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I.D.= Intelligent Design
Et begrep
som Charles Darwin
faktisk brukte

Intelligent Designet Ape? IDA

Intelligent Designet Ape? IDA
Et nøye designet mediestunt:
Lansering på seks plattformer som
ble åpnet opp 19. mai 2009
• Streng konfidensialitet
• Vitenskapelig publikasjon
• TV-film (BBC, ZDF, NRK)
• Boken ”The Link”
• www.revealingthelink.com
• Utstilling på Naturhistorisk
Museum i Oslo

Intelligent Designet Ape? IDA
Byggingen av merkevaren IDA
er designet etter tre prinsipper
• IDEOLOGI. Det regnes som en absolutt
sannhet at mennesket stammer fra
primitive halvaper

• FORTELLING. Fire parallelle IDA-

fortellinger: (1) Ungen IDA døde
(2) Ida ble gravd ut, gjemt og funnet
(3) Navnene IDA og Darwinius
(4) Mediehistorien om IDA 2009

• FELLESSKAP. IDAs fellesskapsprosjekt går ut på at hun er vår
stam-mor som endelig er blitt
funnet av sine bortkomne barn.

Intelligent Designet Ape? IDA
Er mediedyret Ida vår stam-mor?
•

Lansert 19. mai 2009 i New York

•

Publisert i tidsskriftet PLoS One

•

Jørn Hurum er en av seks forfattere

•

Fossilfunnet ble gjemt bort i 24 år

•

Kjøpt av Naturhistorisk Museum

•

Pris: 4 500 000 skattekroner

•

Kom til Oslo 29. mai

•

Utstilt i glassmonter fra 4. juni

•

Tildelt navnet darwinius masillae

•

Hevdes å være 47 000 000 år gammel

•

Enorm mediedekning

Intelligent Designet Ape? IDA
Er mediedyret Ida vår stam-mor?
•

Svakt vitenskapelig basert mediestunt

•

PLoS One er ikke et ledende tidsskrift

•

Publisert 2 måneder etter innsending

•

Funn ikke dokumentert vitenskapelig

•

Navnet Darwinius masillae er et ran

•

Aldersmåling kun av vulkansk bergart

•

Liten mediedekning i Sverige

•

Ida er ingen ape, bare en halvape

•

5 professorer mener Ida er oversolgt

•

Hurum nekter å møte kritikk i media

Intelligent Designet

IDA

Intelligent Designet Ape? IDA
Er mediedyret Ida vår stam-mor?
•

”Missing link” eller ikke?

•

Darwinistene sier at de ikke trenger
”missing links”- fordi man ikke må
så tvil om de overveldende mengder
av mellomformer som man har

•

Darwinistene blir veldig glade når de
finner noe som ligner en mellomform

•

Darwinistene sier i ettertid at de
visste hvordan denne unødvendige
mellomformen måtte se ut

•

Darwinistene har i følge dem selv
gitt nøyaktige forutsigelser av
hvordan disse kjærkomne fossilene
som de ikke trengte måtte se ut…

IDA-avsløring 1:
Mellomformene er oppdiktet
IDA som mellomform (missing
link): Det er samtidig både påbudt
og forbudt å regne IDA som
mellomform.
PÅBUDT fordi hennes oppgave er
å være bindeleddet. Som forbinder
menneskene med dyrene.
FORBUDT fordi dette ville medføre
at det fortsatt mangler
mellomformer. Og at det var et
stort tomrom i vår avstamning helt
til IDA ble funnet.
Disse selvmotsigelsene om IDA avslører at
mellomformer er et uvitenskapelig begrep

IDA-avsløring 2:
Apefossilene er overtolket
IDA roses opp i skyene for at hun
er et slikt komplett primatfossil
Men det hersker full forvirring om
hvor hun hører hjemme på vårt
såkalte stamtre. Kanskje er hun
et utskudd og intet bindeledd
Mange dårligere fossilfunn av
våre såkalte forfedre er blitt
plassert inn på vårt stamtre med
den største skråsikkerhet
IDA avslører at vårt stamtre bygd på noen
få apeknokler bare er oppspinn. Hun
avslører også at man ikke eier noen viten
om hvordan stamtreet forgreiner seg

Intelligent Designet Ape? IDA
Hvor unik er IDA? Hun var en halvape.
Kanskje bare en vanlig halvape (lemur)
•

Det hevdes at IDA ikke er en halvape
fordi hun mangler tannkam og pusseklo

•

Det at IDA mangler spesialiseringer er
et dårlig argument for at hun skulle
være mer avansert enn halvaper

