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I början skapade Gud himlarna och 
jorden (1 Mos 1:1). 
Himlarna och jorden uppstod ur 

vatten och genom vatten (2 Pet 3:5).
Herren är den som gjort allt, den 

som ensam har spänt ut himlen och 
brett ut jorden ( Jes 44:24).

Gud sade: Varde mitt i vattnet ett 
valv som skiljer vatten från vatten…
Gud kallade valvet himmel (1 Mos 1:6-
8).

Hela universum skapades ur vatten 
och genom vatten. Det är därför kosmo-
loger hittar alltmer vatten överallt i uni-
versum. Detta stämmer inte med seku-
lära teorier om utvecklingen av t ex pla-
netsystem, inklusive vårt eget. 

Vår egen planet innehåller enorma 
mängder vatten, inte bara 
på ytan utan också under 
ytan, fritt flytande såväl 
som kemiskt bundet i geo-
logiska lager.

Nu har man också upp-
täckt att vår måne innehål-
ler stora mängder vatten, både på ytan 
i form av is och kemiskt bundet i berg-
grunden. Detta stämmer inte alls med 
de teorier man haft om månens heta 
tillkomst som skulle ha förångat allt vat-
ten. Dessutom är den lilla himlakrop-
pen fortfarande geologiskt aktiv, vilket 
inte heller stämmer med de miljarder av 
år man föreställer sig ha gått sedan him-
lakropparna blev till.

Big bangare måste tro att univer-
sum innehåller enorma mängder mate-
ria och energi som man inte kan se el-
ler registrera, som kejsarens nya kläder 
ungefär. Det finns geniala forskare som 
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verklighet som grund
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Ur vatten och genom vatten

Vi kan lita på 
Bibeln om andliga 
ting precis som vi 
kan lita på den om 
jordiska

byggt vidare på Einsteins relativitetsteo-
rier som inte behöver ta till kryckor för 
att upprätthålla älsklingsteorier.

Moshe Carmeli och John Hartnett 
är geniala. Båda har publicerat sig myck-
et i sekulära vetenskapliga tidskrifter. 
Hartnett är skapelsetroende. Han har 
gjort en tillämpning ut-
ifrån det perspektiv där 
man förklarar univer-
sums utveckling med 
att Gud på dag fyra av 
skapelseveckan spände 
ut universum och ska-
pade alla andra him-
lakropppar. Då gick 
klockan på jorden och i 
vår galax mycket saktare än i avlägsnare 

delar av universum. 
När man tittar så 

långt bort man kan se i 
universum, ser man san-
nolikt vad som hände på 
dag 4 i skapelseveckan.

Gång på gång ser vi 
hur Bibeln har rätt i vad den faktiskt ut-
talar sig om, även om den inte uttalar sig 
om allt.

Förakta inte Bibelns utsagor som sa-
gor av folk som inte visste bättre. Jesus 
visste vad han sade när han hänvisade 
till 1 Mosebok. 

Om vi inte kan lita på vad Han säger 
om jordiska ting, hur skulle vi då kunna 
lita på Honom vad Han säger om and-
liga ting?

Också dopet får en annan dimensi-
on när vi tar världens skapelse genom 
vatten i beaktande. Vi själva skapas till 
liv genom vatten och av Honom själv!
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Dags att betala prenumerationen 
för 2016!

De uppgifter som ev inte får plats på den 
form av betalning du använder kan du 

maila till prenumeration@genesis.nu eller skicka 
med vanlig post till Pär Andersson, Sunknäsv 26, 
793 40 INSJÖN eller per telefon 0247-40609. 
Det finns 4 olika sätt att betala din prenumera-
tionsavgift:

1. Internet – bank eller plusgiro
2. Telefon – bank eller plusgiro
3. Brevgiro – bank eller plusgiro
4. Kontor – bank och ev annan typ av kontor
De uppgifter man behöver för att kunna betala 

är
• Plusgironumret – 295588-8
• Mottagare av pengarna – Genesis
• Vad betalningen avser – prenumeration
• Avsändare – Ditt namn (och adress om du är 

ny)
Om en del uppgifter inte får plats meddela Pär 
Andersson på något av de tre beskrivna sätten – 
mail, post eller telefon.

Har du betalt din prenumeration?
Vid ADrESSEN På BAKSIDAN av tidningen 
finns tre tecken:

• Första tecknet: P = Prenumerant, M = Med-
lem, S = Skola

• Andra tecknet: Visar det år för vilken prenu-
merationen är betald. 14=2014, 15=2015, 
16=2016 osv. upp till 19=2019.

• Tredje tecknet: Visar på samma sätt vilket 
år du betalade medlemsavgiften senast. För 
icke-medlemmar står ”N”.

Exempel: P 15 N – Prenumerant t o m 2015, ej 
medlem

PlusGiro: 295588-8                Mottagare: Föreningen Genesis

Prenumeration - Genesis – 155:- ________
Studerande- och gåvoprenumeration – 115:- ________
Pensionärsprenumeration – 115:- ________
Medlemsavgift Föreningen Genesis – 130:- ________
Studerande medlemsavgift – 65:- ________
Gåva kvartalsstöd, lösnummer, bok, porto, o dyl ________

Summa:

Min adress: _____________________________________________

________________________________________________________

Min mailadress: __________________________________________

Mitt telefonnummer:_______________________________________

Lämna i uppehållsrum, väntrum, bibliotek, flyg-
plan, kaféer, kyrkor (!), dela ut i brevlådor, m m. 
Du kan säkert komma på fler möjligheter!

Du betalar bara portot, så kan vi erbjuda äldre 
nummer av Genesis för att delas ut som evange-

lisation (flest från innan 2004, men vi lägger även med 
några exemplar från nyare årgångar).

210 Kr för ca 150 (145-155) slumpmässigt valda ex-
emplar av Genesis. (Om du själv vill välja flera exem-
plar från något speciellt nummer, så går det bra för nå-
got nummer äldre än 2004.) 

50 Kr för ca 18 st slumpmässigt valda exemplar av 
Genesis. 

BETAlA IN summan på Genesis plusgiro 295588-8, 
så har du tidningarna efter ca ett par veckor! Märk be-
ställningen med ”Extranummer” förutom namn och 
adress i meddelanderutan vid bankgiro- eller plusgi-
robetalning. 

Får Du INTE plats med all info där får du skicka ett 
separat mail eller vanligt brev.

Evangelisera med Genesis!
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Manuskripten 
Det finns fler bevis för Bibelns 
tillförlitlighet än för någon an-
nan litteratur från antiken. En 
textanalys börjar med en histo-
risk utredning där man ser på de 
senaste dokumenten först och 
sedan arbetar sig bakåt. Alltef-
tersom information kommer 
fram jämförs denna med andra 
källor, och kontrolleras sedan 
vad beträffar den inbördes över-
ensstämmelsen. Gjorda påstå-
enden analyseras som om det 
rörde sig om ett rättsfall, och 
man söker efter trovärdiga bevis 
genom att undersöka både för- 
och motargument. Det finns en 
enorm mängd belägg för de bib-
liska manuskriptens tillförlitlig-
het.

Nya testamentet skrevs un-
der det första århundradet e.Kr. 
Det finns omkring 20 000 ma-
nuskript, och den tidigaste tex-
ten vi har är en kopia gjord 100 
år efter originalets tillkomst.

Som kontrast kan nämnas 

Bibelns tillförlitlighet
INSTITUTE for CREATION RESEARCH – www.icr.org/bible-authentic

Många framstående personer genom seklerna har försökt misskre-
ditera eller oskadliggöra Bibeln. Alla har misslyckats. 

det finns fler bevis för bi-
belns tillförlitlighet och 

felfrihet än för någon annan 
antik bok. ingen som ingå-
ende studerat den här frå-
gan tvivlar på bibelns äkthet. 
många förkastar emellertid 
dess budskap.

att:
• Cesars Kommentarer över det galliska kriget  skrevs 

under första århundradet f.Kr. Det finns bara 10 ma-
nuskript och den tidigaste texten vi har är en kopia 
gjord 1000 år efter originalet. 

• Aristoteles Poetiken skrevs under fjärde århundra-
det f.Kr.. Det existerar bara 5 manuskript, och den 
tidigaste kopierade texten vi har gjordes 1 400 år 
efter originalet. 

Det finns dessutom ett stort antal skrifter där kyrko-
fäderna citerar avsnitt ur Bibeln; vi skulle kunna rekon-
struera hela Nya testamentet bara utifrån deras skrifter. 
Miljontals timmar har lagts ner på att korskontrollera 
manuskripten. Av alla nytestamentliga ord är det bara 1 
procent som fortfarande ifrågasätts, och inga ovissa stäl-
len motsäger något i Bibelns lära. 

Gamla testamentets texter har förts vidare mer nog-
grant än några andra antika 
skrifter av jämförbar ålder. Text-
överensstämmelsen är mer ex-
akt för både Gamla och Nya 
testamentet än för något an-
nat historiskt tillförlitligt antikt 
dokument. De gamla skrivar-
na var ytterst noggranna.  Det 
fanns år 500 e.Kr. bara 1 200 
  textvarianter i handskrifterna. 
(Mer än 70% av dessa är stav-
ningsskillnader ö.a.)

Masoreterna (skriftlärda 
som traderade bibeltexter ö.a.) 
tog fram en officiell text år 500 
e.Kr. Det finns versioner som 
bekräftar den masoretiska tex-
tens riktighet:

• Den samariska Pentateuken: 
400 f.Kr.

• Den grekiska Septuaginta: 
280 f.Kr.

• Dödahavsrullarna: 0 e.Kr.
• Den latinska Vulgata: 400 

e.Kr.

Döda havsrulle 4Q175. 
(Foto:Berthold Werner - Wikipedia.)
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Citat från förkristna skrifter 
bekräftar också ursprungstex-
ten. Nya testamentet accepte-
rar Gamla testamentet som au-
tentiskt och bekräftar genom att 
citera från åtminstone 320 oli-
ka ställen de vedertagna förfat-
tarna och Gamla testamentets 
övernaturliga händelser.

Budskapet 
Det finns över 3000 olika religi-
oner i världen, vilka alla påstår 
sig lära ut vägen till evig lycka. 
Man har ofta sagt att de alla le-
der till samma mål och att man 
kan välja den väg som passar ens 
egen läggning och kultur bäst. 
Guds ord framhåller tydligt att 
detta inte är sant!

I Bibeln görs mycket klart att 
den Gud som presenteras där 
är den ende sanne Guden ( Jes 
44:6; 45:5-6) och att Jesus Kris-
tus är den enda vägen till Gud 
( Joh 14:6). Alla andra religio-
ner tillåter tänkbara alternativ, 
men lägger störst vikt vid sin 
egen ”väg”.

Bibeln hävdar att den är den 
enda sanna uppenbarelsen, att 
dess ord inte får ändras (Ordspr 
30:5-6; upp 22:18-19) och att 
de är grunden för all dom ( Joh 
12:47-50).

Bibeln har en unik redogö-
relse för världens ursprung (1 
Mos 1-11). Alla andra förkla-
ringar är antingen evolutionära 
eller panteistiska, med evig ma-
teria ”i begynnelsen”. Den bib-
liska skapelseberättelsen är unik 
både vad gäller informationens 
kvalitet och kvantitet.

Bibeln är unik genom att 
den har historisk verklighet som 
grund. Andra religioner baseras 
på sina grundares subjektiva lä-
ror. Biblisk lära är grundad på 
objektiva och påvisbara fakta: 
skapelsen, fallet, syndafloden, 
Kristi liv och försoningsverk.

Bibeln beskriver en unik 
plan för mänsklighetens förso-
ning. Den uppenbarar en unik 
Frälsare.

• Han föddes av en jungfru 
( Jes 7:14; Matt 1:18-25).

• Han levde ett syndfritt liv 
(Hebr 4:14-16).

• Han talade och undervisade 
som ingen annan 
människa gjort ( Joh 
7:46; Matt 7:28-29).

• Han dog en unik 
död av egen fri vilja 
( Joh 10:17-18; luk 
23:46).

• Hans seger över 
döden var unik (Apg 
17:31; 1 Kor 15:3-8).

Andra religioner krä-
ver någon sorts eget ar-
bete eller deltagande för 
att man ska uppnå fräls-
ning. Bibeln framställer 
en unik frälsning:

• Guds krav är perfekt 
helighet och vi är alla 
syndare (rom 3:10-
18, 23; 6:23).

• Den enda möjliga 
försoningen är den 
ställföreträdande 
(Hebr 10:4-14; rom 
3:24-26).

• Allt beror på nåd (Ef 
2:8-10; rom 11:5-6).

• Har du också insett att skapelsefrågorna är viktiga?

• Har du lite tid över (ett par timmar i veckan)?

• Har du ett torrt och ledigt källarförråd eller liknan-
   de som du inte använder?

• Kan du tänka dig att anordna ett bokbord vid vår 
   årskonferens i slutet av september varje år?

I så fall låter det som om du skulle kunna 
vara den person vi söker!

Vi behöver nämligen en ordningsam per-
son som vill ansvara för vårt förråd av Genesis-
tidningar, skapelselitteratur och DVD-filmer och 
hantera inkommande beställningar.

En möjlighet för dig som kanske inte känner 
att du kan vara ute och föreläsa och debattera 
men ändå vill stödja oss i vårt viktiga arbete!

Låter det intressant? - Kontakta i så fall Lud-
vig eller Bertil Hoffman på 073-6933314 eller 
0220-40508 för mer information.

Bokbord
Tidningslager



6 Genesis 1 2016

På grund av den framställ-
ning av vårt ursprung som 

görs idag får många människor 
intrycket att vetenskapen har 
förklarat vår tillkomst – för att 
inte säga bevisat att vi är resulta-
tet av en slumpartad utveckling 
under miljarder av år.

Lewis Thomas
I uSA brukade vi se på ”Sunday 
Morning”, ett TV-program med 
nyheter, debatt, kultur, och till-
bakablick på veckan som gått. 
Den 3 december 1993 dog le-
wis Thomas, en känd läkare, för-
fattare och forskare, som senast 
varit högsta ansvarig för Memo-
rial Sloan-Kettering Institutet, 
en institution känd för cancer-
forskning och -behandling. 

