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Jubileum för Darwins teorier 
  

 

I år uppmärksammas Charles Darwin, det är ju 150 år sedan hans ”Om arternas uppkomst” gavs 
ut. Trots 150 års indoktrinering i hans lära har människor svårt att tro på den . 

Enligt en undersökning som publicerades i Aftonbladet den 12 februari i år, så tror inte majoriteten på 
evolutionsteorierna. Rubriken på artikeln visar på det: 

Sex av tio i USA ratar evolutionen 

Artikeln visar att det bara är fyra av tio amerikaner som tror utvecklingsläran. Det måste bara konstateras att detta är ett 
nederlag för dem som arbetat för tron på Darwins teorier. 
I vårt förra nr presenterade vi en undersökning som den brittiska tidningen The Guardian publicerade i början av året. 
Även i England, Darwins hemland, har inte hans teorier fått fotfäste. Det visades sig att det var bara 25 % som trodde 
att evolution var det enda raka svaret på hur världen kommit till. Undersökningen visade att så många som hälften 
ifrågasatte Darwins teser. Den som tvivlar på evolutionen är verkligen ingen udda person, utan tillhör en stor skara! Det 
var inte bara artikeln i Aftonbladet, som nog fick många att tänka efter. En artikel i Expressen den 13 februari gav också 
en tankeställare Rubriken löd: 

Evolutionsteorin är ett fuskbygge 

Artikeln med denna rubrik var skriven av Sture Blomberg, narkosöverläkare och docent. Han konstaterar i artikeln att: 
”Darwin mötte redan från första början häftig kritik från vetenskapsmän i sitt land, eftersom ingen enda av de 
hundratusentals av honom förutspådda, förment livsodugliga ”övergångsformerna” kunnat återfinnas som fossiler. Trots 
att de fossila fynden sedan Darwins tid ökat hundrafaldigt, så lyser dessa ”övergångsformer” än i dag med sin frånvaro, 
generande nog. Fossilexperten Stephen Jay Gould har kallat detta ”paleontologins yrkeshemlighet” - det vill säga 
någonting man inte gärna pratar om. En rimlig förklaring är förstås att de aldrig existerat, eftersom någon evolution 
aldrig ägt rum.” 
Det finns många som inser att avsaknaden av bevis för evolutionen talar emot denna teori. Så här uttryckte sig den 
engelske vetenskapsmannen Ethridge, som i 40 år var föreståndare på Brittish Museum: ”I hela detta museum finns det 
inte den minsta sak som bevisar arternas härkomst från övergångsformer.. Utvecklingsläran är inte grundad på 
iakttagelser och fakta.” 
Det behövs inte mycket av eftertanke för att inse att om en evolution har ägt rum, skulle mellanformernas antal vara 
mycket stort, ja rimligtvis betydligt fler än alla arter som finns i världen. Detta eftersom det skulle gå åt otroligt många 
mellanformer för att få fram en ny art från en annan. Vår värld skulle även i vår tid naturligtvis formligen vimla av dessa 
mellanformer. Likaså skulle det finnas ett mycket stort antal under markytan också. Inget av detta finns. 

Rubriken i Expressen om ”fuskbygge” är ett lämpligt uttryck för evolutionsteorin. Ett fuskbygge brukar 
upptäckas och avslöjas. Vi är säkra på att detta kommer att ske. Det kommer en dag när sanningen skall bli 
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uppenbarad. Det blir sanningens stund, se dikten nedtill.  

Sanningens stund  
”Från havet vi kommit”, löd lärarens ord,  
”och via schimpanser vi sitter här nu,  
detta är vad som hänt på denna vår jord  
och inget annat än utveckling är du.”  

Med ord om utveckling från en cell,  
som blivit vad jag en gång ej var,  
jag tänkte ej bedja någon bön i kväll  
för ingen det finnes som giver mig svar.  

På detta sätt mången har berövats sin tro  
och har blivit en vilsen i tomhetens land,  
för man ju låtit det falska utsäde gro  
som förnekar Guds mäktiga skaparehand.  

