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Prentað í Dimmalætting 12., 19. og 26. September 2008 

 
Menningarlæran og intelligent design (1:3) 
 
fyrsti partur 
 
Hans Andrias Sølvará 

 
Intelligent design 
Tey seinastu 20-30 árini er ein rørsla vaksin fram millum konservativ kristin í 
USA, sum hevur sett sær fyri at reka aftur eitt av teimum best grundaðu 
vísindaligu ástøðunum - menningarlæruna. Menningarlæran heldur uppá, at 
lívið á jørðini er broytt ella ment stigvíst gjøgnum mutatiónir og natúrligt úrval. 
Menningin er hend uttan at nakar frammanundan hevur designað hana. Tað er 
sjálvandi nógv, sum lívfrøðingar ikki vita, men er tað eitt, sum teir generelt ikki 
eru í iva um, so er tað, fyri at endurgeva T. Dobzhansky, at: “einki í lívfrøðini 

gevur meining, um tað ikki verður sett í samanhang við menningarlæruna”. Kortini 
hava fólkini aftanfyri intelligent design sett sær fyri at prógva, at lívsins uppruni 
og menning ikki kann skiljast, uttan so at gingið verður út frá, at ein intelligentur 
designari liggur aftanfyri. V.ø.o. kunnu mutatiónir og natúrligt úrval, sum 
menningarlæran m.a. grundar seg á, ikki greiða frá menningini av lívinum. 
 
Tað eru serliga tveir persónar, sum hava myndað rørsluna seinastu árini. Talan 
er um lívfrøðingin Michael Behe og støddfrøðingin og gudfrøðingin William 
Dembski. Tann fyrri hevur í bókini “Darwins Black Box” frá 1996 roynt at 
grundgivið fyri, at lívfrøðiligar skipanir eru so mikið samansettar, at tað er 
útihýst, at tær kunnu verða mentar stig fyri stig eins og menningarlæran leggur 
upp til. Her er tað serliga hugtakið “irreduserbarur kompleksitetur”, sum hevur 
áhuga. William Dembski hevur við støddfrøði roynt at prógva, at lívfrøðiligar 
skipanir eru skaptar av einum designara, sum visti, hvat hann ætlaði at skapa. 
 
Nógv bendir kortini á, at intelligent design longu er mótprógvað, og at rørslan 
longu hevur sæð sínar bestu dagar. Stórt sæð øll uppáhald, sum rørslan hevur 
sett fram, eru rikin aftur av leiðandi vísindafólkum, og tað hevur eisini havt við 
sær, at tann sokallaða skapanarvísindin hevur tapt eina røð av rættarmálum í 
USA, sum snúgva seg um rættin til at undirvísa í kreationismu ella tí nýggjastu 
útgávuni, intelligent design, í lívfrøði í skúlunum á jøvnum føti við 
menningarlæruna. Tann seinasti dómurin frá 20. desember í 2005 staðfesti, at 
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intelligent design ikki er eitt vísindaligt ástøði, men eitt átrúnaðarligt sjónarmið, 
sum ikki skal hava rúm innan skúlagátt á jøvnum føti við menningarlæruna. 
 
David Hume og skapanarvísindin 
Onkrar av grundgevingunum undir skapanarvísindini vórðu longu riknar aftur í 
1700-talinum. T.d. er tað eitt kent argument hjá skapanarvísindini, at eins og tá ið 
vit síggja eitt ur alt fyri eitt útleiða, at onkur hevur designað tað, soleiðis útleiða 
vit eisini alt fyri eitt, at onkur hevur designað lívfrøðiligar skipanir. Uppáhaldið 
hjá skapanarvísindini er, at vit útleiða eksistensin av designaranum beinleiðis við 
støði í urinum, og at vit samsvarandi hesum eisini eiga ella rættari noyðast at 
útleiða designaran (Gud) beinleiðis við støði í teimum lívfrøðiligu skipanunum. 
 
Høvdu fólkini handan skapanarvísindini havt lisið bókina “Dialogues Concerning 

Natural Religion” frá uml. 1750 hjá tí gløgga skotska heimspekinginum David 
Hume, sum livdi frá 1711-1776, so høvdu tey vitað, at hvørki samanberingin ella 
logikkurin í grundgevingini heldur, og at hetta í veruleikanum er ein betri 
grundgeving fyri menningarlæruni enn fyri einum intelligentum designara. 
Hume rak longu um 1750 heilt sannførandi omanfyrinevndu grundgeving aftur. 
 
Fyri tað fyrsta peikaði David Hume á, at tað als ikki er við støði í sjálvum 
urinum, sum skapanarvísindin heldur uppá, at vit útleiða uppáhaldið um, at 
onkur hevur designað tað; vit útleiða uppáhaldið um designaran úr tí 
sannroynd, at vit longu frammanundan av royndum vita, at ur eru designaði. 
Tað er ikki urið sjálvt, men tann sannroynd, at vit vita frá royndum, at ur eru 
designaði, sum fær okkum at útleiða urmakaran. Nakra tílíka vitan ella royndir 
hava og kunnu vit ikki hava, tá tað snýr seg um lívfrøðiligar skipanir. 
Samanberingin millum urið og lívfrøði heldur v.ø.o. ikki, og logikkurin í 
grundgevingini er harumframt skeivur. Tað ber ikki til at útleiða nakra vitan um 
ein designara við støði í lívfrøðiligum skipanum, eins og gjørt verður við 
urinum, tí har mangla vit alla ta vitan, sum er neyðug fyri at gera útleiðingina. 
 
