
Finder man et dødt, forstenet dyr fra engang i fortiden, står 
man med en række spor i den jord det er gået på, eller har man 
blot en omrids af dyrets krop, kalder man det et fossil. Og 
enhver darwinist med respekt for sig selv vil sige at evolutionen 
er sandsynliggjort ved hjælp af fossilerne: »Vi har fundet så 
mange fossiler at man kunne brolægge gader med dem, og de 
fortæller alle sammen udviklingshistorien i Darwins forstand.«

Her kommer en måske noget overraskende oplysning (jeg 
blev selv meget overrasket da det efter gymnasietidens geologi-
undervisning gik op for mig): 

Det første er sandt, det andet ikke! 
Intet sted på jorden kan man tage hen og se et dyrs udvik-

lingshistorie. Udviklingshistorien fremkommer ved at man 
stykker fossiler sammen fra forskellige steder. Og da man i 
langt overvejende grad �nder ud af lagenes alder ud fra de 
fossiler der ligger i dem (de såkaldte “ledefossiler”), må man i 
sandhedens interesse sige at sagen er noget mere kompliceret 
end som så.

Intet sted på jorden kan man tage 
hen og se et dyrs udviklingshistorie

Fossilerne underbygger faktisk ikke det udviklingstræ som 
man ser i alle biologibøger. Dette “evolutionstræ” kalder 
man undertiden også på dansk “Livets Træ”; en lidt underlig 
betegnelse i jødisk-kristen sammenhæng. Darwin selv kaldte 
sin tegning “"e Great Tree of Life”, sikkert i bevidstheden om 
at “"e Tree of Life” var optaget som begreb.

Man bruger metaforen “træ” fordi man gerne vil tegne 
billedet af hvordan livets forskellige former har dannet forgre-
ninger på en enkelt stamform. Altså at evolutionen er forløbet 
som et træ der vokser op og efterhånden breder sine grene ud 
i verden.

Men denne træ-metafor passer dårligt med hvordan man 
�nder fossilerne. Hvis man endelig skulle sammenligne med 
noget fra haven, bør det ikke være havens æbletræ med dens 
rod, stamme og grene, men med græsplænen. De #este dyre-
rækker optræder nemlig pludseligt og uden påviselig indbyrdes 
forbindelse i fossilhistorien. Så igen: Taler man om Darwins 
udviklingstræ, benytter man sig mere af en bestemt tolkning 
frem for evidensbaserede fakta. Det kan da godt være at livet 
har udviklet sig som Darwin forestillede sig det, vil en palæ-
ontolog måske sige. Men i sit stille sind er han samtidig nødt 
til at indrømme at det blot ikke er noget man kan udlede af 
fossilerne. Det er historien om “overgangsformen” Tiktaalik et 
udmærket eksempel på. Netop som man tror man kan stille et 
evolutionsforløb op, må man forkaste det fordi nye fund kaster 
grus i dateringsmaskineriet. (Én ting kan man i hvert fald være 
sikker på, palæontologer er tit meget uenige om tolkningen 
af de forskellige evolutionsrækker”.) Læs mere om Tiktaalik 
i Origo 119, dec. 2010, eller en redaktionel forkortelse af 
artiklen i faktaboxen her ved siden af.

Men der er noget andet som er interessant ved fossilerne, en 
ting som de færreste biologibøger overhovedet nævner, mær-
keligt nok: At vi faktisk ikke aner hvordan fossiler er blevet 
dannet. 

Den almindelige fortælling holder nemlig ikke: – Et stort 
dyr vader afkræftet ud over sletten, døden nær af tørst, sult og 
udmattelse for til sidst at segne om. Efterhånden som tiden 
går, bliver kadaveret dækket af forskellige jordlag, og millioner 
af år senere står vi med et fossil.