Men en dag är de falska ridåerna borta  
då visas vad människan hade för grund,  
då skall förnekarna komma till korta  
ja, då har den kommit - sanningens stund 
  

Holger Nilsson 

 

Publiceringsdatum: 2009-05-15 
Författare: Holger Nilsson Tipsa en vän  Skriv ut 

Direktlänk till denna artikel: http://www.flammor.com/artiklar/artikel087.asp 
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Evolutionsteorier - Holger Nilsson 

Publicerad maj 2005 
 
Förförelser är något som Bibeln säger skall komma i den yttersta tiden. Efter det att 
människan genom historien funnit det naturligt att en skapare ligger bakom den 
fantastisk fungerande skapelse som vi kan se i vår värld, så har det sedan drygt ett 
århundrade uppkommit försök att ge en annan förklaring till skapelse. Vi tänker på 
de så kallade evolutionsteorierna.  
  
Det finns knappast inget som orsakar så stor reaktion om man påpekar att detta bara är 
teorier, som man aldrig lyckats bevisa och heller aldrig kommer att kunna göra. Folk 
skakas då om i sin uppfattning och konfronteras med att alternativet är att det skulle finnas 
en Gud. Trots mångårig propaganda och undervisning om Darwins utvecklingsteorier, så 
är det många som inte låter sig övertygas. Den självständigt tänkande människan inser att 
det är långsökt att tro att en blind utveckling skulle nå fram till den perfekta funktion som 
både människor och djurs liv  
är vittne om. En undersökning visar att amerikanarna tror att Gud är skaparen. 44 % tror 
direkt på Bibelns skapelseberättelse. 40 % tror att Gud skapade världen, men under 
millioner år. Endast 1O % tror på Darwins utvecklingsteorier. Det finns numera en ökande 
kritik av evolutionsläran, även från ledande forskare. 
  

  
Detta kan vara en signal om att det går mot det som journalisten och filosofen Malcom 
Muggeridge sagt: 
"Personligen är jag övertygad om att evolutionsteorin kommer att framstå som ett av de 
stora skämten i framtidens historieböcker, särskilt med tanke på vilken stor omfattning 
dess tillämpning haft. Våra kommande släkten måste förundra sig över att en så klen och 
tvivelaktig hypotes kunde accepteras med en så otrolig godtrogenhet." 
  

Malcom Muggeridge  
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En av de största intelligenser som världen har haft var Albert Einstein. Einstein blev 
övertygad om en personlig Gud genom att upptäcka universums suveräna men dolda 
lagar. I Einsteins biografi kan man läsa följande yttrande av honom: "Den människa som 
ser skapelsens (naturens) perfektion och ändå förnekar Gud är en dåre."  

Einstein betraktas som ett av de största genier som trampat på denna jord. Vi som har 
betydligt mindre intelligens än han, borde kunna reflektera över vad han kommit fram till.  

Den som vill läsa mer om hur orimlig och ovetenskaplig evolutionsteorin är kan 
exempelvis köpa eller via bibliotek låna Mats Moléns bok Vårt ursprung. Molén är 
ämneslärare i biologi och fil kand. Han var som han skriver ”en helhjärtad evolutionist”, 
men vidare påpekar han att det inte var ”någon bibelsyn som fick mig att byta åsikt, utan 
vanliga naturvetenskapliga fakta”. 

Det kan bli en spännande upptäckt också för många fler som vågar sätta sig in i denna 
fråga. 

Albert Einstein 

Tipsa en vän Skriv ut 
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Konsten att konstruera apmänniskor - Holger Nilsson  
                                                                       

Publicerad oktober 2002 
  
Konsten att  konstruera ”apmänniskor, den konsten har vi sett åtskilliga prov på alltifrån den tid då man började 
undervisa om evolution och fram till våra dagar. 
Apan är ju det djur som till synes uppvisar de största likheterna med människan. Därför har man velat mena att vår 
närmaste förfader skulle ha varit just någon slags apa. Från den skulle vi alltså ha utvecklats till människor. 
Ett sådant resonemang leder till att mellanformen måste ha funnits i denna förmodade utveckling. Problemet är bara att 
man inte funnit några sådana fynd som bevisar en sådan övergång. Man kommer heller inte att finna några, eftersom  
några sådana övergångsformer aldrig funnits. 
I många läroböcker har man trots detta fått se teckningar på olika ”apmänniskor”, om vi nu skall använda detta uttryck. 
Dessa ”apmänniskor” benämns med olika namn och verkar så förtroendeingivande. Nog är väl dessa teckningar väl 
underbyggda av fynd som man gjort? Man skulle kunna tro det. 
När man ser på underlaget för dessa ”förfäder”, blir man dock högst betänksam. Skulle man med så klent bevismaterial 
gå till en domstol för att få något fastställt, skulle man säkert bli avvisad. I det här fallet får dessa teorier gå vidare in i 
läroböckerna, för att läras ut som något man kan tro på. 
 