Designarin verður ikki logiskt útleiddur við støði í vitan, talan er um trúgv eina.  
 
Tá vit hugsa okkum um, so síggja vit eisini, at urið als ikki er vorðið til av einum 
designara, sum alla tíðina hevur verið tilvitaður um, at tað var eitt ur, sum hann 
ætlaði sær at designa - eins og intelligent design fólkini vilja vera við. 
Tvørturímóti er tað soleiðis, at urið er ment burtur úr eini ørgrynnu av øðrum 
uppfinnilsum og tilfari, sum ikki vóru uppfunnin við urinum fyri eyga. T.d. er 
leðrið, sum reimin er gjørd burtur úr, treytað av øllum leðurídnaðinum, sum er 
mentur uttan nakað samband við urið, og tannhjólini inni í urinum vóru ment 
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við heilt øðrum enn einum uri fyri eyga. Tað sama kann sigast um tilfarið, sum 
sjálvt urið er gjørt burturúr, t.d. glas, gummi og stál. Í veruleikanum ber til at 
siga, at urið eins og onnur uppfinnilsi (t.d. skipið, sum er eitt av dømunum hjá 
David Hume) er designað stig fyri stig við støði í tilfari og uppfinnilsum, sum 
vóru við hondina, tá tað varð ment. Har er ikki ein designari, men ein hópur av 
designarum, harav teir flestu ongantíð ætlaðu at designa eitt ur. Tað hevur 
ongantíð verið ætlanin við øllum tí, sum finst inni í einum uri, at tað skuldi verða 
til eitt ur, men við smáum broytingum og nógvum feilum er urið kortini ment 
yvir langa tíð. Teir flestu lesararnir hava longu lagt merki til, at tað júst er soleiðis 
menningarlæran virkar. Urið er snøgt sagt ein vánalig grundgeving fyri 
intelligent design; í veruleikanum kann urið nýtast til at reka sjónarmiðið aftur 
við; men tað stuðlar hinvegin væl undir menningarlæruna. Skal urið kortini 
nýtast sum argument fyri design, so er tað einans argument fyri fleirgudalæru. 
 
Michael Behe og ein músafella 
Fyri at sleppa undan gløggu grundgevingunum hjá David Hume hava intelligent 
design fólkini roynt seg við øðrum líknandi grundgevingum. Ein onnur líknandi 
grundgeving fyri intelligent design, sum Michael Behe hevur ment, er 
áðurnevnda hugtak “irreduserbarur kompleksitetur”. Hugskotið er, at skipanir 
innan lívfrøðið eru so mikið samansettar, at tað ikki ber til at ímynda sær, at tær 
eru vorðnar til stigvíst eins og menningarlæran heldur uppá. Teir einstøku 
partarnir í kyknuni eru t.d. so mikið týdningarmiklir fyri heildina, at kyknan ikki 
kann virka og loysa sína uppgávu, um so er, at ein einkultur partur manglar. 
Tílíkar skipanir eru sambært Michael Behe “irreduserbarar kompleksar” skipanir, 
t.e. “intelligent design skipanir”, sum fyri at kunna virka noyðast at vera skaptar 
við eini ætlan av einum intelligentum designara. Tær kunnu ikki verða skaptar 
uttan ein tilvitaðan designara gjøgnum natúrligt úrval yvir long tíðarbil eins og 
menningarlæran vil vera við, tí tær høvdu ikki kunna virka og harvið yvirliva 
fyrr enn tær vóru lidnar. Tað er tað, sum eyðkennir intelligent design skipanir. 
 
Sum dømi um eina tílíka skipan nevnir Michael Behe eina músafellu, sum er sett 
saman av fimm pørtum. 1) einum træplatformi, sum heldur pørtunum saman, 2) 
einum hamara, sum drepur músina, 3) eini fjøður, sum stýrir hamaranum, 4) eini 
klinku, sum verður útloyst við einum lítlum trýsti, og 5) einum metalboyla 
knýttur at klinkuni, sum heldur hamaran aftur líka til klinkan verður útloyst. 
 
Uppáhaldið hjá Michael Behe er, at allir partarnir í músafelluni eru neyðugir fyri 
at hon kann virka sum ein músafella, og at skipanin tí ikki kann vera skapt stig 
fyri stig eins og menningarlæran leggur upp til. Músafellan er sambært Michael 
Behe eitt kriterium fyri intelligent design, og hann heldur uppá, at samsvarandi 
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(analogar) skipanir finnast í lívfrøðini. Músafellan er í veruleikanum einasta 
reina dømi um eina “intelligent design skipan” hjá Michael Behe, men hann nevnir 
og roynir eisini at grundgeva fyri, at t.d. flagellmotorurin í kyknuni er ein tílík 
intelligent design skipan. Niðurstøðan hjá honum er sostatt, at músafellan eins 
og lívfrøðiligar skipanir, t.d. kyknan og tann nógv umrøddu flagellan, ikki 
kunnu verða skaptar av tilvild ella náttúrulógum, men at tær beinleiðis treytað 
ein intelligentan designara, sum frammanundan visti, hvat hann ætlaði at skapa. 
 
