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0A.Abstract 

In 1859 was published Darwins book: The Origin of Species by Means of natural Selection or the Preserva-

tion of favoured Races in the Struggle for Life. It launches a theory of how the different species started in 

the past and later changed to produce new species, all by the mechanism of natural selection. How true a 

theory is Darwins theory (according to Dawkins) and which problems does it meet? In 1974-1984 was pub-

lished Hoyles book: The Intelligent Universe. A New View of Creation and Evolution. He is a great critic of 

Darwin and tries to save the jigsaw by introducing the panspermia-theory (panspermia = seed-over-all that 

is DNA/bacteries all over the Earth/Solar System/Milky way/galaxies/Universe). Hoyles book is also a critic 

of scientific creation theories. They are deduced from the Bible + theological thinking and produce some 

scientific predictions. Hoyle sees his jigsaw-brick as a contradiction to and improvement of the scientific 

creation theories and Darwins evolution theory. In this report the 3 theories are explained, so their strong 

and weak sides are visible. They are also confronted with the scientific philosophies from Hume (empirism) 

and Popper (critical rationalism).  
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0B.Indledning 

 

Figur 1. Fred Hoyle (1915-2001). Astronom og matematiker. 

Pan-spermia betyder ”frø over alt” (Hoyle, 1984, 158.), det vil sige at der er DNA/bakterier overalt på Jord-

en, i atmosfæren og måske i Solsystemet/Mælkevejen/galakserne/Universet. Hoyle mener, at panspermia-

teorien er den puslespilbrik der mangler for at få mange af de andre brikker (for livets fortid) til at hænge 

sammen. Uden panspermia-brikken står man med et puslespilbord, hvor mange af brikkerne ikke hænger 

/kan hænge sammen. Han mener altså, at han lancerer en mere sammenhængende teori for livets fortid 

end Darwins teori om naturlig selektion, som forklaring på livets oprindelse på Jorden og dets senere udvik-

ling. Hoyle lancerede teorien i 1974, som er baseret på hans forskning i støvskyer/gasskyer i Solsystemet 

/Mælkevejen/galakserne/Universet. I 1984 udkom Hoyles bog: Det intelligente Univers. Et nyt syn på ska-

belse og evolution. 

 

Figur 2. Fred Hoyle: The intelligent universe. A New View of Creation and Evolution. 



2 
 

0C.Empirisme. Hume 

 

Figur 3. David Hume (1711- 1776).                                                                

https://da.wikipedia.org/wiki/David_Hume 

0D.Det matematiske Univers. 

Galilei fandt i 2 fysikforsøg (frit fald og pendul), at der var fin matematik bagved fysikken. Derefter antog 

han (og ligeledes Descartes), at der var fin matematik bagved al fysik og Universet. Spinoza drog deraf den 

slutning, at hele Universet (og vi med) var gennemtrængt af det højeste væsen, samt at Universet var Gud. 

Newton fandt i 1687, at Universet (Solen, planeterne, månerne, kometerne, stjernerne) blev holdt sammen 

af én universel kraft: gravitationskraften/tyngdekraften. Man kunne pådutte ham at det var ateisme, men 

det imødegik han blandt andet ved at skrive flere bibelske bøger. 

Dette er Humes univers, som efter Newton kan kaldes ”rumbillard”. 

0E.Induktiv metode. Induktionsproblemet. 

Videnskabelig viden skal forstås som udledt fra data (udledt på en induktiv måde i stedet for en deduktiv 

måde). (Chalmers, 2013, 42.), men kravet kan ikke opfyldes. Al forskning vil være deduktiv så vel som induk-

tiv. (Chalmers, 2013, 45-49.) Ifølge Hume kan vi ikke være 100% sikre, når vi forudsiger fremtiden ud fra 

vores erfaring af tidligere hændelser. 

0F.Målestokke. 

Ifølge Hume bygger de tidligere filosoffer ofte på forestillinger, som ikke er nøjagtige og på maximer (= 

grundsætninger), som ikke er 100% sande. (Hume, 1929, 66.) Vore målestokke er ikke 100% nøjagtige og 

sande. For at ræsonnere rigtigt er man nødt til at forstå den forestilling, som man ræsonnerer om, og det 

kræver at følge den tilbage til dens oprindelige kilder og undersøge det første indtryk, hvoraf den kommer. 

(Hume, 1929, 100.) ”Der findes ingen svaghed hos den menneskelige natur, som er mere fremtrædende og 

udbredt end hvad vi almindeligevis kalder lettroenhed, eller altfor villig tiltro til andres vidnesbyrd.” (Hume, 

1929, 143.) Dårlig filosofi siger, at enhver foreteelse, som synes gådefuld kommer fra et hemmeligt sted el-

ler en skjult egenskab, så er dermed enhver meningsforskel og al videre interesse i spørgsmålet affærdiget. 

(Hume, 1929, 267.) Dette er en kritik af gud-i-hullerne-forklaringer og (efter 1859) Darwin-i-hullerne-

forklaringer. Det er dårlig naturvidenskab, når man mangler data, at sige enten at ”det er 100% Gud” eller 

”det er 100% Darwins evolutionsteori”. Det er bedre at stille 2 (eller flere) teorier op så de forudsiger noget 

og se hvilken der klarer sig bedst. (Se 0K, 0M.) 
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0G.Sanseindtryk. Forestillinger.  

Ifølge Hume kommer alle vore autentiske forestillinger (hukommelsens, fantasiens og så videre) fra tidlig-

ere og nuværende sanseindtryk. (Hume, 1929, 41.)  

Hume gør sig nogle tanker om billardkugler. Man ser ikke hele bevægelsen og kraften, når de støder sam-

men. Man ser kun en serie ændringer af position. (Hume, 1929, 102.) 

Vores opfattelse af tid er afhængig af successive sansninger. (Hume, 1929, 56.) Vore følelser er sansninger. 

Alle vore idéer er kopier af vore sanseindtryk. (Hume, 1929, 112.) Alle vore ræsonnementer vedrørende ek-

sistens bygger på kausaliteten. (Hume, 1929, 210.) 

0H.Sandsynlighed. 

Al viden er sandsynlighed. Filosofien lærer os, at ethvert indtryk vor samvittighed modtager er intet andet 

end en fornemmelse samt er usammenhængende og afhængig af samvittigheden. (Hume, 1929, 233.) 

Smerten fra en ild, som man brænder sig på, er ikke i ilden. Det er meget let at sammenblande forestilling-

er, som bevirker samme eller lignende mentale indstilling. Der er en dobbelt eksistens, en afbildende og en 

afbildet. Antagelsen af en fortsat eksistens hos sansbare genstande eller hos fornemmelser indebærer ing-

en modsigelse. Vore fornemmelser har ikke nogen uafhængig eksistens. Tryk for eksempel på dit øje og du 

vil se sanseindtrykkene forandres. Fantasien låner alle sine forestillinger fra tidligere fornemmelser. Vi kun-

ne aldrig opfatte noget andet end fornemmelser, og derfor må vi antage at alting ligner dem. (Hume, 1929, 

259.) Hume skriver om 2 verdener: stoffets og partiklernes verden og tankens, indtrykkets og forestillinger-

nes verden. (Hume, 1929, 287.)  

0I.Mirakler.  

Hume mener at et mirakel ikke er en sandsynlig forklaring, medmindre at et ikke-mirakel er en mindre 

sandsynlig forklaring. (Dawkins, 2006, 111.) 

0J.Vane. Sandsynlighed. Kausalitet. 

Alle vore videnskaber bygger på vanen, undtagen matematik. (Hume, 1929, 10.) Fornuften kan aldrig vise 

os sammenhængen mellem 2 objekter, hvis den ikke støttes af erfaringen og iagttagelsen af den nævnte 

sammenhæng ved alle tidligere tilfælde. (Hume, 1929, 119.) Det eneste ”bevis” man har for kausalitet (= 

årsagssammenhæng) er sandsynlighed. (Hume, 1929, 162.) Den maxime at et objekt altid følger et andet 

objekt, kan ikke altid kaldes helt sikker, og det er ikke på grund af for ringe antal eksperimenter, uden hvilke 

vi ofte finder bevis på det modsatte. (Hume, 1929, 164.)  

Alle slutninger fra erfaringen kommer fra vaner, men ikke fra fornuft. (Pojman, 2011, 736.) Vane er den 

store guide i livet. Uden vane ville vi være uvidende om alt, der ikke er umiddelbart tilstede i hukommelsen 

og for sanserne. (Pojman, 2011, 736.) 
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0K.Rationalisme. Popper 

 

Figur 4. Karl R. Popper (1902-1994).                                                          

https://www.leksikon.org/art.php?n=2054 

Karl R. Popper levede i det meste af 1900tallet og fandt, at den hypotetisk-deduktive metode er den rigtige 

måde at teste teorier på. En del af enhver teori skal sættes på spil. Derved kan den del af teorien vise sig at 

blive delvist modsagt/falsificeret, hvorved teorien viser bløde punkter og altså ikke er 100% sand. Hvis man 

bruger den på 2 teorier, så kan man se, hvilken der klarer sig bedst. 

