
Det fremmer ikke Intelligent debatt å unnlate gjøre oppmerksom på viktige forhold 

Først litt honnør til Davidsen, for å referere til Jon Kvalbeins anmeldelse av 

«Skaperkoden». Den viser at manglende kjennskap til andres syn, som Tveter anklages 

for, ikke er forbeholdt noen få: Der framgår: «Intelligent Design bevegelsen er ingen 

‘arvtaker’ for kreasjonismen slik Skarsaune beskriver den (s28). ID bevegelsen vil 

nettopp ikke ta utgangspunkt i Bibelen, men gi forskningen frihet til å arbeide 

uavhengig av religioner og ideologier, blant disse er også materialismen og 

naturalismen.» Avsnittet om ID avsluttes slik: «Europarådet vedtok i oktober 2007 en 

fordømmelse av kreasjonismen som en mulig trussel mot menneskerettighetene! ID blir 

i disse sammenhenger ansett som en form for kreasjonisme. For meg virker dette som en 

ny form for inkvisisjon. Men denne gangen dreier det seg om den dominerende 

sekulærvitenskapens utstøtelsesdom over naturforskere som hevder at naturvitenskapen 

peker mot en skaper.» 

Så til kritikk fra Davidsen: "Han nevner heller ikke at større evolusjonære endringer 

forutsetter at menneskeheten må eksistere i mange millioner år og at det er i et slikt 

perspektiv evolusjonsbiologer tenker:" Tveter henviser til boka Science og Human 

Origins av Ann Gauger, m.fl.(s.270-273). Der er nettopp tidsperspektivet framme, men 

spiller en annen rolle enn hva evolusjonister vanligvis tiltenker det. I anledning 

overgang fra apelignende til menneskelignende vesener sier hun: «To grunnleggende 

forutsetninger må være oppfylt, om en skal verifisere at en organisme stammer fra en 

annen:i) Det må eksistere en forbindelse om gjør det mulig for opprinnelig form gradvis 

å endre seg til den andre ii) Det må være tilstrekkelig med tid og ressurser for at en slik 

tilpasning skal kunne finne sted. Det er mutasjoner som skal ligge til grunn for slik 

tilpasning. F.eks. må to strukturelt like proteiner, med ulike funksjoner, må kunne 

tilpasses til nye funksjoner. Labtest (ved Gauger/Axe) viser: det krever minst 7 

koordinerte mutasjoner for dette. Anslått tid i en bakteriestamme for slikt er 𝟏𝟎𝟐𝟕 år, 

langt utover universets levetid (𝟏𝟎𝟏𝟏 år). For primater med mye lengre levetid og langt 

færre individer, er dette  uover-kommelig. Behe beregnet at maks antallet for 

koordinerte mutasjoner gikk ved 3. I koordinerte mutasjoner ligger bl.a. at endringene 

skal ha funksjonell virkning, ikke bare virke nøytralt eller destruktivt (som det oftest 

gjør). Dette er et poeng for at naturlig seleksjon ta vare på og videreføre endringene. 

For nærmere omtale vises til Info-krever-intelligens fra januar 2015. 

 Fig. 1: Kranie kapasitet til nåværende og fortidige hominider1  

Taxon Kranie-kapasitet Ligner på: 

Gorilla (Gorilla gorilla) 340-752 𝒄𝒎𝟑  

Moderne aper Sjimpanse (Pan troglodytes) 275-500 𝒄𝒎𝟑 
Australopithecus 370-515 𝒄𝒎𝟑 
Homo habilis Gj.sn. 552 𝒄𝒎𝟑 
Homo erectus 850-1250 𝒄𝒎𝟑 Moderne mennesker 

Neanderthaler 1100-1700 𝒄𝒎𝟑 

Homo sapiens 800-2200 𝒄𝒎𝟑 
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 Fra fig. 3-11 I Human Origins and the Fossil record; henvisning 121 s.81-82 

http://www.info-krever-intelligens.info/blogg/


{I 2007 estimerte Durrett og Schmidt i Genetics journal, at det ville ta 6 mill. år for en 

enkelt mutasjon å inntre og bli permanent i en avstamnings-linje
2
. De samme forfatterne 

estimerte at det ville ta 216 mill. år for at to mutasjoner ville inntreffe på en posisjon på 

et makromolekyl (binding site), hvis første mutasjonen hadde nøytral effekt
3
. De 

konkluderer: Gitt disse tallene, er det ekstremt usannsynlig, om ikke absolutt umulig at 

vi skal ha blitt til ved en gradvis evolusjon fra hominide forfedre. . Neo-darwinistiske 

mekanismer er utilstrekkelige til å fullføre de nødvendige endringene på den tilmålte 

tiden. Mer om ulikheter mellom aper og mennesker
4
, samt oversikt over 100-vis av 

fenotype ulikheter mellom store aper
5
 og mennesker} 

 

"Han (Tveter) kommenterer ikke at slike forskjeller og forandringer ikke bør utelukke 

en tro på menneskers likeverd og at vi er skapt i Guds bilde" Det er fint en holder fast 

på menneskers likeverd. Ut fra klassisk darwinisme, er det ikke noe selvsagt syn. På 

hvilken måte vi er skapt i Guds bilde, spekulerer Davidsen i et antromorft syn. Jeg tror, 

og håper, Davidsen har rett i at han «muligens innfører en stråmann her». Tveter 

refererer derimot til: Daniel Denett: «Uten designargumenter er teisme uten 

troverdighet.» Når Davidsen nokså flåsete omtaler muligheten for menneskehetens 

undergang i Ebola-epidemi eller komet-nedslag, er vel dette henvisning til det ondes 

problem. Det problemet viser seg imidlertid ikke å reduseres ved å innføre teistisk 

evolusjon. 