Cancer är en okontrolle-
rad cell-tillväxt. Denna artikel 
handlar emellertid om normal 
cellutveckling under fosterut-
veckling och barnets vidare ut-
veckling efter födseln tills det 
nått det fullvuxna stadiet då 
denna tillväxt upphör.
Programledaren av TV-pro-
grammet markerade denne ve-
tenskapsmans gärning och cite-
rade något lewis Thomas skri-
vit: 

”Ingen har den blekaste aning om 
hur detta fungerar och det finns 
ingenting annat i livet så förbryl-
lande. Om någon skulle lyckas 
förklara det i min livstid, så kom-
mer jag att hyra ett flygplan som 
kan skriva på himlen, ja kanske 
en hel flotta av dem, och sända 
dem upp i skyn för att skriva det 

ena stora utropstecknet efter det 
andra över hela himlen ända tills 
mina pengar tar slut.”1

Undret som borde göra 
oss förvånade
Vad låg bakom detta uttalande? 
Jag fann då efter mycket sökan-
de en av lewis Thomas böcker, 
”A long line of cells”, som i ett 
kapitel ”On Embryology” inne-
höll just detta citat.

Författaren inleder kapitlet: 
”För en kort tid sedan, i mitten av 
1978, blev DET SENASTE UNDRET 
INOM medicinen förstasides ny-
het i alla tidningar. Då föddes en 
engelsk baby nio månader efter 
befruktning i ett provrör.
Det äldre undret, som fortfarande 
borde konfrontera oss är detta att 
det över huvud taget är möjligt 
att en ensam sädescell och ett 
enda ägg kan slås samman och 
bli en mänsklig varelse – en 3½ 
kilos baby. Detta har pågått inför 

våra ögon så länge att vi tar det 
för givet.”

Här har vi alltså en utveck-
ling från en enda cell till män-
niska på endast nio månader, 
det som den s.k. vetenskapen 
och vissa vetenskapsmän tror 
tog miljarder av års utveckling.
Författaren fortsätter med att 
beskriva utvecklingen: 

”Det som verkligen är FÖRVÅ-
NANSVÄRT – om du vill låta dig 
förvånas – är själva processen. 
Den börjar som en enda cell, 
vilken är resultatet av en förening 
av en spermie och ett ägg. Denna 
delas sedan i två, sedan fyra, där-
efter åtta, och så vidare, och vid 
ett visst stadium dyker det upp 
en ensam cell som utgör första-
diet till den mänskliga hjärnan. 
Själva existensen av den cellen 
borde vara orsak till den största 
förvåning i världen. Mänskor bor-
de gå omkring hela dagen, varje 
vaken timme om dagen och ropa 
till varandra i gränslös förundran, 
och inte prata om något annat 
än den cellen. Det är något helt 
otroligt, men likväl sker det, den 
hoppar plötsligt rätt på plats i 
en enda röra av celler. Och detta 
händer i flera miljarder embryon 
runt vår planet som om det var 
den enklaste sak i världen.”

Det som beskrivs här är vad man 
i våra dagar kallar bildandet av 
en stamcell. Detta är det oför-
klarliga, som gör lewis Thomas 
beredd satsa hela sin förmögen-
het den dag det kan förklaras. 
Detta kan inte förklaras men det 
beskrivs här som en del av den 
process som tar endast nio må-

Detta kan ingen förklara
MATTS SJÖLANDER

Under min lärarutbildning vid Malmö Lärarhögskola hade jag en serie 
undervisning i fysik vid Katedralskolan i Lund. Då råkade jag i en klass 
använda ordet ”förklara”. Efteråt påpekade min handledare att vi inte 
förklarar fenomen i fysiken. Vi beskriver tingens ordning och funktion.

Dr Lewis Thomas.
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nader i motsats till det som ve-
tenkapen har fått många män-
niskor att tro har tagit miljarder 
av år. 

Thomas fortsätter vidare i 
sin bok: 

”Om du gillar att bli förvånad så 
har du det här. En cell ”slås på” 
för att bli den väldiga apparat 
…, som gör det möjligt för oss att 
tänka och fantisera och, just det-
ta, att bli förvånad. All informa-
tion som behövs för att lära sig 
läsa och skriva, spela piano, argu-
mentera inför riksdagskommit-
téer, gå över en trafikerad gata 
eller den fantastiska mänskliga 
handlingen att kunna sträcka 
ut en hand och luta sig mot ett 
träd, den finns där i denna första 
cell. Här ryms all grammatik, all 
syntax, all aritmetik, all musik.

Det är inte känt hur denna 
påslagning sker. I själva början 
av ett embryo, då det fortfarande 
bara är en enda massa av celler, 
så finns all denna information, 
och mycket mer, latent inne i 
varenda cell i denna massa. När 
stamcellen för hjärnan dyker 

upp, kan det mycket väl vara 
denna speciella egenskap av 
intelligens som ”slås på”. Men 
det kan lika gärna vara så att 
allt annat slås av så att därmed 
denna högst specialiserade cell 
inte längre har dess föregånga-
res olika möjligheter att bli en 
sköldkörtel, en lever, eller något 
annat utan bara en hjärna.” 

Därefter avslutar Thomas 
kapitlet med orden jag citerade 
ovan från TV-programmet, där 
han är villig att satsa hela sin för-
mögenhet om någon kan förkla-
ra skeendet.

Nio månaders 
utveckling
utvecklingen från en cell till en 
människa tar alltså inte miljar-
der av år. Min reflektion är att 
denna oförklarliga process styrs 
och kommer från den Allmakt 
vi borde ge äran och böja oss in-
för. 

Ingen kan förklara hur det 
gått till. Vi kan bara accepte-
ra genom tro, en tro, som inte 
bygger på bevis i strikt me-

ning, men på starka indikatio-
ner och fenomen, bland många 
andra även dessa, som beskrivs 
av Thomas och som vi ser stän-
digt upprepas. Dessutom har vi 
otaliga andra häpnadsväckande 
och oförklarliga fenomen som 
omger livet. Det finns således 
en intelligens som vida överträf-
far människans och som tillhör 
Honom vi kallar Gud – Skapare 
– den osynlige Fadern till hela 
processen.

Not
1. ”Mile Post”, ”Sunday Morning”, TV-

program på kanal: CBS, 5:e Dec. 
1993.

Citaten i denna artikel är från kapitel 
57: ”On Embryology” i boken ”A 
long line of cells”, 1990, Lewis 
Thomas, President, Memorial Sloan 
Kettering Institute. Översättning: 
Matts Sjölander

Nio månaders 
utveckling till 
en fantastisk 
skapelse. (Foto: 
Pixabay)

Matts Sjölander 
har studerat teo-
logi och historia i 
England och fysik, 
matematik och 
astronomi i Lund 
och joppat som 
gymnasielärare i 
Sverige och Nor-
ge i 10 år. Där-
efter utbildning 
i datavetenskap 
inom medicin för 
en PhD-examen. 
Utvecklade sedan 
program och da-
tabaser på Loma 
Lindas universi-
tetssjukhus.
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Bibelstället tillåter oss att 
räkna ut den matematis-

ka konstanten pi (p) med stor 
noggrannhet, men kanske inte 
på det sätt som många tror.

bilden visar kopparhavet 
på sin plats på templets förgård. 
Enligt bibelversen var omkret-
sen 30 alnar och diametern 10 
alnar vilket tillåter oss att räkna 
ut p till 3,00 (omkretsen delad 
med diametern). Se där, säger 
många kristna, Bibeln kände till 
denna viktiga konstant redan på 

900-talet före Kristus. Oerhört 
inexakt, säger kritiker, det visar 
hur primitiv Bibeln är. De se-
nare har faktiskt en poäng efter-
som vi alltsedan högstadiet känt 
till att 3,14 är ett gott närmevär-
de för p.

ibland stöter man på texter 
från välmenande kristna som 
försöker förklara diskrepansen 
med att snöret mätte den yttre 
omkretsen medan diametern 
gällde det inre måttet. Vid när-
mare eftertanke inser man dock 

att förklaringen slår åt fel håll. 
Värdet på p blir ännu mindre 
och ännu längre från sitt rätta 
värde. Men Bibeln är full av fi-
nesser. Det finns en annan för-
klaring som ger en frapperande 
noggrannhet på p. Den ser ut 
som följer:

Figur 2 visar bibelversen 
i en interlinjär översättning. 
Det engelska ordet tape (i den 
röda ringen) motsvarar det snö-
re som mäter omkretsen i den 
svenska översättningen. Ordet 
står två gånger märkta med bok-
stäverna K respektive Q. Det K-
märkta ordet är ursprungligt, 
men felstavat. Detta upptäcktes 
då judiska skriftlärda kopierade 
texten, men de ville inte änd-
ra något eftersom de misstänk-
te att det kunde ligga en ännu 
djupare sanning bakom. Där-
för behöll man felstavningen 
och skrev det rättstavade ordet 
i marginalen istället, och det är 
detta som är Q-märkt i bilden.

eftersom hebreerna inte 
hade några separata siffror an-
vände man bokstäverna för det-
ta ändamål istället. Det betyder 
att varje bokstav har ett definie-
rat talvärde. Även orden har tal-
värden som är lika med sum-
man av de ingående bokstäver-
nas talvärden. Talvärdena för 
det två orden för ”snöre” är 111 
(den ursprungliga men felstava-
de K-varianten) respektive 106 
(den rättstavade Q-varianten). 
Då har vi tagit bort den inledan-
de (hebreiskan läses från hö-
ger) konjunktionen w (som be-

Läs Skriften med konstant intresse!
ANDERS GäRDEBORN

För sitt tempel i Jerusalem lät kung Salomo göra ett kopparhav för 
reningsvatten som ”var tio alnar från ena kanten till den andra, helt 
runt och fem alnar högt. Ett snöre som var trettio alnar långt mätte 
omkretsen” (1 Kung 7:23). 

1. Kopparhavet 
utanför Salomos 
tempel i mitten 
av bilden. (Il-
lustration: © Nils 
Ibstedt.)
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tyder ”och”). Det ursprungliga 
talvärdet av ordet snöre är allt-
så 111/106 gånger för stort, och 
då kan vi tänka oss att texten 
menar att även längden på snö-
ret (omkretsen) ska ökas lika 
mycket. Om vi gör det får vi ett 
värde på p lika med 3,14151…, 
ett tal som skiljer sig från det 
exakta först i femte decimalen! 
(3,00 x 111/106 = 3,14151…)

det står naturligtvis varje 
läsare fritt att bedöma om detta 
är en tillfällighet eller inte. Men 
betänk att möjligheten till jus-
teringen dyker upp på det enda 
ställe i Bibeln (förutom paral-
lellstället i 2 Krön 4:2) där det 
går att räkna ut p genom att dela 
en omkrets med en diameter. 
Dessutom är det talvärdet för 
just omkretsen, eller det snöre 
som mäter densamma, som be-
höver justeras för att få det nog-
granna p -värdet.

om bibeln är Guds ord, 
varför är då inte värdet på p ex-
akt angivet? Det beror på att det 
är omöjligt. p är ett så kallat ir-
rationellt tal vilket betyder att 
det inte kan skrivas som bråk- 
eller decimaltal utan att använ-
da ett oändligt antal siffror, och 
så många siffror får inte plats i 
Bibeln. Däremot är noggrann-
heten remarkabel. Om vi om-
vandlar den till längd så måste 
man ha mätt den cirka 15 me-
ter långa omkretsen på koppar-
havet exaktare än en halv milli-
meter för att kunna räkna ut p 
med den uppnådda noggrann-
heten. Dessutom måste formen 
varit helt rund och inte tillplat-
tad eller oval. Allt detta var na-
turligtvis omöjligt, och det hela 

visar att π är medvetet inlagd i 
texten av någon med teoretis-
ka kunskaper om matematiska 
konstanter.

men p dyker faktiskt upp 
med motsvarande noggrannhet 
även i Bibelns första vers, För-
sta Moseboken 1:1. längst upp 
i figur 3 finns hela versen på he-
breiska och på svenska. läs från 
höger till vänster. under de he-
breiska bokstäverna finns de-
ras talvärden, och de har också 
adderats till ordens talvärden. 
undre delen av figuren visar en 
uträkning som ger p: Ta anta-
let bokstäver i versen (28 styck-
en) och dela med antalet ord 
(7 stycken). Multiplicera sedan 
denna kvot med förhållandet 
(divisionen) mellan produk-
ten av (talvärdet för) bokstäver-
na och produkten av (talvärdet 
för) orden. ( Ja det var krång-
ligt, men se figuren.) Detta ger 
p med fem siffrors noggrannhet 
(bortsett från alla nollor på slu-
tet). Den skeptiske uppmunt-
ras att kontrollera beräkningen 
själv. Alla uppgifter som behövs 
finns i figuren.

resonemanget har två 
svagheter. Dels finns det många 
frihetsgrader då man väljer på 
vilket sätt man ska manipule-
ra med talen, och dels ger be-
räkningen många oväsentliga 
(?) decimaler. Men Bibeln har 
ett underbart sätt att bekräf-
ta att vi tänkt rätt. Om samma 
beräkning utförs för Nya tes-
tamentets skapelsevers – I be-
gynnelsen var Ordet, och Or-
det var hos Gud, och Ordet var 
Gud ( Joh 1:1) – så fås en an-
nan grundläggande matema-

tisk konstant med motsvaran-
de noggrannhet, nämligen ba-
sen för den naturliga logaritmen 
betecknad e. Beräkningen ut-
förs inte här men författaren har 
själv kontrollerat den. resulta-
tet blir 2,718312812… x1040 

som är de fem första siffrorna av 
e. Avvikelserna från de exakta 
värdena av p och e är inte bara 
små utan också anmärknings-
värt lika: 0,0012 procent för p 
respektive 0,0011 procent för e.