For hvad sker der i naturen under normale omstændig-
heder? I samme øjeblik dyret er segnet om, #okkes ådselædere 
om det, fra jorden og fra luften. Gribbe vil i løbet af no time 
have spottet byttet. Bare det at én grib slår ned, er signal til 
andre spejdende gribbe om at her er noget interessant. Hyæner 
vil også komme ilende til stedet, og efter forbavsende kort tid 
vil der kun ligge få knogler tilbage af ådslet. Men ikke nok 
med det, ben-ædere, forrådnelsesbakterier osv. vil sørge for at 
udrydde selv det mindste spor efter selv det største dyr; alt er 
væk; intet er tilbage! 

Nej, alt tyder på at skal vi i dag stå med et fossil, må det 
være blevet begravet ret så hurtigt. Hertil kommer det lille 
kuriosum at de #este (om ikke alle) fossiler er blevet dannet 
ved hjælp af vand.palæontolog – kalder man den forsker der studerer fossiler 

eller fortidens dyre- og planteliv. 



Endnu en ting der er værd at bemærke når vi taler om fossil-
dannelsen, er følgende faktum: Mange steder har man fundet 
fossile rester af mange forskellige dyr i én pærevælling – og 
det i hobetal. Nogle steder taler man lige frem om fossilkirke-
gårde, så tæt og sam-
men�ltret ligger fossilerne 
fra forskellige arter. Man 
har søgt en forklaring i 
asfaltsøer. Men hvis de 
skulle være forklaringen 
på de mange fossiler, må 
Jorden i fortiden have 
været mere asfalteret end 
hvis der havde været #ere 
motorveje end urskove! 

Så det med “den stille død” er et helt forkert billede af 
virkeligheden. 

Noget voldsomt må der være forgået: Hele skove, så store at 
de har dækket hele kontinenter, er blevet rykket op med rode 
og er knækket som tændstikker. Nogle steder er træstumper 
“plantet igen” med rodklump og det hele, så det forstenede træ 
i dag rager op gennem #ere lag af sand, ler eller kalk.

Vi kan derfor konstatere at der engang i fortiden er sket 
noget meget usædvanligt dengang fossilerne blev dannet. Hvad 
det ”usædvanlige” er, diskuteres stadig.

Her er en historisk betragtning på sin plads. For halvtreds år 
siden, i min gymnasietid, var det stadig “geologiens faders”, 
Charles Lyells, synspunkt der gjorde sig gældende: – Det er 
alene de [langsomme] geologiske processer vi kan iagttage i 



dag der har været virksomme i hele Jordens historie! Ergo: 
Nutiden er nøglen til fortiden!

Men en del opdagelser har siden da gjort at denne nagel-
faste tro har fået sig et skud for boven. Og der skal vi kikke 
på et stykke af den danske del af Verdensnaturarven, nemlig 
Stevns Klint. For det iridiumholdige askelag der ligger som 
et mørkt bånd i limstenen, er et vidnesbyrd om “det meteor-
nedslag der har udryddet dinoerne”. Det er alle i dag enige 
om.

Vi kan altså konstatere at #ere og #ere er begyndt at tale 
om mere eller mindre verdensomspændende katastrofer med 
alvorlige følger for livet på Jorden. Men de taler samtidig om 
at der har været millioner af år mellem disse katastrofer; mel-
lemrum som vi dog ikke har mindste spor af.

sediment(er) – de geologiske materialer ler, sand, grus, kalk/
limsten osv. der er blevet nedbrud ét sted og a#ejret et andet.



[Og så har geologen Mats Molén lavet følgende tilføjelse i 
Genesis’ svenske pendant til dette temanummer:]

Der er dog noget som vi med sikkerhed véd, må have 
taget lang tid for at kunne dannes. Og det er rigtig løs jord og 
klippemateriale som er så forvitret og nedbrudt at man kan 
brække det i stykker med �ngrene (så dele af bjerget næsten 
ligner jord).

Der �ndes kun to steder i Jordens historie hvor vi har spor 
af lange tidsforløb. 

Det første er det som ligger lige for næsen af os: På det 
meste af Jordens over#ade, i lag fra istiden og til nu, ligger der 
både jordlag og forvitrede bjergarter. Men sådanne “tids-tegn” 
�nder vi ikke i de klippelag der indeholder mængder af fos-
siler, fra det som kaldes kambrium til tertiær (jf. �guren her 
ved siden af.)

Det andet sted med spor af lang tid hvor vi støder på rester 
af jordlag og forvitrede bjergarter, ligger under de lag der inde-
holder fossiler. Altså på grænsen mellem det man kalder hhv. 
prækambrium og kambrium. (Man ser ofte at der også er andre 
lag end kambrium der ligger oven på prækambrium.)

Det ser faktisk ud som om der først er forløbet en rum tid. 
Derefter er der dannet en masse forskellige lag i hurtig række-
følge efter hinanden i en verdensomspændende katastrofe. Og 
så igen et langt tidsforløb efter denne katastrofe.

En del darwinister forstiller sig at der engang har været en 
verdensomspændende oversvømmelseskatastrofe på planeten 
Mars, så næsten hele planetens over#ade har været dækket af 
vand i mere end et år. Det er betydeligt mere sandsynligt at 
planeten Jorden har været udsat for en sådan oversvømmelse, 
for så kan vi forstå hvorfor de fund vi har gjort fra Jordens 
geologiske historie, ser ud som de gør.

Men darwinisten vil aldrig i livet acceptere tanken om en 
sådan verdensomspændende oversvømmelse, for så forsvinder 
alle de millioner af år som man anser som afgørende for 
evolutionsfortællingen. 



I forbindelse med livets oprindelse ser man vand som en meget 
væsentlig faktor. Har man fundet vand på en planet, tror man 
også på muligheden for at livet er opstået. – Ser vi på vands 
indvirkning på livet på vores egen planet, opdager vi at “det 
livgivende vand” kan have en helt anden rolle, nemlig hvilken? 
Så hvad er mest sandsynligt for vidundersto*et vands vedkom-
mende? At det er den store op�nder af livet, eller det i fortiden 
(og i dag, for den sags skyld) også kan optræde som den store 
dødsengel?

Vi véd med sikkerhed at dyrene er blevet begravet i den 
rækkefølge de er døde. Men nu kan man jo spørge sig selv: 
– Hvorfor taler man om at dyr og planter er opstået når man 
�nder dem som fossiler? Når man �nder et fossil, er det vel 
evidens for hvordan den pågældende organisme er død og 
begravet? Hvorfor skriver lærebøgerne det ikke som det er, 
altså at fossiler handler om død & ødelæggelse og ikke om 
fremtræden på livets scene?

Man kan endog tolke fossilrækkefølgen ud fra det niveau orga-
nismerne har levet på, højt oppe eller langt nede i det “sam-
menbrasede” økosystem. Eller hvor gode dyrene har været til 
at bevæge sig, eller hvor dygtige de har været til at #yde oven 
på vandet. Hvorfor nævnes disse muligheder (næsten) ikke i

moderne lærebøger der skal beskrive fortiden i geologisk 
forstand?

Hvad skal man gøre ved biologibøger der er så overivrige 
efter at fortælle evolutionshistorie at det går en smule ud over 
sagligheden? Se også artiklen Spørgsmål til din biologibog, i 
ORIGO 132.

Mange ser de beskrevne iagttagelser som spor efter den over-
svømmelse der er omtalt i Biblens første bog. I dansk folkelig 
tradition kaldes denne oversvømmelseskatastrofe for “Synd-
#oden” efter en folkemytologisk fejloversættelse af det tyske 
“Sint#ut”. Tysk Wikipedia beretter: »Det tyske ord “Sint#ut” 
kommer fra Middelhøjtysk sin(t)vluot, eller oldhøjtysk sin(t)
!uot, og betyder så meget som “stadigvarende oversvømmelse”, 
så det har altså intet med ordet “synd” at gøre.«

Hvorfor er denne beretning mon – i mere eller mindre far-
verige versioner – gået verden rundt og �ndes i snart sagt alle 
kulturer?

Kan det være udtryk for en slags “kollektiv hukommelse” i 
menneskeheden?


