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TEMA

NYA RÖN:

Jordens arter tycks 
ha uppstått samtidigt 
och nyligen1 
Av Göran Schmidt

”Mönstret i variansen av DNA:s streck-
kod är det centrala faktum hos djur-
livet som behöver förklaras av evolu-
tionsteorin.” Stoeckle och Thaler

100 000 arter analyserade! För knappt två år sedan (maj 

-

-

”Human 

evolution” som sänt chockvågor genom vetenskapsvärlden. 

Studien har titeln .2 

Forskarna har studerat variationen i en och samma gen3 i mi-

tokondrierna hos inte mindre än 5 miljoner individer tillhö-

vid universitet runt om i världen under en 15-årsperiod och 
4 Varje individ som analyseras 

streckkoder hos individer inom samma art och även mellan 

tydligt mönster. 

OLIKA FÖRVÄNTNINGAR 

oss att ”gamla” arter som existerat under många miljoner år 

-

-

vad de olika varianterna av björnar har. Arter med stora po-

-

-

lutionärt närbesläktade arter skulle vara betydligt mindre än 

”trädet”. 

 Om å andra sidan Bibelns beskrivning av skapelsen och 

-

skapades tämligen nyligen och i stort sett samtidigt, inklusi-

-

av varje slag som överlevde ombord i Noas ark. Det var ju också 

-

levande organismer skulle vara tydligt åtskilda, utan att visa 

att sådana aldrig ägt rum. 

RESULTAT 1: 
NÄSTAN ALLA ARTER TYCKS LIKA GAMLA (UNGA) 

-

märkningsvärt liten variation i sitt mitokondrie-DNA att det 

inte kan ha gått mer än 100 000 – 200 000 år sedan populatio-
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”Den rättframma hypotesen är, att samma förklaring som lagts 

fram för den sekvensvariation som observerats bland moderna 

människor, går att tillämpa även på de moderna populationer-

na av praktiskt taget alla andra djurarter. Nämligen att nuva-

rande population, oavsett aktuell storlek eller likhet med fossil 

och deras ålder, har expanderat från mitokondrisk enhetlighet 

inom de gångna 200 000 åren.”

rie-DNA pekar mot att såväl människan som ”praktiskt taget 

jorden någonstans mellan 100 000 - 200 000 år sedan. David 

”Den här slutsatsen är mycket förvånande, och jag kämpade emot 

den så mycket jag förmådde”.5

RESULTAT 2: 
VARIATIONEN OBEROENDE AV 
”EVOLUTIONÄR ÅLDER”
För det andra att variationen inom en grupp organismer som 

betraktat ”ung” grupp som björnar. Detta går stick i stäv med 

RESULTAT 3
ARTERNA ÄR SEPARATA ENHETER
För det tredje a
samma art är markant mycket mindre än den mellan olika ar-

ter.6 Skillnaden mellan människor av alla etniska grupper vi-
7 

8 , 

har Thaler sagt, ”så är arter galaxer. De är kompakta kluster i 

den ofantliga, tomma sekvensrymden”.

VOFFO Ä DE PÅ DETTA VISE?

slutsatserna”? Egentligen ingen alls i just den här rapporten. 

De nöjer sig med att konstatera att evidensen pekar mot en 

av varje art överlevde, och lämnar åt läsaren att dra sina egna 

slutsatser. 

som ledde till att de olika arternas mitokondrie-DNA råka-

de ”nollställas” vid samma tidpunkt i världshistorien. Det är 

anledningen, menar de, att praktiskt taget alla djurarter idag 

ger sken av att vara precis lika gamla (eller rättare sagt 

Göran Schmidt civ.ing. (kemiteknik), biolog, lärare, 

skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.

Webbplats: gschmidt.se Mail: ordforande@genesis.nu

PXHERE
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krasch ”nästan är en Noas-Ark-hypotes”

nolikt”, och spekulerar i att ”kanske långvariga klimatcykler 

10 i november 2018 utveck-

tionskrascher upprepade gånger med några hundra tusen års 

mellanrum. Han säger där att det kan bero på ”istider och an-

dra slag av miljöförändringar, infektioner, predation, konkurrens 

med andra arter om begränsade resurser och samverkan av dessa 

krafter”. 