Mennesket er ikke et tilfeldig biprodukt, av en blind, irrasjonell lov, sml. gnostikernes 

demiurg. Det blir vel også konsekvensen av Skarsaunes syn, om jeg tolker Davidsens 

kommentar rett. Er det ikke rett å være kritisk i forhold til om han «ikke har forstått 

ateisters dårlige motiver, fra Dawkins til Hawking».  Alternativet til at han ikke har 

forstått det, er vel at han har forstått det, men likevel ‘bøyer seg under deres 

formodentlig faglige autoritet.’ 

Utelatelser kan ikke tillegges særlig verdi. En må alltid gjøre valg i hva en tar med og 

ikke, og en bør være forsiktig med å tolke fortielser. Ingen tenker på alt. Davidsen 

kommenterer heller ikke at Tveter kommenterer mikro-evolusjon, som omtalte forskjell 

m.h.t. resistans mot pestsykdommer.  Her hevder Tveter at: Mikro-evolusjon skjer på 

grunnlag av informasjon som allerede finnes i DNA. Det er utelukkende naturen selv 

som bevirker endringer, f.eks. i form av punktmutasjoner. Slike finner sted uten 

overordnet styring eller plan, og er overlatt til livets tilfeldigheter. I følge Darwin ville 

mikroevolusjon som virket over lang nok tid, ville en art gjennomgå så store endringer 

at det kunne gi opphav til nye arter. Dette er et aksiom som aldri er bevist, men som de 

fleste evolusjonister går ut fra. 
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http://www.kristen-design.info/news/syndefallet-evolusjonsteorien-og-det-ondes-problem/


Hva er agendaen til Davidsen i videre kritikk? 

Jeg føler det igjen er betimelig å påpeke at videre feilplukking i forhold til sitater, ikke 

rører ved hovedsaken i Tveters bok. En bokanmeldelse skal vel forholde seg til kjernen 

av boka, ikke bare flekke til bruksområde og forfatter? Det er nok av sentrale elementer 

hvor ID kolliderer med neo-darwinismen, som påpekt i kommentar fra meg 6.2.2015. I 

stedet for å hentyde noen agenda, stiller jeg opp to alternativ, og spør om det ikke like 

mye er siste alternativ som det første som er gjeldende? 

Er agendaen a) Å vise at Tveters lærebok ikke er egnet som lærebok? I så fall må vel det 

delvis være en 'stråmannskonstruksjon'? Tveter er tilhenger av design og planlegging. Å 

komme med en ferdig 'lærebok' før det finnes noe definert formål/læreplan å bruke den 

til, ville være i strid med hans egne idéer. At boka derimot kan være et utgangspunkt, og 

på mange områder en mal, er en annen sak. At Tveter har en drøm om dette, må han ha 

lov til. Jeg har lett etter eksakt formulering uten å finne den.. 

Eller er agendaen b) «Å forsvare evolusjonsteorien»? Davidsen skriver annensteds 

«Livets mysterium har jeg ingen utfordring med å se peker mot Guds eksistens og jeg 

har da også skrevet en lang og positiv analyse i en fagbok av det, knyttet til 

fininnstillingsargumentet. Det er ikke slik at man trenger å avvise evolusjon for å 

argumentere for Guds eksistens» For meg hadde det vært befriende at dette var 

inkludert i anmeldelsen av boka ‘Livets mysterium’, om ikke annet som innledning.  

I boka ‘Eksisterer Gud’ ble Fininnstillingsargumentet henført som argument for Guds 

eksistens. Når Tveter henfører til det her, blir det også brukt mot ham: Når Tveter sier: 

«Det virker meget, meget nærliggende å anta at universet er skapt for liv,» så er det på 

samme måte som hos Skarsaune en mulighet: Nødvendige betingelser er fylt, men det er 

ikke nødvendigvis tilstrekkelig.   Derfor « hevder (Tveter) at det må mer til enn dette». 

At det i tillegg til en universell designer, også kreves en livets designer, er noe stadig 

flere, også biologer, er kommet til. F. eks. Dean Kenyon som på slutten av karrieren fant 

ut at det ikke var mulig bare å forklare livets opprinnelse 

med naturlige årsaker. 

 Store deler av Tveters bok taler for seg selv, uten at en 

trenger kritikere til å påpeke språklige feil, utelatelser, 

teologiske feiltolkninger eller misforståelser. Det er 

hovedsaken folk flest er opptatt av: Er det forhold i 

universet som best kan forklares ved Design? I stedet for å 

kritisere for manglende lesning av Behe, tar vi med et bilde 

av ham. For mange viser det hvor fint designet livet er.  

 At fraværet av henvisning til en Intelligens (bevissthet), går 

på bekostning av unges behov for mening og belysning fra 

ulike vinklinger i denne vanskelige saken, kommer ofte i 

bakgrunnen. Heller vil en følge en noe tilårskommen 

vitenskapelig konsensus om ‘kun naturlige årsaker’, som 

brytes i andre vitenskapsfelter, men det er vel ikke så farlig når det dreier seg om 

«kreasjonister». 

Figur 1 Reseptor med tilhørende substrat: 
‘Perfect match’ Fra: The Edge of 
Evolution.Dr. Michael Behe; Free 
Press,2008, Fig.7-1.  
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