
Design?

Den sovende soldat, Troms Mount Rushmore, South Dakota

Hvordan kan vi skjelne mellom design og tilfeldighet?

http://www.origonorge.no/


Uavhengig mønster

Mønsteret må være uavhengig av hendelsen
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Sannsynlighet: 1/1030
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Uavhengige mønstre

Binære nummer 

i stigende orden 

Ikke et tilfeldig

hendelse



“En innretning som krever

flere separate komponenter

for at helheten skal fungere”

musefelle

Fjerner vi en eller flere av komponentene, så vil den ikke fungere.

Ei musefelle kan ikke fungere før alle delene er på plass, samtidig.

Musefella MÅ ha 

plate

holder
fjør

hammerutløser-

mekanisme

Ureduserbar kompleksitet



I 1973 ble det oppdaget at noen bakterier svømmer med en propell 

(proteinet flagellin), som roteres av en motor. Strukturen består av minst 

20 proteiner, og ytterligere 30 brukes til konstruksjon, funksjon og 

vedlikehold. 

Flagell

’Universets mest effektive maskin’



Skapelse av mennesket



”Hvis det kan vises at et komplekst organ som har

eksistert, umulig kunne ha blitt til ved en sum av mange 

små forandringer, ville min teori bryte sammen”

Charles Darwin

The Origin of Species, 1872



linse

hornhinnen

talgkjertel

netthinnen

synsnerven
regnbuehinnen

bindehinnen

glassvæsken

øyelokksløfteren

Synets mirakel



Lysstråler passerer hornhinnen og

pupillen. Den faste hornhinnen og den

justerbare linsen bryter lyset slik at det

dannes et skarpt bilde på netthinnen.

Det er to typer lysfølsomme celler i netthinnen – staver og tapper.

Hver synsstav inneholder en stabel med 2000 skiver, fylt med 

100 millioner molekyler av det lysfølsomme pigmentet rhodopsin.

Synets mirakel



Når lyset når netthinna, vil et foton reagere med molekylet 11-cis-retinal, 

som i løpet av et picosekund forandrer seg til trans-retinal. 

(picosekund = tiden det tar for lyset å tilbakelegge en avstand på  en hårsbredd)

Dette fører til forandring av formen på proteinet rhodopsin.
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Synets bio-kjemi



Del 2

Rhodopsin (RH) > metarhodopsin II koples til proteinet transducin (T). Molekylet GDP frigjøres og 

molekylet GTP binder seg til transducin. GTP-transducin-metarhodopsin II bindes til proteinet 

phosphodiestarase (PDE).Dette reduserer konsentrasjonen av molekylet cGMP i cellen. 

cGMP bindes også til et membran protein (ion kanal). Denne regulerer antall natrium-ioner i cellen. Når 

antall cGMP reduseres ved PDE, stenger ion kanalen, som fører til reduksjon av Na-ioner. 

Det blir ubalanse i ladning over celle-membranet, og det blir sendt et strømsignal fra nerven til hjernen. 

Dette tolkes av hjernen som synsinntrykk.

foton

GTP

Na

cGMP

cGMP

Synets bio-kjemi



Når hjernen møter uventede

brudd, leter den etter forklaring.

Spesielle nevroner utfører dette 

ved hjelp av erfaring med 

mønstre og former.

Synets mirakel



Elegant ung dame, med hatt?

Eller 

Gammel kone som hviler haken mot 

brystet?

Når du først har oppdaget dem, kan 

du veksle mellom dem.

Muligens to sett med nevroner for 

visuell bearbeiding, hvert med sitt 

projeksjonsfelt.

Synets mirakel



Thalamus

Corpus collosum
Hypothalamus

Cerebral Cortex

Pons

Medulla

Spinal cord

Cerebellum

Hjernen



Motorisk funksjoner

Intellektuelle 

funksjoner

Fornemmelse av berøring, 

smerte og temperatur

Følelser, 

stemninger

og generell

adferd

Assosiasjons-

område

Hørsel og språk, 

hukommelse

Syn og visuelle

assosiasjoner.

Behandler farge,

bevegelse og form

Hjernebarken



Antall nerve-celler: 10 000 millioner

Thalamus

Corpus collosum
Hypothalamus

Cerebral Cortex

Pons

Medulla

Spinal cord

Cerebellum

Hjerneceller



Datamaskiner 
er en serie ørsmå brytere som kan slås av og på.

Hjerneceller 
ligner også på brytere; enten sender de 

elektrokjemisk impuls eller lar være.

Hjerneceller er imidlertid aldri helt av eller på; deres 

eksitasjonsnivå og form påvirker på en dramatisk måte 

hvordan de kommuniserer med hverandre .

Hjerneceller og datamaskiner



Hjerneceller 
forbundet med hverandre i parallell – tusener, 

eller til og med millioner av forbindelser skjer 

samtidig, og signalene skiller lag og passerer 

et stort antall kretser samtidig, og dette gir 

enorm kapasitet. 

Datamaskiner 
som benytter mikrobrikker, har kretsene

koblet sammen i serier – forbindelsene    

blir dannet i rask rekkefølge.

Hjerneceller og datamaskiner



Forsøk på å skape elektroniske versjoner 

av hjerneceller har ikke vært vellykkede.

Hjerneceller og datamaskiner



100 000 nevritter pr. nerve-celle

Pyramideceller

(hjernebarken)
Golginevron

(lillehjernen)

Hjerneceller



Antall forbindelser i hjernen: 1000 billioner (1015)

Antall nerve-celler: 10 000 millioner

100 000 nevritter pr. nerve-celle

Hjerneceller



Europa: 10 mill. km
2

10 000 trær pr. km
2

10 000 blader

pr. tre

1000 billioner (10
15

) blader



Telekommunikasjons-

nettet på jorda er 

primitivt i forhold!

Hjernen



Postulat bak evolusjonslæren

Livet bygges nedenfra. Fra årsaker som er mindre kompliserte og 

inneholder mindre informasjon enn livet. Det kreves kun nok 

tid, nok energi, riktige ingredienser og riktige atmosfæriske 

forhold, så vil livet bli til og utvikle seg uten tilførsel av 

informasjon utenfra. 

Postulat bak Intelligent Design (ID)

Livet bygges ovenfra. Livets årsaker er rikere enn livet. Det 

trengs riktige grunnstoffer, nok energi og overført 

informasjon utenfra for å danne liv.



Ingeniør

> sammenheng, orden og effektivitet !

Kunstner

> skjønnhet og harmoni !

Forfatter

> informasjonsinnholdet i DNA !

Matematiker

> avansert matematisk lovmessighet !

Forsørger

> oppholder alt ved sitt ord !

> sansene egner seg for å overleve og finne ut av verden !



Evidence for God from Science

(GodAndScience.org)

William Dembski: The Design Inference, Cambridge Univ. Press 
1998.No Free Lunch, Rowman & Littlefield 2002.

Michael Behe: Darwin’s Black Box. 1996. The Edge of Evolution.
Free Press 2007.

Referanser ID

www.reasons.org
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