
 
 

Utvecklingen av den astronomiska och geologiska tiden 

Vesa Annala 

 

Inledning 

Alla som följer frågor som berör evolutionsteorin möter ständigt frågan om tid. Utan miljarder år ingen 

evolution. I denna artikel försöker jag utifrån två aspekter reda ut hur den evolutionistiska tiden ”växte” 

fram. Först tar jag upp något om tiden och sedan kommer jag att ge en kort översikt över utvecklingen av 

den kosmiska och geologiska tiden.  

Vad är tid? 

I Nationalencyklopedin finner vi följande beskrivning av tiden: Tid är ett ”begrepp som anger ett avstånd 

mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från 

framtid.” Och: ”Hela vår tillvaro är uppbyggd kring tidsbegreppet, men likväl är det nära nog omöjligt att 

definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat.”1 Tiden tycks med andra ord vara 

ett fenomen som är svårfångat, och samtidigt upplever vi tidens ständiga ”närvaro” i våra liv. 

Vår moderna förståelse av tiden säger att tiden är irreversibel, dvs. oåterkallelig. Händelserna mellan två 

punkter sker bara i en riktning. Mjölken som spills på bordet går inte tillbaka till glaset. En bil som råkar 

ut för en olycka blir inte hel igen. En kopp hett kaffe blir kall. Vi människor åldras och dör, osv.2 Denna 

”enkelriktade” process beskrivs ibland som tidens pil. Man brukar tala om entropi. Tiden ”löper” bara i en 

riktning, från nuet mot framtiden. Här en enkel illustration. ”Jag cyklar från Smedby till Kalmar.” Denna 

sats beskriver en händelse mellan två ”punkter”, Smedby och Kalmar. Och det som ”finns” mellan dessa 

två punkter (medan jag cyklar) kallas ”tid”. Efter en tid cyklar jag tillbaka till Smedby. Återigen en händelse 

mellan två punkter. Även om jag cyklar tillbaka till Smedby, går inte tiden tillbaka. Tiden ”går” framåt 

medan jag cyklar tillbaka till Smedby. Tiden går alltid bara i en riktning, mot framtiden. 

Evolutionister och tid 

Tiden är helt avgörande för de evolutionistiska föreställningarna. På ett sätt har en del evolutionister en 

märklig syn på tiden. Man brukar ofta hävda att tiden gör det möjligt för att en storskalig (kosmisk och 

biologisk) evolution har kunnat äga rum. Jag citerar här bara en författare, Marcus Du Sautoy som skriver 

att ”[m]irakel händer….  ge bara tillräckligt med tid.” I sammanhanget har Du Sautoy diskuterat sannolik-

heten för livets (spontana) uppkomst och skriver att för vissa människor tycks sannolikheten vara så för-

svinnande liten att detta betraktas som ”bevis för Guds existens eller någon form av en mäktig designer 

som har riggat spelet.” ”Men”, skriver han, ”detta är att missförstånd när man inser vilken omfattande 

tidrymd vi arbetar med.”3  Sedan kommer citatet om ”miraklet”.  

Jag antar att läsaren har noterat att i Nationalencyklopedins definition av tid ingår ingenting mirakulöst. 

Tiden tycks ändå, i den evolutionistiska föreställningsvärlden, vara en magisk ”trollstav” som gör ”mirak-

let” möjligt. Men faktumet kvarstår: tiden i sig gör ingenting. Jeremy Rifkin har beskrivit det evolutionist-

iska dilemmat i dess relation till entropi (tiden) på följande sätt: ”Entropilagen säger att evolutionen upp-

löser den tillgängliga energin för livet på denna planet. Vår föreställning av evolution är raka motsatsen. 