Låt oss bara se något på vad slags fynd som gjorts, och vad detta sedan har presenterats som: 
  
Piltdownmannen 
Piltdowmannen en bluff,  konstruerad av en människoskalle och en käke från en orangutang. 
Piltdownmannen finns ej längre kvar i läroböckerna. År 1953 avslöjades denna konstruktion som en bluff. Trots det hade 
Piltdownmannen varit ett av de mest uppmärksammade ”fynden” under många år. 
Innan avslöjandet hade det skrivits över 500 vetenskapliga artiklar och avhandlingar om den så kallade 
Piltdownmannen! Fyndet ansågs så betydelsefullt att man till och med lät resa ett minnesmonument över fyndet i 
Piltdown i England. Tankarna går till Rom 1:22: ”När de berömde sig av att vara visa, blev de dårar” 
  
Javamänniskan 
Detta är ett gammalt namn inom området för ”apmänniskor”. Det ursprungliga fyndet var inte stort, och inte särskilt 
imponerande heller, eftersom lårbenet och skalltaket låg med ca 15 meters avstånd från varandra. Några lösa tänder 
fann man också, dessa fick också ingå i det så kallade fyndet och så hade man en ny apmänniska att presentera i 
läroböckerna. 
 
Mannen som gjorde dessa ”fynd”, talade aldrig om att han också hittade två moderna människoskallar i lager som borde 
ha varit lika gamla som i de lager han gjorde de andra upptäckterna. Hade han gjort det, hade vi nog inte haft någon 
Javamänniska i läroböckerna, eftersom moderna människor levde samtidigt. 
  
Nu har emellertid Javamänniskan blivit berömd över hela världen. Mindre beröm är den ansedda anatomen Martin 
Ramström från Sverige, som efter undersökningar kom fram till att lårbenet och skalltaket hade tillhört två olika varelser. 
Skallen verkar vara från någon slags apa och lårbenet från en människa. 
  
Pekingmänniskan 
Utav de fynd som gjordes utanför Peking, kända under benämningen ”Pekingmänniskan”, kan tas ett exempel; skalle XI. 
Här borde också avståndet gjort forskarna mer försiktiga till att skapa fram nya apmänniskor. Det var ca 25 meter mellan 
en icke komplett skalle och den käke som sattes ihop med skallen. Utav dessa fynd rekonstruerades den s k ”Nellie”. 
Pekingmänniskan var förmodligen inget annat än en apa. År 1941 försvann alla original av fynden och det finns de som 
tror att detta beror på att dessa inte tål närmare granskning. 
  
Heidelbergmänniskan 
Detta fynd som går under benämningen ”Heidelbergmänniskan”, borde egentligen kallas ”Heidelbergkäken”. Fyndet 
utgörs nämligen endast av en käke. Utifrån denna har man lyckats skapa denna varelse. 
  
Ramapithecus 
Fyndet i det här fallet består av några tänder och delar av en käke. Det verkar som man just utifrån fynd av käkar och 
med fantasiens hjälp har stora förutsättningar att skapa ”apmänniskor”. Ja, i detta fallet gick det inte ens åt en hel käke 
för att man tror sig veta hur en s k ”Ramapithecus” ser ut. 
Sanningen är dock att man inte ens är överens om hur käken såg ut, eftersom fyndet bara består av delar av en käke. 
För en tid sedan fann man skelettdelar av detta fynd, dessa visade på att Ramapithecus varit en apa, förmodligen en 
orangutang. Trots detta har denna varelse efter detta, funnits kvar i en del läroböcker. 
  
Slutsats 
Det är många som genom åren låtit sig imponeras av de teckningar över den ena ”apmänniskan” efter den andra, som 
presenterats av de som företräder evolutionsläran. 
Tänk att man kunnat presentera t o m anletsdragen så i detalj, på det som man menar vara våra förfäder. Man skulle 
nästan kunna tro att dessa suttit modell framför tecknaren! När man dock ser vilket material som legat till grund för 
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dessa teckningar avtar entusiasmen högst betydligt för denna s k vetenskap. 
Bibeln lär att Gud skapade de olika djuren, inklusive apan. Han skapade också människan. De så kallade 
”apmänniskorna” får dock tillskrivas människans eget skapande.  
   