Videnskabelige påstande er ikke sande eller falske, men ligger på en skala fra 0% sand til 100% sand. 

0L.Falsifikation. 

En teori der ikke kan udelukke noget, kan i virkeligheden ikke forklare noget. Den er altforklarende og der-

med intetforklarende. (Chalmers, 2013, 55.) Hvis en hypotese eller et system af hypoteser skal kaldes en 

videnskabelig lov eller teori, må den være falsificérbar (= kan delvis modbevises). (Chalmers, 2013, 57.)  

0M.Den hypotetisk-deduktive metode. 

 
Figur 5. Hypotetisk-deduktiv metodes 5 trin. 
 
Popper ved om nogen, at det ikke kommer an på hvor mange tilhængere en teori har eller hvor overbeviste 
de er som teoriens sandhed.  
Det oplevede han 2 gange i 1919, først hvor psykologiprofessor Alfred Adler jordede ham som ung stude-
rende. Selvom Popper havde observationsdata, der stred imod Adlers teori om individualpsykologi/selv-
hævdelse/mindreværdskompleks, så valgte Adler at forklare hvordan de udmærket passede med hans egen 
teori. Han ønskede ingen diskussion. Samme år oplevede Popper at hans marxistiske parti SPÖ fik arbejdere 
til at storme fængslet i Wien, hvorefter fængselsbetjentene skød og dræbte adskillige af dem. Ingen af par-
timedlemmerne blev skudt og næste dag i partibladet erkendte de ingen skyld i hændelsen, men kun at 
Marx’ teori om revolutionen stod uskadt som en naturlov, så de blot skulle komme med nye demonstratio-
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ner, før revolutionen ville komme. Popper kunne ikke acceptere at man ofrede andres liv og ikke viste selv-
kritik, men meldte sig staks ud af partiet.  
 
Det eneste det kommer an på er at udlede en dristig forudsigelse af teorien og derved sætte en del af den 
på spil. Man skal både kunne tabe og vinde. 
I de år oplevede Popper, at Einstein satte dele af sin relativitetsteori på spil ved den dristige forudsigelse at 
stjernelys ville afbøjes omkring Solen (og kunne måles under en solformørkelse), og Einstein angav hvor 
stor vinkel. Einstein kunne have tabt, hvilket havde faldet tilbage på hans teori, men han vandt næsten, idet 
den forudsagte afbøjning indtraf og med næsten den vinkel han havde beregnet. Derefter var Popper fuld 
af beundring for Einstein. Det er ikke uden grund at Einstein er navnkundig i videnskabshistorien. Hvem 
anden tør forudsige at en stjerne flytter sig (= lyset fra den afbøjes)? 
 
0N.Popper og Darwins evolutionsteori. 

 

Popper holdt i 1970erne et foredrag om Darwins evolutionsteori, hvor han blandt andet kom med disse 3 

synspunkter. 

1. Han opfordrede naturvidenskabsfolkene til at indrømme, at teorien ikke kan forklare alt.  

2. Han påpegede at sætningen ”De bedst egnede overlever” er en tautologi (= en sætning, der er kon-

strueret så den altid er sand) eller næsten en tautologi. Sætningen siger næsten det samme som 

”Dem der overlever er dem der overlever”. Darwins teori er derfor på ingen måde en perfekt teori. 

Hverken Darwin selv eller senere teoretiker har givet en årsagsforklaring på udviklingen af en enes-

te organisme eller et eneste organ. Det eneste der er blevet vist er at sådan en forklaring måske 

findes, det vil sige ikke er logisk umulig. ”Naturlig selektion” forklarer ikke alt. Eksempelvis påfugle-

hannens hale. Den forklares ikke ved ”naturlig selektion”, men ved ”sexuel selektion”. 

3. Popper tilslutter sig officielt ”Darwins erkendelsesteori”. 

1) Tilhængere af Darwins evolutionsteori giver nogen gange indtryk af, at teorien er bedre end den er, 

og at der ikke behøves/er plads til nogen alternativ teori. Dermed gør de teorien altforklarende, 

dermed er de ikke åbne overfor at nogle data delvist modsiger teorien og dens forudsigelser. 

Problemet med at gøre en teori altforklarende er, at man dermed gør den intetforklarende. Den 

unddrager sig delvis falsifikation/modsigelse og bliver pseudo-videnskabelig. Det er af hensyn til 

Darwins evolutionsteoris videnskabelighed, at Popper kommer med opfordringen. Hvis ikke den 

følges, så skader tilhængerne teorien og naturvidenskaben. 

2) Darwin sætter i titlen på sin bog sin teori på spil, idet han siger, at naturlig selektion er hovedårsag-

en til arternes oprindelse. I de tilfælde hvor det viser sig ikke at holde, for eksempel påfuglehan-

nens hale, ses det at teorien har bløde punkter/mangler, hvor en alternativ teori kunne tænkes at 

klare sig bedre. Popper påpeger også at årsagsforklaringer på udviklingen af organismer og organer 

mangler mange eller alle detaljer. Også der vil der være plads til alternative teorier. 

3) Popper ender med officielt at tilslutte sig ”Darwins erkendelsesteori” – den erkendelse, at arterne 

er i slægt og udviklet fra hinanden, uden at man nødvendigvis ved hvordan. Det er ikke det samme 

som ”Darwins naturvidenskabelige teori” om oprindelse ved hovedårsagen: naturlig selektion. 

Popper er forsigtig og vil ikke tilslutte sig en naturvidenskabelig teori, hvor der optræder mange 

huller/manglende fossiler og problemer med årsagsforklaringer, men han erkender at Darwin nok 

har ret i udviklingstræet. 

1A.Skabelsesteori 

Bibelen er ikke i første omgang en fysikbog, men har vist/kan vise sig at have oplysninger, der passer med 

fysikkens opdagelser. Bibelen er Israels og den kristne menigheds fysiske og åndelige historie. 
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1B.Manna fra himlen. Himmelbrød. 

 

Figur 6. Korianderfrø – her ikke hvide. 

1. Da sagde Herren til Moses: »Nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå 

ud og samle til det daglige forbrug… i morgen skal I spise jer mætte i brød; så skal I forstå, at jeg er 

Herren jeres Gud.« … om morgenen lå der dug rundt om lejren. Da duggen forsvandt, lå der hen 

over ørkenen et finkornet lag ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden: 

»Hvad er det?« For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: »Det er det brød, 

Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af det, som hver 

enkelt kan spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer. Enhver skal tage til dem, 

der hører til i hans telt.« Det gjorde israelitterne, og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte 

det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde 

samlet lidt, havde ikke for lidt; de samlede det, hver især kunne spise. Moses sagde til dem: »Ingen 

må levne noget til næste morgen.«  Der var nogle, der ikke adlød Moses, men levnede noget af det 

til næste morgen; da var det fuldt af maddiker, så det stank, og Moses blev vred på dem. Hver 

morgen samlede de så meget, som hver især kunne spise. Når solen begyndte at brænde, smeltede 

det. 2. Mos. 16:4a,12-21. 

2. Så gav han befaling til skyerne deroppe, han åbnede himlens døre og lod det regne over dem med 

manna, korn fra himlen gav han dem at spise; mennesker spiste engles brød, han sendte dem føde, 

så de blev mætte. Sl. 78: 23-25. 

3. Mannaen lignede korianderfrø og så ud som bedellium. Folket gik omkring og samlede det, malede 

det på håndkværn eller stødte det i morter, kogte det i gryde og lavede brød af det; så smagte det 

som kager, bagt i olie. Når der faldt dug over lejren om natten, faldt der samtidig manna. 4. Mos. 

11:7-9. 

4. Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « 

Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men 

min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra 

himlen og giver liv til verden.« Joh. 6:31-33. 

1) Mannaen faldt om natten sammen med duggen. Når solen begyndte at brænde, smeltede manna-

en. Den må altså have været krystallinsk/frossen. Den var hvid og lignede rim. 

2) Mannaen kaldes engles brød, korn fra himlen som regnede ned. 

3) Mannaen var organisk og olieagtig og kunne males, stødes, koges, bages. 

4) Jesus kaldte mannaen for ”brød fra himlen”, ”det brød, der kommer ned fra himlen og giver verden 

liv” og sammenligner sig selv med det. Mannaen er organiske ”kerner”, som falder på Jorden og på 

vejen nedad indkapsles i hagl/frost. Det er velkendt, at partikler fra rummet bliver kondensations-

kerner for nedbør, som kan vokse til konglomerater/hagl/dråber. Jesus siger, at han selv kom fra 
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himlen for at give verden liv. Det kan tolkes åndeligt, men underligt nok bringer mannaen fysisk liv 

til israelitterne, og beskrivelsen stemmer i det mindste på nogle punkter med Hoyles teori, at livet 

kom fra rummet og at det formentlig også senere har bibragt udvikling til dyre- og planteverdenen, 

idet det for eksempel via bakterier er kommet ind i deres DNA/gener. Hvis mannaen er kommet fra 

himlen (=rummet?) har den sikkert påvirket deres hjerner. (Novo Nordisk har lavet forsøg, der tyd-

er på at hjernen påvirkes af mad/tarmbakterier, for eksempel kan autisme påvirkes i gunstig ret-

ning.) Jøderne er et usædvanligt folk. Selvom de er en lille befolkningsgruppe på Jorden (udgør cir-

ka 0,2%), så har de fået en forholdsvis stor del af nobelpriserne (per 2017: 22,5%). Skyldes det, at 

læsningen af Toraen (og for nogles vedkommende: hele Bibelen), har styrket deres tankegang i po-

sitiv retning eller har mannaen bygget nogle gunstige gener ind i deres kroppe?. 