Vi tror att evolutionen på något magiskt sätt skapar övergripande värde och ordning på jorden.”4 

 



 
 

Tiden och emergenta egenskaper  

Det finns ett ord som ofta förekommer i det evolutionistiska språkbruket och som är relaterat till tiden, 

ordet ”emergent”. Ordet beskrivs i Nationalencyklopedin på följande sätt: ”emergent [-gɛʹnt] (eng., ’upp-

dykande’, ’oförutsedd’, av latin emeʹrgo ’komma upp’, ’framträda’), som framträder eller ger sig till känna 

mer eller mindre oväntat eller oförutsägbart; termen används bl.a. om biologiska och kemiska egen-

skaper.”5  

De ofantligt långa tidsperioderna tycks möjliggöra att annars oförklarliga och oförutsägbara händelser 

kan inträffa, emergera. Här bara ett exempel från biologi. Stuart A. Newman har i ett kapitel beskrivit hur 

flercelliga organismer använder skilda vägar för att nå sina definitiva former, hur olika celltyper uppstår 

och sprids och formar specifika mönster, osv. Men sedan skriver han: ”Men genom att upptäcka detta ger 

det inga faktiska insikter i hur sådana system emergerar och utvecklas.”6 Stuart A. Kauffman gav ut en 

bok med titeln A World Beyond Physics med en talande undertitel: The Emergence and Evolution of Life.7 

Ordet förekommer också inom kosmologi. T.ex. beskriver Lee Smolin i Time Reborn (se not 2) följande om 

naturlagarnas uppkomst: ”naturlagar emergerar inifrån själva universum och utvecklas samtidigt med det 

universum de beskriver. Det kanske är också möjligt, precis som i biologi, att nya fysikaliska lagar kan 

uppstå i form av regelbundenheter från nya fenomen vilka emergerar under universums historia.”8  

I boken Cosmology for the Curious spekulerar Delia Parlov och Alex Velinkin kring universums uppkomst 

utifrån kvantteorin. De skriver: “De mest sannolika universum är de som har den minsta initiala storle-

ken och den högsta vakuumenergin. När ett sådant universum emergerar, börjar det expandera snabbt 

p.g.a. vakuumets repulsiva gravitation. Detta öppnar möjligheten för scenariot med evig inflation."9  

Ordet ”emergera” låter väldigt ”vetenskapligt”, men är faktiskt tom av innehållet. Addy Pross har gjort 

oss medvetna om detta när han skriver: "Med tanke på denna ofullständiga och ganska otillfredsställande 

situation har systembiologi rutinmässigt fallit tillbaka på begreppet ’emergenta egenskaper' när syste-

mets egenskaper kan inte lätt förklaras genom en reduktionistisk strategi. Men användningen av detta 

slagord är ett tveeggat svärd. Att sopa oförklarliga fenomen under den expansiva komplexitetens matta 

skapar en illusion av en förklaring som i sig kan vara problematisk. Ett fenomen som är oförklarligt kom-

mer att fortsätta att väcka uppmärksamhet tills någon övertygande förklaring erbjuds. Men när ett oför-

klarligt fenomen klassificeras som en 'emergent egenskap', kan det tänkas ha blivit förklarat, och inga fler 

frågor angående fenomenet behöver ställas."10 

Det tycks vara så att långa tidsrymder gör det möjligt att emergenta egenskaper ”poppar upp”, och hopp-

san, något radikalt – och oförklarligt – har hänt! Det skulle finnas en uppsjö av exempel av användning av 

ordet emergent inom evolutionslitteratur, men utrymmet tillåter inte mer.  

Skriften och tid 

Det första ordet i Skriften är ett tidsuttryck, ”I början” eller ”I begynnelsen” skapade Gud. I den hebreiska 

texten har vi ordet  בראשית (beresith) som består av preposition ְּ ב (be) ”i” och ordet  ראש (ros) som kan 

betyda ”huvud”, ”topp” och ”början”, dvs. något som kommer först. I Septuaginta (LXX) har ordet beresith 

översatts med εν αρχή (en arché) och har samma betydelse som hebreiskans motsvarighet. Betydelsen 

är klar. Före ”början” fanns ingenting – inte ens detta ”ingenting”. Bara Gud fanns eftersom han ÄR (utan 

början och utan slut) som Guds namn, JHVH ”jag är den jag är” antyder.  

