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Direkta mätningar visar INTE 
på lång tid för istiden 

Vi vet att det har varit en istid då tjocka inlandsi-
sar täckte stora delar av norra Europa. Men - vad 
vet vi om istiden och vad är bara tro eller helt 
fel? Ingen var ju där och filmade under istiden. 
Men vi kan undersöka nutida inlandsisar, t ex 
på Grönland eller vid sydpolen på Antarktis. Vi 
kan även undersöka mindre isar, som man kallar 
glaciärer. Glaciärer finns på många höga berg i 
Sverige och på platser över hela världen, till och 
med vid ekvatorn på Mount Kenya i Afrika.
I läroböcker skriver man att det var flera kilo-
meter tjock is över stora delar av Sverige och 
Norge under hundratusentals år, under flera 
istider. Men, oftast skriver man bara om en 
istid, som pågick i ca 100 000 år. 

På bilden, som är från Lofoten i Norge, kan man 
se hur bergen närmare havsytan är rundade 
och nednötta av is, ungefär så högt upp som 
det finns växtlighet. Men högre upp är bergen 
spetsiga. Bergen kan alltså inte ha täckts av en 
tjock, rörlig is under lång tid. Detta är ett av flera 
exempel som visar att isarna inte kan ha varit så 
tjocka som det står i läroböckerna, för då skulle 
de ha nött ner bergen på ett annat sätt.

Man har undersökt hur nutida glaciärer och 
inlandsisar nöter ner berg och bildar lager av 
krossade stenar, sand och lera, det man kallar 
morän. Vi vet också hur mycket sådant kros-
sat moränmaterial som bildades under isti-
den. Om man räknar ut hur lång tid det skulle 
ta att bilda alla lager av morän över Sverige 
och andra länder som varit nedisade, med 
samma hastighet som de bildas idag, kan inte 
istiden ha hållit på längre än maximalt ett par 
tusen år! Det finns inga spår av någon längre 
tid! (Se exempel i tabellen till höger, som vi-
sar hur mycket som bildats under istiden, hur 
snabbt det bildas idag, samt hur lång tid det 
skulle ta för allt från istiden att bildas.) Men, 
utan att nämna allt, så har man bestämt åldern 
på istiden utifrån teorier som någon faktiskt hit-
tade på år 1795. Men, direkta mätningar visar 
inga spår av lång tid. 
Vissa former i berggrunden har funnits redan in-
nan istiden, men har förändrats under istiden, 
som till exempel fjordar. Fjordar är långa djupa 
vikar mellan berg, ute vid kusten. Om fjordar 

skulle ha bildats från mer eller mindre platta 
berg, måste det ha tagit lång tid. Men, det man 
kan se är att det alltså faktiskt redan fanns da-
lar där fjordarna bildats.
I Bibeln står det inget om inlandsisar eller nå-
gon istid. Men i Jobs bok, som en del menar 
är Bibelns äldsta bok, står det: “Från vilket 
sköte kom isen? Och vem födde himlens rim-
frost? Vattnet blir hårt som sten, djupets yta 
fryser till is.” Job 38:29-30. I området kring 
Israel finns inga glaciärer och sjöarna i områ-
det blev nog aldrig nedisade. Längre norrrut, i 
Turkiet finns glaciärer högt upp i en del berg. 
Bibeln handlar ju inte om istiden, men efter-
som det verkar som om Job och hans vänner 
känner till stora mängder av is, kan det vara 
en hänvisning till klimatet under istiden.
Vill du veta mer om detta? Det finns en spännan-
de bok som handlar om hur människorna levde 
på istiden. Den boken heter “Livet under den 
stora istiden”. Boken är en berättelse om hur 
människorna levde efter syndafloden, samt en 
del fakta om istiden som visar hur bra den passar 
in i Bibeln. Där nämns även neandertalare, som 
man nu upptäckt mer och mer, var lika oss och 
på många sätt till och med duktigare än vad vi är. 
Och, allt detta stämmer mycket bra med Bibeln, 
men inte så bra med det som står i läroböcker-
na och läroböckernas grundtanke om långa tids-
rymder som urspungligen kommer från år 1795. 
Men, de som skrev läroböckerna och lärarna vet 
oftast inte om var alla tankar och teorier kommer 
ifrån, utan de tar bara vissa saker som sanning 
fast fakta visar att läroböckerna inte alltid stäm-
mer med verkligheten. Det finns inget som gör 
att man behöver tvivla på Bibeln!

Process Istiden 
totalt eller 
medel

Bildnings-
hastighet nu

Tid som 
behövs 

Morän-
djup

Medel
1 0  m

0,5 cm - 3 m/år 3 -2000 
år

Erosion 
av sedi-
ment

Vem vet? 1-3 m/år Lite

Erosion 
av berg-
grund

Indirekt 
för stora 
fjordar, 
medel på 
ca 600 m 

mm-cm på plan 
yta. Rekord 1,2 
m/år men inte 
uppmätt i fjord

600000 
år-6000 
år-500 
år

Drumlin-
bildning

50 m hög/ 
1 km lång

10 m h/1 km 
lång/7år

Ca 35 år

Man kan beställa boken genom att sätta in 180 kr 
på plusgiro 814508-8 Umeå FoU - Forskning om ur-
sprung. Mer om hur vi och neandertalarna är av 
samma sort, människor allihopa:https://www.di-
nosaurier.nu/om-museet/allman-info-om-museet/
faktabanken/skillnad-pa-neanderthalare-och-nuti-
da-manniskor

Nutida glaciär, på Okstindene, Norge.
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