Forudsigelse: Der findes carbonhydrat-/kulhydrat-/sødestof-rester i jorden i Sinaiørkenen/den Arabiske 

ørken ved de genkendte stednavne fra ørkenvandringen. Carbonisotopforholdene vil være ikke-terrestriske 

(= fra rummet). 

1C.Radiometrisk datering. 

Da meteoritter og Jordens og Universets forhistorie er centralt i Hoyles teori, behandles kort radiometrisk 

(= måling af radioaktivt henfald)  datering. 

Den mest berømte datering er Pattersons fra 1956, hvor han daterer Jorden og meteoritterne til 4,55 

milliarder år. (Tallet er for nylig blevet justeret til 4,567 milliarder år. ) Han antager det scenarie, at de er 

dannet af samme ”dej”/uran- og blyholdige støvsky/gassky. 

Det skal dog nævnes, at hans scenarie ikke er 100% sand og dateringen derfor ikke er 100% alderseffekt, 

men noget kan være mixingeffekt (mixing fra 2 forskellige uran- og blykilder). (Se bilag 2.) 

Hvis man bruger flere forskellige radiometriske dateringsmetoder på samme genstand, afviger dateringerne 

i gennemsnit 27%. (Se bilag 1.) Man kan derfor ikke sige om nogen teori, at ”den passer 100% med date-

ringer”. Der gælder om alle fortidsteorier: 

• ”Ingen fortidsteori er 100% sand. Data peger altid i forskellige retninger”. 

Meteoritten Four Corners er dateret til cirka 4,4-5,2 milliarder år, men en del af meteoritten til cirka det 

dobbelte: 8,3-9,3 milliarder år. (Se bilag 3.) Der er stadig mange gåder omkring Jorden og Solsystemets for-

tid, som man kan betænke, når man læser om Hoyles teori. Bilag 1-3 er tænkt som introduktion til scenarie- 

og dateringsproblematikken, for interesserede. TV gør ikke nok ud af den problematik, men siger bare at 

”alderen er …”. 

Manaen kan dateres til 1545-1505 f.Kr. (Couvilles Egyptenskronologi) eller nogle århundreder senere, alt ef-

ter hvilken tidstavle man anvender. 

1D.Skabelse af verden. 

Teologen ser de antropiske egenskaber som en bekræftelse af troen. En skaber har udformet verden sådan 

at den nøjagtigt passer til vore behov. (Hoyle, 1984, 220.)  

Big Bang-teori forudsætter at universet har en nylig oprindelse og inviterer åbenlyst til tanken om en ska-

belse. De såkaldte termo-dynamiske teorier om livets oprindelse i biologiens organiske ursuppe, er samtid-

ens sidestykke til stemmen fra den brændende tornebusk og Moses’ stentavler. (Hoyle, 1984, 236-237.) 
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2A.Darwins evolutionsteori. Dawkins 

2B.Darwin sætter en del af sin teori på spil. 

Darwin kalder sin bog (1859) for: The Origin of Species by Means of natural Selection or the Preservation of 

favoured Races in the Struggle for Life og sætter dermed en del af sin teori på spil, idet han påstår at ”na-

turlig selektion” er hovedårsagen til arternes oprindelse, ændringer og forskellighed. I den grad ”naturlig 

selektion” ikke er hovedårsagen, viser hans teori sig ikke at kunne være 100% sand. Kan man finde en væ-

sentlig anden hovedårsag til arternes oprindelse, ændringer og forskellighed, og en teori der klarer sig 

bedre, så vil Darwins teori vise sig at være delvist forkert. Desværre er det ikke alle tilhængere af Darwins 

evolutionsteori, der får sat en del/dele af teorien på spil. (Popper nævner problemet for en forsamling i 

1970erne. Se 0N.) Teorien er 158 år gammel. Enhver teoribog burde nævne både de positive og negative 

forudsigelser fra teoriens historie. De bløde punkter/forkerte forudsigelser er vejen frem for naturvidenska-

ben. 

2C.Kort om Dawkins. 

Richard Dawkins (1941-) er etnolog og  evolutionsteoretiker. Han er nok den for tiden mest kendte fortaler 

for Darwins evolutionsteori, skriver bøger og holder foredrag.  

2D.Tiktaalik. Forudsigelseskraft. 

 

Figur 7. Tiktaalik (rekonstruktion). 

Tiktaalik, en luffefinnet fisk, blev fundet i 2004. Den var blevet delvist forudsagt af Darwins evolutionsteori, 

idet man antog uddøde mellemformer mellem fisk og 4-fodede landdyr og havde forventninger til fund-

stedet – et blandt mange eksempler på, at Darwins evolutionsteori ejer forudsigelseskraft. Selvom Darwins 

evolutionsteori kan forudsige visse generelle ting, blandt at andet eksistensen af ændrede former, så kan 

den ikke præcis forudsige udseendet af en sådan form. Darwin nævner også adskillige forudsigelser i sin 

bog fra 1859, blandt andet om en tænkt varm dam (= ursuppe) til livets oprindelse og stærk hungersnød, 

som ydre påvirkning, der giver naturlig selektion. Desuden mener Darwin, at der i fremtiden må blive fund-

et fossiler, der passer ned i de mange huller i afstamningslinierne – ellers er hans teori ikke 100% sand. 

Enhver teoribog bør nævne i hvilken grad dette ser ud til stemme og i hvilken grad, der er modstrid. 

Dawkins medgiver at Darwins evolutionsteori kan vise sig at være en foreløbig teori. Det er teorier jo 

nærmest altid, for fremtiden trænger dybere og dybere ned i sandheden. Blandt biologer kaldes teorien 

nogen gange for et princip. Dermed har man sagt at den ikke er 100% sand. Et princip er en arbejdssætning 

/tommefingerregel, som man har undtagelser fra. 

Dawkins medgiver at Darwins evolutionsteori har svært ved at forudsige. Han medgiver også at naturlig se-

lektion ikke behøver at være løftekranen (løftekranen = hans begreb for at arterne har udviklet sig ”opad” 

ved hjælp af evolution). Der kan vise sig andet, som vi endnu ikke har fundet. (Dawkins, 2006, 175.)  
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Uvished om detaljer bør ikke forhindre darwinisterne i med stor sikkerhed at gå ud fra, at uforståelige ting 

har en fordel. Den naturlige selektion straffer sløseri af tid og energi. (Dawkins, 2006, 182.) 

2E.Mere om Dawkins. 

Richard Dawkins er ateist, men han mener at Darwins evolutionsteori er svaret på alle dele af livets udvik-

ling, men dog ikke dets oprindelse. Han mener at der er tale om beviser, og at alle andre forklaringer ikke 

har beviser/ikke er beviste. Darwinister er mere oplyste end andre og bør derfor fremfor alle lyttes til og 

være de befriere, som frigør folk fra vaneforestillinger (som for eksempel den kristne tro). Når Dawkins 

kalder Darwins evolutionsteori for bygget på beviser, så er det et retorisk kneb, eftersom alle data kan 

tolkes på forskellige måder. Desuden glemmer han at nævne de modstridende data/bløde punkter i teori-

en. Hans holdning, at darwinister er mere oplyste end ikke-darwinister og kristne er også et retorisk kneb. 

Han har ret i, at der er en vis modstrid imellem Darwins evolutionsteori og (naturvidenskabelige) skabel-

sesteorier, men hans personlige holdning og ikke nogen objektiv vurdering skinner igennem. Det ser ud til, 

at han mener at kristne er ignorante for alt der har med fortidsfund at gøre. 

2F.Om Darwins evolutionsteori. 

Alle beviser (og der findes mange) går i Darwins evolutionsteoris favør. (Dawkins, 2006, 25.) Kun en lille 

brøkdel af døde kroppe fossileres (= bevares som fossil), og vi er heldige at have så mange fossiler fra for-

skellige stadier. Vi kunne let have stået helt uden fossiler, men alligevel skulle beviserne for evolutionen, 

som hentes fra molekylærgenetik og geografisk udbredelse, være overvældende stærke. (Dawkins, 2006, 

147.) Derimod gør evolutionen den stærke forudsigelse, at teorien skulle falde totalt sammen, hvis et ene-

ste fossil dukkede op i forkert geologisk lag. (Dawkins, 2006, 147.) 

Dawkins: Vi ved at livet er opstået her på jorden, uanset hvor usandsynligt denne oprindelse er, eftersom vi 

selv findes her. (Dawkins, 2006, 157.) Darwins evolution er den eneste proces, såvidt vi ved der kan skabe 

kompleksitet af enkelhed. (Dawkins, 2006, 170.) 