DATERINGEN – VAD VÄGER TYNGST: KÄRLEKEN TILL 
EN IDÉ ELLER OBSERVERBAR EVIDENS?

100 000 – 200 000 år är en korrekt 

uppskattning? Och ännu en gång är 

svaret att Stoeckle och Thalers datering 

vilar på det evolutionära antagandet att 

människa och schimpans de facto har 

en gemensam urmoder. Hade de i stäl-

mutationshastigheter reduceras tiden 

vi hamnar i stället på en ålder på 5 000 – 10 000 år precis som 

kronologi! 

BEKÄNNELSE TILL ”DEN RÄTTA LÄRAN”

senterar evidens som strider mot klassiska evolutionära tolk-

skapliga karriär.11

 Man kan misstänka att Stoeckle och Thaler råkat ut 

studiens resultat ger oss skapelsetroende onödig ved på bra-

san. Man kan läsa det både på och mellan raderna i den brask-

”Anmärkning tillagd av författarna 4 december 2018:

Denna studie baseras på och ger sitt starka stöd till darwinistisk 

evolution, vilket innefattar förståelsen att allt liv har utvecklats 

från ett gemensamt biologiskt ursprung över åtskilliga miljarder 

år. Arbetet är i enlighet med vedertagna uppfattningar om män-

niskans evolution. Vi förespråkar inte att det fanns en enskild 

12

nistisk evolution. Tvärt om utgör resultaten ett häpnadsväckan-
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Fossil av armfotingar (Brachiopoda) - 
en djurgrupp som inte tycks ha 

påverkats av "årmiljonerna"

PXHERE
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SLUTREFLEKTIONER 
Stoeckle och Thaler är, liksom en majoritet av kollegorna inom 

-

studien som stödjer den, snarare tvärt om! 

 Samtidigt som Stoeckle och Thaler är evolutionister 

”Mönstret i variansen av DNA:s streckkod är det centrala faktum 

hos djurlivet som behöver förklaras av evolutionsteorin.”

 

alltså att skapa miljontals år långa serier av ständigt återkom-

mande nästan-men-inte-riktigt-utrotningar av alla jordens 

arter, inklusive människan.13 

NOTER
1. Artikeln är en något reviderad version av artikeln med samma rubrik på  
 Genesis webbplats från https://genesis.nu/i/artiklar/jordens-

 arter-tycks-ha-uppstatt-samtidigt-och-nyligen/ (kortare: krymp.nu/2Kh) 

 speglar forskarnas övertygelse att jämförelser av mitokondriernas DNA 

 http://www.pontecorboli.com/digital/he_archive_articles/he122018/1_

 Stockle_Thaler.pdf (kortare: krymp.nu/2Kf). 
3.  Genen heter Mitokondriskt cytokromoxidas underenhet 1 och förkortas COI. 
4.  GenBank-databasen som upprätthålls av US National Center for 
 Biotechnology Information. 
5.  Källa: https://www.techtimes.com/articles/228798/20180530/massive-

 genetic-study-reveals-90-percent-of-earth-s-animals-appeared-at-

 the-same-time.htm (kortare: https://krymp.nu/2KY) 
6.  Överensstämmelsen mellan de genetiska data och experternas bedömningar 
 av artgränser är allra störst i djurgrupper som är väl studerade som 
 ryggsträngsdjur, leddjur, blötdjur och tagghudingar, som tillsammans utgör 
 ¾ av alla arter på jorden. För fåglar, som är den mest studerade gruppen, 
 är överensstämmelsen 94%. De resterande 6%-en kan troligtvis förklaras av 