Einki nýtt undir sólini 
Teir flestu lesararnir hava helst longu lagt merki til, at her er einki nýtt í mun til 
dømið við urinum, sum David Hume rak aftur longu í 1750-unum. Urið er nógv 
meira samansett (komplekst) enn músafellan hjá Michael Behe, men kortini er 
tað ein sannroynd, at tað er ment stig fyri stig av einum hópi av ófullkomnum 
designarum. Tað sama halda lívfrøðingar kann sigast um lívfrøðiligar skipanir. 
 
Sum tann reiðiligi og nágreiniligi vísindamaður hann var, kom Charles Darwin 
sjálvur inn á trupulleikan við “irreduserbarum kompleksiteti” longu í “The Origin Of 

Species” frá 1859: “Um man kundi víst á eitt ella annað samansett organ, sum 

ómøguliga kundi verið skapt við nógvum aftaná hvørjari aðrari fylgjandi smáum 

broytingum, hevði tað heilt vist oyðilagt mítt ástøði” (Darwin, s. 222). Harvið gav 
Charles Darwin mótstøðufólki sínum møguleika fyri at falsifiserað (mótprógvað) 
menningarlæruna. Men hóast nógvar royndir frá m.a. intelligent design fólki, so 
hevur tað framvegis ikki eydnast. Charles Darwin nevndi og rak sjálvur aftur 
fleiri av dømunum, sum intelligent design fólkini í dag grundgeva við (t.d. 
fullkomin organ sum eyga), og hann gjørdi vart við, at “eg kann ikki finna nakað 

tílíkt dømi” um eitt organ, sum ikki kundi verið skapt við nógvum smáum 
broytingum, eins og menningarlæran leggur upp til. Tað gera lívfrøðingar 
framvegis ikki - nærum 150 ár eftir útgávuna av tí heimskendu og 
týdningarmiklu bókini hjá Charles Darwin. Grundgevingarnar hjá Michael Behe 
og William Dembski fyri, at m.a. flagellan er ein “irreduserbar kompleks” skipan, 
sum menningarlæran ikki kann greiða frá, megnaðu ikki at sannføra 
amerikansku rættarskipanina í 2005. Tær megnaðu enn minni at sannføra ta 
vísindaliga samfelagið. Flagellan er ikki ein “irreduserbar kompleks” skipan. 
Granskarar hava víst á, at flagellmotorurin kann virka uttan 70% av pørtunum. 
 
Hvørki músafellan, urið, ella krúnvitnið hjá design fólkunum, flagellmotorurin í 
kyknuni, eru “irreduserbarar kompleksar” skipanir, sum treyta ein intelligentan 
designara. Í øðrum parti skal eisini vera víst á, at grundleggjandi munir eru 
millum designaðar maskinur, t.d. ur og músafellur, og lívfrøðilig organ, t.d. 
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kyknur og flagellur. Og talan er um munir, sum á ongan hátt eru til fyrimun fyri 
intelligent design. Samanberingin (analogiin) hjá Michael Behe heldur als ikki.  
 
framhald 

Menningarlæran og intelligent design (2:3) 
 
annar partur 
 
Hans Andrias Sølvará 

 
Inngangur 
Í fyrsta parti varð víst á, at lívfrøðingurin Michael Behe hevur roynt at 
grundgivið fyri, at tað finnast skipanir í lívfrøðini, sum ikki kunnu vera mentar 
stigvíst eins og menningarlæran leggur upp til. Tað var eisini víst á, at 
grundgevingarnar hjá Michael Behe fyri “irreduserbarum kompleksiteti” í lívfrøðini 
ikki halda. T.d. kann flagellan virka við einans 30% av pørtunum. Dømini hjá 
Behe eru afturvíst. Tað hevur eisini verið nakað av einum ítrótti hjá lívfrøðingum 
at vísa á, at músafellan hjá Michael Behe, sum var lýst í fyrra parti, heldur ikki er 
ein “irreduserbar kompleks” skipan. Tað hevur t.d. verið víst á, at músafellan hjá 
Michael Behe kann virka við 4, 3, 2, ja enntá við einans 1 av teimum 5 pørtunum. 
 
Músafellur og lívfrøðilig fyribrigdi 
Tað er mest til stuttleika, at vísindafólk hava roynt at vísa á, at músafellan hjá 
Michael Behe ikki er ein “irreduserbar kompleks” skipan, men hetta vísir okkum, at 
hugtakið “irreduserbarur kompleksitetur” als ikki er eitt objektivt hugtak. Tá 
Michael Behe heldur uppá, at músafellan er ein “irreduserbar kompleks” skipan, so 
merkir tað einans, at hann ikki megnar at ímynda sær, at hon kann fáast at virka 
við færri enn 5 pørtum. Hartil kemur, at músafellan ikki er ein lívfrøðilig skipan. 
 