Dawkins fornægter, at Darwins evolutionsteori har mangler/bløde punkter, og at alternative teorier kan 

have mere ret i noget. Han har selv udgivet bøger, så det ligner et forsvar for hans egne bøger og i hvert 

tilfælde ikke bøger, der er uenige med ham. Ønsker han at hans egne bøger sælger godt? 

2G.Det antropiske princip. 

Dawkins skriver: Gud og det antropiske princip er alternativer til hinanden. (Dawkins, 2006, 156.) 

Det antropiske princip (= at Universets lov passer godt til mennesket) kan også formuleres: Universet ser ud 

som om der var tænkt på os. Det peger mere på en skabelsesteori end en tilfældighedsteori. Dawkins und-

erstreger dog, at Darwins evolutionsteori ikke er en tilfældighedsteori, men mekanismen bag design. (Det 

er lidt ordstrid, for han vil gerne låne ord fra skabelsesteorierne og gøre dem til evolutionens. 

Formål/mål/design flyttes fra skabelsesteorierne til evolutionsteorien. Dermed flytter han søgelyset fra Gud 

til naturlig selektion. Ikke så underligt, at han kan gå ind for Einsteins tro.) 

2H.Dawkins om Gud. Om Einsteins tro. 

Gud er en ånd, som man ikke kan finde med teleskop eller mikroskop. (Dawkins, 2006, 37.)  

Han sammenligner sin tro/ikke-tro med Einsteins, som siger: ”At ane at der findes noget bagved det vi kan 

opleve og som vort intellekt ikke formår at fatte og hvis skønhed og ophøjethed kun når os indirekte og 

som en mat afglans – det er religiøsitet. I den forstand er jeg religiøs.” (Dawkins, 2006, 39.) Dawkins: ”I den 
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forstand er også jeg religiøs.” Men Dawkins vil helst ikke kalde sig selv religiøs, for det er misvisende. Han 

kalder Einstein én af de oplyste videnskabsfolk. Det er altså ikke alle videnskabsfolk, som han mener er op-

lyste. 

Einstein tror på Gud på samme måde som Spinoza, det vil sige ”Gud set igennem fysikkens love.” Einstein 

mener også at det er fysikkens love, som man bør studere. 

2I.Universets og livets oprindelse. 

Alt er skabt af love, som virker omkring os. (Dawkins, 2006, 32.) Livets oprindelse ligger udenfor løftekran-

ens rækkevidde, for den naturlige selektion kan ikke gå videre uden liv. (Dawkins, 2006, 160.) 

Det kan være at de naturvidenskabelige skabelsesteorier og Hoyles panspermiateori kan komme med for-

udsigelser med hensyn til livets oprindelse, der kan sættes på spil, mens Darwins evolutionsteori ikke kan. 

Dermed kunne 2-3 teorier være en fordel fremfor 1 teori.  

2J.Information. 

Dawkins: Darwins evolutionsteori er den eneste løsning på gåden, om hvor informationen kom fra. 

(Dawkins, 2006, 134.) Ikke design og tilfældighed er hinandens modsætninger, men design og naturlig 

selektion. (Dawkins, 2006, 139.) Der er ikke noget der hedder ureducérbar kompleksitet (= at en organisme 

/et organ er så kompleks/-t, at en del af den ikke kan være dannet først). Det drejer sig om at bestige 

Mount Improbable. Når nogen siger ”ureducérbar kompleksitet” er der risiko for at de ikke har undersøgt 

sagen i detaljer. (Dawkins, 2006, 141-142, 144.) 

2K.Giraffens lange hals. 

Darwin antog naturlig selektion, som forklaring på at giraffen havde fået en lang hals, at ”urgiraffer” er ble-

vet ramt af hungersnød, hvorved kun de højeste individer kunne nå de få blade der var tilbage i toppen af 

træerne. Derved overlevede de, mens de lavere individer døde af sult. Efter mange generationer og små 

for-øgelser af højden, fik vi den giraf vi har i dag. (Andre antager sexuel selektion, at for eksempel girafkøer-

ne foretrækker de højeste giraftyre). 

Darwins antagelse lyder som en god forklaring, men ifølge den hypotetisk-deduktive metode, så skal man 

sætte en del af enhver teori på spil, ellers ”gætter” man forkert. Man skal tjekke Darwins forudsigelse. 

Fravær eller nærvær af en del af årsagen følges af en forholdsmæssig øgning eller mindskning af virkningen. 

Tidligere erfaringer kan forene deres billeder og overføres til fremtidige hændelser. Beviser taber deres 

styrke med tiden. Selvom vanen udgør grundvolden til al vor dømmekraft, så har den af og til en indvirkning 

på fantasien, som står i modstrid med vores dømmekraft og skaber en modsætning i vore følelser angåen-

de ét og samme objekt. (Hume, 1929, 182.) En vane kan ingensinde erhverves, undtagen gennem fornem-

melsernes regelmæssige indbyrdes ordning. (Hume, 1929, 237.) 
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Figur 8. Kun de højeste giraffer overlever svær hungersnød. 

Imidlertid er giraftyre (højde: 450-580 centimeter) cirka 1 meter højere end girafkøer (højde: 390-450 cen-

timeter), så alle køerne ville være døde af sult under hungersnøden. Dermed ville der ikke blive noget af-

kom. 

Der findes en teori om, at giraf og okapi (højde: 150-170 centimeter) har fælles slægt. De ligner hinanden 

lidt overfladisk betragtet, men der er væsentlig forskel på højden. Man har fundet en fossil okapi: Palaeao-

tragus (dateret til 20 millioner år). Man har fundet et fossil giraf: Giraffa jumae (dateret til 10 millioner år). 

Man har ikke fundet nogen fossil okapi-forfar. De ældste hjorte, som ikke havde gevir: Eumerys (dateret til 

>30 millioner år). Der er ikke fundet nogle mellemformer, der kan udfylde det tænkte afstamningstræ. Hvis 

man ser på alle fund med relation til giraffen/urgiraffen (og lægger 15 % til for formodede kommende 

fund), kan man se at giraffen ikke nedstammer fra/er udviklet i små skridt fra de fossile arter. Den må altså 

være dannet i store skridt/ét skridt. 

De 3 dateringer: 10, 20, 30 millioner år tyder på, at de slet ikke er blevet målt, men skønnet. (Ellers ville det 

være skæve tal.) 

Det viser sig at giraffer under tørre perioder, hvor kampen om føde skulle være mest intens, generelt lever 

af lave buske, ikke høje træer. Girafkøerne spiser over 50 % af tiden med halsen vandret. Begge køn spiser i 

tørre perioder hurtigere og oftere med bøjet nakke. (Andre drøvtyggere skifter ikke meget mellem højder 

at finde føde i.) (Lönnig, W.-E., 2012, 22.) 
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• ”Den værste brug af en teori er at gøre folk ufølsomme overfor data.” Lord Acton, oversat 

• “Visse ting opstår ikke tilfældigt. Andre ændres ved tilfældige processer.” 

Efter at have sat en del af Darwins teori på spil i tilfældet med giraffens lange hals, så ser man at forklaring-

en smuldrer flere steder, og at Darwins teori ikke er 100% sand. Man gør ret i at se sig om efter alternative 

forklaringer/teorier.  

3A.Hoyles panspermiateori 

Hoyle mener ikke at Darwins evolutionsteori er forklaringen på livets oprindelse eller de store træk af ud-

viklingen og nævner de store problemer: 

• DNA-kopiering giver kun få fejl, så det er ikke hovedkilden til evolution. (Hoyle, 1984, 110.) 

• Darwins manglende årsagsforklaring til udviklingen og fossilernes ufuldstændighed tyder på at man 

ikke har fat på hovedkilde. (Hoyle, 1984, 30, 39.) 

• Små variationer summerer sig ikke langsomt op til store ændringer. (Hoyle, 1984, 41.)  

• Bakterien Micrococcus radiophilus er fundet i en reaktorkerne, som den ikke kan være tilpasset 

naturligt til. Designet kan ikke forklares terrestrisk. Bakterien kunne efter hård røntgenstråling re-

parere sig selv og blive levedygtig igen. Den har ujordisk hårdførhed. (Hoyle, 1984, 93-95.) 

• Det er overvældende sandsynligt at uintelligent selektion også giver et uintelligent resultat. (Hoyle, 

1984, 244.) Dermed mangler man en forklaring på skabelsen af menneskets intelligens.  

Han mener at livet er kommet til Jorden udefra, altså at der fandtes liv andre steder i Mælkevejen, da det 

første liv dukker op på Jorden. Han mener også, at det er gener fra rummet, der får livet til at udvikles i 

spring. Faktisk antyder nobelpristageren Crick, at løsningen på livets usandsynlighed er, at en intelligens er i 

virksomhed udenfor Jorden. (Hoyle, 1984, 158.) 

Der er i dag fundet cirka 15 meteoritter med fossile bakterier/organiske strukturer, som peger på at gener 

/bakterier kan have kommet til Jorden med en del af de mange meteoritter, som Jorden er blevet ramt af i 

fortiden. 

3B.Imod UFO-teorier og spiritisme. 