Den första tidsenheten som Skriften definierar är ”dagen”. I Första Moseboken 1:5 finner vi uttrycket  אחד 

 dag ett” eller ”en dag”. Den hebreiska texten använder inte ordningstal ”första” som i” ,(jom echad) יךם

resterande skapelsedagar, dvs. ”andra”, ”tredje”, fjärde” osv. dag. Jom echad blir en ”protodag”, ett mått 



 
 

för resterande dagar. Den första dagens längd beskrivs som växling mellan ljus och mörker. En ordagrann 

översättning av vers 5 lyder: ”Det blev kväll och det blev morgon, en dag”. New American Standard Vers-

ion (NAS) och Revised Standard Version (RSV) översätter jom echad men ”one day”. Young’s Literal Trans-

lation har ”day one”.11 Också Septuaginta (LXX) översätter jom echad ordgrant med hemera mia, ”dag 

ett”. 

Ordet jom används i Skriften i ett flertal betydelser, men dess grundläggande betydelse bestäms i skapel-

seberättelsen. Jom är en period som omfattar fyra fenomen som vi upplever här på jorden: morgon, dag, 

kväll och natt. När Gud skapar solen, månen och stjärnorna på den fjärde dagen blev de synliga tidmar-

körer som skulle ”utmärka högtider, dagar och år” (vers 14).  

Sex (aktiva) skapelsedagar plus en vilodag utgör en tidsenhet, en period av sju dagar (en vecka) som är 

helt oberoende av himlakropparnas relativa rörelser. Veckocykeln med sju dagar är en ständig påminnelse 

om skapelsen på sex dagar plus en vilodag. Begreppet ”vecka” (shabua på hebreiska) kom snart i använd-

ning (se t.ex. 1 Mos. 29:27,28; Jer. 5:24). Idag kan man säga att tidsenheten ”vecka” tillhör mänsklighetens 

kollektiva minne. Alla försök att ge en naturalistisk förklaring till veckans ursprung har misslyckats.12 Även 

om den bibliska tiden ofta beskrivs som ett cykliskt fenomen med återkommande festdagar och år är den 

ändå i grunden en linjär process mot framtiden. Denna förståelse av tiden som en linjär process har varit 

förhärskande i den västerländska kulturen. 

Låt mig gå över till den andra delen av min diskussion. Utvecklingen av den astronomiska och geologiska 

tiden, eller ”deep time” som den kom att kallas.  

”Deep time”  

Uttrycket ”deep time” syftar på de ofantligt långa tidsperioder och -epoker som den moderna geologin 

kom att sammankopplats med. (Uttrycket ”Deep time” myntades av John McPhees 1981) Man kan säga 

att det finns två grundläggande förutsättningar för ”behov” av ”deep time”. För det första naturproces-

sers långsamhet och för det andra avstånden i universum. Båda dessa observationer har skapat behov att 

reflektera över tiden. Efter åratal av observationer och erfarenheter av vår värld inser vi snart att världen 

i det långa loppet ser väldigt lik ut. ”Behov” av mer tid uppstod. Det finns variationer men de är bara 

marginella. Dessa vardagliga observationer av naturen tycks motsäga den bibliska kronologin av ca 6000-

8000 år sedan skapelsen.  

”Deep time” och universum 

När man på 1700-talet kom att upptäcka att världen är större än vårt solsystem, och på 1900-talets början 

att världen är större än vår Vintergata – att det finns oräkneliga antal andra avlägsna galaxer och galaxsy-

stem, uppstod frågan om universums ålder. Eftersom ljusets hastighet är begränsad och vi ser ljuset som 

antas har färdats genom rymden under miljoner och miljarder år, måste universum vara mycket äldre än 

8000 tusen år. Den slutna världen och den begränsade tiden ersattes av ett oändligt kosmos och obegrän-

sad tid. ”Det är allmänt erkänt”, skriver Alexandre Koyré, att ”sjuttonhundratalet genomgick, och fullän-

dade, en radikal andlig revolution” som kan karaktäriseras som ”sekulariseringen av medvetandet, en 

vändpunkt bort från transcendenta mål till immanenta syften, dvs. att ersätta intresset för den andra 

världen och det andra livet med upptagenhet med detta liv och denna värld.”13  

Universums ålder var inte längre den som Skriften angav utan flera miljarder år. Idag betraktas univer-

sums ålder till ca 13,8 miljarder år. Då och då nås vi dock av nyheter att universum faktiskt kan vara flera 

miljarder år yngre – eller äldre.14 Miljarder år hit eller dit tycks inte bekymra kosmologer när det gäller 

universums absoluta ålder. 