Í onkrum av førunum (men ikki øllum), har tað hevur eydnast at fáa músafelluna 
at virka við færri enn teimum 5 pørtunum, er ein lítil broyting gjørd í onkrum av 
pørtunum. Tað er sigandi, at Michael Behe í hesum førum hevur svarað aftur við 
at halda uppá, at tað ikki er loyvt at broyta partarnar. Sambært honum er ein 
“intelligent design skipan” definerað soleiðis, at partarnir ikki kunnu broytast. 
 
Hetta er áhugavert, tí harvið ger Michael Behe intelligent design ástøðið hjá sær 
immunt móti atfinningum. Hann hevur longu í fyritreytunum gjørt av, at 
intelligent design skipanir ikki kunnu broytast. Tað verður ikki bara hildið uppá, 
at tað finnast skipanir í náttúruni, sum eru “irreduserbarar” intelligent design 
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skipanir; modellini hjá Michael Behe, sum skulu ítøkiliggera treytirnar undir 
hesum skipanunum verða beinleiðis sett saman soleiðis, at tey treyta ein 
intelligentan designara, sum hevur skapt skipanirnar. Lívfrøðingar kunnu 
sjálvandi royna at mótprógva intelligent design við at vísa á, at samansettar 
skipanir í náttúruni kunnu vera mentar stig fyri stig, men Michael Behe vil so 
halda uppá, at hesar skipanir ikki eru intelligent design. Intelligent design verður 
v.ø.o. ein tautologi, verbal tómgongd, uttan nakað empiriskt innihald, sum kundi 
mótprógva sjónarmiðið. Eins og tá onkur, sum heldur uppá, at allir svanir eru 
hvítir, tá hann verður konfronteraður við ein svartan svan svarar, at her er ikki 
talan um ein svan - tí svanir eru pr. definition hvítir. Intelligent design skipanir 
eru v.ø.o. intelligent design skipanir, tí tær eru intelligent design skipanir. Tað er 
tað sama sum at siga, at allir gamlir dreingir eru gamlir dreingir tí teir eru gamlir 
dreingir. Tað, sum skal prógvast, er longu í útgangsstøði definerað sum ein treyt. 
 
Ástøðið er “designað” soleiðis, at tað pr. definitión altíð er rætt. Men tá sigur tað 
heldur einki um veruleikan. Trupulleikin er, at tá Michael Behe heldur uppá, at 
intelligent design skipanir pr. definitión eru gjørdar soleiðis, at teir einstøku 
partarnir ikki kunnu broytast, so missa skipanirnar alla líkheit við lívfrøðiligar 
skipanir, sum eru eyðkendar við, at nógvar smáar mutatiónir við tíðini kunnu 
broyta organ. Hetta er so grundleggjandi í lívfrøðini, at tað er óskiljandi, at ein 
lívfrøðingur sum Michael Behe hevur kunnað gjørt ein so stóran feil. Í lívfrøðini 
er tað eisini soleiðis, at partar av eini organismu (t.d. proteinið ella flagellan), 
kunnu hava ymiskar uppgávur í organismuni. T.d. hava menniskju neuronir 
bæði í heilanum og í økinum rundan um búkin. Eins og við menningini av 
urinum eru partarnir í lívfrøðiligum skipanum ikki skaptir eina ferð við alla til 
eina heilt ávísa uppgávu í eini heilt ávísari skipan, sum intelligent design fólkini 
vilja vera við. Tað er kortini tann munur, at meðan partarnir í tí einstaka urinum 
eru designaðir til eina heilt ávísa uppgávu í einum heilt ávísum slagi av urum, so 
kann tað sama organið í lívfrøðini vera partur av fleiri ymiskum skipanum, har 
tað hevur ymiskar uppgávur at loysa. Her er talan um eitt heilt grundleggjandi 
fyribrigdi í lívfrøðiligum skipanum, sum lívfrøðingar nevna “multi-adaptivitet”. 
 
Tað er einans tá tað verður sett sum ein treyt, at ein ávísur partur (t.d. kyknan, 
flagellan ella proteinið) einans hevur eina framanundan givna uppgávu í livandi 
organismum, at intelligent design frágreiðingarnar gerast aktuellar. Hvussu ber 
tað til, at proteinið rakti júst hasa uppgávuna?, spyrja intelligent design fólkini 
ofta rættiliga naivt. Men soleiðis er tann lívfrøðiligi heimurin ikki innrættaður. 
Evolutiónin arbeiðir júst við endurnýtslu og rekombinatión av gomlum 
lívfrøðiligum skipanum: bricolage ella “de forhændenværende søms prinsip”. Júst 
hetta er eisini ein grundleggjandi munur millum lívfrøðiligar skipanir og 
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mannaskaptar maskinur. Tað finnast nógvir mátar at gera músafellur uppá, men 
tær eru allar gjørdar við tí eina endamálið at fanga mýs. Tí er tað eisini upplagt at 
halda, at tær eins og ur eru designaðar.  Men í tí lívfrøðiliga heiminum kunnu tey 
somu organini hava ymisk endamál. Tey eru ikki designaði til eitt endamál, men 
hava laga seg til ymiskar uppgávur - júst sum menningarlæran leggur upp til. 
 