Hoyle er imod UFO-teorier, fordi flyvende tallerkener og beretninger om nærkontakt er alt for menneske-

lige. Hvis der virkeligt havde været besøg af en overlegen intelligens fra en anden planet, så burde menne-

skeheden have fået et teknologisk spring fremad, hvilket ikke er sket. Dermed mener Hoyle, at UFO-beret-

ninger ikke handler om besøg fra fremmede planeter. 

Hoyle er også imod spiritisme. I hans ungdom var der mange spiritistiske beretninger i ugebladene. Hvis der 

virkeligt havde været kontakt med den åndelige verden, så burde der have været indhold, som havde været 

væsentligt overmenneskeligt, men de fleste spiritistiske beretninger er meget menneskelige. Dermed me-

ner Hoyle at spiritisme ikke handler om besøg fra åndeverdenen. 

Dermed udelukker Hoyle UFOer og spiritisme i det følgende. I stedet søger han fysiske forklaringer i form af 

bakterier fra rummet. Disse bakterier tænkes at stamme fra en intelligens andetsteds i rummet. ”For den 

mest hårfine og umærkelige berøring er tilstrækkelig til kosmisk styring af livet, såfremt berøringen styres 

af en intelligens”. (Hoyle, 1984, 160.) 

3C.Storbymennesker er ikke mere syge end folk på landet. 
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Man siger ofte, at infektioner smitter ved kontakt fra person til person. Hvis det var hovedkilden, ville køb-

enhavnerne være (meget) oftere syge på grund af kontakt i S-tog, metroer og busser. Imidlertid er der ikke 

den store forskel, så hovedkilden til infektioner er en anden end personkontakt. Hoyle mener, at det er bak-

terier/vira, der drysser ned ovenfra fra atmosfæren. 

3D.Bakterier fra atmosfæren/himlen. 

Hoyle nævner eksempler på infektioner, der i stor grad rammer nogle huse i et kollegieområde, men ikke 

andre. Han argumenterer for at de er drysset ned ovenfra fra atmosfæren og har smittet kollegianere i be-

stemte af husene. ”Det gælder for influenzavirus, at den kan falde fra luften. Sygdommen bliver overført 

ved at virus lander på højst forskellige steder, og ikke ved overførsel fra person til person”. ”Der sker også 

det, at små partikler på størrelse med mikroorganismer finder vej ned gennem troposfærens tætte luft inde 

i vanddråber”. (Hoyle, 1984, 132.) Dette sidste minder om mannaen der faldt inde i hagl og smeltede når 

solen brændte. (Se 1B.) 

3E.Big Bang-teori og Steady State-teori. 

Her skal indskydes, at Hoyle har en alternativ teori til Big Bang-teori: Steady State-teori. 

Big Bang-teori regner med at Universets energi blev skabt på et øjeblik ved en stor eksplosion. Siden har 

Universet udvidet sig og energien er blevet omdannet til partikler, atomer, galakser og så videre. Teorien 

forudsiger, at der ville være en baggrundsstråling fra den store eksplosion. I 1965 blev denne stråling påvist 

med nogenlunde den rigtige bølgelængde, men intensiteten var en faktor 1000 forkert. 

Steady State-teori regner med, at Universet udvider sig og der løbende skabes partikler, atomer og galakser 

i tomrummene mellem de ældre galakser. Teorien forudsiger også en baggrundsstråling. Da den blev påvist 

i 1965 ramte forudsigelsen nogenlunde rigtigt med hensyn til intensiteten, men bølgelængden lå i radio-

bølgeområdet (1-4 millimeter), hvilket var mindre energirig stråling end forudsagt. (Se 3I.) Det ligger i 

Steady State-teorien, at Universet kan være evigt, så det vil sige uden skabelse.  

3F.Forudsigelseskraft. 

Hoyle lægger i 1974-84 puslespilbrikken: ”bakterier fra rummet” og ”bakterie-DNA har gået ind/kan gå ind i 

organismer” på bordet og han ved godt at den vil blive ignoreret af mange, fordi de mener at flertalsteorien 

Darwins evolutionsteori er en fyldestgørende forklaring. Derfor benytter han samme metode, som Einstein 

brugte i 1919, og det vil sige at sætte en del af sin teori på spil ved dristige forudsigelser. Ifølge hypotetisk-

deduktiv metode (se 0M.) er det den rigtige måde at vurdere teorier på. Hoyle udtrykker det: ”Der er en 

indlysende forskel på at satse på en hest før løbet og efter”. (Hoyle, 1984, 92.) og ”du skal spille på hesten 

før løbet”. 33-43 år senere får han en delvis bekræftelse af sin forudsigelse, idet bakterier viser sig at kunne 

gå ind i visse menneskeceller og kan påvises i det menneskelige genom (= arvemasse). 

3G.Metabolisme med bakterier. 

Den nyeste forskning fra Novo Nordisk (DK4 Forskningsmagasinet den 21. juni 2017: Tarmbakterier) tyder 

på at kroppen har et signalsystem mellem hjernen og tarmbakterierne. Den mad vi spiser kan altså påvirke 

vores hjerne, og vores hjerne kan påvirke vores tarmflora. Specielt har man lavet forsøg med autismemus 

og fundet at et tilskud af gode tarmbakterier (= bakterier fra ikke-autismemus) formindsker autismen. 

Skizofreni kan også påvirkes på denne måde. Menneskeforsøg med enæggede tvillinger viser noget lignen-

de for fedme/slankhed. Hvis vi har en god bredde af bakterier (vi har fået fra vores mor, da vi blev født og 

fra modermælk og surmælksprodukter) holder vi os bedre raske. DNA fra bakterien pseudomonas er blevet 



14 
 

fundet i syge celler/kræftceller. I 2013 beretter Yong, at der er bakterie-DNA i det menneskelige genom. 

Hvordan er det kommer der? Måske ved Hoyles formodede mekanisme. 

3H.Menneskeøjne. Blæksprutteøjne. Farvestoffer i planter og dyr. 

Homologi er, når 2 strukturer (i 2 forskellige organismer) ligner hinanden. 

Menneskeøjne og blæksprutteøjne har en vis lighed, som næppe skyldes noget udviklingstræ, da de vil væ-

re langt fra hinanden. I stedet argumenterer Hoyle for at der er kommet gener fra rummet, som har kunnet 

bygges ind i både mennesker og blæksprutter, måske via bakterier. 

Han argumenterer også for at grunden til at man kan finde samme farvestof i nogle planter og dyr, som 

næppe skyldes noget udviklingstræ, da de vil være langt fra hinanden, kan skyldes at der er kommet gener 

fra rummet, som er blevet bygget ind i begge organismer, måske via bakterier. 

 

Figur 9. Blomst og krabbeedderkop med farvestof fra identisk DNA. 

Genernes vej fra bakterie til menneske var ikke kendt i 1984, da Hoyles bog udkom, men i nyere forskning 

har man fundet en mekanisme. (Yong, E. (2013).), som viser at Hoyle vandt delvist, da han satte en del af 

sin teori på spil. Han kunne også have risikeret at tabe, eller det kunne have været uafklaret i 2017. 

3I.Mikroorganismer/DNA/gener/bakterier fra rummet. 

Hoyle skriver, at hvis en større organisme kom fra rummet, så ville den brænde op på sin vej ned igennem 

atmosfæren, men en mikroorganisme som bakterie, hvis den kom i dvaletilstand fra rummet og ramte Jord-

en i en flad vinkel, ville undgå at brænde op. Mikroorganismer op til cirka 0,1 millimeter kan overleve et 

fald fra rummet. (Hoyle, 1984, 90.) En beskyttende hud af carbon på omkring 0,001 millimeter er nok til at 

beskytte en mikroorganisme mod den ultraviolette strålings skadevirkninger. (Hoyle, 1984, 159.) Enkelte in-

divider indenfor hver type mikroorganismer viser sig sædvanligvis at have langt stærkere modstandskraft 

end gennemsnittet for arten. (Hoyle, 1984, 159.) Bakterieskaller med længden 1 millimeter og bredden 

mindre end 0,001 millimeter har den ideelle nåleform til, hvis stjernelyset skal omdannes til mikrobølger. 

Disse skaller ser ud til at være der for at bevare vandet indenfor, og det er en egenskab som næppe er ud-

viklet på en så vandrig planet som Jorden. Derimod passer den med rummets ekstreme tørhed. (Hoyle, 

1984, 181.) 

Hoyle antager at støvskyerne i Mælkevejen alle sammen er bakterier. Der er i øjeblikket for langt ud til 

støvskyerne til at det kan tjekkes, men hvis de har nåleform og størrelse som bakterier, så kan det passe 

med Steady State-teoriens forudsigelse af bølgelængden for den kosmiske baggrundsstråling, fordi denne 

ville ændres fra mere energirig til radiobølgeområdet ved passage af en sådan støvsky. (Se 3E.). 
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Han mener, at bakteriefald fra rummet forekom (dateret til for 65 millioner år siden) ved dinosaurernes 

udryddelse og forvoldte deres død ved skadelige sygdomme. Han afviser teorien om at en nedfaldende as-

teroide (den i øjeblikket mest populære hypotese) skulle have udryddet dinosaurerne, for der ville udryd-

delsen være sket på få år, men målinger tyder på at dinosaurernes død tog lang tid (dateret til titusinder af 

år). (Hoyle, 1984, 54.) 