 
 

Många kristna har accepterat denna nya syn på tiden men har samtidigt försökt hålla fast vid själva skap-

elseberättelsen antingen genom att tolka om hela berättelsen eller genom att omdefiniera dagarnas 

längd. Det var inte längre viktigt att veta när och hur Guds hade skapat allting, bara att han hade skapat 

allting. 

”Deep time” och geologi  

Man kan säga att upptäckten av ”deep time” (dvs. årmiljoner- och årmiljarder) i geologin kan på ett sätt 

härledas till Thomas Burnett (1635 – 1715). Burnett höll dock fast vid den bibliska kronologin att jorden 

”uppstod” för 6000 år sedan. Men när universum uppstod kunde han inte säga något om. I kapitel fyra i 

sin bok The Sacred Theory of the Earth (1691) bemöter Burnett Aristoteles idé om ett evigt universum och 

en evig mänsklighet. Samtidigt argumenterar Burnett för idén att tiden är ett linjärt fenomen, från Guds 

första skapelse till den nya skapelsen  

Ca etthundra år senare publicerar James Hutton Theory of the Earth (1795). Hutton betraktade jorden 

som en ”maskin”. Denna maskin bestod av fyra olika ”kroppar”. Först har vi jordens ”centrala kropp”. 

Ovanpå denna har vi en ”flytande kropp av vatten”. Ur vatten stiger upp den ”ojämna kroppen av land”. 

Längst uppe har vi den ”atmosfäriska kroppen.”15  

I sin bok accepterade Hutton den bibliska tiden för människans existens, men trodde att de ”lägre djuren” 

hade en lång historia. Han skriver: ”I naturens historia finner vi tecken som bevisar att dessa djur har 

funnits länge; och vi kan således beräkna en tidsperiod som är extremt avlägsen, men långt ifrån kunna 

fastställa denna tid exakt.”16   

Huttons föreställningar kom att lägga grunden för den moderna geologins ”deep time”. Huttons idé fick 

namnet uniformitarianism och kom att dominera geologin och paleontologin. Nationalencyklopedin be-

skriver uniformitarianism (eller uniformism) som en ”geologisk teori enligt vilken jordytan, bergarterna 

och organismerna formats och utvecklats, och alltjämt formas och utvecklas, endast av de slags naturpro-

cesser som fortfarande är i verksamhet.”17 Det är i o. m. Huttons bok som ”deep time” får den betydelse 

den sedan dess haft.  

Även om Hutton insåg att det fanns tecken på jorden som tydde på att det har hänt abrupta processer 

under jordens historia, höll han ändå fast vid sin idé (s. 515-516). Hutton är berömd för uttrycket: “We 

find no vestige of a beginning, - no prospect of an end.” (“Vi ser inga spar av början och har ingen upp-

fattning av slutet”.18 Senare i boken skriver han: “Från nedbrutna bergstoppar till havet har vi en följd 

av fakta som tydligt bekräftar detta påstående, att materialen från de nedbrutna bergen har förts bort 

genom floder; ty i varje steg i denna process kan vi se verkan och därmed den rätta orsaken. Vi kan 

ofta till och med vara vittnen till det som sker. Men det är bara en liten del av hela processen som vi 

kan följa, icke desto mindre är det lika tillfredsställande som om vi såg allt; ty under hela denna långa 

process kan vi se en del av berget föras bort. Vad mer behöver vi? Inget annat än tid.”19 

Startpunkten för Huttons idé om långa tidsperspektiv brukar anges hans besök vid Siccar Point i Scotland 

1788. Där kom han på idén om ”uncomformity” (diskordans på svenska), dvs. avbrott i lagerföljd. Dessa 

avbrott i lagerföljd måste tolkas som ”bevis” för långa tidsperioder. Hur långa kunde Hutton inte säga. 

Men utgående från hans föreställning att processer i naturen, som vi kan observera idag, sker långsamt 

måste också formationen vid Siccar Point tagit oerhört lång tid.  