Hesi grundleggjandi viðurskifti í lívfrøðiligum skipanum, m.a. “multi-adaptivitet” 
sum fullkomiliga reka aftur grundgevingarnar hjá intelligent design fólkunum 
fyri “irredusiblum kompleksiteti”, tekur intelligent design ástøðið als ikki hædd 
fyri. Tá Michael Behe verður konfronteraður við trupulleikan, so velur hann bara 
at “definera” trupulleikan burtur. Men harvið verður intelligent design eitt 
innihalds- og meiningsleyst ástøði til at greiða frá lívfrøðiligum skipanum. 
 
Intelligent design - trúgv ikki vísindi 
Meðan Michael Behe til fánýtis hevur roynt at sannføra lívfrøðingar og 
amerikonsku rættarskipanina um, at intelligent design er eitt vísindaligt ástøði, 
so hevur William Dembski roynt at gera tað sama mótvegis støddfrøðingunum. 
Tað ber tó ikki til at siga, at William Dembski hevur havt størri hepni við sær. 
 
William Dembski hevur roynt at grundgivið fyri, at kunnu náttúrulógir (t.e. tað 
sum er neyðugt) ella statistisk viðurskifti (t.e. tað, sum er sannlíkt) ikki geva eina 
nøktandi frágreiðing um framvøksturin av samansettum lívfrøðiligum 
skipanum, so noyðast vit at viðganga, at tær eru designaðar. Her er ikki neyðugt 
at koma inn á teknisk viðurskifti og smálutir í grundgevingunum hjá William 
Dembski, men í stuttum skal sigast, at hann hevur roynt at “designað” eitt 
støddfrøðiligt filtur, sum skal gera tað møguligt fyrst at útihýsa allar náttúrulógir 
og síðan øll statistisk viðurskifti sum orsøk til eina samansetta lívfrøðiliga skipan. 
Harvið heldur William Dembski seg hava konstruerað eitt amboð, sum kann 
nýtast til at útihýsa møguleikanum fyri, at samansettar lívfrøðiligar skipanir, 
m.a. kyknan og flagellan, eru neyðugar ella sannlíkar. So er bert rein tilvild ella 
intelligent design eftir. Og tá sannlíkindini fyri, at t.d. flagellan kann vera skapt 
av tilvild eru minni enn sannlíkindini fyri, at ein apa við eina skrivimaskinu av 
tilvild kemur at skriva nakrar meiningsfullar setningar, so er einans intelligent 
design eftir. Harvið heldur Dembski seg hava ført prógv fyri intelligent design. 
 
Trupulleikin er bara, at filtrið hjá William Dembski bæði byggir á skeivt 
støddfrøðiligt grundarlag og á eina misskilta fatan av menningarlæruni. Hóast 
William Dembski er støddfrøðingur, gudfrøðingur og hevur ein phd í heimspeki, 
so hevur hann megnað at gjørt nakrar rættiliga stórar brølarar í sínum royndum 
at reka aftur menningarlæruna. Heldur ikki hann hevur megnað at sannført 
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vísindafólk og dómarar um, at intelligent design er nakað annað enn ein 
trúarspurningur, sum einki hevur við vísindi at gera. Í dóminum frá 2005 segði 
rætturin t.d., at: “Av teimum grundum, sum fylgja, koma vit til ta niðurstøðu, at 

átrúnaðarliga innihaldið í intelligent design vil vera eyðsæð fyri einhvønn óheftan 

eygleiðara, børn ella vaksin”. Hetta var greiða niðurstøðan hjá rættinum eftir at 
bæði Michael Behe og William Dembski høvdu roynt at sannført dómararnar 
um, at intelligent design var eitt vísindaligt ástøði eins og t.d. menningarlæran. 
 
Intelligentar misskiljingar 
Intelligent design fólkini hava fullkomiliga misskilt grundleggjandi viðurskifti í 
lívfrøðiligum fyribrigdum, tá tey m.a. hava samanborið tey við maskinur, sum 
eru designaðar av menniskjum. Hartil kemur, at tey eisini tykjast fullkomiliga at 
hava misskilt sjálvt grundstøðið undir allari menningarlæruni: natúrligt úrval. 
 
