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TEMA

Kort om 
metoder för 
åldersdatering

När förhistoriska föremål ska dateras 
använder vi oss mer eller mindre med-
vetet av grundläggande antaganden 
som bygger på vad vi tror om det för-
gångna. Geologer som är vana att tän-
ka i enlighet med uniformismens och 
aktualismens1 svindlande tidsrymder 
tar för givet att världen är urgammal 
och tenderar att utgå från att metoder 
som pekar mot en mycket yngre värld 
måste innehålla grundläggande felak-
tigheter. Bibeltroende geologer, som 
är öppna för möjligheten att världen är 
av ett mycket ungt datum och att den 
drabbats av en översvämningskatastrof 
av globala dimensioner, har å andra 
sidan inga problem att acceptera me-
toder som pekar mot en ung ålder, och 
är mer benägna att förhålla sig kritiskt 
till de metoder som pekar mot miljoner 
och miljarder år. Det här betyder att 
förväntningar kan spela en avsevärd roll 
i de här sammanhangen, alldeles oav-
sett om man tror på en urgammal värld 
eller en relativt ung.
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TEMA

 MÄTOBJEKT  UNGEFÄRLIG MAXIMIÅLDER

1.  Mutationshastigheten hos människor  10 000 år
2.  Indirekt mutationshastighet hos djur  10 000 år
3.  Nedbrytning av DNA  100 000 år
4.  Aminosyremetoden utan evolutionsteorin  20 000 år
5.  Anhopning av kalkskelett på havsbottnen  5 miljoner år
6.  Anhopning av sediment på havsbottnen  30 miljoner år
7.  Nednötning av kontinenterna  10 miljoner år
8.  Anhopning av metallfyndigheter vid kusterna  2000-5500 år
9.  Aska och lavautsläpp från vulkaner  175 miljoner år
10.  Urlakning av salter från kontinenter  1-32 miljoner år
11.  Sönderfall av paleomagnetism  30 000 - 1 miljon år
12.  Kol-14-metoden  5600-12 500 år
12.  Trycket i oljekällor  10 000 år
13.  Jordens magnetfälts avtagande styrka  15 000 år
14.  Mängden helium-4 i atmosfären  2 miljoner år

14.  Anhopning av metallsalter i världshaven  80 år - 62 miljoner år
15.  Utläckande av olja i oceanerna  50 miljoner år

17.  Jordens avsvalning  24 miljoner år
18.  Stoftlagret på månen  200 000 år
19.  Månens avlägsning från jorden  1 miljard år
20.  ”Kaotisk” rörelse hos de inre planeterna  100 miljoner år
21.  ”Kaotisk” rörelse hos Saturnus  1 miljard år
22.  ”Kaotisk” rörelse hos Pluto 2 0 miljoner år
23.  Processer på solen  7500 år - 100 miljoner år
24.  Långperiodiska kometers livslängd  1 miljon år
25.  Kortperiodiska kometers livslängd  10 000 - 100 000 år
26.  Poynting-Robertson effekten  10 000 år
27.  Maximal livslängd för meteorsvärmar  37 miljoner år
28.  Instabiliteten i planeters ringar  500 000 - 100 miljoner år
29.  Värmeavgivning hos Jupiter/jätteplaneter  3 miljoner år
30.  Sönderfall av uran 236 224 miljoner år
31.  Sönderfall av plutonium 244 840 miljoner år
32.  Sönderfall av niob 92 1785 miljoner år
33.  Mängden stjärnexplosioner  7000 år
34.  Gasmoln bildade vid stjärnexplosioner  7000 år
35.  Stjärnhopars upplösning  1 miljon - 1 miljard år
36.  Stjärnors utbränning  100 miljoner år
37.  Utspridning av galaxer ”i linjer”  100 miljoner år
38.  Upplösning av spiralgalaxers armar  10 - 500 miljoner år
39.  Galaxgruppers upplösning  1 miljard år
40.  Radioaktiva dateringar, grundat på ljushastighetens avtagande  8000 år
41.  Bakgrundsstrålningen, grundat på ljushastighetens avtagande  8000 år
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NOTER

1. Aktualism i ordets mer grundläggande bemärkelse har egentligen ingenting  

 med sedimentationshastigheter att göra, utan innebär helt enkelt att  

 naturlagarna alltid varit desamma. Det framgår inte av Wikipedias förklaring  

 av termen.

2. För ett exempel – se artikeln om Mount St Helens på sid 32.

3. Det hör till saken att det praktiskt taget inte existerar några organiska 

 material - inkluderat dinosaurielämningar, stenkol, petroleum och diamanter

 – som helt saknar 14C. Det förvånar inte anhängare av en ung jord, medan 

 sekulära geologer måste konstruera (bort)förklaringar, t ex att proverna 

 systematiskt blivit förorenade eller att 14C bildats på plats.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.13182/NT16-98 

 (kortare: krymp.nu/2Ip)

5. Se t ex https://creation.com/radioisotope-dating-of-rocks-in-the-grand-ca

 nyon – eller kortare: krymp.nu/2Iq

 boken Vårt ursprung på https://sv.rilpedia.org/wiki/Bok:V%C3%A5rt_ur

 sprung%3F/Appendix (kortare: krymp.nu/2Ir)
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