
Våren 2011 samlet ulike grupper 
vitenskapsmenn seg ved Cornell 
University for å diskutere sin egen 
forskning i naturen og opprin-
nelsen til biologisk informasjon. 
Det var samlet eksperter innenfor 
en rekke fagområder; informasjon-
steoretikere, biologer, genetikere, 
matematikere, fysikere med !ere. 
Ekspertene hadde ulik bakgrunn, 
men kunne ut ifra sine forsknings-
resultater enes om at:

1. Informasjon er uunværlig i vår forståelse av hva liv er.
2. Biologisk informasjon er mer enn de materielle struk-

turene som legemliggjøres av dem. 
3. Konvensjonelle kjemiske og evolusjonære mekanismer 

synes utilstrekkelig til fullstendig å kunne forklare den 
informasjonslabyrinten som livet er. 
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18. juni i "or kom boka “Darwin’s Doubt: #e Explosive 
Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design”. 
Boka handler altså om den eksplosive opprinnelsen til dyre-
livet og om argumenter for intelligent design. Den ble raskt en 
bestselger på anerkjente bestselgerlister som New York Times 
(#7), Los Angeles Times (#4) og Publishers Weekly (#10). På 
lanseringsdagen var den også nummer en på BarnesbyNoble.
com sin bestselgerliste. Dessuten ble den nummer en på 
Amazons fagsider og nummer fem blant alle solgte bøker på 
deres liste. Disse listene regnes som svært solide og uavhengige 
lister. Dette er den første vitenskapsboken som både fremmer 
intelligent design og som har kommet inn på New York Times’ 
bestselgerlister. Dette er milepæl for ID-bevegelsen. «Darwin’s 
Doubt» har generert en enestående mediaoppmerksomhet, 
særlig i USA. Hele 128 radioprogrammer, !ere med mange 
millioner lyttere, er et direkte resultat av Meyers bok. 

Tidligere har darwinistene besvart kritikk av darwinismen 
med taushet. Begrunnelsen har gjerne vært at kritikerne ikke 
kommer med vitenskapelige argumenter. De er jo kreasjo-
nister, og det er derfor ingen grunn til å høre på deres argu-
menter. Argumentasjonen har da gjerne vært at fordi man 
tar utgangspunkt i at Gud %nnes og så søker forklaringer 
som passer med det, så er det ikke vitenskap. Ærlige viten-
skapsmenn ser at Stephen C. Meyer i sin argumentasjon tar 
utgangspunkt i det vi vet innen dagens vitenskap. Et viten-
skapelig argument på 400 sider fortjener i det minste en 
vurdering av vitenskapelige opponenter.

Det anerkjente vitenskapsmagasinet «Science» inviterte 
den distingverte paleontologen Charles Marshall til å anmelde 
boka. Han kunne ikke dy seg denne professoren heller og kalte 
bokanmeldelsen for «When prior belief trumps Scolarship», 
når forhåndstroen trumfer over utdannelsen. Marshall var 
i alle fall ærlig nok til å faktisk ha lest boka og til å komme 
med kritikk av bokas hovedargument: Darwinismens mang-
lende evne til å forklare nydannelsen av alle grunntypene 
som dukker opp i Kambrium. Stephen Meyer %kk da også 
anledning til å svare på den kritikken som Marshall lanserte. 
Meyer svarte grundig på kritikken fordelt over %re artikler 
i Science. Interesserte kan lese disse svarene www.evoluti-
onnews.org. 

Min forstand forhindrer mig i at tro på 
en skaber, hr. professor!
– Det var da godt nok en meget lille 
forhindring.

»Værdierne på naturkonstanterne i universet viser så mange 
mærkelige sammentræf at designteorien udgør det alternativ 
der fornuftsmæssigt er mest nærliggende.« 
– Fred Hoyle, astrofysiker



Discovery Institute melder om en stor begivenhet i 2014. Den 
21. september vil lokale forsamlinger, klubber, menigheter og 
andre få muligheten til å arrangere et møte der man adresserer 
spørsmål som:

• Har vitenskapen bort bevist Gud?
• Er vitenskapen og troen i en virkelig kon!ikt?
• Hvor «vitenskapelig» er påstandene til de ledende 

ateistene?
• Er mennesker et resultat av en ikke-guidet darwinistisk 

prosess?
• Viser naturen bevis på Intelligent design?

Til å svare på slike vanskelige spørsmål har man fått tak i de 
to fremste intelligent design (ID) forkjemperne i verden for 
øyeblikket. 

John Lennox bør være kjent for Origos lesere etter at 
Origo oversatte hans bok «Guds Bøddel» til dansk og sendte 
den ut som erstatning for to Origoblad høsten 2012. John 
Lennox, professor ved Oxford universitet, og Stephen Meyer 
som har sin doktorgrad fra 
Cambridge universitetet, viser 
at det ikke bare er krangling 
og konkurranse mellom de to 
kjente universitetene i England. 
I denne eventen forenes de to 
gigantene blant ID-forskere i 
Meyers hjemland USA.

Nylig viste NRK i Norge 
den BBC-produserte serien «Gud og vitenskapen». Serien viste 
mange ateister som utalte seg bastant om sitt livssyn og gjemte 

seg bak vitenskapen i sitt forsvar for sitt syn. Men serien lot 
også noen andre forskere med et ikke-ateistisk livssyn slippe 
til. Disse brukte også vitenskapen som argumentasjon for sitt 
syn. Både John Lennox og Stephen Meyer slapp faktisk til i 
noen øyeblikk. Det var gode øyeblikk. Men serien var mest 
interessert i å forene 
darwinisme og tro på 
Gud. Noen særlige 
utfordringer til darwi-
nismen fremkom ikke. 

Denne eventen 
vil helt klart utfordre 
darwinismen, slik det 
fremgår av de spørs-
målene som skal behandles.

Eric Metaxas er en best-selgende forfatter med en talestil 
betegnet som «en kombinasjon av på-kanten-vittig, sjarme-
rende, inspirerende og tankefull». Dersom du søker opp Eric 
Metaxas på nettet og ser et YouTube-klipp med ham, så forstår 
du hva som ligger i beskrivelsen over. Han er både uforutsigbar 
og kunnskapsrik og derfor rett og slett interessant å høre på. 
For amerikanere !est er han nok et mye større navn enn våre 
to nevnte ID giganter. Han er helt klart et scoop for denne 
eventen!

Det er nok mange menigheter, privatskoler og 
andre interesserte grupperinger som kunne tenke 
seg å få besøk av alle disse fremragende forskerne 
med evne til å formidle sine tanker på svært 
forståelig vis. Det er både tid og ressurskrevende å 
arrangere noe slikt, og for mange mindre grupper 
er det rett og slett en utopi. Dette er bakgrunnen 
for dette samarbeidet mellom Incastevents og 
Discovery Institute. 

Men hvordan lar dette seg gjøre? 
Sendingen blir tatt opp i april 2014 foran en 

«live audience». Så vil denne to-timers seansen 
bli simultansendt via internettet eksklusivt 
som en premiere for de på forhånd registrerte 

gruppene. Kanskje du som leser denne artikkelen kan være 
den som initierer en slik visning på storskjerm i ditt nær-
område? Gruppene kan faktisk få anledning til å delta med 
sine spørsmål også, men disse må da være sendt inn innen 
utgangen av mars. Videre tilbys det 25% rabatt dersom 
gruppen registreres før utgangen av februar. Prisene er 
avhengig av antallet i gruppen, men de ligger mellom $400-
$800 for hele gruppen.  Nærmere opplysninger om dette 
arrangementet og registrering med tanke på sendetilgang og 
PR-materiale til annonseringer o l %nner man på www.incaste-
vents.com/science  
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