 släkten är ett sådant exempel. Representanter från de båda grupperna kan 

 konstaterar att detta bevisar att den här metoden att jämföra 
 mitokondrie-DNA är tillförlitlig. De djurgrupper där överensstämmelsen med 
 förväntade artindelningar inte är så god, menar forskarna, beror på att de 
 grupperna ännu är dåligt utforskade och artgränserna mer osäkra. 
7.  Källa: https://www.independent.co.uk/news/science/genetic-differences-

 people-dna-pigeons-mitochondria-world-a8362336.html 
 (kortare: krymp.nu/2KZ)
8.  Stoeckle och Thaler citerar i sin studie den världsberömde evolutionsteoreti-
 kern Theodosius Dobzhansky från 1937: "Om vi samlar ihop så många 

 individer som möjligt vid ett givet tillfälle, kommer vi att notera att den 

 variation vi observerar inte kommer att bilda någon enskild sannolikhets-

 fördelning eller något annat slag av kontinuerlig fördelning. I stället 

 ord – den levande världen utgörs inte av någon enhetlig uppsättning av 

 individer där något par av varianter är sammanbundna genom obrutna  

 serier av mellanformer. I stället en uppsättning mer eller mindre markant  

 åtskilda uppsättningar utan några mellanformer dem emellan, eller i varje  

 fall sällsynta sådana. Varje enskild uppsättning utgörs av ett kluster av  

 individer som vanligtvis äger några gemensamma kännetecken och som  

 dras mot en bestämd tyngdpunkt i sin variation … Därför är biologisk klassi 

 fack med det pragmatiska syftet att dokumentera observationer på ett  

 smidigt sätt, och därtill ett erkännande av livets diskontinuerliga natur.”  

 (förf. övers.)

 (Dobzhansky, T., Genetics and the Origin of Species 3:e utgåvan. 1937, 
 New York: Columbia University Press.) 
9.  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0100755 
 (kortare: krymp.nu/2L2) 
10. https://www.foxnews.com/opinion/did-a-mysterious-extinction-event-

 precede-adam-and-eve (kortare: krymp.nu/2L1) 
11. Se dokumentären Expelled på 
 https://www.youtube.com/watch?v=4HErmp5Pzqw 
 (kortare: krymp.nu/2L3) 
12. Ett av många exempel hittar du på vår webbplats på https://genesis.nu/i/

 (kortare: krymp.nu/2KX) 
13. Det påminner om hur somliga fysiker som inte är bekväma med 
 Big Bang-teorin därför att den antyder att universum har en början. Man har 
 då lagt fram den obevisbara hypotesen om ett pulserande universum, där en 
 Big Bang skapar ett universum som sedan kollapsar och exploderar på nytt, 
 om och om igen i en oändlig serie. Och vips så har evidensen för ett 
 tidsbegränsat universum infogats i idén om ett oändligt gammalt universum. 
 I det här fallet har observationen att jordens arter har en kort historia på 
 jorden infogats i den evolutionära ramen om miljarder år med konsekvensen 
 att man tvingas acceptera hypotesen om tusentals episoder av (nästan) total 
 utrotning för praktiskt taget alla jordens arter med ett antal tusen års 
 mellanrum. En tillämpning av den vetenskapliga principen Ockhams rakkniv 

 alternativa förklaringar till ett fenomen, så bör man välja den enklaste 
 av dem. Eller på vardagsspråk: ”krångla inte till saker i onödan”. Tillämpar vi 
 Ockhams princip på den här studien kan vi välja mellan alternativet att Gud 
 skapade människan och djuren (och givetvis allt annat levande) för några 
 tusen år sedan. Eller alternativet att ett antal okända miljöförändringar 
 samtidigt kom att nästan utplåna praktiskt taget alla jordens populationer av 
 arter utom några enstaka individer i varje. Och att sådana förändringar 
 förekommit upprepade gånger under livets miljarder år långa historia på 
 jorden. Vilket alternativ tycker du verkar enklast och därmed i enlighet med 
 Ockhams princip?

-

större delen av sitt genetiska material utplånat. Hade de anli-

inse att ett sådant scenario hade varit en säker orsak till under-

-

rättelse. Det är väl tyvärr det enda man kan vara riktigt säker 

på.