En annan skotsk geolog Charles Lyell populariserade Huttons idéer i boken Principles of Geology (i tre 

band, 1830-1833). Dessa två män har Stephen Jay Gould kallat ”deep time geologins två hjältar.”20 (Be-

greppet uniformitarianism myntades av William Whewell när han recenserade Lyells bok) 

 



 
 

”Tidsluckor” och geologi 

I dag tolkar geologer Siccar Point formationen så att de vertikala avlagringarna bildades under Silur21

för över 400 miljoner år sedan, medan den överliggande (horisontala) avlagringen bildades under Devon 

ca 65 miljoner år senare. Man antar alltså en tidslucka på ca 65 miljoner år mellan dessa två formationer. 

Själv har jag besökt platsen och måste säga att det är väldigt svårt att ”se” ett sådant tidsmässigt gap 

mellan dessa två avlagringar. Denna (miljontals år långa) tidslucka måste läsas in i Siccar Point format-

ionen. (Se bilden) Faktumet kvarstår dock att det måste har förflutit en viss tid mellan bildandet av dessa 

två avlagringar. Men den tiden kan inte ha varit mer än några månader eller några år på sin höjd. Först 

bildades de avlagringar som i dag är i vertikal position. De bildades i havet i horisontalt läge och restes 

sedan genom tektoniska processer till vertikal position. Efter detta har de vertikala avlagringarna erode-

rats snabbt (den plana erosionsytan 

mellan dessa två system antyder detta) 

av vattenmassorna och direkt ovanpå 

den eroderade ytan bildades det sy-

stem som kallas Devon. Det är mycket 

lättare att ”se” efterdyningar av en ko-

lossal flodkatastrof som har format Sic-

car Point än en tidslucka på 65 miljoner 

år. Huttons slagord ”nuet är nyckeln till 

det förgångna” kan inte förklara Siccar 

Point formationen. 

Denna sorts tidslucka (avsaknaden av 

avlagringar) är väldigt vanlig i den uniformistiska geologin. Stephen Moshier and Carol Hill har tagit upp 

de tidsmässiga luckorna (19 till antal) i avlagringarna som den evolutionistiska geologin antar finnas i 

Grand Canyon. När man lägger ihop deras siffror får man en total tidslucka på ca 1,4 miljarder år, dvs. att 

ca 75% av den geologiska rekorden saknas i Grand Canyon.22 Utöver dessa luckor tror man att det finns 

en tidslucka under dessa avlagringar, s.k. ”Great unconformity” som antas omfatta en tidslucka på ca 170 

miljoner år och upp till över 1000 miljoner år.  

Antagandet bakom ”tidsluckor” grundar sig på att den accepterade (”kompletta”23)  tidsskalan från de 

”äldsta” till de ”yngsta”. När man jämför denna ”kompletta” tidskala med det som man finner i Grand 

Canyon upptäcker man dessa gap. Förklaringen till existensen av dessa gap anges vara att det antingen 

inte bildades några nya sediment på den underliggande avlagringen, eller att de har eroderats bort. Det 

sista alternativet är föga troligt eftersom erosion lämnar efter sig en väldigt ojämn yta, som t.ex. Grand 

Canyon. Det första alternativet är lika osannolikt eftersom det är svårt för oss att tänka att ingenting, 

varken erosion eller uppkomst av nya 

sediment, skulle ha ägt rum under mil-

joner och t.o.m. hundratalsmiljoner år.  

Innan man började använda radiomet-

riska dateringsmetoder försökte man 

kalkylera fram en absolut ålder på ett 

specifikt geologiskt system genom två 

olika metoder. Den ena var att försöka 

mäta hur snabbt sediment bildas i da-

gens havsbottnar. Den andra var att 

försöka bestämma hur snabbt eros-

ionen bryter ner befintliga berg. Från 



 
 

dessa resultat skulle man sedan kunna bestämma åldern för geologiska formationer utifrån dess mäktig-

het (tjocklek). Charles Darwin använde det senare alternativet i sin bok Om arternas uppkomst.24  

Sedan 1950-talet har de radiometriska dateringarna blivit viktiga och antas ofta ge en absolut tid för en 

viss formation. Radiometriska metoder har dock många osäkerhetsfaktorer eftersom själva metoden ut-

går ifrån några grundläggande antaganden som jag inte kan gå in på här (och andra skribenter här i tid-

ningen är bättre lämpade för den uppgiften). Jordens ålder betraktas idag vara 4,6 miljarder år. (Figuren 

ovan )

sammanfattar utvecklingen av den geologiska tiden) 

