
Jorda beskyttes mot kometer av 

to store gass-planeter: Saturn 

og... 

Design av sol-systemet 



……Jupiter 

Kometen 

‘Shoemaker-Levi’ 

Design av sol-systemet 

1000 ganger  mer  komet-nedslag uten Saturn og Jupiter 



Jorda er designet for liv 



Design av jorda 
 

Dannelse av månen 

Uten månen, ville jorda vært en livløs planet, omtrent som Venus 



Dannet ved kollisjon av en planet (på 

størrelse med Mars) og jorda (sannsynlighet?) 

Store deler av jordas skorpe og mantel 

førte til dannelsen av månen 

Design av jorda 
 

Dannelse av månen 



Medførte helning av jordaksen på 23.5º, 

som er ideell for å holde optimal 

temperatur på jorda 

Design av jorda 
 

Dannelse av månen 



Design av 

jorda 
 

Nærhet til månen 

Reduksjon av rotasjonstid 

 fra 8 timer til 24 timer 

8 timers rotasjonstid ville ført til 

vinder med hastighet på 800+ km/t 



Design av jorda 

 
Jordas magnet-felt: 

 sterkere: alvorlige elektromagnetiske 

stormer  

 svakere: livet ville hatt for lite vern 

mot stråling 



Tektoniske plater and jordas indre 

Jordskorpa er et skall som flyter på underliggende mantel , hvor 
det foregår konveksjonsstrømmer. 



Design av jorda Dannelse av en jordskorpe, som blir 

resirkulert ved tektonisk aktivitet (ellers ville jorda vært en vann-planet) 

 



Michael Denton Quote 
“All the evidence available in the biological sciences 
supports the core proposition of traditional natural 
theology – that the cosmos is a specially designed 
whole with life and mankind as its fundamental goal 
and purpose, a whole in which all facets of reality, 
from the size of galaxies to the thermal capacity of 
water, have their meaning and explanation in this 
central fact.”  

  (Michael Denton, Nature’s Destiny, p. 389) 



George Greenstein Quote 
“As we survey all the evidence, the thought 

insistently arises that some supernatural agency - or, 

rather, Agency - must be involved. Is it possible that 

suddenly, without intending to, we have stumbled 

upon scientific proof of the existence of a Supreme 

Being? Was it God who stepped in and so 

providentially crafted the cosmos for our benefit?”  

     (George Greenstein) 



Fred Hoyle Quote A common sense interpretation of the facts 

suggests that a superintellect has monkeyed 

with physics, as well as with chemistry and 

biology, and that there are no blind forces 

worth speaking about in nature. The numbers 

one calculates from the facts seem to me so 

overwhelming as to put this conclusion 

almost beyond question. 

       (Fred Hoyle) 



Sannhet  
 uforanderlig, absolutt 

Vitenskapelig kunnskap 
 under stadig forandring 



Ingenting i naturvitenskapen er bevist - streng tatt. 

Naturvitenskapen presenterer oss for teorier og modeller. 

 

Dette må ikke forveksles med sannheten. 

 

Vi kan aldri si: “Dette er sannheten; vitenskapen har 

bevist det”.  

vitenskap 

sannhet 



Aksiomer 

 
 Det finnes en ytre målbar virkelighet, som 

oppfattes omtrent likt av alle. 

 

 Alt som skjer, har en årsak. 

Naturvitenskapen forsøker å kartlegge 

årsakssammenhengene. 

 

 En årsak inntreffer alltid før dens virkning. 

 



Vitenskapens oppgave er å  

beskrive verden ved hjelp  

av naturlover. 

 

Vitenskapen kan ikke forklare  

hvor lovene kommer fra. 

 



“My wife” av W.E.Hill (1915) 

Strekene på bildet er fakta. 

 

Men hva forestiller egentlig bildet ? 

1) kvinne sett fra siden ? 

2) gammel kvinne med vorte på nesen? 

 

Vitenskapen produserer ikke bare fakta, 

men i stor grad også tolkninger.  

 



Sedimenter 



Hva med sedimentene?  

Tyder ikke de på at det har vært en flom? 



Heat flow from the Earth’s mantle 

Temperaturberegning 



Steady state temperatur-modell: 

forutsetter at det alltid er termisk likevekt 

 

 

Transient temperatur-modell:  

tar hensyn til tiden det tar å varme opp 

eller kjøle av en bergart. Dette avhenger av  

steinens varmekapasitet.  



Observert temperatur i brønner 

* 
* 

* 
* 

* 



Dagens temperatur  

beregnet med avsetning av hele sediment-kolonnen  

de siste 100 000 år 



Geologisk tidsskala 

Beregnet dagens temperatur  

1 mill år 

avsetning 

de siste 100 000 år 

Avsetningene er millioner av år  



Konklusjon 
  Ingen observasjon av global flom 

 

 Variert avsetningsregime 

 Erosjon 

 Magmatisk aktivitet 

 Metamorfose 

 Temperatur i sedimentene 

Jorda er gammel 



“Figuring out the answers to the questions that 

remain open  

might make things a little better, 

but will probably make them a lot worse.” 

                                                                   ---- David Harel 

 