Ånyo står det läsaren fritt 
att bedöma trovärdigheten, 
men besinna att det inte är två 
verser vilka som helst som upp-
visar möjligheten att vaska fram 
de matematiska konstanterna. 
Det är de två ”skapelseverserna” 
från Gamla respektive Nya tes-
tamentet. Märk också hur testa-
mentena knyts ihop till en sam-
manhängande enhet.

men det kommer mera! 
Tillsammans kan de två ska-
pelseverserna (1 Mos 1:1 och 
Joh 1:1) faktiskt generera yt-
terligare en konstant. Det är 
den så kallade finstrukturkon-
stanten, förkortad a, som an-
ger den elektromagnetiska kraf-
tens styrka. Den skiljer sig vä-
sentligt från p och e i så motto 
att det är en fysikalisk konstant 
(som måste mätas) och inte en 
matematisk (som kan räknas 
ut). Men a är dimensionslös 
(den saknar enhet) vilket bety-
der att den är densamma oav-
sett vilket enhetssystem som 
används. Finstrukturkonstan-
ten är en kvadrat av en annan 
fysikalisk konstant där den så 
kallade kopplingskonstanten 
ingår, och därför kvadrerar vi 

2. Interlinjär 
översättning av 
1 Kung 7:23.
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talvärdet för 1 Mos 1:1 och ser 
vad som händer. Vi får a med 
en noggrannhet av 0,027 pro-
cent (även här bortsett från nol-
lorna). Om vi däremot lägger 
talvärdena från 1 Mos 1:1 (= 
2701) och Joh 1:1 (= 3627) ef-
ter varandra (27013627) och 
kvadrerar så erhåller vi a med 

3. Pi i 1 Mos 1:1.

0,0001 procents noggrannhet. 
(270136272 = 7,297 360 x 1014 

och a = 7,297353 x 10-3.) 
Guds skapelse är matema-

tiskt uppbyggd och baseras i 
stor utsträckning på konstan-
terna p, e och a. Eftersom Gud 
skapade genom sitt Ord borde 
det inte vara förvånande att hit-
ta dessa konstanter i hans Ord. 
Ändå känns det ovant, kan-

ske ansträngt och till och med 
lite kusligt då vi nu verkar ha 
gjort det. Men samtidigt oer-
hört trosstärkande. Det är helt 
uppenbart att Gud har järnkoll 
både på sitt Ord och på sin ska-
pelse!

De flesta uppgifterna är från 
Vernon Jenkins hemsida 

www.whatabeginning.com
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Ofta när evolutionsteorin 
presenteras ökar man för-

virringen genom att lämpligt 
nog utelämna att inte ens evo-
lutionsteorin påstår något så-
dant. Naturligt urval i sig självt 
kan nämligen aldrig åstadkom-
ma något nytt.

Darwin imitatören?
Det naturliga urvalet är egent-
ligen en enkel, självklar obser-
vation. En kreationist, kemis-
ten och zoologen Edward Blyth 
(1810-1873), skrev om det 
1835-1837, före Darwin. Det är 
mycket troligt att Darwin låna-
de idén från Blyth.1 

En organism kan ha ärvt nå-
got drag eller någon egenskap 
som i en viss miljö gör att den 
har större chans att föra sina ge-
ner vidare till nästa generation 
(jämfört med sina gelikar som 
inte har den egenskapen). Ef-
ter flera generationer har denna 
egenskap goda möjligheter att 
sprida sig i populationen. Sådan 
ökad reproduktiv framgång (att 
man får fler avkomlingar) kan 
bero på flera saker:

   1) Att organismen har större 
chans att överleva. Detta är 
för övrigt vad ”den bäst läm-
pades överlevnad” betyder. 
Det innebär inte nödvän-
digtvis att organismen är 
fysiskt starkare eller bättre, 
som man ofta tror. Om det 

är troligare (eller mindre 
troligt) att man överle-
ver är det troligare (eller 
mindre troligt) att man får 
avkomma och därmed kan 
föra sina gener vidare. Ett 
exempel: Gener för längre 
hår ökar ett djurs chanser att 
överleva i kallt klimat. Ge-
ner för vit färg gör det lätt-
are för en björn att gömma 
sig i snöiga marker (kamou-
flage hjälper inte bara ett 
djur att hålla sig undan och 
slippa bli uppäten; det kan 
också hjälpa ett rovdjur att 
smyga sig på sitt byte). Det 
är alltså troligare att en ljus 
björn slipper svälta, och där-
för också troligare att den 
för sina gener för ljus färg 
vidare till nästa generation.

   2) Att organismen har 
större chans att para sig. Om 
fiskhonor oftast föredrar 
hanar med lång stjärt, 
kommer hanar med sådana 
gener i genomsnitt ha större 
chans att reproducera sig, 
så att deras gener (inklusive 
generna för lång stjärt) har 
större chans att föras vidare. 
Gener för lång stjärt kom-
mer alltså att bli vanligare 
inom populationen.

   3) Andra sätt att öka sin re-
produktiva framgång på. Ta 
en växtart varas frön sprids 
med vinden. Om dess gener 
ger fröna en form som gör 
att de håller sig uppe i luften 

längre, då kommer generna 
för den egenskapen (och 
därmed själva egenskapen) 
att ha en fördel, de blir ”ut-
valda” på ett ”naturligt” sätt 
– därav uttrycket ”naturligt 
urval”. Om i stället växten 
befinner sig på en liten ö är 
det troligare att de aerody-
namiska fröna hamnar ute i 
havet. Alltså kommer gener 
som ger fröna en sämre 
lyftkraft att ha en fördel. Om 
vi antar att växten har både 
gener för långtflygande frön 
och för kortflygande frön 
skulle denna egenskap resul-
tera i att växtpopulationen 
på en ö till slut enbart pro-
ducerade kortflygande frön. 
Generna för långtflygande 
frön skulle inte finnas kvar.

Anpassning
På detta sätt kan organismer 
bli bättre anpassade (adaptera-
de) till den miljö de lever i. Ta 
en växtpopulation som har en 
blandning av gener som ger oli-
ka längd på rötterna. Om den i 
flera generationer utsätts för in-
tensiva torrperioder är det troli-
gast att de plantor som har läng-
re rötter som når ner till grund-
vattnet överlever. Det blir alltså 
mindre sannolikt att generna 
för kortare rötter förs vidare. Så 
småningom kommer ingen av 
plantorna att ha gener för kor-
ta rötter, alla kommer att vara 

Grumlade vatten
Förvirringen kring det naturliga urvalet

CARL WIELAND

”Naturligt urval” kallas ofta ”den bäst lämpades överlevnad” eller på 
senare tid ”den bäst lämpades reproduktion”. Många blandar ihop 
begreppen och tror att bevis för naturligt urval automatiskt är bevis 
för idén att molekyler förvandlades till mikrober, som i sin tur blev 
maskar, magnolia och maskinförare.
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av ”långrotstyp”. De är nu bättre 
anpassade till torra väderförhål-
landen än deras föregångare var.

Darwins tro
Denna anpassning, som i själva 
verket är en finjustering i förhål-
lande till miljön, sågs av Dar-
win som en fundamental krea-
tiv process utan några egentliga 
gränser. Om nya varianter kun-
de uppstå på kort tid beroende 
på miljön, då kunde det fram-
träda hur många nya egenska-
per som helst om det bara fanns 
tillräckligt med tid. Helt nya 
varelser kunde uppstå. 

På detta sätt, trodde han, 
uppkom lungor i en värld som 
tidigare saknat lungor och fjäd-
rar i en värld som tidigare saknat 
fjädrar. Darwin visste inte hur 
ärftlighet fungerar, men dagens 
människor borde veta bättre. 

Han visste till exempel inte 
att det som förs vidare i repro-
duktionen är hela paket med in-
formation (gener), kodade in-
struktioner.
   Det kan inte nog betonas att 
det som det naturliga urvalet 
egentligen gör är att ta bort in-
formation. Det kan per defini-
tion inte skapa något nytt. 

I exemplet ovan blev växter-
na bättre på att överleva i torr 
väderlek därför att vissa gener 
försvann; växterna förlorade 
alltså en del av den information 
som deras föregångare hade 
haft. Informationen för långa 
rötter fanns redan i förfaderspo-
pulationen – det naturliga urva-
let tillförde inte populationen 
något nytt.

Priset för anpassning, eller 
specialisering, är alltid att de 
anpassade organismerna för all-
tid förlorar en del av sin tidiga-
re information. Om miljön för-
ändrades så att växterna bara 
kunde överleva om de hade 
kortare rötter skulle inte denna 
information på något magiskt 
sätt ”återuppstå”. Populationen 
skulle inte kunna anpassa sig åt 

det hållet. Det enda sättet som 
en variant med korta rötter kan 
uppstå på genom anpassning till 
miljön är om man utgår från en 
”blandad” föräldrageneration, 
där båda typerna av gener finns.

Inbyggd begränsning 
för variationen
I en sådan här informationsre-
ducerande process finns det au-
tomatiskt en gräns för variatio-
nen, eftersom genpoolen inte 
kan fortsätta att förlora infor-
mation hur länge som helst.

Vi ser det när det gäller avel, 
som är en annan version av ur-
val, artificiellt urval. Principen 
är exakt densamma som vid na-
turligt urval. Ta hästar, till ex-
empel. Man har lyckats avla 
fram alla möjliga sorters hästar 

från de ursprungliga vildhäs-
tarna – stora arbetshästar, små 
ponnyer osv.  

Men man når snart en gräns, 
eftersom urvalet bara kan verka 
på egenskaper som redan finns. 
Man kan avla fram vita hästar, 
bruna hästar och så vidare, men 
hur länge man än håller på kom-
mer man aldrig att få fram en 
grön häst – informationen för 
grönt hår finns inte i hästpopu-
lationen.

Begränsningen i variation 
beror också på att varje hästras 
bär på en mindre mängd infor-
mation än den vilda hästen från 
vilken den härstammar. Sunda 
förnuftet säger att man inte kan 
börja med små shetlandspon-
nyer och försöka avla fram en 
clydesdalehäst (en ganska kraf-
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tig draghäst). Informationen för 
det finns helt enkelt inte kvar! 
Ju mer specialiserad hästen är 
(eller ”anpassad”, i detta fall till 
uppfödarens krav, vilket här 
motsvarar ”miljön”), desto säk-
rare kan man vara att genpoolen 
har tunnats ut eller utarmats, 
och desto mindre variation är 
möjlig i framtiden om man ut-
går från en sådan hästtyp.

Dessa självklara och logiska 
fakta visar att det naturliga urva-
let inte alls är den kreativa, obe-
gränsade uppåtriktade process 
som Darwin tänkte sig (och 
som många vanliga människor i 
dag tror, vilseledda av bristfällig 
allmän utbildning).

Belästa evolutionister kän-

ner naturligtvis till detta. De vet 
att man måste räkna med någon 
annan process för att det ska 
kunna uppstå ny information, 
vilket evolutionsberättelsen för-
utsätter. 

Det fanns en gång, heter det, 
en värld med levande varelser 
som inte andades med lungor. 
Sedan uppstod på något sätt in-
formationen för lungor, men 
fjädrar fanns det inte – senare 
uppstod också fjädrar. 

Poängen är att det naturli-
ga urvalet, i sig självt, inte kan 
skapa någonting alls. Det är en 
utgallringsprocess, ett val mel-
lan olika egenskaper som redan 
måste existera.

Hur förklarar evolutio-
nister ny information?
Eftersom det naturliga urva-
let endast kan ta bort informa-
tion, måste dagens evolutionis-
ter räkna med att mutationer 
(slumpmässiga kopieringsmiss-
tag i arvsprocessen) kan skapa 
det råmaterial som det naturli-
ga urvalet sedan har att arbeta 
med. Men det är en fråga för sig. 

Det har övertygande visats 
att observerade mutationer inte 
tillför information och att muta-
tioner av teoretiska skäl är starkt 
begränsade i detta avseende.2 

En av världens ledande in-
formationsteoretiker, doktor 
Werner Gitt från Physikalisch-
Technische Bundesanstalt3 i 
Braunschweig, skriver: 

”Det finns ingen känd naturlag 
genom vilken materia kan ge 
upphov till information, inte hel-
ler känner man någon fysikalisk 
process eller något materiellt 
fenomen som kan åstadkomma 
sådant.”4 

Hans utmaning att veten-
skapligt motbevisa detta påstå-
ende har fortfarande inte be-
mötts. Även mutationer som 
ger organismen en överlevnads-
fördel visar sig innebära förlust 
av information. De skapar inte 
det absolut nödvändiga nya ma-

Det finns många 
olika speciali-
serade hästpo-
pulationer idag, 
ofta selekterade 
av oss männis-
kor efter våra 
önskemål. (Foto: 
Pixabay)

Astyanax jordani 
i Mexico är en 
ganska ”nyligen” 
uppkommen 
blind  fiskart med 
ursprung i Asty-
anax mexicanus, 
med ögon. (Foto: 
H Zell - Wikipe-
dia.)
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terial som det naturliga urvalet 
skulle kunna arbeta med.5

Sammanfattning:
1. Det naturliga urvalet tillför 

ingen ny information. I 
själva verket minskar det 
informationsmängden.

2. Evolutionen förutsätter att 
ny information kommer till.

3. Man måste hänvisa till mu-
tationer (genetiska kopie-
ringsmisstag) för att förklara 
hur ny information kan 
ha uppkommit. Med hjälp 
av denna skulle sedan det 
naturliga urvalet ha ”styrt” 
den förmodade evolutions-
processen.

4. Alla de mutationer man 
hittills har studerat tycks 
innebära förlust av informa-
tion – inte överraskande för 
en slumpmässig process.6

5. Det är därför helt fel att an-
vända exempel där naturligt 
urval förekommer (och där 
populationens informa-
tionsmängd minskar) som 
exempel på ”evolution i 
funktion”.

