




Koranen:

Surâ Al-Ambijâ:

31. Ser de vantro ikke, at himlene og jorden var (en) tillåset 

(masse), som Vi så åbnede og (skilte ad)? Og Vi skabte af vandet 

alt levende. Mon de da ikke vil tro?

32. Og Vi anbragte på jorden bjerge, så den ikke skulle bevæge 

sig voldsomt med dem. Og Vi skabte i dem bjergpas (som) veje, 

for at de måske måtte lade sig retlede.

33. Og Vi gjorde himlet til et tag, (vel) beskyttet, og (dog) 

vender de sig bort fra dens tegn.

34. Og Han er Den, der skabte natten og dagen og solen og 

månen. Alle (himmellegemer) svømmer let omkring i (deres) 

kredse.



Hadith (en fortælling om Skabelsesmyten)

Hvordan blev det hele til? Lad mig fortælle dig, hvad 

jeg har hørt:

I tidernes morgen, ja før tiden selv var til, fandtes kun 

Gud. Når Gud vil skabe noget, behøver han bare at sige 

”bliv til” og det bliver til. Sådan skabte Gud himlen og 

jorden. Han skabte alle de levende væsener, der går, 

svømmer, kravler og flyver. Han skabte englene, solen, 

månen og stjernerne og bestemte deres plads i 

universet.

Og Gud lod det regne i stride strømme, så korn, 

vindruer, oliventræer, palmer, frugttræer og alle andre 

planter kunne spire frem af den opblødte jord.



Derpå sendte Gud englene ned på jorden. De skulle hente syv håndfulde ler i 

forskellige farver. Af det ville han forme mennesket. Gud tog de syv slags ler 

og formede en menneskelignende figur. Så pustede han liv og kraft i figuren 

og straks blev den lyslevende. Dette første menneske kaldte han Adam.

Gud lod Adam leve i Paradis. I Paradis skabte Gud Eva, den første kvinde, ud 

af Adams side. Gud lærte Adam alle dyrenes navne, og så befalede han 

englene at bøje sig i støvet for Adam. Men en af englene, Iblis, nægtede. Han 

var den første til at trodse Guds vilje.

Gud anbragte menneskeparret i en pragtfuld have i Paradis. De fik lov at spise 

af alt, hvad der var i haven. Kun ét træ var det forbudt at spise af. Men den 

onde Iblis fristede dem til ikke at adlyde Gud og spise af netop det forbudte 

træs frugter. Da Gud så, at Adam og Eva havde trodset hans bud, smed han 

dem ud af Paradis og satte dem til at leve på jorden.

Men Gud er barmhjertig. Jorden er skabt, så den kan forsyne menneskene 

med mad og drikke og give dem husly. Og solen månen og stjernerne giver 

dem lys. Verden er en god verden. Alt er skabt til menneskets bedste. Og 

menneskene skal tjene Gud og følge hans vilje. For de mennesker, der 

handler efter hans vilje, finder fred og bliver frelst og skal leve for evigt i 

Paradiset. 



I begyndelsen skabte Gud himlen og 

Jorden. Jorden var dengang tom og 

øde, der var mørke over urdybet, og 

Guds ånd svævede over vandene. 

Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og 

der blev lys. Gud så, at lyset var godt, 

og Gud skilte lyset fra mørket. Gud 

kaldte lyset dag og mørket kaldte han 

nat. Så blev det aften, og det blev 

morgen, første dag.



I urtidsdagene, før der endnu var nogen 

jord eller nogen himmel, ej heller noget 

hav, som skyllede op om en kyst, lå der 

midt i Verden et uhyre svælg, og det 

svælg kaldtes Ginnungagap. Mod nord 

stod det kolde Niflheim, hvor grumme 

storme stred i mørket, og mod syd lyste 

det brændende Muspelheim så hedt og 

gloende, at ingen kunne færdes i det 

land, uden at de der havde hjemmet i 

dets brand. 



Men dengang da guderne endnu ikke var 

født, da bovnede isen i Ginnungagap.Thi ud 

af det mægtige svælg strømmede der 

rivende elve, og når de fossede ud i 

Niflheims drivtåge og slud, frøs de sammen 

og skred videre som tunge isbræer ligesom 

slagger, der flyder ud af et bål; og de tåger, 

der tunge lå og rugede over isen, stivnede 

til et koldt rimdække. Men fra Muspelheim 

slog den varme vind op mod isen og stod 

stille og dirrede som på en lun sommerdag. 



