Vårt ursprung?

Björkmätaren (fjärilen i England som skifta-

Om universums, jordens
och livets uppkomst samt
historia

de färg) byggde på försök där man bl a klistrade

fast fjärilar på trädstammar. De flesta forskare
har därför numera förkastat detta som ett bra
exempel på evolution.

Mellanformerna  fyrbenta fisken, ur-

fågeln m fl  är nu förkastade även av de flesta
evolutionister, bl a därför att man hittat många

Av Mats Molén

nya fossila fynd.

Snart är den efterfrågade reviderade upplagan

Nya evolutionstolkningar är att en del ske-

här!

lettstrukturer utvecklas; sedan tillbakavecklas

upplagorna  se här vad Du saknar!

nya strukturer om igen!

Du som bara har tillgång till de tre första

de till ursprunget; och sedan utvecklas samma

Boken är uppdaterad med flera hundra nya

Hästens utveckling blir allt rörigare. Man

referenser,

exempelvis

ca

110

referenser

om

biokemi i stället för ca 35 i upplaga tre (1991),

har hittat de flesta urhästar bevarade tillsammans, under större delen av deras tid i lagren

varav flera från år 2000. Du kan vara säker på

med fossil.

pen kommer med! Mycket fakta även för for-

täckt att Lucy förmodligen var en Luke (ef-

att det mesta av det allra senaste inom vetenska-

När det gäller apmänniskor har man upp-

skaren på sitt respektive område!

ter 23 års forskning...), mängder av nya forsk-

Följande är ett litet urval av det som är nytt:

in fynden i apor och människor och att det inte

ningsresultat visar än säkrare att man kan dela

Kapitel ett  tro, vetande, skapelse och
evolution
Mer fakta som visar att forskare och andra

finns apmänniskor annat än i fantasin. Exempelvis Homo erectus anses nu av många evolutionister vara Homo sapiens, dvs samma varel-

styrs av en filosofi och leds till att tolka bort

se som vi (bl a därför att en del nu levande män-

(ibland helt omedvetet, i tron att de är vetens-

Moderna genetikundersökningar visar att al-

Gud, så att forskningsresultaten styrs av detta

niskor ser likadana ut som Homo erectus!).

kapliga).

la människor kommit från ett ursprungligt par

livets uppkomst.

år sedan!

Uppdatering av forskningen om nya teorier om

av människor, och att det skedde för ca 10 000

Kapitel två  den biologiska utvecklin-

Nya valar kan inte vara mellanformer; upp

gen

till 70 % konvergens hos olika djur och väx-

Darwin blev inspirerad till sin evolutionste-

ter (borde vara nära noll, om det mesta orsakats

Darwinismen accepterades snabbt bl a där-

ganismer lever på flera kilometers djup och kan

ori av den mänskliga befolkningsökningen.

av slump och naturligt urval); nutida mikroor-

för att den engelska nationen hade dåligt samve-

därför bli miljardtals år gamla fossil om de

te för sin kolonialpolitik och hur den behandlade arbetarklassen.

Många nya exempel på mikroevolution 

förstenas.

Biokemin

visar

på

flera

grundläggande

självmotsägelser i protein- och DNA-jämförel-

visste Du t ex att när man parar två släkten av

ser, om man tolkar data utifrån evolutionsteo-

gräsänder!

där Någon satt ihop liknande molekyler och

andfåglar

34

med

varandra

kan

avkomman

bli

rin. Allt ser nu än mer ut som en livets väv,
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styrsystem

i

många

helt

olika

varelser,

med

funktioner som närmast är att likna vid hur ett
datorprogram fungerar genom att sätta på och
av olika funktioner.

Funktionen upptäckt hos fler rudimentära

organ, t ex pandans tumme och hos skräpDNA.

Kapitel tre  hur gammal är jorden?
Endast ca 0,2 % av alla dateringar med radio-

aktiva dateringsmetoder anses vara så tillförlitliga att de kan användas för att bygga upp evolutionsteorins

tidsskala!

(Det

mycket utrymme för slumpen...)
Nya

data

om

radioaktiva

blir

ganska

dateringar,

som

bygger på sammanställningar från nästan 500

artiklar publicerade sedan 1994, stödjer skapelseteorin.

Kol-14-metoden stämmer ännu bättre med

en låg ålder på jorden, om man justerar årsringar från träd så att åldrarna inte hoppar

fram och tillbaka hela tiden (de gör faktiskt

det i de justeringar som används för evolutionsteorin i dag!). Många nya dateringar med kol14-metoden på miljontals år gamla fynd ger
åldrar i storleksordningen 10 000-tals år.

Nu finns ca 45 av varandra oberoende date-

ringsmetoder som ger en låg ålder på univer-

sum, jorden, samt livet på jorden! (I 1991 års
upplaga var det bara 35, och en del av dessa 35
har dessutom fått förkastas.)

ålder
Visste Du att man måste jobba med upp till

20 okända variabler, som man kan justera lite

hur man vill, när man försöker förklara bigMer

fakta

om

bakgrundsstrålningens

ojämnhet (verkar mest vara brus i maskineriet!) och solsystemets uppbyggnad (ännu mer

fakta emot en uppkomst från ett roterande gasmoln).

Stjärnor exploderar för sällan och gasmol-

nen från explosionerna har inte spridits ut mer

än vad som skulle ha skett på ca 7000 år. Hur
kan då universum anses vara oerhört gammalt?

Nu har det hänt  artiklar i den vanliga fackvetenskapliga pressen hävdar att ljusets hastighet
kan ha avtagit, med mellan 10

10

och 10

60

gånger!

(Dvs större hastighetssänkning än vad som tidigare

föreslagits

av

skapelsetroende

grundat på direkta mätningar.)
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fler

exempel

på

fossilgravar

där

t

ex

mjukdelar hos djur förstenats nästan på nolltid (mer än 150 sådana fossilgravar i en enda
artikel som refereras).

Fler fossil som ligger miljontals år fel en-

Kapitel fyra  universums uppkomst och

bang-teorin?

Kapitel fem  jordens geologiska historia
Många

2000

forskare,

ligt evolutionsteorin. En del av de fynd som

skapelsetroende lagt fram emot evolutionsteo-

rin dock förkastade, eftersom det visat sig att
ingen gjort någon ordentlig vetenskaplig dokumentation.
Massor

av

nya

fakta

om

kontinentaldrift

och bergbildning som stödjer skapelsetron och
att det mesta av detta hände under Pelegs tid

(samtidigt som det är emot läroboksversionen
om kontinentaldrift).

Har Du hört om maskarna som kröp rakt

upp, en enda gång (och aldrig ner igen), genom
ca 10 miljoner år? (De begravdes snabbt vid

en översvämning, men kunde gräva sig uppåt...)

Alla miljöer störda under de ca 570 miljoner

år som innehåller rikliga mängder fossil. Det
ser inte ut som i nutid, med djur och växter

ordnade i olika ekologiska zoner med ett ordentligt biologiskt samspel. I stället ser fynden i

de fossilförande lagren oftast ut som spår av
djur (t ex dinosaurier) eller växter som överlevt

35

te var så mäktiga som man tidigare trott.
Kapitel sju  Bibeln tolkad i ljuset av naturvetenskapen
Bibelns värde på pi var riktigt!

Mer fakta som tyder på att landdjur från

början åt växter.

Lite kritik till nya bibelöversättningarna (i

stället för bara till 1917 års översättning).

Mängder av fynd som visar att sjukdomar

och ond bråd död var vanligt hos människor

innan skapelsen var fullbordad, enligt de bibelsyner som anammat evolutionistiska tankegån-

gar. Är sjukdomar och ond, bråd död mycket
gott, som Bibeln menar det?

Fler referenser och resultat av uträkningar

kring Noas ark, både vad gäller konstruktion
och hur det rent praktiskt var ombord på arken.

Beställ nu!!!
Vårt ursprung?, 340 sidor, 260 Sv. kr.
Vid

förhandsbetalning

från

Norge

eller

Danmark: Skickas mot 290 S.kr inklusive por-

to, i december. Rabatt vid 3 ex 5%, 5 ex 10%, 10
ex 20%.

Livets uppkomst, 64 sidor 59 S.kr plus porto.

(Denna bok är mest en kort sammanfattning

ett tag under en översvämning, eller som flutit
omkring döda på vattenytan ett tag.

I nutid kan 32 kilometer långa och 10 centi-

av Vårt ursprung?, för masspridning.)
Vid

förhandsbetalning:

Skickas

omgående

med B-post mot 65 S.kr inklusive porto. 5 ex =

meter mäktiga lager av skal av mikroorganis-

250 kr. 10 ex = 470 kr.

jontals år!

och expeditionsavgift med 10-20 kr per beställ-

mer avsättas på några dagar. Det tar inte mil-

Kapitel sex  klimatförändringar
Mer tecken på ett varmt klimat vid polerna.

efterhandsbetalning

tillkommer

porto

ning.

Betalning sker till Genesis, norskt postgiro:

Mammutarna gick norrut, mot det varmare

1 98 75 93 eller danskt postgiro: 2 92 15 61

Fler mätningar tyder på att inlandsisarna in-

(Ett alltför vanligt misstag...)

havet, innan havet frös till is.
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