6. Naturligt urval som verkar 
på den skapade informatio-
nen i de ursprungliga gen-
poolerna är något mycket 

rimligt i en fallen värld. Det 
kan finjustera hur organis-
mer passar in i sin miljö 
och göra så att de inte dör 
ut i den här världen, som är 
under Guds förbannelse. 
Genom att dela upp en om-
fattande genpool i mindre 
grupper kan det naturliga 
urvalet åstadkomma olika 
varianter av en ursprungligt 
skapad organismtyp, som 
till exempel de många olika 
hästraserna. Till och med 
nya ”arter” kan uppkomma 
på detta sätt, men ingen 
ny information. Detta kan 
förklara att vi har större 
mångfald i dag än den som 
var på arken.

Om de som tror på evolu-
tionsteorin på ett övertygan-
de sätt kunde visa på en kreativ 
process, skulle de inte känna sig 
tvungna att ”grumla vattnet” så 
ofta genom att presentera den-
na nedåtgående process (det 
naturliga urvalet) som om den 
bekräftade deras tro på en upp-
åtriktad process, från molekyler 
till människa.
   Vi måste visa denna alltmer ut-
bildade värld hur fakta om bio-
logisk förändring passar ihop 
med den sanna världshistorien, 

den som Bibeln berättar om. Då 
kan de förstå och tro på evang-
eliets budskap, som är stadigt 
grundat på denna sanna historia 
om världens uppkomst.
Denna artikel är tidigare publicerad 
i Creation 23(3):26-29 juni 2001. 

Översatt av Björn Nissen
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Dagens dominerande seku-
lära teori säger att månen 

bildades för närmare 4,5 miljar-
der år sedan från smält materi-
al som sprängts bort från jorden 
genom kollision med ett objekt 
av Mars storlek.² Därefter antas 
detta extremt heta material ha 
smält samman för att bilda vår 
måne.

Baserat på denna teori, för-
utspådde sekulära forskare att 
eventuellt närvarande vatten 
under det smälta tidiga stadiet 

av månen, skulle ha kokat av 
och avdunstat i rymden, och 
lämnat månen och dess stenar 
absolut torra. Detta är vad de 
förväntade sig att finna, och un-
der många år trodde man att det 
hade bekräftats genom analys 
av stenprover från Apollo-ex-
peditionerna till månen. Men 
sanningen har nu visat sig vara 
precis motsatsen. Vulkanis-
ka flöden djupt inifrån månens 
mantel, som hade svalnat på 
ytan, samlades in under mån-

landningarna 1969-1972. Dessa 
stenprover har nyligen återigen 
analyserats.³

Månstenar granskades 
på nytt
upptäckten av vatten gjor-
des efter att flera observatio-
ner under de senaste åren bör-
jade stödja tanken på en vatten-
rik måne. Forskare beslutade 
nyligen att återigen undersöka 
Apollos månstensprover, den-
na gång mer noggrant. De an-
vände dagens mer avancerade 
analysteknik, och avslöjade be-
tydande koncentrationer av vat-
ten som fanns i små delar vulka-
niskt glas. 

Överraskande nog hittade 
forskarna på 1970-talet, som 
först analyserade proverna, inte 
något vatten, eller om de gjor-
de det måste de ha antagit att 
det var från föroreningar efter 
att stenarna fördes till jorden. 
De antog att den torra måne-
teorin hade bekräftats. I vilken 
utsträckning deras förutfattade 
meningar hade påverkat deras 
analysmetoder och noggrann-
heten i de vetenskapliga under-
sökningarna är inte klart. Bryd-
de sig de ursprungliga forskarna 
inte om att noggrant analysera 
Apollos månstenar efter tecken 
på vatten för att de trodde att de 
inte skulle hitta något? Om så är 
fallet, skulle detta vara ytterliga-
re ett exempel på att högålders/
evolutionära antaganden brom-
sar utvecklingen av vetenskaplig 

Vatten i månen
”Helt oväntat” säger sekulär vetenskap

JONATHAN O’BRIEN

Forskare vid University of Michigan har gjort en viktig upptäckt – 
de har hittat en massa vatten i stenar som härstammar från djupt i 
det inre av månen. Vattnet är kemiskt bundet i månens stenar.¹

Buzz Aldrin, 
Apollo 11, 1969, 
samlade bl a en 
del månstenar. 
(Foto: NASA)
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kunskap.
Geologer är fascinerade av 

den nya upptäckten, eftersom 
stenproverna är en typ av fält-
spat som allmänt anses vara ke-
miskt mycket torr – inget vatten 
bör vara närvarande alls. Seku-
lära planetforskare är mycket 
förbryllade och förklarar att må-
nens bildande nu är ”ett myste-
rium”.⁴ 

Inte bara har vatten hittats 
i sten från månens inre, utan 
sonder skickade till månen de 
senaste åren har funnit sto-
ra mängder vatten på ytan. En 
krater tros hålla så mycket som 
nära 4 miljarder liter vatten/is.⁵  

Planetforskaren Paul G. lu-
cey kommenterade att han var 
”fullständigt tagen” av dessa nya 
rön.⁶ Vissa forskare tror att yt-
vattnet kunde ha kommit från 
meteoritnedslag, men de er-
känner att ingen känd meka-
nism kan redogöra för vattnet i 
det inre av månen, som kemiskt 
sett, måste ha varit där ”från 
början”.

Forskare accepterar nu att 
stora mängder vatten var närva-
rande vid de första ögonblicken 
av bildandet av månen. När den 
började bildas måste det mate-
rial den gjordes av ha bestått av 
mycket vatten. Mängden vatten 
är stor – det finns lika mycket 
vatten i dessa månstenar som 
det finns i basalt som bildas un-
der jordens havsbotten vid oce-
anernas mittryggar.⁷ Vi pratar 
om mycket vatten!⁸ 

Problem med teorier
Ett uppenbart problem för se-
kularister är den dogmatiska 
och stelbenta teorin om hur ast-
ronomiska kroppar som plane-
ter och månar bildades. Enligt 
sekulär teori, började de som 
smälta sfärer, som sedan sak-
ta kallnade. Sekulära planet-
forskare som brottas med den 
nya upptäckten av vatten djupt 
inne i månen, har nyligen kom-
mit med några idéer för att för-
söka förklara det, men varje idé 
de lyfter fram kan inte komma 

runt problemet som diskuterats 
ovan, och andra problem (se 
nedan). 

De säger att månen kan ha 
fått sitt vatten från den tidiga 
jorden, trots att den smälta ste-
nen skulle ha drivit bort alla 
flyktiga ämnen (lätt förångade 
ämnen). Eller, när den hypote-
sen inte håller, säger de att må-
nen kan ha fått sitt vatten från 
meteoriter. Men ingen idé pas-
sar in i sekulära bildnings-hypo-
teser. 

Hur är det med jorden? Vari-
från fick den sitt vatten? Planet-
forskare vet att jorden är alldeles 
för nära solen för att ha fått nå-
got vatten från skivan av materi-
al som sekulära forskare tror bil-
dade vårt solsystem. Vissa seku-
larister har försökt att föreställa 
sig osannolika scenarier, att jor-
den radikalt förändrat sin posi-
tion bland planeterna, varvid 
vår planet fått sitt vatten myck-
et längre ut i solsystemet och se-
dan på något sätt flyttade till sin 
nuvarande position mycket när-

Av skapelse-
berättelsen i 
BIbelns första 
verser framgår 
att i begyn-
nelsen bestod 
en stor del av 
all materia av 
vatten. Därför är 
det inte konstigt 
att man hittar 
vatten överallt 
i rymden och 
himlakropparna, 
bl a jorden. 
månen och 
kometer. (Foton: 
Pixabay och 
NASA.) 
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mare solen. Men detta skulle ta 
en hel del tid, även om det varit 
möjligt. Det finns ingen anled-
ning till att det ska ske, och inga 
bevis eller observationer för att 
någon sådan planet-invandring 
någonsin har skett; eller att en 
sådan mekanism på något sätt 
skulle kunna förse jorden med 
vatten. Det är vilda spekulatio-
ner.

Tiden omintetgör sekulära, 
naturalistiska hypoteser på and-
ra sätt också. Många forskare 
tror att jordens oceaner i stort 
sett härrör från isiga meteorit-
nedslag. Men mängden vatten 
i jordens oceaner (samt i dess 
inre) är så otroligt stor att det 
helt enkelt inte finns tilläckligt 
med tid för att passa teorin. Hur 
kan jorden ha haft tid att skaffa 
sitt vatten från den otroligt lång-
samma processen med ackumu-
lerande meteoritnedslag? Se-
kularister är i en svår situation 
eftersom de vet att vatten inte 
kan uppstå i rymden från ing-
enstans. De känner sig tvinga-
de att försöka förklara naturalis-
tiskt var det kom ifrån – men de 
har slut på idéer.⁹ 

Bortsett från problemet med 
hur jorden fått sina enorma re-
server av vatten, säger vissa fors-
kare att isiga meteoriter måste 
ha försett åtminstone månen 
dess vatten. Men om det är så, 
hur har vattnet blivit kemiskt 
bundet i månens inre? De ke-
miska bindningarna i berget är 
oförenliga med tanken att isiga 
meteoriter kraschade in i och 
förändrade det inre av månen 
när den redan hade bildats och 
stelnat. Men om det hände när 
månen var helt smält, förstör 
värmeproblemet den hypote-
sen, eftersom allt vatten skulle 
ha blivit förångat och farit ut i 
rymden. Och ett sådant bom-
bardemang skulle behöva in-
träffa i början, eftersom forskar-
na vet från månstenarnas kemi 
att vattnet måste varit där från 
de allra första ögonblicken av 

månens bildande.
En annan upptäckt som ny-

ligen har framkommit är att må-
nen fortfarande tycks vara geo-
logiskt aktiv. ljuspunkter syns 
ofta från teleskop på jorden, vil-
ket tyder på att lava uppträder 
på ytan.¹⁰ Detta är ett tecken på 
geologisk ungdom.¹¹ Sekulär 
vetenskap förutspådde att må-
nen skulle vara för gammal för 
att behålla sin inre värme under 
de påstådda miljarderna av år.

Gud skapade
I Bibeln berättar Gud för oss att 
han formade jorden ur vatten, 
och genom vatten.¹² Med and-
ra ord, jorden hade en vatten-
rik, inte och inte en enormt het, 
början.¹³ Han berättar också att 
Han gjorde månen under dag 4 
komplett och redo att uppfylla 
sitt syfte. De ovedersägliga bevi-
sen för månens vattenrika bör-
jan, en häpnadsväckande upp-
täckt av modern vetenskap, är 
helt i linje med Bibelns påståen-
den. Det verkligen ”kingar sant” 
med det som Gud har berättat 
för oss om skapelsen av jorden 
och dess följeslagare månen. 

Artikeln har tidigare varit publicerad i 
tidskriften Creation vol 36(1), 2014, sid 

52 och är översatt av Lasse Hermans-
son. Den finns också publicerad på: 

http://creation.com/water-in-moon
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Det är troligt att detta vatten 
kom från jordens mantel. 

Geologer beräknar att bergar-
terna i manteln innehåller i sina 
mineralstrukturer tillräckligt 
med vatten för att fylla haven 
minst tio gånger om.1 De erkän-
ner också att material har trängt 
ut i den yttre delen av manteln, 
som de kallar den ”utarmade 
manteln ”.2 Några föreslår ock-
så att höjningen av havsbottnen 

orsakat att delar av kontinenter 
hamnat under vatten.3

1 Mos 7:11 säger att vatten 
också kom från himlen: ”him-
lens fönster öppnades”. Det-
ta var inte normalt regn, ef-
tersom det fortsatte under 40 
dagar tills arken började fly-
ta. Vattnet fortsatte att stiga på 
jorden i fem månader och så 
småningom övertäcktes alla 
höga berg (Genesis 7:19). 
Hur kunde det regna så länge ”? 
Vi vet inte säkert, men skapelse-
troende forskare har föreslagit 
några möjligheter:

• Kollapsen av ett tjockt 
ånghölje som omgav jorden 
före syndafloden högt upp i 
atmosfären. Beräkningar vi-
sar att ett sådant inte kunde 
ha haft tillräckligt med 
vatten, men det kan förklara 
en del.4 
• Kraftiga vattenstrålar som 
sköt högt upp i atmosfären 
från underjorden och föll 
tillbaka som regn.5 
• Kraftiga orkaner kallade 
hypercanes som utveck-
las över varmt havsvatten 
(uppvärmt av vulkanutbrott 
under havsytan).6 
• Vatten som ”dumpats” på 
jorden av en svärm av kome-
ter. Kratrarna på månen pe-
kar på ett intensivt bombar-
demang i solsystemet, och 
en del kreationister föreslår 

att detta hände under Noas 
flod.7 
• En kombination av ovan-
stående.
Noas flod var en engångsfö-

reteelse och vi kan inte obser-
vera att något sådant sker idag. 
Ändå är det så att de källor till 
det vatten som behövdes som 
nämns i Bibeln överensstäm-
mer med vår förståelse av jor-
dens uppbyggnad.
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Vart kom allt vatten ifrån?

Tas Walker

Bibeln säger att vatten för Noas flod kom från två 
källor. Vi läser i Första Moseboken 7:11 att ”alla 
det stora djupets källor bröt fram”. 

Jordens mantel är över 2800 km 
tjock. Den sträcker sig från kärnan 
till jordskorpan. Den övre manteln är 
känd som ”utarmad mantel” eftersom 
geologer tror att material därifrån har 

kommit ut på jordskorpan. Det finns 
fortfarande tillräckligt med 

vatten i manteln för att 
fylla haven minst tio 

gånger om.1

(Ill.: Bjoert-
ved - Wiki-

pedia.)

Ill: CMI
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Detta att DNA-koden är 
densamma i alla livsfor-

mer – poängterar han
”visar tydligare än något annat 
att alla levande varelser härstam-
mar från en och samma anfa-
der.”1, 2 

uttalandet är dock högst 
vilseledande eftersom det finns 
undantag från detta ”faktum”, 
varelser som nyttjar en annan 
variant av koden.3, 4 Dessutom 
är det så att just dessa undan-
tag – tillsammans med själva 
koden som sådan – utgör ett av 
de starkaste argumenteten mot 
evolution.