Intelligent design fólkini tykjast halda, at tann avgerandi spurningurin í 
stríðnum millum menningarlæruna og intelligent design er, um lívfrøðiligar 
skipanir kunnu vaksa fram av tilvild ella um tær noyðast at vera designaðar. 
Hetta er grundað á eina stóra misskiljing av menningarlæruni (Dawkins, s. 145). 
Eingin lívfrøðingur við síni fullu fimm hevur nakrantíð hildið uppá, at 
lívfrøðiligar skipanir eru mentar av tilvild, og tað er heldur ikki nakað, sum 
Charles Darwin ella menningarlæran á nakran hátt leggja upp til. Hartil kemur, 
at intelligent design fólkini tykjast mangla grundleggjandi støddfrøðiligan 
kunnleika til statistisk viðurskifti. Tað, sum í veruleikanum er sannlíkt, verður 
tilvitað ella ótilvitað blandað saman við tað, sum í veruleikanum er ósannlíkt. Og 
tað, sum verður hildið at vera ósannlíkt, verður síðan einans hildið at kunna 
forklárast við at vísa til ein skapara. Her er Trupulleikin, at eru lívfrøðilig 
fyribrigdi veruliga so samansett (kompleks), at tey treyta ein skapara (sum tað 
eingi sannførandi prógv eru fyri), so treytar sjónarmiðið eisini ein skapara, sum 
er meira samansettur enn skapanarverkið. Tað tykist ikki vera tann mest sannlíka 
frágreiðingin. Í fyrra lagi kunnu vit framvegis spyrja, hvør skapti skaparan, og í 
øðrum lagi er hetta einki annað enn at forklárað tað samansetta við tí meira 
samansetta, tað ósannlíka við tí meira ósannlíka, tað ikki skilta við tí óskiljandi. 
 
Menningarlæran er í veruleikanum tann mest sannlíka frágreiðingin um lívsins 
menning á jørðini, sum vit kenna. Hon grundar ikki sína frágreiðing á intelligent 
design ella tilvild, sum báðar eru líka ósannlíkar; menningarlæran er grundað á 
natúrligt úrval. Og natúrligt úrval snýr seg ikki um tilvild - sum vit skulu síggja. 
Tað er ein misskiljing, sum intelligent design fólkini hava skapt - kanska við vilja. 
 
Hetta skulu vit koma nærri inn á í triðja og seinasta parti av hesi greinarøðini. 
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Hans Andrias Sølvará 

 
Inngangur 
Í øðrum parti sóu vit, at ein av høvuðsmonnunum aftanfyri intelligent design, 
lívfrøðingurin Michael Behe, fullkomiliga hevur misskilt grundleggjandi 
lívfrøðilig viðurskifti. Meðan maskinur eru designaðar til eitt heilt ávíst endamál, 
so er hetta ikki so, tá talan er um lívfrøðilig fyribrigdi. Ein kykna er t.d. ikki 
designað til eina heilt ávísa uppgávu í livandi organismum, men hon hevur 
tilpassað seg til at kunna loysa nógvar ymiskar uppgávur í livandi organismum. 
Hetta er ikki bara í stríð við grundgevingarnar undir intelligent design; hetta er 
júst tað, sum tann 150 ára gamla menningarlæran hjá Darwin leggur upp til. 
 
Tað sonevnda støddfrøðiliga filtrið hjá William Dembski, sum skuldi gera hann 
føran fyri at skilja millum natúrligar (t.e. vísindaligar) og yvirnatúrligar (t.e. 
mirakuløsar) frágreiðingar uppá lívfrøðilig fyribrigdi, varð eisini lýst í stuttum. 
 
Í hesum triðja og seinasta parti skal vera víst á, at intelligent design fólkini, t.d. 
Behe og Dembski, fullkomiliga hava misskilt grundarlagið undir lívsins menning 
sambært  menningarlæruni, sum tey halda vera samlíkt við lutakast. At grunda 
intelligent design á eina tílíka (mis)fatan av menningarlæruni er heilt burturvið. 
 
Støddfrøðilig tokutala 
Tað er ikki neyðugt at gera meira við filtrið hjá William Dembski fyri at skilja 
trupulleikarnar við tí. Filtrið hjá William Dembski er m.a. grundað á ta misskilta 
sjónarmið, at lívfrøðiligar skipanir í menningarlæruni annaðhvørt noyðast at 
verða skaptar av náttúrulógum (t.e. tær eru neyðugar) ella av statistiskum lógum 
(t.e. tilvild). William Dembski tykist ikki vera vitandi um, at eingin rættsiktaður 
lívfrøðingur hevur hildið uppá tað. Lívfrøðiligar skipanir verða tvørturímóti 
mentar við støði í einum samspæli millum bæði náttúrulógir (t.d. natúrligt úrval) 
og statistisk viðurskifti (t.d. mutatiónir). Tað er ikki talan um antin ella, men um 
ymiskar samansetingar av statistiskum viðurskiftum og ymsum náttúrulógum. 
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Tað er tí fullkomiliga burturvið, tá støddfrøðiliga filtrið hjá William Dembski er 
“designað” soleiðis, at tað fyrst útihýsir allar náttúrulógir og síðan allar statistiskar 
lógir. Tá verður tað sjálvandi lætt at útleiða intelligent design. Dembski hevur jú 
frammanundan útihýst allar skipanir, sum eru úrslit av bæði náttúrulógum og 
statistiskum viðurskiftum - og tað eru stórt sæð øll lívfrøðilig fyribrigdi. William 
Dembski tykist sostatt halda, at lívfrøðiligar skipanir sambært menningarlæruni 
verða skaptar eins og við einum lutakasti, har øll skipanin verður trekt/skapt í 
einum. T.d. tykist hann halda, at proteinini verða trekt tilvildarliga eins og í 
lutakasti. Tá verða sannlíkindini fyri, at tey vaksa fram natúrliga nærum útihýst. 
 
Hartil kemur, at uttan mun til hendan grundleggjandi støddfrøðiliga feilin, so 
ger filtrið hjá William Dembski ikki annað enn tað, at har vit ikki (enn) kenna tá 
natúrligu frágreiðingina, har verður hildið uppá, at frágreiðingin er yvirnatúrlig - 
t.e. intelligent design. Tað er sjálvandi nakað tvætl, sum í besta føri einki hevur at 
leggja afturat vísindini, men í ringasta føri kann tað fáa trúgvandi vísindafólk til 
at halda uppat við at leita eftir eini djypri natúrligari forkláring. Mannagongdin 
hjá William Dembski er sostatt ikki einans lívfrøðiliga og støddfrøðiliga 
burturvið; hon kann eisini vera beinleiðis skaðilig fyri vísindaliga gransking. 
 
Ástøðiligar misskiljingar og logiskar villur 
Menningarlæran leggur á ongan hátt upp til, at allur vinningurin verður trektur í 
einum, soleiðis sum William Dembski og serstakliga Michael Behe leggja upp til, 
men talan er tvørturímóti um smáar tillagingar til eitt støðugt ella broytt 
umhvørvi, sum við støði í bæði náttúrulógum og statistiskum lógum yvir long 
tíðarbil velur út teir bestu eginleikarnar. Tað hevur einki við reina tilvild at gera, 
men natúrligt úrval, har tær flestu eginleikarnir doyggja út, meðan summar 
skipanir laga seg til umhvørvið við støði í bæði náttúrulógum og statistiskum 
viðurskiftum. William Dembski hevur roynt at “designað” eitt filtur, sum skal 
gera hann føran fyri at skilja millum natúrligar og yvirnatúrligar frágreiðingar, 
men av tí, at tær flestu lívfrøðiligu skipanir sambært filtrinum hvørki eru 
neyðugar (t.e. úrslit av náttúrulógum) ella sannlíkar (t.e. úrslit av statistiskum 
viðurskiftum), so verður evolutiónin at líkna við eitt stórt lutakast, har náttúran 
einans trekkir eina ferð - har er einki natúrligt úrval, har er eingin “multi 

adaptivitetur”, sum er grundleggjandi fyri øll lívfrøðilig fyribrigdi (sí 2. part), har 
er einans tann reina tilvild eftir. Har er í veruleikanum eingin menningarlæra. 
 
Intelligent design fólkini tykjast halda, at av tí, at hvør einkult skipan isolerað sæð 
er ósannlík (t.d. flagellan), so er evolutiónin sum so, t.e. framvøksturin av 
samansettum og virkandi skipanum yvirhøvur, ósannlík. Men tað er rætt og 
slætt ein logiskur feilslutningur, ofta nevndur eydnuspælfeilurin. Tað er púra rætt, 
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at sannlíkindini fyri, at hvør einkultur spælari vinnur í týska eydnuspælinum er 
ógvuliga lítil, men tað er hinvegin ógvuliga sannlíkt, at onkur vinnur - í 
veruleikanum 100%. Á sama hátt tykist menningarlæran statistiskt sæð rættiliga 
ósannlík fyri tann, sum stendur og hyggur at sær sjálvum og spyr, hvørji 
sannlíkindini eru fyri, at júst hann ella hon skuldi gerast úrslitið av natúrliga 
úrvalinum, men sæð í høpi við tí ørgrynnu av møguleikum, sum flest allir eru 
valdir frá av natúrliga úrvalinum (og ikki longur síggjast), verða møguleikarnir 
fyri, at onkrar skipanir yvirliva og verða tilpassaðar rættiliga stórir. Skal dømið 
við apuni við skrivimaskinuna (sí 2. part) bara minna um evolutiónina, so skulu 
vera fleiri milliardir apur, samstundis sum ein filtreringsmekanisma skal vera á 
skrivumaskinuni, ið sílar meiningsleysar setningar frá (natúrligt úrval). Tá 
verður tað knappliga alt annað enn ósannlíkt, at meiningsfullir setningar koma 
úr skrivimaskinuni. Tað er framvegis ósannlíkt at ein ávísur, t.e. frammanundan 
ávístur, meiningsfullur setningur kemur burturúr, men tað svarar bara til, at 
smálutir í útviklingssøguni (t.d. flagellur av júst tí slagnum, sum vit hava í dag) 
eru ósannlíkir (í mun til allar aðrar møguligar útviklingssøgur). V.ø.o. er tað, sum 
at síggja til kann tykjast rættiliga ósannlíkt, í veruleikanum rættiliga sannlíkt. 
 
