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Y-kromsom-
Adam

Bibeln beskriver en global översvämning 

som sannolikt inträffade för drygt 4 300 

år sedan. Bland de överlevande åtta per-

sonerna var fyra kvinnor som bar med sig 

sitt arv av gener från den första kvinnan – 

den verkliga, historiska Eva – som enligt Bi-

belns egen tideräkning levde för omkring 

6 000 år sedan.

reda på. Men vad Bibeltexten däremot tydligt visar, är att de 

1

man konstatera att alla nu levande män bär kopior av just Noas 

-

liska beskrivningen av händelsen är korrekt, inklusive att inga 

andra människor överlevde översvämningen.

VAD Y-KROMOSOM-DNA KAN BERÄTTA FÖR OSS

-

ändras långsamt genom mutationer, vilket naturligtvis även 

-

sta oredan elimineras genom naturligt urval – som regel ge-

till kommande generationer av män. Noas söner kan alltså ha 

-

måste ha lett till att alla manliga ättlingar till Noa – det vill 

säga ytterst alla nu levande män – bör skilja sig åt i sitt Y-kro-

beroende på hur nära man är släkt med varandra.

-

ma den exakta ordningen på bokstäverna i 

-

delar av världen och ta reda på hur stora 

skillnaderna är. Mönstret i skillnaderna kan 

-

uppskattning av hur lång tid det gått sedan 

TEMA Y-KROMOSOM-ADAM

1. Att man kan bestämma hur stor va-

riationen verkligen är i mäns Y-kro-

miljoner bokstäver (baspar), så man 

måste av praktiska skäl begränsa sig 

till att mäta skillnaderna i vissa delar 

2. Att man kan uppskatta med vil-

ken hastighet som mutationerna i 

Y-kromosomerna uppträder, det vill 

säga ett medelvärde på hur många 

skillnader som uppkommer i varje 

motsvarande sätt som hos kvinnor 

-

mellan två bröder. Värdet kan sedan 

räknas om till enheten mutationer 

per år genom att anta en trolig gene-

rationstid.
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Y-KROMOSOM-ADAM TEMA
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TEMA

OLIKA FÖRVÄNTNINGAR

-

-

-

-

göra vilket av dessa scenarion som stämmer bäst överens med 

underlag.

MOTSTRIDIGA FORSKNINGSRESULTAT

-

kargrupper3

att bestämma med vilken hastighet som Y-kromosomernas 

-

-

släktträd pekar släktträdsstudier att alla kvinnors urmoder 

-

tioner av mäns och kvinnors släktträd ge så helt olika svar?  En 

över jorden baserat på mäns Y-kromosomer4 är påtagligt likt 

Y-KROMOSOM-ADAM

-
5

6 Men 

hur är det då med tidsperspektivet?

NYA INSIKTER – OCH BORTFÖRKLARINGAR…

-

gan.7

Science8 -

ten spelade en väldigt stor roll när det gäller att upptäcka mu-

den totala variationen i Y-kromosomerna inte är särskilt stor.

-

porter,10

sina mätningar, uppmättes mutationshastigheter i Y-kromo-

somerna som var avsevärt högre11 än i de där tidigare och inte 

 I en av rapporterna12

den oväntat höga mutationshastigheten genom att hänvisa till 

men Jeanson och Holland visar att de använt sig av ett cirkel-

analyser med tiden blir allt noggrannare, menar Jeanson och 

WELLCOMECOLLECTION

Holland, är det rentav rim-

-

tiden kommer att visa sig 

vara ännu högre än de nu 

uppmätta. 

RESULTATEN

-

ändringarna i mäns Y-kro-

mosomer ägt rum under så 

lång tid som evolutionen 

män uppvisa mellan 8 - 59 

gånger större variation än 

av 2020) vet om variationen 



39N R  1  |  M A R S  2 0 2 0  |  G E N E S I S

Y-KROMOSOM-ADAM TEMA

hos mäns Y-kromosomer, och på grundval av de mest nog-

-

ändras (mutationshastigheten), pekar den genetiska eviden-

-

-

ning så sent som i december 2019, har det inte hunnit kom-

intressant att bevaka. En tänkbar sådan skulle kunna vara att 

när de går att mäta…

Men oavsett hur det nu blir med den saken – i dags-

läget kan en bibeltroende kristen luta sig bekvämt tillbaka och 

-

trovärdig och att de evolutionära dateringarna går stick i stäv 

med den genetiska evidensen.13

-

netiker länge har grubblat över hur det kan komma sig att 

mitokondrie-Eva tycks vara avsevärt äldre än Y-kromo-

-

are släktskapsundersökningar.14

-

det genetiska materialet hos Noas tre söner ”nollställdes” vid 

-

de inte var tre systrar, men det säger bibeltexten ingenting 

ARTIKELN I ETT NÖTSKAL

Alla män har en Y-kromosom i sina celler. DNA:t i Y-kromoso-

merna är väldigt lika mellan män från olika delar av världen. 

Om man vet hur mycket DNA:t skiljer sig åt mellan män, och 

dessutom vet hur ofta mutationer sker i Y-kromosomerna, 

kan man räkna ut hur länge sedan det var som alla mäns 

stamfader levde. Ett par kristna forskare har alldeles nyligen 

presenterat en rapport som visar att de låga mutationshas-

tigheter som evolutionister har använt sig av för att få fram en 

tycks vara mycket högre i verkligheten, så hög att Y-kromo-

som-Adam kan ha levat för så kort tid sedan som 4 500 år. För 

en bibeltroende innebär det att hans riktiga namn snarare var 

Noa än Adam, och det vore ju fullt rimligt, eftersom vi alla är 

släkt med honom enligt Bibeln.
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