Under varmen smeltede rimlagene 

og dryppede ned som levende 

dråber, og dråberne tog 

menneskelig skikkelse. Således 

opstod den uhyre Ymer, alle 

rimguders fader. Mens Ymer endnu 

lå og slumrede, sprang sveden ud af 

ham over hele kroppen. Under hans 

venstre armhule voksede en mand 

og en kvinde frem, hans højre fod 

avlede en søn med den venstre, 



og fra den kom en rig yngel, så 

Verden snart blev opfyldt af grumme 

jætter. Der blev ved med at rinde 

dråber fra rimlaget; af dråberne 

fødtes koen Audhumbla, og Ymer 

diede koens yver. Alt imens jætten 

diede, stod koen og slikkede på de 

salte sten i jøklen.  



I begyndelsen, i mørket, var der 

kun vand. Og Bumba var alene. 

En dag havde Bumba frygtelige 

smerter. Han skulle kaste op og 

gjorde sig store anstrengelser og 

til sidst kastede han solen op. Og 

der blev lys overalt. Solens 

varme tørrede vandet, indtil 

verdens sorte kanter begyndte at 

komme frem.



Så kunne man se de sorte sandbanker og 

rev, men Bumba havde stadig smerter. Han 

brækkede sig igen, og følgende levende 

skabninger kom frem: Leoparden med 

navnet Koy Bumba, Topørnen Pongo 

Bumba, Krokodillen Ganda Bumba, og en 

lille fisk ved navn Yo. Derefter 

Skildpadden, den gamle KonoBumba, og 

Tsetse, Lynet, hurtigt, dødbringende og 

vidunderligt som leoparden, derpå den 

hvide hejre Nyanyi, en Bille, der hed Budi.



Til allesidst kom menneskene.

Der var kun én hvid ligesom Bumba. 

Hans navn var Loko Yima.



Var der nogen der bad? Nej, ingen 

bad. Sigøjnerne bad ikke til nogen 

gud, for de troede ikke på nogen 

gud. Hvem havde da i tidernes 

begyndelse skabt Verden med alt, 

hvad der sås, og med alt hvad der 

ikke sås? 

INGEN!

Sigøjnerne troede ligesom deres 

forfædre fra umindelige tider, at 

Verden skabtes af sig selv.



Sigøjnerne og alle andre mennesker 

var så i begyndelsen skudt op som 

græsset og træerne. Siden var der 

kommet en orkan et eller andet 

Verdens ende, en stormvind, der 

fejede hen over jorden og rykkede 

dem alle op med rode. Derefter havde 

de måtte vandre, vandre, vandre,...









Hvad tror naturvidenskaben på?



Steady State

Big Bang

Series of big bangs

Eller??



BIG BANG

13.8 MILLIARDER ÅR SIDEN





UNIVERSTES UDVIKLING

13.8 x 109 ÅR

12 MÅNEDER





















JANUAR













3 minutter efter Big Bang





Næsten 400.000 år efter 

Big Bang







Fordeling af grundstoffer i universet

74 % af alle atomer er hydrogen

25 % af alle atomer er helium

1   % er andre grundstoffer

hvor oxygen, kulstof og kvælstof udgør det meste







http://www.emu.dk/modul/fysikkemi-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning
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Eller er der mere?
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NATURVIDENSKABEN SKIFTER 

MODELLER



Big Bang

 http://www.fysikknett.no/bigbang/index.php?men
uid=11&articlepages=0

 http://www.rummet.dk/16d000c

 http://www.tycho.dk/article/view/2263/

 http://www.cozmo.dk/wonder/movie/movie.html

 http://www.rundetaarn.dk/dansk/observatorium/
bang.htm

 http://www.netspirit.dk/new/?page=45

 http://www.pbs.org/deepspace/timeline/index.ht
ml

 http://school.discovery.com/schooladventures/uni
verse/itsawesome/cosmiccalendar/page2.html

http://www.fysikknett.no/bigbang/index.php?menuid=11&articlepages=0
http://www.rummet.dk/16d000c
http://www.tycho.dk/article/view/2263/
http://www.cozmo.dk/wonder/movie/movie.html
http://www.rundetaarn.dk/dansk/observatorium/bang.htm
http://www.netspirit.dk/new/?page=45
http://www.pbs.org/deepspace/timeline/index.html
http://school.discovery.com/schooladventures/universe/itsawesome/cosmiccalendar/page2.html


Astronomi i almindelighed 

 http://science.nasa.gov/default.htm

 http://virtualastronaut.jsc.nasa.gov/

 http://www.psykoweb.dk/rumfart_kunst/rum

2.htm

http://science.nasa.gov/default.htm
http://virtualastronaut.jsc.nasa.gov/
http://www.psykoweb.dk/rumfart_kunst/rum2.htm


http://www.youtube.com/watch?v=yDmleAGrgTc&sns=em






HVORDAN ENDER DET SÅ?









http://www.youtube.com/watch?v=p86BPM1GV8M


https://vimeo.com/109339700




http://www.emu.dk/modul/fysikkemi-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning



