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1 Miller-Urey eksperimentet 

Det er mulig å lage unaturlige 

reaksjoner, som kan bygge opp den 

frie energien i sluttproduktet, 

sammenlignet med startproduktet. 

For å få det til, må en ha en 

katalysator. Det er et stoff som er 

med underveis i reaksjonen, men 

forblir uendret når reaksjonen er 

over. Dersom det skal være mulig å 

bygge opp den frie energien under 

reaksjonen, er det nødvendig med 

energitilførsel gjennom katalysatoren. Det er 

fritt hydrogen til stede, som det viktigste av 

alle stoffene for å drive reaksjonen. Fritt 

hydrogen kan ikke dannes uten at det er eller har vært katalysatorer til stede. Om oksygen 

var til stede, ville det virket som gift for aminosyrene. Om det ikke var til stede ville de blitt 

ødelagt av UV-stråling. Vann ville virke til å oppløse bindinger mellom aminosyrene. 

Faktum er at Miller-Urey forsøket antagelig ikke er en troverdig etterlikning av jordas 

tidlige atmosfære. 

2 Fakta om Darwins tre 

Biologen Malcolm Gordon skrev i 1999 at «livet ser ut til å ha hatt atskillige 

opprinnelseskilder. Det universelle livets stamtre, synes å ha hatt mer enn én rot2. . Den 

tradisjonelle versjon av teorien om felles nedstamning gjelder tilsynelatende ikke for 

riker..[eller] rekker, og muligens heller ikke for mange av klassene innen for rekkene3. 

Faktum er at Darwins evolusjonstre ikke passer inn i det fossilmateriale vi har fra den 

kambriske eksplosjon, og det molekylære forskningsmateriale understøtter ikke et så 

enkelt mønster som et forgrenet tre. Biolog W.F.Doolittle sier: «Vi har bruk for nye 

hypoteser som vil munne ut i  noe vi ikke engang tør gjette på hva er»4 

3 Fakta om homologi 
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Bilde 1 Urey-Miller forsøket med katalysator Fra:  
http://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/  
Evolutionary_Bases 
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Faktum er at hvis homologi defineres som ‘likheter som skyldes 

felles avstamning’, kan det ikke samtidig brukes som argument for 

samme felles avstamning. Da forutsetter en det en skal vise, og får 

en sirkelslutning. Lemmer kan utvikle seg parallelt hos ulike 

dyregrupper, uten at en regner det skyldes felles avstamning( 

analogi). Allerede Carl von Linné rubriserte 100 år før Darwin 

mennesker og aper i samme primat-kategori, i sitt biologiske 

klassifikasjonssystem. Da ble det sett på som Skaperens ordning 

av skaperverket. Det finnes bemerkelsesverdige likheter, som ikke 

engang darwinister henfører til felles avstamning. Strukturen i øyet til 

en blekksprut, er merkverdig lik den i menneskeøyne. Likevel tror ikke 

biologer at stamfaren til blekkspruter og mennesker hadde slike øyne. 

Slike likheter, som har løpt parallelt, kalles da av dem for analogier. 

4 Fakta om Haeckels 

fostre  

Embryoene er såpass ulike i 

utgangspunktet, at et godt 

trent øye kan se forskjell. Det 

er sant at de utvikler seg mot 

mer likhet i en mellomfase, 

før de så skiller lag igjen. Den 

verdenskjente biologen 

Stephen Jay Gould har 

innrømt at han har vært klar 

over falsknerier i mer enn 20 

år, men like fullt holdt stilt 

med det. Ennå forekommer 

falskneri-bildene i norske lærebøker 

i biologi. Det er f.eks. ikke tilfelle at menneskefostre har gjellebuer i starten. Det er 

utposninger som er anlegg for senere skulderparti og kjertler (da: kirtler). Fold 2 utvikler 

seg til mellomøre-kanalen. At ryggsøylen er lengre enn resten av fosteret skyldes at den 

vokser senere, og derfor er dannet lengre i starten. Senere vil resten av vevet fra fosteret 

vokse opp omkring ryggsøylen.  

Faktum er at Haeckels tegninger fikk virveldyrfostre til å se mer like ut enn de er i 

virkeligheten. Det er simpelthen ikke sant at virveldyrfostre likner mest på hverandre på 

de tidligste fosterstadier. 