DNA finns i kroppens alla 
celler – åtminstone under något 
av utvecklingsstadierna. Dess 
utseende är både estetiskt och 
matematiskt skönt och har for-
men av en spiraltrappa. Trap-
pans steg (eller stegpinnarna) 
fungerar på samma sätt som 
bokstäverna i vårt alfabet. När 
man rör sig uppför eller nedför 
spiraltrappan kommer bokstä-
verna att stava till ord efter ord 
– alla med sina specifika bety-
delser. Sammanlagt finns tre 
miljarder5 bokstäver i männis-
kans DNA. Det innebär en be-
tydande mängd information6 
– motsvarande tusen böcker av 
Bibelns storlek.7 Där finns till 
exempel den information som 
behövs för att en baby ska växa 
till utifrån ett befruktat ägg – in-
struktioner om hur hjärta, lung-
or, hjärna och övriga organ ska 
byggas upp. Som vuxna behö-
ver vi också DNA, eftersom det 
lagrar programvara för styrning 

av det mesta inom oss.
En av DNA:ts funktioner 

är att styra produktionen av de 
många proteiner som behövs för 
att kroppen ska kunna hålla sig 
frisk. Proteinet hemoglobin i vårt 
blod måste byggas upp mycket 
noggrant för att effektivt kunna 
transportera syre från lungorna 
ut till kroppens olika delar. Vis-
sa proteiner fungerar som anti-
kroppar och har som uppgift att 

bekämpa de sjukdomar som or-
sakas av bakterier och virus.8 Ett 
annat protein återigen heter ke-
ratin och bygger upp naglar och 
hår.

Fast det finns hundratusen-
tals olika proteiner är alla upp-
byggda av samma byggstenar 
– aminosyrorna. Hos männis-
korna (och i de flesta andra or-
ganismer) används bara tjugo9 
olika aminosyror – som kopp-
las ihop till de kedjor som så 
småningom ska bilda ett prote-
in. Vanligen består ett protein 
av flera hundra aminosyror. Ge-
nom att välja vilka aminosyror 
som placeras i kedjans olika po-
sitioner erhålls olika proteiner, 
alla med olika funktioner. 

Bokstäverna i DNA är ord-
nade så att det blir som ett språk, 
där olika kombinationer har oli-
ka betydelser. Det svenska al-
fabetet har 29 bokstäver men 
DNA-alfabetet har bara fyra: A, 
C, T och G. Genom att använda 
dessa fyra bokstäver anger DNA 
vilka aminosyror som ska place-
ras in i kedjan. Ordet CAT be-
tyder ”använd aminosyra histi-
din” och GGT betyder ””använd 
aminosyra glycin”. Står det GTG 
avser det valin. En serie med 
sådana här ”ord” talar om i vil-
ken ordning som aminosyror-
na ska bindas ihop. Så sekven-
sen CATGGTGTG betyder ”ta 
histidin och länka ihop det med 
glycin och länka sedan till valin. 

Det geniala med DNA
Det finns många mycket sinn-
rikt utformade egenskaper hos 

Det märkliga språket DNA
DOMINIC STATHAM

Det är i DNA som vi har det mest övertygande beviset för evolu-
tion, säger den ledande ateisten professor Richard Dawkins. Han 
konstaterar i sin bok, The Greatest Show on Earth, att DNA-koden 
(det vill säga språket DNA) är densamma i alla livsformer. 

En bild av proteinet arginas. Det 
finns hundratusentals olika proteiner 
uppbyggda av samma byggstenar – 
aminosyrorna. (Wikipedia)
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DNA-
koden.10 En 
är förmågan att klara 
av kopieringsfel. Pre-
cis som en dator måste 
kopiera data från hårddisken 
till minnet måste också cellen 
kopiera DNA före användning-
en. (Kopian lagras på en något 
annorlunda molekyl som heter 
rNA). Kopieringsfel kan leda 
till att fel aminosyra monteras 
in i ett visst läge i kedjan. Men 
koden är dock så konfigurerad 
att effekten av ett sådant fel blir 
minimerat. Även om det väljs 
en felaktig aminosyra så är ko-
dens konstruktion sådan att det 
kan bli en med liknande egen-
skaper. Den aminosyran kan då 
fungera nästan lika bra som den 
rätta. Vissa fel kan till och med 
tillåta att det fortfarande blir 
rätt aminosyra. 

Mänskliga språk som engel-
ska, franska och latin använder 
olika koder, vilket innebär att 
de använder olika kombinatio-
ner av bokstäver för represen-
tera en och samma sak. På eng-
elska heter ”människans bästa 
vän” dog, på franska chien och 
på latin canis. På samma sätt 
skulle DNA-språket ha kun-
nat använda vilka som helst av 
många olika koder med många 
olika uppsättningar för att spe-
cificera aminosyrorna. Så skulle 
det kunna vara eftersom det inte 
finns något i kemin hos DNA – 
eller i den mekanism som läser 
och tolkar koden – som kräver 
användning av någon särskild 
översättningstabell. 

I själva verket finns det mil-
jontals av möjliga alternativa 
kodtabeller. Bland dessa skulle 
en del kunna vara bättre än an-

dra 
när 
det gäller att 
minimera effek-
terna av kopierings-
fel. Det som gör att vårt DNA-
språk är så anmärkningsvärt är 
att det använder en koduppsätt-
ning som är särskilt bra på att 
kompensera fel. utformning-
en är med andra ord optime-
rad. Vissa forskare anser till och 
med att standardkoden (den 
som används av nästan alla or-
ganismer) kan vara den allra 
bästa av alla tänkbara alterna-
tiv.11,12,13

Skulle evolutionen kunna 
framställa en sådan här kod?

En del evolutionister hävdar 
att DNA-språkets optimering 
kan förklaras genom det natur-
liga urvalet. Man säger att det 
har blivit ändringar i koden ge-
nom de mutationer som skett 
över miljontals år. När en sådan 
ändring har gett upphov till en 
förbättrad kod skulle selekte-

ringsfunktionen ”de bäst anpas-
sades överlevnad” ha åstadkom-
mit att den nya koden fått fäs-
te. Men det är helt orimligt att 
tro att mutationer skull kunna 
ge upphov till en ny fungeran-
de kod.  Det skulle vara som att 
ändra tangenter på ett tangent-
bord utan att ändra i program-
met som bestämmer vilka bok-
stäver som de ska kopplas till. 
Då skulle många ord stavas fel. 
En av upptäckarna av DNA-
strukturen, Francis Crick, ansåg 
därför att när koden väl var på 
plats så skulle den vara frusen. 
Det skulle då vara svårt, för att 
inte säga omöjligt, att den skulle 
kunna ändras.14

Intressant nog är professor 
richard Dawkins medveten om 
dessa svårigheter. I sin bok, The 
Greatest Show on Earth, skriver 
han:

”Varje mutation i den genetiska 
koden ... skulle direkt få kata-
strofala följder, inte bara på  
ett ställe utan tvärsigenom hela 
organismen. Om ett enda ord ... 
fick en annan betydelse – så  
att det kom att ange en annan 
aminosyra – så skulle så gott 
som varje protein i kroppen  
omedelbart ändras ... vilket skulle 
innebära katastrof.15

Stegpinnarna håller ihop två 
trådar i den vridna DNA-stegen. Vi kan kalla 

den tråd som är överst längst till vänster för den övre 
tråden. Den kan vi kalla  sense. Den använder inte 

cellen, men den utgör själva  informationen., 
som t ex en dator(vi) använder i en analys av 

DNA-kodens gener. Den undre tråden kall-
laas mall eller antisense. Denna bär bud-

skapet till cellens hantering för att 
åstadkomma aminosyror. I sense 

kan vi säga att vi ser två ord,  
AGA och CTG. En gen kan 
bestå av många DNA-ord.

Med tanke på 
att det finns mil-
jontals tänkbara 
koder så måste 
de som hävdar att 
det är det naturli-
ga urvalet som op-
timerat koden tro 
att naturen kan 
utföra mirakler
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Med tanke på att det finns 
miljontals tänkbara koder så 
måste de, som hävdar att det är 
det naturliga urvalet som op-
timerat koden, tro att naturen 
kan utföra mirakler. Enda sät-
tet som det skulle ha fungerat 
på är att om det gång på gång 
hade inträffat en mängd mu-
tationer samtidigt i stora delar 
av DNA  alla på en och samma 
gång  och dessa då i ett enda 
svep skulle ha förändrat hela 
tolkningsmodellen för den me-
kanism som tillverkar protei-
ner. Inte nog med det, eftersom 
praktiskt taget alla organismer 
använder sig av samma kod, så 
måste optimeringsprocessen 
ha inträffat mycket tidigt i ut-
vecklingshistorien. Vilket i sin 
tur innebär en betydande be-
gränsning av den tid som stått 
till buds för alla dessa mirakler. 

Dawkins förvirring
Fast Dawkins tidigare skrev att 
DNA-koden är universell i alla 
organismer, erkänner han sena-
re i sin bok att det faktiskt finns 
några undantag. Fast de betrak-
tar han som betydelselösa och 
”alltför små” för undermine-
ra hans argumentering.16 Men 
de är allt annat än betydelselö-
sa eftersom vi har sett hur svårt 
evolutionsteorin har att förklara 

hur koden har kunnat få denna 
optimerade egenskap. Och vad 
säger Dawkins i den saken? Inte 
ett ord! 

Enligt evolutionisterna har 
det förekommit naturliga pro-
cesser som på något sätt har fått 
vanliga kemikalier att komma 
samman och producera såväl 
DNA som de behövliga meka-
nismerna för avläsning av DNA 
och framställning av komplexa 
proteiner. Ingen har påvisat att 
något sådant skulle vara möj-
ligt  ändå bemöts skeptiska fors-
kare ofta med stor fientlighet.17 
Och de som öppet ifrågasätter 
att darwinistiska processer skul-
le kunna optimera DNA-koden 
blir utsatta för motstånd och 
diskriminering.18

Varför är det så? Svaret är, 
enligt Bibeln, att de här sköna 
och avancerade systemen pe-
kar på en Skapare, något som 
många förtvivlat försöker slippa 
att erkänna.19 I Psaltaren 139:14 
skrev kung David: ”Jag är fantas-
tiskt och underbart skapad”, och 
det är verkligen sant. Den Gud 
som gjort oss har verkligen varit 
noggrann, ända ner till de små 
DNA-molekylerna och maski-
nerna som tillverkar proteiner 
i våra celler. Att koden används 
av så gott som alla organismer 
visar tydligt på att livet kommer 
från en enda designer – precis 
som Bibeln lär.20

Hur kan DNA-koden 
minimera effekten av 
kopieringsfel?
Koden som används i protein-
syntesen har en egenskap som 
kallas redundans. Eftersom det 
finns fyra ”bokstäver” (baser) 
och ”orden” (tripletterna eller 
kodonerna) har tre bokstäver så 
blir antalet möjliga ord 43 = 64. 
Men det behövs bara 20 efter-
som det bara finns 20 aminosy-
ror.21 De flesta aminosyror kan 
därför specificeras av fler än ett 
kodon. Exempelvis kan de fyra 
kodonerna GTT, GTC, GTA 

och GTG alla avse aminosyran 
valin och GGT, GGC, GGA, 
GGG alla avse glycin.22 Ett fel i 
tredje basen skulle i båda fallen 
inte påverka valet av rätt amino-
syra. 

Koden är dessutom så skick-
ligt utformad att ett fel i de an-
dra baserna troligen skulle inne-
bära en god ersättning. Olika 
aminosyror har olika egenska-
per (det är därför olika amino-
syresekvenser ger olika funktio-
ner hos proteinerna). Vissa är 
sura och andra är basiska och 
en del är hydrofoba (vattenav-
stötande). Kodonet GTG spe-
cificerar den hydrofoba amino-
syran valin. Ett fel som innebär 
att andra bokstaven byts ut till 
ett C, gör att det blir GCG som 
specificerar aminosyran alanin, 
också den hydrofob. På sam-
ma sätt resulterar byte av första 
bokstaven till ett felaktigt C att 
det ändå blir en hydrofob ami-
nosyra, leucin, specificerad av 
kodonet CTG. 

Det finns fler än en kod
Koden som kopplar kodonerna 
till aminosyror är bara en av de 
många olika koder som används 
för att styra proteintillverkning-
en. Exempelvis är DNA hop-
lindat till strukturer som kall-
las kromosomer och hur de är 
lindade är avgörande för vilka 
proteiner som blir tillverkade. 
Till exempel kan gener kopp-
las till eller ifrån beroende på 
om DNA packas tätt eller löst. 
Den formen av kontroll kallas 
”histonkoden”. En annan form 
av reglering är ”DNA-metyle-
ringen”, där kemiska grupper 
sätts fast eller tas loss från själ-
va DNA:t och på så sätt hindrar 
eller möjliggör genernas ut-
tryck.23 De här typerna av reg-
lersystem kallas ”epigenetiska”, 
från det grekiska ordet ”epi” 
som betyder ”på”. De agerar på 
genomet och underlättar dess 
omprogrammering så att olika 
program kan köras vid olika tid-

Richard Daw-
knins med sin 
iPhone. Han fick i 
feb -16 vid 74 års 
ålder en lättare 
stroke. Men han 
hämtade sig 
snart och skrev 
då på Twitter 
att han skrivit 
förordet till en ny 
bok: ”God: The 
Most Unpleasant 
Character in All 
Fiction”. (Foto: 
Elze Hamilton - 
Wikipedia.)
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punkter allt efter behov. 
Ofta kan en gen användas 

för att tillverka flera olika pro-
teiner. Det går till så att det 
finns en ”klippa-och-klistra”-
funktion vissa delar av generna 
klipps bort och resten samman-
fogas till en sekvens. Eftersom 
detta kan göras på flera olika 
sätt så åstadkoms flera alterna-
tiva proteiner utifrån en gen. 
Kontrollsystemet kallas ”splits-
ningkoden”.24 

Ingen evolutionist har nå-
gonsin visat på hur ett sådant 
avancerat informationssystem 
skulle kunna ha utvecklats ge-
nom darwinistiska processer. 
Har man den uppfattningen ba-
serar man den i så fall helt på 
blind tro.