Et meteoritnedfald i 1864 (Orgeuil-meteoritterne) indeholdt betydelige mængder carbon som kugleforme-

de skaller rundt om uorganiske korn. Carbonskallerne var glatte som biologiske celler. I flere tilfælde des-

uden dobbelte, som væggene i biologiske celler. (Hoyle, 1984, 56-57.) Hvis meteoritter dateres cirka sam-

tidig med Jorden (4,567 milliarder år), går livet i rummet altså forud for livet på Jorden. (Hoyle, 1984, 58.) 

Således viser nogle meteoritter, at livets oprindelse ikke er sket på Jorden. 

Hans Dieter Pflug påviste, at Murchison-meteoritten indeholdt fossillignende tråde. Strukturerne ligner 

bakterien Pedomicrobium. Den indeholdt også aminosyrer med overvægt af venstre-molekyler (Molekyler 

lavet i kemilaboratorier, hvis man ikke bruger biologiske kemikalier, indeholder 50% venstre- og 50% højre-

molekyler. Organisk liv på Jorden indeholder 100% venstre-molekyler). Desuden fandt Pflug viruslignende 

strukturer i meteoritten. (Hoyle, 1984, 58-61.)  

 

 

Figur 10. Hans Pflug’s mikrofossiler fundet i Murchison-meteoritten sammenlignet med den terrestriske 

mikroorganisme: Pedomicrobium. https://www.omicsonline.org/JAOimages/2332-2519-2-113-g003.html 



16 
 

Hoyle påpeger også, at levende materiale og kometer har næsten samme grundstofforhold af C, O, H og N 

(Hoyle, 1984, 71.), så kometer kan være sendebudene fra en kosmisk intelligens til Jordens liv. Han regner 

ikke med, at den kosmiske intelligens ved at der er liv på Jorden, for planetdetaljer kan ikke ses på stjerne-

afstand, men han regner med at der er blevet udsendt bakterier, som store skyer af kometer/meteoritter 

/støvskyer og så har de tilfældigvis ramt Jorden. Udover meteoritterne med bakterier, er der fundet rum-

støv i 20 kilometers højde (stratosfæren) og 30 bakteriearter i 50-75 kilometers højde. (Hoyle, 1984, 99, 

100.) 

3J.Udvikling per saltum/punktvis ligevægt.  

Hoyle mener at udviklingen ikke sker i små trin, men i store spring – per saltum. (Hoyle, 1984, 43.) Udvikling 

per saltum, eller punktvis ligevægt, blev fremsat af Neil Eldredge og Stephen Jay Gould i 1972. (Hoyle, 1984, 

44.) Kun hvis genetisk information kommer fra systemets yderside, fra et helt andet sted, kan udviklng per 

saltum forklares. (Hoyle, 1984, 45.) Dermed er der behov for en teori om at liv stammer fra rummet, og der 

gentagne gange i livets historie er kommet nyt liv/genmateriale fra rummet. 

3K.Om information og stigende uorden og forfald. 

Ifølge termodynamikkens 2. hovedsætning (som anses for 100% sand), så er Universet prisgivet stigende u-

orden og forfald, men levende organismer øger i kompleksitet og samler information sammen i stedet for 

at tabe den eftersom organismerne udvikler sig. Det er et paradoks. Som fysiker anser Hoyle (naturligvis) 

termodynamikkens 2. hovedsætning for mere sand end Darwins evolutionsteoris påstand om, at primitivt 

liv af sig selv har udviklet sig til komplekst liv. 

3L.Kvantemekanik . Københavnerfortolkningen. Aspects forsøg. 

Siden 1924-26 har man regnet kvantemekanikken for 100% sand, at partikler også har bølgenatur. 

Københavnerfortolkningen siger, at den rigtige beskrivelse af en partikelbølge er, at den for eksempel kan 

have 2 værdier før man måler. Så snart man har målt kollapser bølgen, så hæves usikkerheden og den an-

tager én af de 2 værdier. I 1982 påviste Aspect i et forsøg, at måling på én partikel opførte sig sådan, men at 

en anden partikel 18 meter derfra, som den var sammenfiltret med/entangled (de stammede fra samme 

oprindelige system) momentant antog den modsatte værdi. Det er en udfordring til kausaliteten i Univers-

et, for det forklares ikke med årsag-virkning, men er en følge af kvantemekanikken. Det er et paradoks, som 

mange har prøvet at finde en anden løsning på. 

 
Figur 11. Maxwells og Einsteins ligninger tillader tiden (og rumkoordinaten) at gå baglæns. 

Hoyle har den løsning på paradokset, at man normalt regner med at årsag er fortid i forhold til virkning, 

som er fremtid, men ligningerne for lys i Universet (= Maxwells 4 ligninger), Einsteins rumtid-metrik og 
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Dirac-ligningen for elektronen/positronen har også løsninger, der går fra fremtid til fortid. Det er en 

blanding af fysik og metafysik eller empiri og transcendent (= ikke til at måle ordentligt), men man kan 

hverken be- eller afkræfte deres eksistens. Det (og tidsrejser) tages alvorligt/delvist alvorligt af en del 

fysikere. 

Hoyle nævner som en mulig forklaring på, at levende organismer er steget i information, at de reagerer på 

kvantesignaler fra fremtiden. En information placeret i en fjern fremtid er kilden til den information som 

levende organismer har samlet sig. Det er, ifølge ham, den eneste forklaring på livets og universets ud-

vikling. 

3M.En extraterrestrial intelligens. 

Hvis en intelligens var indblandet i livets oprindelse, så må den virkelig have været stor, sådan som jeg an-

tager det religiøse instinkt i os alle kan godtage. (Hoyle, 1984, 160.) 

At løse Rubiks terning forudsætter intelligens, og det samme gør universets oprindelse. (Hoyle, 1984, 189.) 

Hoyle regner med en information i en fjern fremtid, som han kalder en intelligens. (Hoyle, 1984, 213.) Det 

er denne intelligens, som styrer livets udvikling via kvantemekanik, sammenfiltring og de løsninger man 

teoretisk kan se fra fremtid til fortid. Denne styrende intelligens virker ikke fra noget bestemt tidspunkt i 

fremtiden, men fra evigheden (se det tidligere afsnit Big Bang-teori og Steady State-teori). Det er Hoyles 

forklaring på Det antropiske princip, at en fysiker ikke skal undgå alt som har med hensigt at gøre, for vi har 

en lang og imponerende liste over antropiske egenskaber, både biologiske og ikke-biologiske, der synes 

intelligente og velovervejede (Hoyle, 1984, 217, 219.) Han forudsiger også at astronomerne vil komme til at 

opdage, at galaksernes opførsel og dannelse bedst forklares ved intelligent styring. 

Religion lægger også stor vægt på forestillingen om evigheden og på begrebet om en styrende kraft, som 

ligger uopnåeligt langt borte. (Hoyle, 1984, 214.) Vi har taget springet fra kvantemekanikkens mikroverden 

og helt til tanken om en altomfattende intelligens. 

Hoyle skriver, at han selv kun er lidt kristen, og han ved ikke om han nogen sinde bliver det mere. Han med-

giver, at af de 2 gudsforestillinger 1) En skabende Gud udenfor Universet (som han kalder den jødiske fore-

stilling jævnfør 1. Mos. 1) og 2) En skabende Gud i Universet (som han kalder den græske forestilling), 

hælder han mest til 2). Hoyle opfordrer til at søge det ”derude”, som du nedstammer fra, men han regner 

ikke med at skaberen af carbon-baseret liv er almægtig, for det jordiske liv er langt fra ideelt. (Hoyle, 1984, 

233, 235.) 

4A.Konklusion 

• ”3 teorier er bedre end 2”. 

Darwins ”løftekran” (= Darwins evolutionsteori) kan ikke forklare livets oprindelse, for uden liv ville den ikke 

være i virksomhed. Der er problemer med evolutionsteoriens forudsigelser som for eksempel Giraffens 

lange hals viser. Dataene tyder på, at der ikke findes en urgiraf. Hoyles løsning på homologi-mysteriet er at 

forudsige (1984) at bakteriers DNA kommer ind i mennesker, dyr og planters DNA. 30 år senere finder na-

turvidenskaben en delvis bekræftelse af denne mekanisme. Da der er tale om store spring fremad, så forud-

siges bakterie-DNAen at komme fra rummet fra en overmenneskelig kilde/intelligens. Hoyles teori er en 

forbedring/fuldstændiggørelse af Darwins evolutionsteori. Den kosmiske intelligens og livets (både det 

førstes og de senere forandringers) vej til Jorden finder en vis forklaring i Bibelen, hvis intelligensen opfat-

tes som Gud (eller myndigheder, magter, åndemagter i himmelrummet, Kol. 3:10, 6:12). 
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Bilag 1. Uoverensstemmende radiometriske dateringer. 