 

Bilde 3 Slik ser embryoene fotografisk ut  Fra:  
http://www.bible.ca/tracks/textbook-fraud-embryology-earnst-haeckel-
biogenetic-law.htm 

Bilde 2Eks. på 'analog' utvikling. 
1.Pterosaur, 2.Flaggermus 
3.Fugl Fra: 
http://en.wikipedia.org/wiki/C
onvergent_evolution 
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5 Fakta om Archaeopteryx 

Blant biologer som regner dinosaurer som forløper til 
fuglene, har de funnet eksemplarer som ligner mer, 
selv om disse kommer på senere tidspunkt enn 
‘Urfuglen’5. Det viser seg i ettertid seg at knoklene var 
tynne og hule, som hos de fleste moderne fugler. Det 
er også avdekket en Archaeoptertyx-art med 
brystbein. Det er viktig for flyegenskaper, da flyve-
musklene sitter festet der. Blant de som støtter seg 
mer på fossilenes historie, må de basere seg på 

krypdyr, som måtte lære å fly fra ‘bakken og opp’. 

Faktum er at Archaeopteryx ikke nå regnes som 
forfar til nåtidens fugler, og dens egne forfedre er stadig meget diskutabelt. En leter nå 
etter andre manglende ledd. 

6 Fakta om bjerkemåleren 

Lærebokforfatter Bob Ritter brukte bevisst oppstilte bilder av bjørkemålere på 

trestammer. Han forsvarte sin handling med at han illustrerte et grunnleggende prinsipp. 

Så blir spørsmålet: 'er det i orden å illustrere et prinsipp en mener sant, med falsk 

dokumentasjon?' 

Faktum er at bjerkemåleren ikke slår seg ned på trestammer på dagtid i naturen, og de 

fotografier som viser dem på trestammer er arrangerte6. En ser nå på Kettelwells forsøk 

med stor skepsis.  

7 Fakta om Darwins finker 

National Academy of Sciences underslo at nebbstørrelsen 

hos finker ble tilsvarende redusert når tørkeperioden var 

over, som den økte med da den varte. Om tilsvarende 

kunnskap ble holdt tilbake hos aksjemeglere, ville de 

havnet bak lås og slå relativt kjapt. Forskningsverdenen 

skal være på jakt etter sannheten, ikke fremme sin egen 

dogmatikk. 

Faktum er at Galapagosfinkene ikke inspirerte Darwin til 

idéen om evolusjon, og den naturlige seleksjons 
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Bilde 5 Fink på Galagagos Fra: 
http://www.glogster.com/maogmb/dar
wins-finker-mathias-emil-og-lasse/g-
6lfgn5fcc089f97nee1d2a0 

Bilde 4 Archaeopteryx (urfuglen) Fra: 
http://leccos.com/index.php/clanky/archeopteryx 
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påvirkning går snart i den ene og snart i den andre retning. Den varierer med klima og 

nedbørsforhold, og fremkalte ikke noen permanent observerbar endring i deres nebb. 

8 Fakta om mutasjonsendringer hos bananfluen 

Til tross for eksperimenter over millioner av generasjoner 

med bananfluer, er det ikke framkalt et eksemplar som er 

levedyktig i naturen. En har fått oversikt over alle gener,  

men samtidig funnet et hierarkisk oppbygd system (dGNRN), 

som effektivt motsetter seg store endringer. Det må så fall 

være koordinerte mutasjoner på ulike nivåer i løpet av 

embryoperioden. En har oppnådd en firvinget mutant, men 

faktum er at firvingede bananfluer kun kan oppformeres 

kunstig, og deres ekstra vinger har ingen muskler. Disse handikappede mutantene kan ikke 

fungere som råmateriale for evolusjon. 

9 Fakta om menneskets opprinnelse 

Aper kan ikke artikulere språklyder fordi de ikke har 

muskler og nervestyrt finmotorikk i munn og tunge til å 

kunne gjøre det. I menneskets «darwinistiske» 

språkutvikling må derfor alle mutasjoner som gjorde 

oss i stand til å lage et differensiert språk ha kommet 

FØR den aktuelle språkutviklingen: Leppene og tunga 

som skulle lage disse nye språklydene måtte alltid være 

der før språkutviklingen. Tegninger av forfedre ble 

utført på ideologiske premisser, før en hadde annet 

grunnlag enn synlige likhetstrekk. Men en ‘trenger ikke 

være i slekt, om en ligner’. Det er fortsatt uenighet om hva som 

regnes som aper og mennesker. Her kommer månedlig nye 

synspunkter. I følge antropolog G. Clark,Arizona State University, 

skyldes det at «paleontologene spinner videre på ulike 

fordommer, forutfattede meninger og formodninger, som ikke er for annet enn korthus å 

regne. Om en fjerner et kort, raser hele korthuset sammen»7. At menneskets og 

sjimpansens Y-kromosom bare deler 53% gener, kan være et slikt kort som nå rives ut av 

korthuset8. 
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Bilde 6 Bananflue Fra: 
http://blikvitt.com/bananfluer.html 

Bilde 7 Y-kromosom hos 

mennesket Fra: 

http://intergen.com.tr/tr/?Sayfa

=Detay&Id=14 
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