Artikeln är tidigare publicerad i Crea-
tion 36(2), april 2015. Den är översatt 

av Torsten Lantz
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Nyligen upptäckte arkeolo-
ger en oväntad rad med 

begravda stenformationer, vil-
ket fick dem att ännu en gång 
revidera sina ursprungsteorier 
kring Stonehenge. Även bibel-
troende personer brottas med 
svårigheten att förstå när och 
varför Stonehenge kom till. 
Bortglömda ledtrådar från his-
torien besvarar dessa frågor 
med mycket större säkerhet än 
vad sekulära spekulationer har 
kommit fram till.1

Evolutionistisk datering
Vi kan genast förkasta de oli-
ka tidsåldrar som framförts för 
stenmonumentet, vilka löper 
från 6000 till 2500 f.Kr., och 
detta av åtminstone två orsa-
ker. Sekulära arkeologer väljer 
hela tiden ut tidpunkter därför 
att de helt enkelt stämmer med 
den evolutionära tidsskalan för 
mänsklig historia, men forska-
re vid Institute for Creation re-
search, vid sidan av andra fors-
kare, har på ett övertygande sätt 
visat varför denna tidsskala inte 
går att använda. 

upplysningstidens sekula-
rister kokade ihop den, och de-
ras efterföljare fortsätter att sys-
tematiskt förkasta alla tidsupp-
fattningar som inte stämmer 
med deras, och de beskyddar sin 
egen tidsskala med argument 
som inte är stort mer än ett cir-
kelresonemang.2 En annan an-
ledning till att förkasta deras 
påstådda tidsuppgifter är att de 

bortser från nedskrivna fakta 
som beskriver Englands förflut-
na och liknande fakta från olika 
gamla europeiska länder, som 
följer upp antika kungliga släkt-
led hela vägen tillbaka till Noas 
son Jafet.3 Genom att förkasta 
antika dokument, inklusive Bi-
beln, har evolutionisterna känt 
sig fria att uppfinna en version 
av historien som varken räknar 
med Gud eller ens mänsklighe-
tens egna historiska fakta.

Tidig brittisk krönika
En bra översättning av The Ch-
ronicle of the Early Britons, som 
man kan ladda ned gratis från 
internet, erbjuder en andra led-
tråd till insikt i mysteriet Stone-
henge.4 

Många av The Chronicles 
ortsnamn motsvarar moder-
na namn, och många av dess 
nämnda personer återfinns i 
andra antika dokument. Den 
kallar Stonehenge för “Jättens 
ring”, och infödda walesare ta-
lar än i dag om Stonehenge som 
Cor y Cewri, vilket också bety-
der ”Jättens ring.”5,6

The Chronicle berättar om 
hur kung Ambrosius kunglige 
rådgivare Merlin, tillsammans 
med Ambrosius bror och trupp-
kommendant uther Pendragon, 
hjälpte till med att bygga Stone-
henge. Merlin blev berömd för 
att ha kommit på ett intelligent 
sätt att transportera monolitis-
ka stenar från “Killara” till de-
ras nuvarande läge i England.7,8 

Historikern Bill Cooper jämför-
de nyligen Killara med en mo-
dern karta över Irland och fann 
en motsvarighet med staden 
Kildare som ligger strax väster 
om Dublin. Dess gaeliska namn 
vara Chill Dara. Kungen av Wa-
les och hans folk var övertygade 
om att stenformationen hjälp-
te till med att bota sjuka, så de 
ville återuppbygga det magiska 
iriska monumentet närmare sitt 
hem.

Stenarnas ursprung
Alla är överens om att stenar-
na i Stonehenge hade fraktats 
dit från platser långt därifrån. 
Enligt The Chronicle, hade jät-
temänniskor, som ursprungli-
gen bebodde Irland tagit med 
sig stenarna från Spanien (dock 
finns en annan gammal uppgift 
om en plats långt borta i Afrika) 
och satt upp dem på en kulle i 
Killara. 

The Chronicle beskriver ock-
så hur Britanniens (ungefär da-
gens Englands) grundare Bru-
tus, av trojansk härkomst, och 
hans följe gjorde sig av med 
jättarna när han grundade den 
plats som nu har namn efter ho-
nom: Britannien.9 The Chronic-
le nämner även ett möte med en 
drake. 

Jättar och drakar
Moderna sekularister fnyser åt 
dessa uppgifter om jättarna och 
draken, och vidhåller sin åsikt 
att The Chronicle är mer fantasi 

Stonehenge – 
yngre än vad man kanske tror
BRIAN THOMAS

Arkeologer har använt markpenetrerande radar och andra slags 
tekniker för att göra studier av underjordiska områden kring hela 
Stonehenge, en mystisk rund stenformation i England som sekulära 
historiker tror byggdes för tusentals år sedan. 
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än historia, men detta beror del-
vis på att de redan hånar Skrif-
ten och alla data som stöder 
den. 

The Chronicles referenser till 
jättar stöder i själva verket det 
walesiska dokumentet för dem 
som är bekanta med bibliska 
hänvisningar till jättar som lev-
de efter syndafloden, såsom 
Goliat, och med Bibelns klara 
referenser till “drakar.”10 

likt neandertalarna och hela 
nationer såsom ammoniter och 
filistéer har mänskliga varianter 
av jättar troligen utrotats.

Del av ett komplex
Arkeologiskt arbete under sena-
re tid ger vid handen att Stone-
henge troligen var en del av 
ett mycket större komplex än 
man hittills trott. Arbetare vid 
”Stonehenge Hidden lands-
capes Project” har upptäckt 17 

tydligt urskiljbara, underjordis-
ka stenbyggen spridda över ett 
område motsvarande 1250 fot-
bollsplaner.11 

I det närbelägna Durrington 
Walls, kunde man urskilja “su-
per henge,” den kanske störs-
ta cirkelmonumentet av sten i 
världen. 

Med tanke på att Stone-
henge tidigare hade trotts vara 
en isolerad stenrundel som pla-
cerats på en ödslig slätt var det 
en liten utmaning att försöka 
matcha den med beskrivning-
en i The Chronicle. Men den ny-
funna raden med formationer 
stämmer riktigt bra med do-
kumentets beskrivning av hur 
kung Ambrosius förskönade 
området.

Med vishet och endast liten an-
strängning flyttade han [Merlin] 
stenarna till skeppen. Och på så 
sätt fördes de till Mount Ambri. 

Och till denna plats kallade Am-
brosius alla sina grevar och baro-
ner, och alla religiösa skolastiker 
i trakten, för att fråga efter deras 
råd kring hur han skulle kunna 
försköna platsen och utsmycka 
den….Och efter att ha förberett 
allt, befallde Ambrosius Merlin att 
placera stenarna så som de hade 
varit i Killara. Och detta gjorde 
han, och alla var överens om att 
vishet är bättre än styrka.5

När blev det uppfört?
När blev detta monument då 
uppfört? De måste ha byggt 
Stonehenge efter Noas flod, 
därför att enligt Skriften förstör-
des jordens yta av floden, vilken 
innebar krafter som skulle vara 
förödande till och med för mas-
siva stenmonument.12 

Historikern Manley Pope 
översatte The Chronicle på 
1800-talet och fastställde 

Stonehenge 
idag. (Foto: 
Pixabay)

Rekonstruktion 
av Stonehenge i 
Maryhill, Wash-
ington. (Foto: 
Pixabay)
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många datum i enlighet med 
kungars regeringstider, varvid 
han började med Brutus 1074 
f.Kr. och slutade med Cadwa-
ladr 660 e.Kr. 

Bill Cooper använde lite 
senare historiska källor både 
inom och utom The Chronic-
le för att komma fram till 1104 
f.Kr. för Brutus och 633 e.Kr. för 
Cadwaladr, och justerade dess-
utom datumen för de många 
kungarna däremellan, däribland 
Ambrosius barnbarn Arthur.3 
Datum som dessa hjälper oss 
att placera in kung Ambrosius 
på tidsaxeln och därmed ock-
så upprättandet av själva Stone-
henge.

The Chronicle berättar: 
“Och under denna tid visade sig 
en stjärna av förunderlig storlek 
för Uther, en stjärna som bara 
hade en enda svans.”13 

Pope skrev: 
“I katalogen över kometer som 
utgivits av Shelburne, i slutet av 
hans verk om Manilius, fanns en 
komet beskriven…504 e.Kr, krönt 
med en drake, [och] som troligen 
är densamma som sades ha blivit 
observerad av Uther.”14,15

Romersk ledtråd
En sista ledtråd bekräftar denna 
tidpunkt. romarna är kända för 
att ha ockuperat Britannien från 
43 till 410 e.Kr. under denna 
tid gav de de flesta av Englands 
stenstoder, antika slott och reli-
giösa platser nya namn, inklusi-
ve Old Sarum, beläget cirka en 
mil från Stonehenge. romarna 
latiniserade Old Sarum till Sor-
viodunum. 

Men de ändrade inte namn 
på Stonehenge eller byggde nå-
gon romersk helgedom där som 
de gjorde på andra viktiga orter. 
Varför har vi romerska namn 
på så många monument men 
inte på Englands mest beröm-
da? Jo, enligt datum som häm-
tats ur historiska källor uppför-
des Stonehenge nästan ett sekel 

efter att romarna hade lämnat 
England.

Större gissning
Sekulära vetenskapsmän har 
alltså gissat att Stonehenge 
kan ha upprättats mellan 3000 
och 2000 f.Kr., men detta lig-
ger bara i linje med en förutbe-
stämd evolutionär tidsskala. De 
framhåller att Stonehenge är ett 
“förhistoriskt” monument, d.v.s. 
att det byggdes före all historie-
skrivning. 

Men om The Chronicle – som 
ju är skriven historia – beskriver 
Stonehenge, då är deras “för-
historiska “gissning lika felaktig 
som deras evolutionära påstå-
enden om åldrar. 

Stöd av skriftliga källor
Ett datum kring 504 e.Kr. för 
uppförandet av Stonehenge är 
mycket senare än 2500 f.Kr., 
men det stöds av historieskriv-
ningen. Genom att ignorera se-
kularisternas förutfattade och 
ensidiga förkastande av Bibeln 
och andra dokument som be-
kräftar Bibeln finner vi att anti-
ka dokument, modern arkeolo-
gi och historieskrivningen i För-
sta Mosebok stämmer mycket 
bra med varandra.

Artikeln är tidigare publicerad i Acts & 
Facts. 2014 (12) och översatt av Nina 

Henricsson. Kan laddas ner från icr.org
Noter
1. Så tidigt som 1135 skrev greven av 

Huntingdon om Stonehenge, “Ingen 
har kunnat fastställa med vilka 
mekanismer så enorma stenblock 
har blivit uppförda, och inte heller i 
vilket syfte platsen har formgivits.” 
Forester, T., övers. 1853. The Ch-
ronicle of Henry of Huntingdon. Lon-
don: Henry G. Bohn, 7. Huntingdon 
kan inte ha känt till The Chronicle of 
the Early Britons, vilket kan förstås 
av dess utelämnande från hans 
källor som återfinns på hans sida i 
Wikipedia.

2. För exempel på detta cirkelresone-
mang, se Hebert, J. 2014. The Ice 
Age and the Flood: Does the Ice 
Age Really Show Millions of Years? 
Dallas, TX: Institute for Creation 
Research.

3. Cooper, B. 1995. After the Flood. 
Chichester, UK: New Wine Press.

4. Detta dokument tar upp britternas 
historia, en gammalt keltiskt folk, 
som börjar cirka tusen år innan ro-

marna kom till England. Bill Cooper 
överesatte en walesisk kopia från 
1400-talet av originalet från 1100-ta-
let. Se Cooper, W. R., övers. 2002. 
The Chronicle of the Early Britons. 
En översättning med kommentar av 
Jesus College MS LXI. Publicerad 
på www.annomundi.com/history/
chronicle_of_the_early_britons.htm.

5. Ibid, 43.
6. Walesarna kallar sig själva för 

Cymru (“goom ree” med rullande 
“r”) efter sin stamfader Gomer, en 
av Noas sonsöner, 1 Mos 10:2.

7. Den medeltida franske författaren 
Chrétien de Troyes återberättade 
historien om kung Arthur och lade 
till Lancelot och en helig graal till sin 
version. Därmed startade han en 
industri med berättelser om Arthur 
som fortsätter än i dag. Dessa 
många berättelser skymmer den 
historiska verkligheten och de verk-
liga personer som de löst grundar 
sig på.

8. Bland moderna exempel på 
lågteknologisk monolittransport 
finns Wally Wallingtons sandbal-
last- och hävstångstekniker som 
han använde för att bygga en 
kopia av Stonehenge vid sitt hem 
i Flint, Michigan; en nyligen gjord 
studie i Proceedings of the National 
Academy of Sciences som visar att 
en artificiell isväg gör det sju gånger 
lättare att dra med sig stenblock, 
samt en rapport i Journal of Archa-
eological Science vilken beskriver 
hur 18 personer flyttade ett 4,4 ton 
tungt stenblock genom att låta det 
”vandra” med hjälp av tre rep.

9. Brutus’ medarbetare Corineus, 
efter vilken Cornwall fick sitt namn, 
dödade en jätte som troligen hette 
Gawr Madoc (“Jätten Madoc” på 
walesiska) i en man-mot-man-strid 
genom att kasta honom över ett 
räcke ner i havet vid Plymouth Ho i 
Devon. Se The Chronicle, 10.

10. Thomas, B. 2013. Dinosaurs and 
the Bible. Dallas, TX: Institute for 
Creation Research.

11. Kaplan, S. Envisioning an even 
bigger Stonehenge: New maps 
reveal 17 previously unknown 
structures at the site of the British 
monument. The Washington Post. 
Publicerad på washingtonpost.
com den 12 september 2014, fanns 
tillgängligt 28 januari 2016. http://
alturl.com/okbpu 

12. Morris, J. D. 2012, The Global 
Flood. Dallas, TX: Institute for Cre-
ation Research.

13. The Chronicle, 131.
14. Pope, M. 1862. A History of the 

Kings of Ancient Britain, from Brutus 
to Cadwaldr. London: Simpkin, 
Marshall, and Co., 206.