Tipsa en vän  

Klicka här för utskrift 

© www.flammor.com 
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Evolutionsläran - statistisk omöjlig - Holger Nilsson                                                                         

Publicerad oktober 2002 

Den som tror på att evolutionsläran ger en trolig förklaring på livets uppkomst och utveckling, har inte insett hur otrolig 
denna förklaringsmodell egentligen är. Man har inte insett att den strider mot statistiska beräkningar, som visar på att 
den är egentligen teoretiskt sett omöjlig. 
Vi skall här visa på detta och vad vi menar med statistiskt omöjlig. Som grund citerar vi först dr A.C. Morrisson, tidigare 
president i New Yorks Vetenskapsakademi: ”Det är möjligt matematiskt att påvisa att universum inte kunnat bli till av en 
tillfällig händelse eller ren utveckling!” 
Vi vill här ge några matematiska exempel på detta. Den mest accepterade teorin bland evolutionstroende, till en 
inledning av evolutionen, är Big Bang-teorin. Det innebär att en stor explosion ägt rum i universum, ur detta har sedan 
allt uppkommit. 

Den Engelske astronomen Fred Hoyle har myntat uttrycket Big Bang Vi skall se vad 
Hoyle anser om sannolikheten för att livet skulle ha uppkommit av sig självt. Han 
säger att det är ungefär lika sannolikt som att en tornado som sveper in i ett 
skrotupplag, skulle frambringa en Boeing 747 av material från skrotupplaget! Tro det 
den som kan! 
Fred Hoyle har också gjort en matematisk beräkning av hur stor, eller rättare sagt hur 
liten chansen är för evolution. Han kom fram till ett tal som visar på detta, där 
chansen kan beskrivas med en etta följt av 40 000 nollor! 
Vi skall också citera biologen Edvin Conklin, han säger: ”Sannolikheten att livet skulle 
ha uppstått av en slump är jämförligt med sannolikheten att ett stort 
konversationslexikon skulle uppstå genom en explosion i ett tryckeri.”   

Vi ska ta ett par exempel som talar för en skapare. Vi hämtar det ena från en artikel 
av Krister Renard i tidningen Genesis nr 4-94. Det gäller med den hastighet 
universum expanderar. Om denna skulle ändras med så lite som 1/10, upphöjt med 
55 skulle antingen all materia i universum klumpa ihop sig till en enda klump, eller så 
skulle inga galaxer, planeter eller stjärnor kunna existera alls. 

Ett annat exempel finner vi i Genesis nr 4-89. Det handlar om ögat. Där ställs frågan om hur ögat skulle ha kunnat 
uppkomma om det inte skapats. Exemplet är en bok med titel: ”Ögat motvisar tillfällighetsevolutionen.” Den är skriven av 
en västtysk biologilärare vid namn Lönning. Han skriver: 
”Människoögat består av ca 40 samverkande organ - fattas ett enda fungerar inte ögat normalt. Över 6000 gener deltog i 
dess uppbyggnad. Sannolikheten att ögat är resultatet av blinda mutationer motsvarar sannolikheten att man med en 
tärning lyckas slå 40 sexor i rad - alltså ytterst minimal.” 
Att slå 40 sexor i följd är lika med att multiplicera 6 med sig själv 40 gånger. Det innebär överfört till matematiskt uttryckt 
att det är en chans på ett tal med en 1 åtföljd av 31 nollor! 
Vi får också ett exempel på vad detta tal i praktiken innebär. Låt oss tänka att man strör ut sandkorn med 1 mm i 
diameter, så att det täcker hela jordens yta och lagret är 2 mil tjockt. 
Märker man så ett enda sandkorn och blandar allt och sedan får chansen att med förbundna ögon ta fram just detta på 
första försöket, det motsvarar sannolikheten att slå 40 sexor i följd. 
Darwin själv säger att: ”Antagandet att ögat med sin utomordentliga konstfärdiga inrättning för skärpeinställning, 
reglering av ljusinfall och utjämning av den sfäriska och kromatiska aberration skulle vara skapat vid en naturlig 
selektion tycks, det skall jag villigt medge, vara i allra högsta grad absurt!” 
Detta ord som Darwin använder angående ögat, kan också användas om att tro på evolutionsteorierna – absurt!  

Tipsa en vän  

Klicka här för utskrift 
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