Intelligent design fólkini tykjast als ikki vera tilvitaði um hesi viðurskiftini. 
Heldur ikki støddfrøðingurin William Dembski tykist hava skil fyri teimum 
lógum og mekanismum, sum liggja aftanfyri menningina av lívinum sambært 
menningarlæruni. Í øllum førum blandar hann støddfrøði og gudfrøði/trúgv á 
ein tílíkan hátt, at einans gudfrøði verður eftir. Teknikkurin tykist vera at peika á 
tað, sum menningarlæran ikki enn hevur megnað at greiða frá, og síðani fylla 
holini við Gudi. Tað er sjálvandi framvegis nakað, sum menningarlæran ikki 
kann greiða frá, og tað hevur eisini fyrr verið roynt at fylla holini við Gudi. Tað 
hevur kortini aloftast víst seg, at vísindini at enda kundu loysa trupulleikarnar. 
Tað er einki, sum bendir á, at intelligent design fer at fáa eina øðrvísi lagnu enn 
aðrar guddómligar frágreiðingar, sum hava verið nýttar til at fylla hol í okkara 
vitan við. Menningarlæran stendur framvegis óskalað, men intelligent design er í 
veruleikanum avdúkað sum eitt gudfrøðiligt uppáhald uttan empiriskt innihald. 
 
Tað varð seinast staðfest av amerikansku rættarskipanini 20. desember í 2005. 
 
Intelligent design – ein ivasom gudfrøði 
Skuldi onkur kortini hildið, at gudfrøðiliga er nakað um intelligent design, so ber 
ikki til at siga nakað um, hvør designarin er. Tað viðurkenna fólkini aftanfyri 
intelligent design eisini - hóast tey einans siga tað í eini roynd at sleppa undan at 
viðurkenna, at intelligent design er eitt átrúnaðarligt sjónarmið. Tað er ein 
sannroynd, at skuldi onkur hóast tær vánaligu vísindaligu grundgevingarnar 
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framvegis hildið nakað verið um intelligent design gudfrøðiliga, so kann ástøðið 
ikki siga nakað um designaran; tað kann heldur einki siga um, hvørt talan er um 
ein ella fleiri designarar. Fólkini aftanfyri intelligent design trúgva, at talan er um 
tann eina kristna Gud, men intelligent design kann einki upplýsa um tað. Hyggja 
vit eftir náttúruni, har vit sambært intelligent design eiga at síggja Gud, so tykist 
tað meira sannlíkt, at talan er um fleiri designarar, sum lata sínar skapningar 
oyða hvønn annan. Tað er eisini tað, sum dømini hjá skapanarvísindini í 
veruleikanum leggja upp til; t.d. dømið við tí designaða urinum, sum varð nevnt 
og viðgjørt í fyrsta parti av greinarøðini. Hetta gudfrøðiliga sjónarmiðið, t.e. 
fleirgudalæra, er fullkomiliga í samsvar við intelligent design. Hartil kemur, at í 
náttúruni finst einki fullkomið; har fer fram áhaldandi oyðing og skapan. Tann 
alvaldandi og algóði kristni Gud er í øllum førum torførur at fáa eyga á í 
náttúruni. Sannlíkasta frágreiðingin tykist rætt og slætt vera menningarlæran. 
 
Intelligent design kann einki leggja afturat vísindini (Cornell), og spurningurin 
um tað guddómliga er framvegis ein spurningur, sum snýr seg um trúgv eina. 
Tað er í øllum førum ikki upp til Michael Behe og William Dembski at avgera og 
seta mark fyri, hvar Guds skapan hevur pláss og hvar náttúrulógirnar taka yvir. 
Menningarlæran er tað besta ástøðið vit hava til at greiða frá, hvussu lívið hevur 
ment seg, men hon kann ikki greiða frá lívsins uppruna. Tað var heldur ongantíð 
ætlanin hjá Darwin (Darwin, s. 517-518). Menningarlæran treytar sum eitt 
minstamark eitt lív, sum megnar at kopiera seg sjálvt, hon greiðir ikki frá 
upprunanum til lívið. Men teir flestu biofysikarar halda, at tað eru so nógvar 
deilfrágreiðingar tøkar, at tað er bara ein spurningur um tíð (Hammersholt, s. 
90). Nakað kundi tó bent á, at tað ikki er av tilvild, at alheimurin er skipaður júst 
soleiðis, at møguleikin fyri, at lívið kann uppstanda og mennast, er til staðar.  
 
Kanska er tað soleiðis, sum Niels Henrik Gregersen hevur skotið upp, at 
skaparin hevur givið skapanarverkinum møguleikar, sum tað er uppgávan hjá 
skapanarverkinum sjálvum at rannsaka og menna gjøgnum tess fleiri milliardir 
ára longu søgu (Hammersholt, s. 94). Tað hevði verið ein gudfrøði, sum var í 
samsvari við vísindini og menningarlæruna. Tað hevði verið ein gudfrøði, sum 
ikki hevði tørv á at seta skaparan og skapningin, tað mirakuløsa og 
náttúrulógirnar, upp ímóti hvørjum øðrum - sum intelligent design tykist gera. 
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