15. Många hänvisningar i denna 
artikel finns tillgängliga gratis på In-
ternet, inklusive den bok som Pope 
refererade: Sherburne, E. 1675. 
The Sphere of Marcus Manilius. 
London: Nathaniel Brooke, 198.

Brian Thomas, 
M.S., är veten-
skaplig skribent 
vid Institute for 
Creation Re-
search, icr.org
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I Kinas kritalager har pala-
eontologerna hittat en så 

kallad spökskräcka, tillika 
med en fossil växt. Den fossi-
la växten är en forntida släk-
ting till Ginkgo biloba, och är 
enligt forskarna förmodligen 
den växt som insekten här-
mat och kamouflerat sig som. 
De båda fossilen har hittats 
inom samma område.1-3

Vandrande blad och 
pinnar
Enligt evolutionsteorin och den 
geologiska tidsskalan är de kine-
siska fossilen daterade till 126 mil-
joner år. Det är den äldsta datering 
som gjorts på en spökskräcka, en 
insektsgrupp närmare känd som 
vandrande pinnar och vandrande 
blad. Den äldsta dateringen hitin-
tills på dessa insekter är på 47 mil-
joner år. Den gjordes för några år 
sedan på ett “vandrande blad” från 
tyska Messel, en plats där man 
gjort många överraskande och in-
tressanta fynd. Trots den höga da-
teringsåldern hade insekten sam-
ma bladlika utseende som de nu-
tida av samma slag. 4

Dagens vandrande blad och an-
dra arter inom samma insektsord-
ning lever alla i tropiska och sub-
tropiska områden. Spridningen var 
således större i det förgångna, och 
såväl det tyska, som det kinesiska 
klimatet annorlunda jämfört med 
idag. Men såväl utseendet som be-
teendet att härma olika slags växter 
för att kamouflera sig har insekter-
na burit med sig genom tiden, och 
är detsamma nu som då. 

Sen – när man ser foton på fos-
silen (finns fina bilder i länkarna 
nedan) kan man inte annat än för-
undras i vilket välbevarat skick de 
är. En liten smal insekt, med sköra 
vingar, som gjort så tydligt avtryck 
i kritalagren. Och än en gång tän-
ker man, så väldigt fort det måste 
gått då den begravdes under sedi-
mentmassorna. 

Stritar
En annan lite rolig ordning i in-
sektsvärlden är stritar. Som en 
slags gräshoppa eller syrsa, skul-
le man kunna säga – en ganska li-
ten sådan! Fast de sistnämna till-
hör hopprätvingar5 och stritarna 
halvvingar.6 Skillnaden häremellan 
överlåter jag åt läsaren själv att för-
djupa sig i. 

Hur som helst, så visar ett fos-
sil från kinesiska juralager att forn-
tida spottstritar parade sig på sam-
ma sätt som de nutida. Enligt evo-
lutionsteorin och den geologiska 
tidsskalan är lagren där de fossila 
insekterna hittats daterade till 165 
miljoner år.7-10

Ibland hittas intressanta fos-
sil likt detta av en slump, vilket det 
knappast kan kallas i detta fallet. 
Nej, den forskare som hittat fos-
silen (Chungkun Shih), har un-
der flera års tid letat metodiskt ef-
ter om några insekter bevarats som 
fossil under parningsakten. Efter 
att ha sökt igenom otroliga mäng-
der av fossil, kan vi bara ana oss till 
hans glädje då han äntligen fann 
vad han sökte.  “Skam den som ger 
sig” brukar man säga, vilket passar 
mer än väl i det här fallet. 

Likt de nutida 
Nutida spottstritar är indelade i 
minst 2400 kända arter, varav 10 
arter i Sverige. De svenska arterna 
har en kroppslängd på mellan 3,5 
till 11 millimeter. Stritarna är dock 
större i tropikerna där de flesta ar-
ter finns. Det nypupptäckta fossilet 
är 15 mm långt. Som nymfer lever 
spottstritarna inuti ett skyddande 
skumhölje. Det är dessa som vi här 
i  Sverige ser på växtstjälkar under 

våren och sommaren, därav nam-
net spottstrit.

På engelska kallas de bland an-
nat för “froghoppers” (grodhop-
pare). Också ett passande namn 
på de vuxna insekterna, då de kan 
hoppa så långt som upp till 70 cm, 
från den ena växten till den andra. 
runt 100 gånger sin egen längd 
och med en accelerationshastig-
het på 4000 meter per sekund i 
kvadrat. 

De övriga stritarna i insekts-
gruppen benämns på svenska 
lyktstritar, kilstritar, sporrstri-
tar, spottstritar, puckelstritar och 
dvärgstritar. Även cikador eller 
sångstritar räknas hit, vilka gjort 
sig mest kända för sitt starka läte, 
som tillhör de starkaste ljud som 
frambringas av insekter. Alla stri-
tar har dock ljudalstrande organ 
på bakkroppen. 
Som brukligt är inom vetenska-
pen, särskilt om dateringen är 
hög,  har det nya fyndet fått 
ett nytt artnamn – Anthoscy-
tina perpetua. 

Spökskräckor och stritar från Dino-tid
GUNNEL MOLéN

Källor:
1. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0091290
2. http://phys.org/news/2014-03-fossils-earliest-insect-mimic.html
3. http://www.newscientist.com/article/dn25255-the-stripy-stick-insect-that-walked-with-dinosaurs.html#.

UyqhVoV7QSU
4. http://www.pnas.org/content/104/2/565.full
5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hoppr%C3%A4tvingar
6. http://sv.wikipedia.org/wiki/Halvvingar
7. http://news.sciencemag.org/evolution/2013/11/scienceshot-insect-sex-oldest-record
8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0078188
9. http://www.newscientist.com/article/dn24538-oldest-sex-fossil-shows-bugs-did-it-missionary-style.html#.

Uns-6uJljF8
10. http://phys.org/news/2013-11-earliest-copulating-insects.html – http://sv.wikipedia.org/wiki/Spottstritar
11. https://sv.wikipedia.org/wiki/Spottstritar

Att det var just en 
spottstrit som hit-
tats i de kinesiska 
juralagren är 
väl inte alldeles 
klarlagt. Men en 
strit var det under 
alla händelser, 
mycket lik de 
nutida. (Nutida 
spottstrit. (Foto: 
Mathias Krumb-
holz Wikipedia)

Gunnel Molén 
har studerat 
geovetenskap. 
Hon arbetar med 
Mats Molén på 
skapelsecentret i 
Umeå.
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Kortnytt
GUNNEL MOLéN

BETrÄFFANDE ålDErSDATErINGAr skriver vi ofta “enlig evolu-
tionsteorin och den geologiska tidsskalan”, för att visa att vi håller dem för 
otillförlitliga. För sammanhangets skull sätter vi ändå ut dem. Flera bra ar-
tiklar om osäkra dateringsmetoder finns i följande länkar –  
http://creation.com/ (sök på “dating methods”).
http://www.matsmolen.se/index.php?sida=6 (en bit ner på sidan)
samt Molén “Vårt ursprung” 2000 kap 3 sid 101-126.

GAMLA PERSIKOR FRÅN 
KINA
I Kina har åtta fossila persikor kom-
mit i dagen. Nåja, persikokärnor, 

som trots en daterad ålder på 2,6 
miljoner år visat sig vara nästan 
identiska med dito nutida. Fossi-
len upptäcktes under ett vägbygge 

i sydvästra Kina, i närheten av den 
professors hem som varit ledare i 
för den forskargrupp som nu publi-
cerat fynden.  

I Bibelns första boks första ka-
pitel kan vi läsa; “Gud sade: ”Jor-
den skall frambringa grönska och 
fröbärande örter. Fruktträd, som 
efter sina slag bär frukt med frö i 
sig, skall växa upp på jorden.” Och 
det skedde så. Jorden frambringade 
grönska, fröbärande örter efter sina 
slag och träd som efter sina slag bär 
frukt med frö i sig. Och Gud såg att 
det var gott.”

Och bland dessa fruktträd bör 
den allra första varianten av persi-
kor funnits med. En variant som av 
fossilen att döma inte har föränd-
rats nämnvärt. Vilket är intressant, 
även om man får tro på en kortare 
tidsperiod än 2,6 miljoner år. 
källor:
http://news.sciencemag.org/sif-

ter/2015/12/china-had-peaches-befo-
re-it-had-humans

http://phys.org/news/2015-12-paleo-
peachfirst-fossil-peaches-southwest.
html

http://www.nature.com/articles/
srep16794

TURBULENS BÄST FÖR 
FJÄRIL
Gammaflyet – Autographa gamma 
– är en fjäril i familjen nattflyn, med 
ett vingspann på mellan 35 och 50 
millimeter. Den finns över nästan 
hela världen, men överlever inte 
vintrarna i alltför svalt klimat. Sitt 
svenska namn har den fått av den 
silvervita teckningen, mitt på ving-
en, som liknar den grekiska boksta-
ven gamma, γ. 

Fjärilen flyttar mellan Europa 
och Afrika med hjälp av turbulen-
sen i luftströmmarna. Man kunde 

Fossila persi-
kokärnor har 
visat sig vara lika 
de nutida.  (Foto; 
Pixabay)

Familjenamnet 
till trots flyger full-
vuxna gammafly 
även på dagarna. 
De livnär sig på  
på nektar från 
olika blommor. 
När de flyttar 
långa sträckor 
tar de hjälp av 
turbulensen i 
luftströmmarna. 
Gammaflyet är 
ännu ett vittnes-
börd om Skapa-
rens fulländade 
design hos en av 
jordens mindre 
arter. (Foto: Sigrid 
Sundin-Lund-
qvist.)
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kanske annars lätt tro att den kun-
de blåsa fjärilarna ur kurs, men is-
tället justerar de sin bana med hjälp 
av just turbulensen. 

Det är en grupp biologer, från 
bland annat universitet i lund, som 
med hjälp av radiovågor studerat 
hur den här fjärilsarten beter sig i 
vinden. Kanske kan man förmoda 
att det fungerar på samma sätt för 
andra små nattflyn, och även andra 
fjärilsarter? 

Fåglar däremot verkar använda 
sig av landmärken för att se hur de 
förflyttas av vinden.
källor:
http://phys.org/news/2015-08-nocturnal-

compass-guided-insects-turbulence.
html

http://www.sciencemag.org/
news/2008/04/need-directions-ask-
moth

HUMLOR  FLYGER
Att humlor inte borde kunna flyga 
är en långlivad myt. De är istället väl 
designade att kunna göra det. Hum-

lans vinge liknar mer ett helikop-
terblad, än en flygplansvinge. Dess  
form och rörelsemönster skapar en 
luftvirvel precis ovanför vingen och 
ger upphov till ökad lyftkraft. 

Myten om att humlorna inte 
borde kunna flyga är ganska gam-
mal. Den uppstod redan på  
1930-talet när en berömd aerody-
namiker och föreläsare vid namn 

John McMasters  återberättade en 
anekdot om en annan aerodyna-
miker. Den sistnämnda hade vid en 
middagsbjudning gjort några unge-
färliga beräkningar, och konstaterat 
att enligt hans ekvationer så kunde 
humlor inte flyga.

Och säkerligen talade dessa 
forskare i god tro utifrån vad dåti-
dens aerodynamiker kände till. I 
form av aerodynamikens grundla-
gar, så borde inte en humla kunna 
skapa tillräckligt med lyftkraft på 
grund av sina relativt små vingar, 
låga flyghastighet och tyngd. Men 
det är dock inget bevis på att de inte 
kan flyga, snarare ett bevis på att 
humlor inte kan glidflyga.

Vilket de ju knappast behöver 
eftersom de flyger så bra! Det är 
helt olika mekanismer som gäller 
för glidflygning och regelrätt flyg-
förmåga.

Så utifrån vad forskningen kän-
ner till idag är att humlor borde 
kunna flyga –  riktigt bra dessutom! 
Vilket vi till vår glädje kan konsta-
tera varje sommar att de också gör! 
källor: 
https://en.wikipedia.org/wiki/

Bumblebee#cite_note-105
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor
http://www.nyteknik.se/nyheter/

innovation/forskning_utveckling/ar-
ticle270803.ece

HUNDRATALS SKOTSKA 
DINO-FOTSPÅR
På Isle of Skye, i nordvästra Skott-
land, har forskarna hittat fle-
ra hundra fotspår från dinosau-
rier. Enligt forskarna har fotspåren 

Att humlor inte 
borde kunna 
flyga är en lång-
livad myt. De är 
istället väl desig-
nade att kunna 
göra det. (Foto: 
Gunnel Molén)

Fotavtryck av såväl dinosaurier som från 
många andra djur och fåglar har det hit-
tats rikligt av över hela jorden. En gigantisk 
översvämningskatastrof som Noas flod är 
en trovärdig förklaring till hur de bildats. 
(Foto: Annick Monnier- Wikipedia.)
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gjorts av sauropoder, dit de största 
dinosaurierna man känner tillhör-
de. Och stora bör de djur som gjort 
avtrycken ha varit, då de största av-
trycken mäter ca 70 cm i diameter. 

Fynden av fotspåren hittades 
i en lagun längs med havet på ön. 
Forskarna tyder detta som att sau-
ropoder även trivdes i en miljö lik 
den där fotspåren återfunnits och 
inte enbart uppe på land. Men för 
att något så flyktigt som fotspår ska 
kunna bevaras bör något ha hänt 
som snabbt begravde fotspåren un-
der mängder med sediment. Kan-
ske en katastrof med så stora di-
mensioner att den plats där de nu 
fossila fotavtrycken hittats inte såg 
ut på samma sätt den gång de bil-
dades. Även några andra fotavtryck, 
möjligen från Iguanodon (en typ av 
anknäbbsdinosaurier) har hittats 
på platsen.