Fra: York, D. & Farquhar, R.M. (1972): The Earth’s Age and Geochronology. Pergamon Press. Side 85. 
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 Middelværdi Spredning %spredning 

Refs. m s %(s/m) 

1 573,3 231,1 40,3 

2 1824,3 405,8 22,2 

3 1031,3 303,8 29,5 

4 1407,5 237,5 16,9 

    

  %middelspredning: 27,2 

 

Bilag 2. Datering af Solsystemet. Patterson (1956) 

Fra: Boelsmand, F. (2015): Datering af Solsystemet. Patterson (1956). Origo nr. 133/134 februar 2015 
(Datering & Videnskabsteori) side 18-19. 
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Af: Finn Boelsmand, lektor i fysik og kemi 

 
Da jeg gik i gymnasiet i 1970erne fik vi at vide, at Jorden er 4,55 milliarder år gammel. Næsten samme tal 
nævnes i TV i dag: 4,567 milliarder år gammel. Det bygger naturligvis på en teori, men hvilken teori? 
I denne artikel vil jeg gennemgå Pattersons teori fra 1956, som ofte bliver fredet – man stiller ikke 
spørgsmålstegn ved den. Hvad sker der, hvis man sætter dele af hans teori på spil, som man jo skal gøre 
ifølge hypotetisk-deduktiv metode? Når man frem til at billedet er mere kompliceret, selvom man så ikke 
får ét facit? 
 
Fysik er bl.a.: 

• Søgen efter konstanter 

• Søgen efter mønstre 
Et eksempel på en funden konstant er tyngdeaccelerationen: g = 9,82 m/s2 (kaldes også styrken af Jordens 
tyngdefelt: g = 9,82 J/(kg*m)). 
 
I 1956 opdagede Patterson et interessant mønster/en konstant hældning: 

 
Figur 1. Blyisotopforhold for Jorden og meteoritter. Der ses 1 linie. 

 
Målepunkterne ligger fint på en ret linie. Ifølge R2=0,9904 er punkterne repræsenteret 99,04% af linien, 
hvilket er overbevisende. 
Patterson så i linien den tolkning, at Jorden og meteoritterne har fælles oprindelse. Hans scenario er: 
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Figur 2. Tolkning/scenarie: Der ses, at en fælles oprindelse for Solsystemets materiale for 4,55 mia. år 

siden og efterfølgende blydannelse (p.g.a. uranhenfald). 

 
Er tolkningen/scenariet 100% sand? 

a) Ja, næsten. Det er gængs datering af Jorden og meteoritterne. (Det er justeret til 4,567 mia. år for 
få år siden.) 

b) Nej. ”Ingen fortidsteori er 100% sand. Data peger altid i forskellige retninger.” 
Svar a) findes i mange lærebøger og nævnes i mange naturvidenskabelige TV-udsendelser. 
Hvis man stopper ved figur 1 og 2, ser b) ikke ud til at have vind i sejlene. 
 

Den hypotetisk-deduktive metode 

Ifølge videnskabsfilosoffen Karl R. Popper (1902-1994) er de bedste naturvidenskabelige teorier 
kendetegnet ved ”dristige gæt der kan sætte dele af teorien på spil – og om nødvendigt, delvist modsige 
den”. 

Den hypotetisk-deduktive metode 

1) Sæt en del af en teori (=hypotese) på spil, ved at aflede (=deducere) nogle 
forudsigelser/konsekvenser fra den. 

2) Tjek med ”nye” data. Opstår der en delvis modsigelse? 
3) Lad data falde tilbage på teorien. Vær åben overfor at der kommer en delvis modsigelse. 

 
Hvis man tjekker med ”nye” data, dukker der et nyt mønster op: 



22 
 

 
Figur 3. Blyisotopdata for Jorden og meteoritter. ”Nye” data konfronterer tolkningen/scenariet fra 1956. 

 
Figur 3 indeholder alle de samme data som figur 1, men der er kommet ”nye” data til.  

 De grønne trekanter er overskudsbly – hvis man bruger den gængse formel for aldersberegning, giver de 
fremtidsaldre. En nuværende klippe, får altså negativ alder – fx -100 mio. år. Det er jo logisk umuligt, at en 
eksisterende klippe kan have en alder ud i fremtiden – klippen må nødvendigvis være størknet engang i 
fortiden. 

 De grønne rudere/romber giver uoverensstemmende aldre. Hvilken alder er så den (mest) korrekte? 
Svært at sige. De tolkes nogle gange som blytab. Uden de andre prøver og dateringer, ville man næppe 
kategorisere dem som blytab ?! 
 

 Også nogle af de orange firkanter udviser alvorlige problemer. Disse stenmeteoritter indeholder for lidt 
uran til at forklare blymængden – tolkningen/scenariet i figur 2 er altså ikke 100% sand. Det er mere 
alvorligt. Det betyder nemlig også, at nogle af punkter ligger på den rette linie i figur 1, uden at det er/kan 
være en alderseffekt. Der findes altså meteoritter i Solsystemet, som ikke passer med en fælles oprindelse 
for 4,55 mia. år siden. Er de kommet udefra? Er der en anden mulig tolkning? 
 
Der dukker nu et nyt mønster op. Hvad er mønsteret af de grønne (cirkler + trekanter + rudere/romber) 
figurer? (Bemærk, at de grønne trekanter ligger til højre for og højere end den grønne cirkel. Bemærk at 
den grønne ruder/rombe ligger til venstre for og lavere end den grønne cirkel.) 
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Figur 4. Blyisotopdata for Jorden og meteoritter. Der ses ca. 2 linier. 

 
Tolkningen af, at der nu er 2 linier, er ikke enkel, men følgende sætning passer: 
”Ingen fortidsteori er 100% sand. Data peger altid i forskellige retninger.” 
 
I kemi og fysik findes en mulig forklaring på, at data ligger på en ret linie. 
Hvis man mixer materiale fra to kilder, kilde1 og kilde2, kommer målepunkterne til at ligge på 
forbindelseslinien mellem de to kilders målepunkter. 
 
Den umiddelbare tolkning af data er derfor: 

• Alderseffekt (dannelse af bly udfra henfald af uran) 

• Mixingeffekt (mixing fra (mindst) to kilder) 

• Andet 
 
Litteratur 

D.York & R.M.Farquhar: The Earth’s Age and Geochronology. Pergamon Press (1972) side 93-99. 
F. L. Nielsen: Radioaktive dateringsmetoder. Civilingeniørspeciale. DTU, IAU (tidl. AFE) (1985). Bind I: 80 
sider. Bind II (litteraturtillæg): 450 sider. Bind III: 29 sider + 92 sider litteratur. 
F. L. Nielsen: Radioaktive dateringsmetoder. Civilingeniørspeciale. DTU, IAU (tidl. AFE) (1985), bind III side 1-
14. 
 

Bilag 3. Rubidium-strontium-datering af Jorden og meteoritter 

Fra: Boelsmand, F. (2015): Rubidium-strontium-datering af Jorden og meteoritter. Origo nr. 133/134 februar 
2015 (Datering & Videnskabsteori) side 26-29. 
 

Rubidium. Rb 

Grundstoffet Rubidum (forkortes Rb) består af isotoperne: 

• Rubidium-85 (forkortes 85Rb). Den udgør 72,15%. Den er stabil. 
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• Rubidium-87 (forkortes 87Rb). Den udgør 27,85%. Den er radioaktiv og henfalder/forsvinder med 
tiden.  

o Dens halveringstid er 48,8 milliarder år.  
o Dens henfaldskonstant er k =1,42*10-11 år-1. 

Rb er i 1. hovedgruppe af det periodiske system (ligesom Natrium og Kalium, der forkortes Na og K) og kan 
formodes at findes lignende steder som Na og K. 

 
Figur 1. Biotit. Et Kalium-mineral, hvor der på en del af Kaliums pladser sidder Rubidium. 

 
Isotopforholdet mellem 87Rb og 85Rb er derfor: 

• Isotopforhold (forkortes R87/R85, R for ”ratio” = forhold) 27,85/72,15=0,3860. 
Det er ikke sikkert, at isotopforholdet er det samme for forskellige mineralprøver – dels fordi 87Rb er 
radioaktiv og jo kan være henfaldet siden mineralernes dannelsestidspunkter – dels fordi prøverne kan 
være blevet forstyrrede/mixede, hviket også vil ændre isotopforholdet. 
I en undersøgelse i 1963 fandt Shields og Gentner, at isotopforholdet for 27 silikatmineraler varierede fra 
0,3842 til 0,3854, hvilket kun er 3 promilles variation = 3 o/oo. Isotopforholdet syntes næsten konstant. 3 
o/oo variation kan forklares på én af følgende måder (evt. en kombination er flere måder): 

• Radioaktivt henfald i ca. 218 millioner år. 

• Mixing mellem to kilder – én med isotopforholdet 3 o/oo større end den anden. 

• Andet (hvilke kendte fysiske og kemiske processer kan komme på tale?) 
 
Strontium. Sr 

Når 87Rb henfalder danner det isotopen 87Sr. 
Grundstoffet Strontium (forkortes Sr) består af isotoperne: 

• Strontium-84 (forkortes 84Sr). Den udgør 0,57%. 

• Strontium-86 (forkortes 86Sr). Den udgør 9,86%. 

• Strontium-87 (forkortes 87Sr). Den udgør 7,02%. Den dannes ved radioaktivt henfald 87Rb og kaldes 
derfor ”radiogen” (=dannet ved radioaktivt henfald). Det er ikke givet, at al 87Sr er radiogent. 

