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Begrepet empiri ble godt illustrert i innslaget 

om «Pippi Langstrømpe» i Skavlan-

programmet på NRK forleden. Empiri (fra 

gresk empeirikós = «erfaringsmessig») 

innebærer at en konklusjon er basert på 

sanselig erfaring. Pippi-figuren er en grei 

illustrasjon på hva anti-empiri er. TV-filmene 

viser hvordan Pippi-figuren synder mot tre av 

fysikkens grunnleggende lover: 

1) Newtons kraftlov: Pippi løfter en 

hest, og hun banker opp to tyver. Hun 

har enorme krefter som hennes 

spinkle kropp ikke kan ha. 

 
 

2) Varmelærens 1. lov: Ingen energi kan 

trekkes ut av et system uten at 

systemet mister denne energien eller 

får den tilført utenfra. Pippi 

Langstrømpe klarer seg fint uten at 

det utføres nyttig arbeid og 

verdiskapning. Hun har en kasse med 

penger som hun stadig forsyner seg 

av, men kassen forblir likevel full. 

3) Varmelærens 2. lov: Ingen orden 

oppstår fra kaos. Pippi Langstrømpe 

lager mye rot og søl inne i huset sitt i 

løpet av en TV-episode. Når neste 

episode begynner, er huset like fint og 

ryddig igjen. Helt av seg selv, uten at 

det er noen som vasker og rydder. 

Pippi benytter seg av krefter som ikke finnes. 

Hun forbruker uten å bruke opp. Pippi 

hopper uten problem ut fra høye stup, tygger 

spiker og spiser dødelig sopp. Dette er anti-

empiri. 

Men har dette noe med darwinisme å gjøre?  

Vår påstand er at det finnes elementer av 

anti-empiri også i darwinismens 

grunnpåstander. Saken er den at darwinismen 

er basert på mekanismer og forklaringer som 

kommer nedenfra, i den forstand at alle 

forklaringene er fattigere enn fenomenene 

som de skal forklare. Hva slags empiri ligger 

til grunn for en slik tanke? 

1) På Darwins tid var det vanlig å tro at 

larver og annet småkryp oppstod av 

seg selv inne i en gjødselhaug. Dette 

kalles spontan generasjon, som er 

troen på at primitivt liv blir til av seg 

selv - spontant - når forholdene ligger 

til rette for det. Vår erfaring tilsier 

noe helt annet, nemlig livet er 

informasjonsbasert. Evolusjonslæren 

hevder at livet i fjern fortid oppstod 

spontant av ikke-liv. Dette forutsetter 

at informasjonsløst liv kom først, og 

at DNA-informasjonen deretter ble 

gradvis etablert. 

2)  Darwinismen baserer seg på to 

mekanismer: 

a. Mutasjonene gis æren for 

oppbyggingen av biologisk 

orden og genetisk 



informasjon. I virkeligheten er 

det stikk motsatt: Mutasjoner 

virker nedbrytende på 

biologisk orden og genetisk 

informasjon. Mutasjoner er 

støy - en kraft som bryter ned 

den finstemte informasjonen, 

harmonien og balansen som er 

nedlagt i skaperverket. 

  

b. ’Naturlig utvalg’ gjør alt liv 

godt tilpasset sine omgivelser. 

En får liksom følelsen av at 

’naturlig utvalg’ bringer nye 

egenskaper inn i bildet – men 

sannheten er at ’naturlig 

utvalg’ fjerner egenskaper. 

’Naturlig utvalg’ gis ansvaret 

for livets fantastiske 

mangfold. I virkeligheten 

virker det stikk motsatt: 

’Naturlig utvalg’ går ut på 

eliminasjon; det er en gradvis 

nedbrytende kraft som er i 

stand til å redusere det rike 

mangfoldet som naturen er 

utstyrt med.  

3) Darwinismen hevder en kontinuerlig 

naturlig avstamningsrekke fra amøbe 

til menneske. Mange tar for gitt at 

kontinuiteten fra det primitive til det 

ytterst komplekse er et ufravikelig 

vitenskapelig faktum. Men det er ikke 

kontinuitet mellom artene i de fossile 

beinrestene. Kontinuiteten er en 

tolkning som blir lest inn i 

fossilfunnene.  

Kan eliminasjon føre til utvikling? Kan støy 

være årsak til orden? Kan primitive årsaker 

skape finstemt kompleksitet? Stemmer dette 

med vår erfaring? Nei, det stemmer ikke.  

 

Når vi stiller spørsmål om hvorfor det, på 

tross av denne anti-empirien, er en så sterk 

konsensus om darwinismen - hva slags svar 

får vi da? Vi blir som regel henvist til den 

store mengden av forskere som går inn for 

darwinismen. Og det vises dessuten til den 

store mengden forskningslitteratur som 

støtter evolusjonslæren. Men dette blir en 

tautologi, en sirkelslutning. Kan konsensus 

om darwinismen best begrunnes ved å vise til 

konsensus om darwinismen? Bør vi ikke 

forvente at en lære om virkeligheten 

begrunnes med lærens innhold, og ikke med 

at denne læren har tilstrekkelig stor 

makt/tilslutning?  

 