•

IDA bør
sammenlignes
med levende
lemurer

Intelligent Designet Ape? IDA
Hva er det IDA mangler på å være en vanlig halvape?
•

Pusseklo (toilet claw)

•

Tannkam (tooth comb)

Intelligent Designet Ape? IDA
IDA

Ungen IDA har relativt lengre
hale og kortere bein enn en
typisk halvape (lemur). Ellers
er det store likheter

Lemur

Intelligent Designet Ape? IDA
Er mediedyret Ida vår stam-mor?
•

Nei. Den er heller ingen
mellomform mot aper

•

Den er en halvape
som Herr Nilsson i
”Pippi Langstrømpe”

•

Hvorfor får vi ikke se
et skjelett av dagens
halvaper? Den etablerte
overtroen misliker at
IDA ligner på disse
Ida-konklusjon:

Monkey
as usual

business

Overtro utkledd som viten
• Kan vi definere OVERTRO?
• Overtro er å tro på forklaringer
som er fattigere enn det de skal
forklare. Overtro er å forklare
rike hendelser ved fattigslige
årsaker. Overtro er å godta
underbestemmelse av årsaker.
Overtro må ikke forveksles med å
tro på det overnaturlige.

Overtro i rettsvesenet
• Jus: Overtro er å felle en dom
uten at saken er oppklart
• En rettssak er ikke oppklart når
de kjente årsakene bak
hendelsen ikke kan forklare den
• Overtro medfører at skyldige
slipper straff eller i verste fall
justismord
• Anta at en person tilstod
helikopter-ranet i Stockholm i
september 2009, og at han tok
hele straffen alene

Overtro i kulturlivet
• Opphavsrett: Overtro i kunst og
kultur er at man godtar at
opphavet til et verk er fattigere
enn verket
• Overtro betyr at feil personer får
æren eller at det begås plagiat
Anta at steinhoggerne som
hogde ut Monolitten krevde full
opphavsrett til kunstverket!

Overtro i vitenskapen
• Underbestemmelse: To enfoldige
forklaringer på livets rikdom
• Naturlig utvalg: Eliminasjon som
forklaring på mangfold
• Tilfeldige mutasjoner: Støy som
forklaring på informasjon
• Overtro: Eliminasjon ≠ mangfold
Støy ≠ informasjon

Overtro i vitenskapen
• Potensielt ulovlig: I rettsvesenet og i
kulturlivet er det kriminelt å
underbestemme årsaker
• Overtroen beskyttes i norsk vitenskap:
Den darwinistiske fagbiologi
• Indoktrinering i skoleverket
• Ensretting i media
• Yrkesforbud i akademia. Trusler om
avskjed. Overtroen tåler ingen kritikk.

Overtro i vitenskapen
• Vi må ikke tro at vitenskapen er en
edlere aktivitet enn kunst og kultur
• Forfalskninger: Sudbø-saken røper at
grove forfalskninger forekommer i
vitenskapen
• Politiske vedtak: Tvungen konsensus
forgifter en fri vitenskapelig debatt
Eks.: Klimadebatten, darwinismen
Overtro: Tro på makt utkledd som viten

Maktens overtro
• Makt som utgir seg for viten: Makt som
argument er uten innhold. Former for makt:
• Maktretorikk
• Herskerteknikker
• Kvantitet som surrogat for kvalitet
• Henvisning til den naturvitenskapelige
konsensus
• Bevisene som finnes der ute et sted
• Dogmer utkledd som forskningsresultater
• Synd mot den hypotetisk-deduktive metoden
• Karakteristikker av egen fortreffelighet
• Karakteristikker av de andres udugelighet

Hva er et øyenvitne?
• I rettssalen: Øyenvitner og deres
troverdighet er avgjørende i
straffesaker. Det er kriminelt å utgi
seg for øyenvitne uten å være det
• I vitenskapen: Fagbiologien tvinger
folk til å utgi seg som øyenvitner
uten å være det. Å si at man
aksepterer at en evolusjon er skjedd,
er å opptre som falskt øyenvitne
Makten produserer egne falske vitner

Hva er et øyenvitne?
• I rettssalen: Å bli avslørt som
falskt øyenvitne fjerner all
troverdighet
• I vitenskapen: Fagbiologiens
dører åpner seg for den som
opptrer som øyenvitne til
evolusjon uten å være det.
Kan en løgn i rettsalen være
gangbar sannhet i vitenskapen?

Årsaker nedenfra?
• Livets tilblivelse nedenfra: Darwinister tror
at liv blir til at ikke-liv når vi har de riktige
stoffene, nok energi, passe temperatur og
rister lenge nok (støy + tid)
• Informasjon nedenfra: Darwinister tror at
informasjon til å bygge nye egenskaper
kommer fra støy (mutasjoner). Støy er
informasjonens motsetning.
• Mangfold kommer nedenfra: Darwinister
tror at livets mangfold er et resultat av
eliminasjon. Eliminasjon er mangfoldets
motsetning.

Årsaker nedenfra?
• Fossilfunn: Mellomformer er en bløff.
Stamtavle-forgreininger er aldri funnet
• Nye egenskaper: Full forvirring blant
darwinister om nye ”protoegenskaper”. Kommer disse fra
ingenting, eller fra små spirer?
• IDA: Altfor godt funn: Komplette
fossilfunn er umulig å plassere inn
i de oppdiktede stamtavlene

Livets årsaker ovenfra
• Liv kan bare bli til som et
resultat av: De riktige stoffene,
nok energi, passe temperatur og
tilførsel av informasjon utenfra
• Informasjonen utenfra skjer i
form av livets virksomme
skaperplaner: Algoritmer
• Alle algoritmer har minst to
nivåer: Formulering og handling

Livets årsaker er
algoritmene
Algoritmer illustrert ved brødbaking
1) Formuleringsnivået ovenfra:
Brødoppskriften på et papirark
2) Handlingsnivået: Konkretiseringen
• Ingrediensene skaffes og blandes
• Deigen eltes
• Brødes formes og står til heving
• Brødet settes i ovnen og stekes
• Det ferdige brødet tas ut av ovnen

Kreasjonisme Intelligent Design Darwinisme
Dagbladet 7. juli 2009:
- For kreasjonistene er ”Flintstones”
en dokumentar
(Kevin Padian, Nat. Ctr. Sci. Ed., USA)
- Kritikerne vil framstille oss alle som
kreasjonister
(John West, Discovery Inst., Intelligent Design)
- Man bekymrer seg jo for de unge
(Derek Briggs, Yale University)
Underforstått:
”Vitenskapen = darwinismen”

Kreasjonisme Intelligent Design Darwinisme
Dagbladet frykter ikke
amerikanske tilstander:
For i Norge har vi ”idylliske tilstander” for
darwinismen:
• Indoktrinering i skoleverket
• Yrkesforbud i biologi for ikke-darwinister
ved norske universiteter
• Ensretting i media (Dagbladet åpner aldri
for redaksjonell Darwin-kritikk)
- Noen kjente teologer roser ensrettingen
- ”Fritt Ord” og ”Protestfestivalen” inviterer
og støtter darwinismen økonomisk

Kreasjonisme Intelligent Design Darwinisme
Å slåss for skapelsen i norske
media er en ekstremsport
Vi må først overvinne tre hindre:
(1) Personangrep: Vi framstilles som monstre
(2) Karikering: Vårt syn forvrenges
(3) Form: Vår debattform stemples som så
motbydelig at vi ikke kan tillates å vitne i vår
egen sak. Våre motstandere ”vet” at det gagner
vår sak at de ”fører” den i stedet for oss
Noen ganger overvinner vi alle tre hindrene, og det
er ren luksus å bli utskjelt for ting vi faktisk mener

Kreasjonisme Intelligent Design Darwinisme
Det foregår vel en stor Darwindebatt i Norge i 2009? Nei, bare
små tilløp. Stor debatt kun ett
eneste sted, i Stavanger. Stavanger
Aftenblad har stor blogg og har
avholdt debattmøte. Ingen debatt i
Oslo, massiv Darwin-propaganda.
Nesten ingen debatt i Bergen eller i
Trondheim. Darwinister har lykkes
med å avlyse planlagte debatter i
Haugesund og i radiokanalen P4.

Dobbelt Darwin-jubileum i 2009:
Charles Darwins 200 års
fødselsdag
12. Februar 2009
Det er 150 år siden Darwins
berømte bok ”Artenes
opprinnelse”
24. November 2009

Peder A. Tyvand
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
Bok fra forlaget ORIGO
Utgitt på Charles Darwins 200 års fødselsdag
12. Februar 2009

Darwin 200 år

– en
festbre
ms

Ikke mye offentlig debatt i Norge etter utgivelsen.
Aggressiv intern blogg blant darwinister på
nettstedet ”Skepsis”. Blogg med flere hundre
innlegg i den danske avisen Politiken. Bloggerne
sprer fordommer og skremsler om min bok – for
svært få av bloggerne har kjøpt den eller lest den.

Kapitler i boka
1. Darwinismen i dag
2. Noen smuler med
vitenskapsfilosofi
3. Sosialdarwinismen og
annen mytologi
4. Revolusjonen: De digitale
algoritmene
5. Livets opprinnelse
6. Intelligent design kontra
darwinisme

1800-tallets biologiske innsikter
1) Charles Darwin påpekte det naturlige
utvalgs rolle innenfor en art
2) Louis Pasteur påviste at liv bare kan
bli til av liv
3) Gregor Mendel påviste at avkommets
egenskaper kun er en kombinasjon
av foreldrenes egenskaper
Darwinismen synder mot både Pasteur
og Mendel:
(2) Ved å hevde at liv blir til av ikke-liv i
ursuppen
(3) Ved å hevde at mutasjoner kan gi
avkommet andre og bedre
egenskaper enn foreldrene

Darwinismens grunnfeil
Darwinismen henter alle livets årsaker
nedenfra. Livets årsaker blir fattigere
enn livet
Darwinismen ser på støy (mutasjoner)
som opphavet til informasjon
Darwinismen ser på eliminasjon
(naturlig utvalg) som opphavet til
mangfold
Darwinismen blander sammen fortid,
nåtid og framtid
Darwinismen tar selve overlevelsen
svært lettvint
Darwinismen betrakter alle livsformer
som halvfabrikata

Hva er Intelligent Design?
Vi er blitt stemplet offentlig både som
”uintelligente” (Erik Tunstad i VG) og
som ”altfor intelligente til at vi skjønner
det selv” (Nils Chr. Stenseth i NRK)
Intelligent Design handler om livets
virksomme skaperplaner (algoritmer)
Alle algoritmer må ha to nivåer:
1) Selve planen kodet i et språk (den DNAbaserte genetikk)
2) Den konkrete iverksettelsen av planen
(RNA-avlesingen og alle biokjemiske
prosesser)

ID-ikonet:
Tarmbakteriens
motor

Hva er Intelligent Design (ID)?
Intelligent Design handler om livets
algoritmer - som må ha to nivåer:
1) Selve planen kodet i et språk: Den
DNA-baserte genetikk (”software”)
2) Den konkrete biokjemiske
iverksettelsen av planen
(”hardware”)
Algoritmen består av kommandoer som
skal utføres i en bestemt rekkefølge
Algoritmen har løkker hvor visse
kommandoer gjentas
Algoritmen har veikryss hvor en test
avgjør veien videre
Algoritmen kan gå i stå
Algoritmen kan gå i stykker

Intelligent Design: Analogi
Livets algoritmer (skaperplaner) illustrert
ved en klassisk pianosonate
Et klassisk musikkstykke har to nivåer:
1) Notene som komponisten har skrevet
2) Spillingen av pianosonaten
Notene skal spilles i den rekkefølgen de
er skrevet
Algoritmen (notebildet) har løkker hvor
visse temaer gjentas
Algoritmer har veikryss hvor løkkene
starter og slutter
Algoritmen går i stå når pianisten ikke
klarer å følge notene
Algoritmen kan brennes opp og ødelegges

Intelligent design i planteblader
Sump-planten
”pilblad”

Intelligent Design: Eksempel
Design av banan som menneskemat
1) Dens ytre form passer i vår hånd
2) Bananen har en passe ru overflate
3) Bananen har naturlig fargemerking
(grønn, gul, brun)
4) Har topp hvor skrellingen starter
5) Har seksjonert skall for skrelling
6) Skallet resirkuleres naturlig til jord
7) Bananen passer perfekt i vår munn
8) Bananen har en passe spiss ende
9) Har god smak og er behagelig å spise
10) Har en riktig krumning for å spise
Momentene er tatt fra Richard Dawkins

Intelligent Design: Oversikt
Livets virksomme skaperplaner er basis for
ID ( skaperplaner, algoritmer,
oppskrifter)
•

Alle algoritmer har minst to nivåer:
Formulering og handling

•

Det finnes ingen algoritmer i
naturlovene eller i den døde natur

William Dembskis filter er en algoritme for
deteksjon av designede algoritmer
•

Demskis filter filtrerer bort tilfeldigheter
og ting som er styrt av naturlover

Michael Behes ureduserbare strukturer er
algoritmiske
•

En musefelle er et enkelt eksempel på
en algoritmisk konstruert maskin