Skapelsetro och ”deep time” 

Skapelsetroende har försökt med hjälp av olika ”vetenskapliga” modeller lösa detta till synes svårlösta 

problem men ingen av modellerna har varit speciellt framgångsrik. Det är troligt att vi aldrig kommer att 

finna något ”vetenskapligt” svar på det faktum att vi ser stjärnor och galaxer som befinner sig på ett av-

stånd som är mer än 8000 ljusår. Personligen tror jag att Gud på den fjärde skapelsedagen skapade him-

lakropparna, galaxerna och galaxhoparna fullfärdiga från första början. De senaste observationerna tyder 

på detta. På NASA:s hemsida kan man läsa att “de flesta galaxerna är mellan 10 miljarder och 13,6 miljar-

der år gamla. Vårt universum antas vara ca 13,8 miljarder år gammalt. Detta betyder då att de flesta 

galaxerna formades när universum var ungt! Astronomer tror att vår egen Vintergata är ca 13,6 miljarder 

år gammal”25 Galaxerna är med andra ord nästan lika ”gamla”/”unga” som universum. Naturligtvis kan 

inte NASAs information användas som ”bevis” för den bibliska skapelseberättelsen, men det säger en sak: 

galaxerna har formats (skapats) ”i början” av universums historia.  

För att förstå Guds handlingar under skapelseveckan måste vi betrakta skapelseberättelsens olika detaljer 

i ljuset av berättelsens helhet. Vi förstår detta när vi betraktar t.ex. skapelsedagarna tre och sex med 

varandra. På den sjätte dagen skapade Gud landdjuren. På den tredje dagen skapade han vegetationen 

(som djuren skulle ha till föda). Jag antar att Guds lät växter mirakulöst växa fram på den tredje dagen så 

att de var ätbara på den sjätte dagen.  

Det finns en liknande relation mellan dag ett och den fjärde dagen. På dag ett skapade Gud ”himlarna” 

(rummet) och ”jorden” och ljuset (mörkret fanns redan). På den fjärde dagen skapades himlakropparna 

och ljuset från dem nådde omedelbart jorden och ”tog över” den ”uppgiften” Gud hade gett ljuset dag 

ett. Det är värt att notera att dagarnas längd hade Gud redan bestämt innan han skapade ljuskällor. Det 

är detta som är det mirakulösa i skapelsen. Gud skapar (befaller till existens) tingen fullfärdiga och funkt-

ionella för deras syfte. ”På sex dagar skapade nämligen HERREN himlen, jorden och havet och allt som finns 

där, men på den sjunde dagen vilade han.” (Andra Moseboken 20:11) 

Sammanfattning 

Ända fram till 1700-talets slut tog man Bibelns kronologi för universums och jordens historia som given 

sanning. Gud hade i sitt ord uppenbarat universums och jordens tillblivelse. På sex dagar hade Gud skapat 

allting för bara några få tusen år sedan.  

I o. m. uppkomsten av den nya geologin började man ifrågasätta den bibliska kronologin. Observationer 

av de geologiska processernas långsamhet öppnade upp för spekulationer om vilka krafter som påverkar 

och formar jordens yta. ”Nuet är nyckeln till det förgångna” blev slagordet. Men med en liten eftertanke 

inser man hur vilseledande denna föreställning är. Vi ser ingenstans i vår värld att massiva avlagringar 

bildas parallellt med massdöd av djur och växter som håller på att omvandlas till fossil. I geologin är 



 
 

sanningen den att ”nuet inte är en nyckel till det förgångna”! Om nuet verkligen skulle vara nyckeln till 

det förgångna skulle geologerna aldrig kunnat föreställa sig tidsmässiga gap i den geologiska rekorden!  

För att människan inte skulle gå vilse med sin föreställning om universums och jordens historia gav Gud 

oss människor en uppenbarelse i Skriften om när och hur han skapade allting: på sex dagar och vilade på 

den sjunde dagen. 
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