De forskare som gjorde upp-
täckten befann sig i själva verket på 
ön för att söka efter fossil från fisk-
tänder och krokodilben och gjorde 
upptäckten en gång då de sent på 
dagen var på väg tillbaka till bilen. 
källor:
https://www.newscientist.com/article/

dn28581-hundreds-of-giant-dinosaur-
footprints-found-in-scottish-lagoon/

http://phys.org/news/2015-12-fossil-dino-
saur-tracks-insight-prehistoric.html

FOSSILT  FOSTER  
Fossilgraven i tyska Messel, där 
man hittat så många intressanta fos-
sil, fortsätter att ge upphov till nya 
forskningsstudier. Denna gång be-
står studiet av en fossil häst, med 
ett tämligen fullgånget foster. 

Fostret är välbevarat, med så 
gott som alla ben förutom skallen 
intakta. Även mjukdelar från mo-
derkakan och livmodern finns be-

varade. Forskarna bedömer att sto-
et dött ganska nära födseln, men 
man tror inte att just den varit 
dödsorsaken.  

Alltsedan det första fossilfyn-
det (en krokodil) gjordes i Messel 
i en nu nedlagd gruva år 1875  har 
man här hittat en mängd fossil. Det 
rör sig om vitt skilda arter av dägg-
djur, reptiler, fåglar, fiskar, insekter 
och växter. Många av fossilen re-
presenterar arter som idag lever i 
andra delar av världen och i ett an-
nat klimat än dagens Tyskland, som 
tropiska och subtropiska områden. 
utgrävningar pågår fortfarande och 
rikliga mängder av fossil hittas kon-
tinuerligt. 
källor:
http://phys.org/news/2015-10-million-

year-old-horse-like-fetus-germany.html
http://phys.org/news/2014-11-exquisite-

ancient-horse-fossil-uterus.html
http://journals.plos.org/plosone/

article?id=10.1371/journal.
pone.0137985

PYRAMIDERNAS GÅTA LÖST?
Kan fuktig sand förklara hur egyp-
tierna lyckades flytta tunga sten-
block när de byggde pyramider-
na? Förklaringsmodellen har lagts 
fram i en studie av en grupp hol-
ländska forskare. Genom att blöta 
sanden under slädar och stenblock, 
uppskattar forskarna att man lyck-
ades utföra arbetet smidigare och 
med betydligt färre arbetare. Och 
då kunde det röra sig om stenblock 

upp till 2,5 ton!
Enligt studien minskar friktio-

nen mot marken med upp till 50 
procent om sanden blöts med la-
gom mycket vatten. Just lagom 
mycket vatten är viktigt, då kapil-
lärkrafter då binder samman sand-
kornen. Forskarna för även fram 
tanken att tekniken finns dokumen-
terad på en 4000 år gammal vägg-
målning, där man kan se hur en ar-
betare häller vatten framför en släde 
som transporterar en staty. Motivet 
har tidigare tolkats som någon sorts 
rit, men kanske avbildar det istället 
ett på den tiden vanligt arbetssätt? 

De holländska forskarnas hy-
potes är knappast den första förkla-
ringen till pyramidernas gåta, och 
lär inte heller vara den sista. Och 
kanske finns det inte bara ett svar 
på hur man lyckades skapa dessa 
mäktiga byggnadsverk. Kanske att 
flera metoder samverkade, eller att 
man använde olika metoder vid oli-
ka tider. Det man kan konstatera är 
att de forntida egypternas ingen-
jörskonst inte låg våra dagars efter 
– kanske låg den till och med före?    
källor:
http://news.sciencemag.org/phy-

sics/2014/05/scienceshot-ancient-
painting-reveals-how-egyptians-lug-
ged-statues-across-desert

http://journals.aps.org/prl/abst-
ract/10.1103/PhysRevLett.112.175502

Även om hästar 
finns i en mängd 
olika varianter i 
såväl nutid som 
forntid, så visar 
fossilen att en 
häst alltid har 
varit en häst. Här 
ett föl som nyss 
varit ett foster. 
(Foto: Pixabay)

Det forntida Egyptens mäktiga byggnadsverk är fortfarande något av en gåta. Nu 
tror sig några holländska forskare kommit en bit av sanningen på spåren. (Foto: 
Pixabay.)
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155 kr: Betala din 
prenumeration
Ta ett inbetalningskort eller betala via internet. Kontrollera 
NAMN OCH ADRESS. Betala 155 kr till Genesis på pg 
295588-8. (Studenter o pensionärer 115 kr)

Hur vet du att du betalt din 
prenumeration?
Längst upp på din adress på sista sidan står det tecken 
som visar om du är prenumerant eller  medlem och för 
vilket år du betalt. Första tecknet visar om du är t.ex. P för 
prenumerant eller M för medlem. Siffrorna visar för vilket år 
du har betalat prenumerationen och ev medlemskap.
P 12 N visar att du har betalat pren. för 2012 och inte är 
medlem. M 13 12 visar att Du har betalat pren för 2013 
men medlemskap 2012
P 11 N visar att du betalat pren till och med 2011

Prenumerationsärenden 
Har du prenumerationsfrågor kan du ringa Pär Andersson 
0247-40609 på kvällstid (20-22).

Prenumeration till utlandet
Tillägg för porto: 
Utanför Norden = 130 kr.      Pgnr: 295588-8 (Sverige)

Prenumeration och 
beställningar till Finland
Banken i Finland ger oss inte din adress och dina med-
delanden från inbetalningskort, t ex vad du beställt. Endast 
ditt namn och hur mycket du betalt till oss får vi veta.
Därför måste du samtidigt med din inbetalning skicka ett 
brev till Genesis, c/o Pär Andersson, Sunknäsv. 26, 79340 
Insjön, Sverige. 
Eller e-post: prenumeration@genesis.nu
Meddela: 
1. Namn och adress 
2. Vad du beställt 
3. Summan och datum för inbetalningen.

Danmark, Finland och Norge: 
Postgiro och pris
Inga besvär med växlingsavgifter o dyl, enkelt att prenume-
rera! Prenumerationsavgiften i respektive lands valuta:
Danmark: 190 kr (140 kr för studerande). Internetbank - 
IBAN: SE1895000099602602955888. 
BIC: NDEASESS.
Finland: 21 euro (17 euro för studerande). Internetbank–
IBAN: SE1895000099602602955888. 
BIC: NDEASESS.
Norge: 190 kr (140 kr för studerande). 
Norskt postgiro: 7877.08.1 8744
OBS!!! Vid beställning av böcker, gamla nummer av Ge-
nesis el dyl över postgiro i Danmark, Finland eller Norge: 
Räkna ut det ungefärliga priset i svenska kronor och lägg 
till 3 euro/30 kronor. Vi får nämligen betala en hög avgift 
(60 kr) per överföring när vi får pengarna till svenskt post-
giro!

Adressändringar
görs till tel 0247-40609 (kvällstid 20-22)
Pär Andersson, Sunknäsv 26, 793 40 INSJÖN 
prenumeration@genesis.nu

130 kr: Medlemskap i föreningen
Vill man ytterligare stödja verksamheten kan man, förutom att 
bara prenumerera, bli medlem i Föreningen Genesis. Medlems-
avgiften är 130 kr per år (studerande: 65 kr). Begär föreningens 
stadgar!

30 kr/st: Köp fler nummer 
av Genesis
Lägg till porto + exp.avg: 
1 tidning = 25 kr. (Betala in 30+25=55kr) 
2 tidningar = 15 kr.  (Betala 30+15+30+15=90kr)
3 tidningar = 15 kr (Blir dyrare än att köpa  4  st)
4 eller fler = portofritt.  (Betala 120 kr för 4  st, 150 för 5, etc)
Betala in på vårt pg 29 55 88-8 (till Genesis) och ange din be-
ställning på talongen.
Det mesta av arbetet på tidningen sköts ideellt. När du gör en 
efterbeställning av äldre nummer av Genesis räkna med att 
det kan ta några veckor. Vi försöker se till att ingen skall vänta 
längre än 4 veckor. Undrar du över din beställning? Ring eller 
maila Bertil Hoffman 0220-40508, bertil.hoffman@gmail.com

1988:  nr 1
1991:  nr 1,2,4 
1992:  nr 2 
1993:  nr 3,4 
1994:  nr 1-4 
1995:  nr 2-4 
1996:  nr 1-4 
1997:  nr 2-4 
1998:  nr 2-4

1999:  nr 1-4 
2000:  nr 3,4 
2001:  nr 1-4 
2002:  nr 2,3 
2003:  nr 1-4 
2004:  nr 1-4 
2005:  nr 1,2,4 
2006:  nr 2-4 
2007:  nr 1-4

Annonspriser
1/1 sida = 2200 kr 
1/2 sida = 1100 kr 
1/4 sida = 650 kr 
1/8 sida = 350 kr 
1/16 sida = 250 kr 
1/32 sida = 200 kr 
mini = 150 kr

Om du sätter in en annons i Gene-
sis kommer den inte bara att vara 
aktuell just för tillfället utan under 
flera års tid! Ring till vår redaktör 
i Hallsberg och beställ plats! Erik 
Österlund, tel 0582/16575. Adress: 
Bäckaskog 663, 69492 Hallsberg. 
E-post: redaktion@genesis.nu

Extrapris!! 
Beställ extra ex av nr 1-16, inkl porto
1 ex - 35 kr 
2 ex - 55 kr 
3 ex - 80 kr 
4 ex - 90 kr 
5 ex -100kr 
9 ex -130kr

Sätt in aktuell summa på pg 
295588-8. Mottagare Genesis. 
Ange vad det är du beställer. 
Glöm inte namn och adress!

Stoppdatum 
för artiklar
Stoppdatum för artiklar i 
GENESIS: 
Nr 2 2016, 1 maj
Nr 3 2016  1 september
Nr 4 2016  1 november
Nr 1 2017, 1 februari

Målsättning för 
utgivningstider för 
Genesis
Nr 1 - före mars månads utgång 
Nr 2 - före juli månads utgång 
Nr 3 - före oktober månads utgång 
Nr 4 - före december månads utgång

Webbplats:
www.genesis.nu

2008: nr 1-4
2009: nr 1-4
2010: nr 1-4
2011: nr 1-4
2012: nr 1-4
2013: nr 1-4
2014: nr 1-4
2015: nr 1-4
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Posttidning B

Boka en expert
• Föredrag
• Seminarier
• Undervisning

Flera av medlemmarna i föreningen Genesis kan i mån av 
tid hålla föredrag om ursprungsfrågor i olika grupper, på 
skolor, universitet, kyrkor och olika offentliga platser. Alla 
föredragshållare anknyter till frågor som rör Bibeln och 
dess trovärdighet.

Följande personer finns till förfogande
Namn  ämne  Telefon

Vesa Annala Naturvetenskap, teologi 070-5765319
vesa.annala@telia.com  

Anders Gärdeborn  Skapelsefrågan ur ett veten- 070-9951010
gardeborn@telia.com   skapligt och bibliskt perspektiv

Lennart Ohlsson Allmänt om naturvetenskap 090-178833

Göran Schmidt Evolution, Skapelse, Intelligent Des. 0704-803840
schmidt.gbg@gmail.com 

Mats Molén Naturvetenskap/biologi/geologi 090-138466
mats.dino@gmail.com 
Följ föreläsarna här och samordna gärna, när någon är i närheten!:
http://www.genesis.nu/kurser-konferenser/kalendern/ och
http://www.matsmolen.se/index.php?sida=41
Krister Renard vistas för närvarande inte i Sverige och är därmed inte 
just nu tillgänlig som förläsare. Därför är han struken från listan.

Fallet Darwin 
Phillip Johnson
255 sidor storpocket – 150 kr
Tel 0220-40508
Credoakademin
http://webshop.genesis.nu

– är evolutionen ett faktum 
eller en obevisad hypo-
tes?

– Kan det naturliga urvalet 
verkligen åstadkomma 
storskaliga, evolutionära 
förändringar?

– Håller de vetenskapliga 
bevisen för en juridisk 
prövning?

Detta är några av de 
frågor som den ame-

rikanske juridikprofessorn 
Phillip Johnson försökte 
reda ut i den första utgåvan (1991) av denna klassiska 
bok. Tjugo år senare är hans strävan efter att följa bevi-
sen vart de än leder fortfarande lika aktuell.

De fakta och resonemang som påstås bevisa den 
darwinistiska evolutionsteorin hämtar enligt Johnson nä-
ring från en specifik tro, nämligen tron på den filosofiska 
naturalismen.

I denna 20-årsjubileumsutgåva bemöter författaren 
kritiken som riktades mot den första utgåvan. Han håller 
fast vid att naturvetenskapen har spänt vagnen 
framför hästen då man betraktar en ännu obevi-
sad hypotes som ett vetenskapligt faktum.

Vad är en vetenskaplig teori?
Information hämtad från Kemilärarnas resurscentrum (KRC))

En vetenskaplig teori utgör en väl fungerande modell, som 
förklarar ett naturfenomen. En vetenskaplig teori förkastas 

inte för att man inte ”tycker om den”, den förkastas bara på exper-
imentella grunder. Vi säger att naturvetenskaperna är empiriska, 
dvs. de måste fungera i experimentsituationer.

Vad kännetecknar en vetenskaplig teori? Hur vet vi att det 
handlar om en vetenskaplig teori? De viktigaste kriterierna är att 
den är

1) falsifierbar. Dvs. det skall gå att hitta på experiment, 
som motbevisar teorin, om den är felaktig.

2) prediktiv, dvs. resultat går att förutsäga, vilket kallas 
prediktion Det skall det gå att göra förutsägelser om 
framtiden utgående från den.

Ibland kan det vara svårt att skilja en vetenskaplig teori från 
en pseudoteori. Då finns det några saker saker som det är värt att 
se upp med:

(1) Auktoritetstro
(2) Bristande upprepbarhet
(3) Handplockade exempel
(4) Avfärdande av motsägande fakta
(5) Icke falsifierbara teorier
(6) Bristande förklaringsvärde
(7) Ad hoc-hypoteser – skräddarsy hypotesen för att 
förklara ett speciellt fenomen
En reflektion av Genesis redaktion:

Är evolutionsteorin verkligen en naturvetenskaplig teori?