• Strontium-88 (forkortes 88Sr). Den udgør 82,56%. 
Sr er i 2. hovedgruppe af det periodiske system (ligesom Magnesium og Calcium, der forkortes Mg hhv. Ca) 
og kan formodes at findes lignende steder som Mg og Ca. 
 
Isotopforholdet mellem 87Sr og 86Sr henholdsvis mellem 88Sr og 86Sr er derfor: 

• Isotopforhold (forkortes R87/R86, R for ”ratio” = forhold) 7,02/9,86=0,7120. 

• Isotopforhold (forkortes R88/R86), 82,56/9,86=8,373. 
Det er ikke sikkert, at det første isotopforhold er det samme for forskellige mineralprøver – dels fordi 87Sr 
er radiogent og jo kan være dannet siden mineralernes dannelsestidspunkter – dels fordi prøverne kan 
være blevet forstyrrede/mixede, hvilket også vil ændre isotopforholdet. 
I de fleste mineraler er isotopforholdet R87/R86 cirka 0,71. Kun i få mineraler er isotopforholdet større end 
0,80. Her kan man ikke sige, at variationen fra 0,71 til 0,80, hvilket er 13%, kan forklares ved radioaktivt 
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henfald i et bestemt antal år. Isotopforholdet vil nemlig også afhænge af mængden af rubidium. 
Variationen af isotopforholdet R87/R86 kan forklares på én af følgende måder (evt. en kombination af flere 
måder): 

• En alderseffekt. Radioaktivt henfald i ? antal millioner år. 

• En mixingeffekt. Mixing mellem to kilder. 

• Andet. 
 
Alderseffekt 

Hvis 87Rb henfalder radioaktivt til 87Sr i tidens løb, vil der ske en formindskelse af 87Rb (eller isotopforholdet 
R87/R85) og en forøgelse af 87Sr (eller isotopforholdet R87/R86). 
Dateringsformel: 

• �����	 = �
	 �
 �1 + �����å���������������

�����å��
�	(formel	1)	

Det svage led i dateringsformlen er 87Srbaggrund. Hvordan afgør man, hvor meget af 87Sr i mineralprøven der 
er ”baggrund”, som altså var i mineralet ved dannelsestidspunktet før der skete noget radioaktivt henfald 
af 87Rb? Man kan ikke se det på atomkernerne – de er uskelnelige 87Sr uanset om de er ”baggrund” eller 
”radiogene” (=dannet ved radioaktivt henfald). 

Scenario. Alderseffekt. 

Kl. 0. Mineralet dannes/størkner/udfælder/ 

udkrystallliserer og indkapsler baggrundsrubidium 

og –strontium. 

Nu. Rubidium og strontium måles. 

 

Figur 2. Alderseffekt. Lidt 87Rb forsvinder/henfalder i tidens løb. Lidt 87Sr dannes ved radioaktivt henfald. 

 
Hvordan er det gået dateringsmetoden, hvis man antager at alt skyldes alderseffekt og intet skyldes 
mixingeffekt eller andet? 
 
Uoverensstemende dateringer   

Hvis man måler på mineraler fra en geologisk formation opdager man at dateringer oftest ikke stemmer 
overens. Herunder er vist dateringer fra 1961 af grundfjeld fra Syd-Afrika, hvor dateringerne varierer fra 4,5 
til 2,1 milliarder år. 

  Kilde (formation) Mineral Tilsyneladende alder     

1 Half-way House granit Feldspat 3,060 ± 0,100 

    Biotit 2,310 ± 0,040 

    Chlorit 2,890 ± 0,280 
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    Muskovit A 4,540 ± 0,230 

    Muskovit B 3,820 ± 0,160 

    Apatit       

    Epidot       

2 Witkoppen granit Feldspat 2,580 ± 0,290 

    Biotit 2,120 ± 0,010 

3 
Half-way House 
pegmatit Biotit 3,010 ± 0,030 

    Feldspat 3,000 ± 0,040 

4 Witkoppen pegmatit Feldspat 2,620 ± 0,060 

5 Corlett Drive pegmatit Feldspat 2,800 ± 0,030 

 Tabel 1. Uoverensstemmende dateringer fra Transvaal, Syd-Afrika. Antagelse: (87Sr/86Sr)baggrund=0,71. 

 

 
Figur 3. Uoverensstemmende Rb-Sr dateringer fra Transvaal, Syd-Afrika. 

 
Bemærk dateringerne af Muscovit: 4,54 milliarder år og 3,82 milliarder år. 

• Er det et tilfælde, at en datering af Muscovit i Syd-Afrika giver 4,54 milliarder år? Det er jo tæt på 
nogle dateringer af Jorden (4,55 milliarder år). Hvad betyder det at Jorden og et mineral på Jorden 
giver samme datering? Er det en aldereffekt, mixingeffekt eller andet? 

 
Bemærk de uoverensstemmende dateringer: 

• For Half-way House granitten ligger dateringerne spredt fra 2,31 milliarder år til 4,54 milliarder år. 
Hvilken datering er den rigtige? Hvad betyder de andre dateringer? Må man frasortere dateringer 
der ikke passer med en bestemt teori? Er det ikke at frede en teori, hvilket man ikke skal gøre, for 
det gør den til pseudo-videnskab. 
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Bemærk at der er noget mønster i de uoverensstemmende dateringer: 

• Muscovit-dateringerne giver størst tal. Feldspat-dateringerne giver næststørst tal undtagen for 
Half-way House pegmatitten. Chlorit-dateringen giver næstmindst tal. Biotit-dateringerne giver 
mindst tal undtagen for Half-way House pegmatitten. Er der noget der gør at Biotit-mineraler ofte, 
men ikke altid, giver mindre dateringer end Muscovit? Man skal være forsigtig med ikke at komme 
med en Ad hoc-teori, for at redde nogle bestemte dateringer. En bedre metode ville være, før man 
ser på dateringerne, at vurdere mineralernes kemiske ældningstilstand (forvitring). De mineraler 
der ser mest kemisk ældede ud forventes at være dem hvor Rb-Sr uret kan være blevet mest 
forstyrret. Bagefter kan man så se på dateringerne og være åben overfor om der opstår delvis 
modsigelse. Dermed sætter man en del af en kemisk ældningsteori (forvitring) på spil. 

 
Meteoritter 

I 1967 fik Burnett & Wasserburg udgivet en artikel om Rb-Sr datering af jernmeteoritter. Den blev berømt 
pga. grafen for Weekeroo Station-meteoritten: 

 
Figur 4. Rb-Sr datering af silikat fra Weekeroo Station jernmeteoritten. 

 
Bemærk at målepunkterne ligger 99,28% på en ret linie. Aldersformlen giver en datering på 4,37 milliarder 
år. 

• Burnett & Wasserburgs scenario er at meteoritten blev dannet for 4,37 milliarder år siden med 
isotopforholdet 87Sr/86Sr=0,703. Siden har 87Rb henfaldet til 87Sr. Meteoritten antages at have 
været uforstyrret siden, så der ikke er sket ydre ændringer af Rubidium og Strontium. Sluttelig faldt 
den ned på Jorden og blev fundet og målt på. Det lineære mønster af målepunkter tages som en 
bekræftelse af scenariet. En Rb-Sr datering på 4,37 milliarder år stemmer næsten overens med U-
Pb dateringer på 4,54 milliarder år for andre meteoritter. 

 
I samme artikel af Burnett & Wasserburg var der imidlertid måling på 8 andre meteoritter. Én af dem er 
Four Corners-meteoritten: 
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Figur 5. Rb-Sr datering af Four Corners jernmeteoritten. 

 
Bemærk, at dateringerne fordeler sig I 2 grupper. 

• Four Corners jernmeteoritten har en stor gruppe dateringer fra 4,44 milliarder år til 5,18 milliarder 
år, hvilke har et gennemsnit på 4,84 milliarder år ± 4%. Det er jo en datering der er 7% større end 
de 4,55 milliarder år fra nogle andre meteritter. Er Four Corners en ældre meteorit end nogle 
andre? 
Four Corners har imidlertid også en gruppe dateringer fra 8,23 milliarder år til 9,35 milliarder år, 
hvilke har et gennemsnit på 8,79 milliarder år ± 4%. Det er jo en datering der er cirka dobbelt så 
stor som de 4,55 milliarder år fra nogle andre meteoritter og næsten nøjagtigt dobbelt så stor som 
deres Rb-Sr datering (=4,37 milliarder år) af Weekeroo Station-meteoritten. 
Bemærk at de 2 grupper er adskilt mht. isotopforholdet 87Sr/86Sr. Meteoritten er sammensat af dele 
der har forskellig baggrunds-Strontium. Det påvirker det svage led i aldersformlen (formel 1). 
Den ene gruppe har isotopforholdet 87Sr/86Sr fra 0,7111 til 0,7126. Den anden gruppe har 
isotopforholdet 87Sr/86Sr fra 0,7130 til 0,7197. 
Er der tale om en mixing mellem 2 kilder med blandt andet forskelligt isotopforhold 87Sr/86Sr?  
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