i gang: hvor kom denne singulariteten fra?  

Siden noe fysisk har begynt å eksistere, må dette fysiske ha sitt opphav i noe utenom seg 

selv. Det gjelder om det så, mot formodning, 

skulle eksistere flere univers (multivers). Det 

eneste mulige ikke-fysiske vi kjenner, som kan 

være mulig årsak, er en bevisst tanke. Denne 

bevisstheten må være av evig natur, og ha en 

uforanderlig side. Ellers kunne den følges i et 

endelig/uendelig antall trinn bakover, for å 

ende opp i løse lufta. Men siden universet er i 

endring, må den også ha en foranderlig side, for 

å kunne bli årsak til endring.  Endelig må 

det være noe med en fri vilje, som ikke er 

betinget i noe utenfor seg selv. Dessuten må den ha stor makt og evne til å skape alt det 

fysiske, univers og liv. Dette begynner å høres kjent ut. Vi kan bevege oss fra faktiske 

begivenheter i universet, i retning av en bevissthet med stor makt og kraft. For å være 

opphav til det personlige, må det være en personlig bevissthet bakom universet. Ellers 

ville ikke årsaken ha kapasitet til å forklare virkningen.. 

 

Tekstkilder: 

1. Artikkel av professor emeritus Ingolf Kanestrøm (publisert i Norge i dag; Extrabilag i 

 samarbeid med Origo; 2009 

2. Fra boka 'Guds bøddel',kap 4; John C. Lennox; Forlaget Origo (2013) 

3. Fra boka EKSISTeReR GUD? Davidsen/Søvik (Cappelen/Damm Akademisk) 
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Bilde 20 Hvordan startet det hele? Fra: Motifake 
http://www.motifake.com/theory-life-time-joke-creation-
big-bang-god-darwin-demotivational-posters-74600.html 
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