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INLEDNING 
De flesta som bestämt sig för att läsa igenom hela Bibeln, börjar i regel 
bra. När de kommer till släktregisterna brukar det bli problem. De 
befinns vara långtråkiga och oöversiktliga. Mitt råd är:  Hoppa helt 
enkelt över dessa uppräkningar av namn om det känns motigt, och läs 
resten av Bibeln för att få en överblick. Jag är övertygad o matt aptiten 
på kronologi kommer att infinna sig förr eller senare.  

I Bibeln finner vi uppräkningar av släkten och folk i följande böcker: 

 1. Mose 4:17-23. Kains släkttavla 
 1. Mose 5:1-32. Sets släkttavla med uppgifter om deras 

livslängd. 
 1. Mose 10:1-32. Noas söners släkttavla. 
 1. Mose 11:10-26. Sems släkttavla med uppgifter om livslängd. 
 1. Mose 11:27-32. Teras (Abrahams far) släkttavla 
 1. Mose 25:1-7. Abrahams andra äktenskap. Barnen med 

Ketura 
 1. Mose 25: 12-18. Ismaels släkttavla. 
 1. Mose 29:31- 30:1-24.  Jakobs barn. 
 1. Mose 35:23-29. Jakobs söner. 
 1. Mose 36:1-43. Esaus släkttavla. 
 4. Mose 1:1-54. Mönstringen av Israels stammar. 
 4. Mose 2:1-34. Föreskrifter om stammarnas platser i Lägret, 

med uppgifter om stammarnas storlekar 
 4. Mose 3:14-39. Leviterna – Levis söner 
 4. Mose 26:1-65. Ny mönstring av Israels stammar på Moabs 

hedar. 
 1. Krönikeboken 1:1-28. Från Adam till Abraham 
 1. Krönikeboken 1:29-54. Abrahams söners släkttavla 
 1. Krönikeboken 2:3-55. Jakob, Juda, Hesrons och Kaleb söner. 
 1. Krönikeboken 3:1-24. Davids barn, Juda kungar. 
 1. Krönikeboken 4:1-23. Tillägg till Juda släkttavla. 
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 1. Krönikeboken 4:24-43. Simeons stam. 
 1. Krönikeboken 5:1-26. Rubens, Gads och halva Manasse. 
 1. Krönikeboken 5:27 – 6:15. Levi stam. 
 1. Krönikeboken 6:16- 32.   Die levitiska sångarna. 
 1. Krönikeboken 6:33-38. Aarons och hans efterkommandes 

tjänst. 
 1. Krönikeboken 7:1-40. Issachars, Benjamins, Naftalis, Halva-

Manasses, Efraims och Assers stammar. 
 1. Krönikeboken 8:1-40. Benjamins stam med Sauls släkt. 
 1. Krönikeboken 9:1-16. Tjänstgöringen vid helgedomen.  
 1. Krönikeboken 9:35-44. Sauls släkt.  
 1. Krönikeboken 23:1-17. Leviternas antal och deras ämbeten.  
 1. Krönikeboken 24:1-19. Prästernas och leviternas 

avdelningar. 
 1. Krönikeboken 24:20-31. De övriga leviterna. 
 1. Krönikeboken 25:1-31. Tempelsångarnas avdelningar. 
 1. Krönikeboken 26:1-19. Dörrvaktarnas avdelningar. 
 1. Krönikeboken 26:20-28. De levitiska skattmästarna.  
 1. Krönikeboken 27:1-34. De tolv häravdelningarna. 
 Esra 2:1-70. Förteckning över återvändande från Babylon. 
 Matthäus 1:1-17. Jesu Stamtavla. 
 Lukas 3:23-38. Jesu Stamtavla. 
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PATRIARKERNA ADAM TILL NOAH 
I 1. Mose 5 kan vi läsa om hur länge dessa patriarkers levde.  

1  Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor 
gjorde han dem lika Gud. 

2  Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem 
namnet människa den dag de skapades. 

3  När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han 
gav honom namnet Set. 

4  Sedan Adam fått Set, levde han 800 år och fick söner och döttrar. 

5  Adams hela ålder-den tid han levde-blev 930 år. Därefter dog han. 

6  När Set var 105 år blev han far till Enos. 

7  Sedan Set hade fått Enos levde han 807 år och fick söner och döttrar. 

8  Sets hela ålder blev alltså 912 år. Därefter dog han. 

9  När Enos var 90 år blev han far till Kenan. 

10  Sedan Enos hade fått Kenan levde han 815 år och fick söner och döttrar. 

11 Enos hela ålder blev alltså 905 år. Därefter dog han. 

12 När Kenan var 70 år blev han far till Mahalalel. 

13 Sedan Kenan hade fått Mahalalel levde han 840 år och fick söner och 
döttrar. 

14  Kenans hela ålder blev alltså 910 år. Därefter dog han. 

15  När Mahalalel var 65 år blev han far till Jered. 

16  Sedan Mahalalel hade fått Jered levde han 830 år och fick söner och 
döttrar. 

17  Mahalalels hela ålder blev alltså 895 år. Därefter dog han. 

18  När Jered var 162 år blev han far till Hanok. 

19  Sedan Jered hade fått Hanok levde han 800 år och fick söner och döttrar. 

20  Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han. 
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21 När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. 

22  Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och 
fick söner och döttrar. 

23  Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. 

24  Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty 
Gud hämtade honom. 

25 När Metusela var 187 år blev han far till Lemek. 

26  Sedan Metusela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och 
döttrar. 

27 Metuselas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han. 

28 När Lemek var 182 år fick han en son. 

29 Han gav honom namnet Noa, ty han sade: "Denne skall trösta oss under 
vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som HERREN  
har förbannat." 

30  Sedan Lemek hade fått Noa levde han 595 år och fick söner och döttrar. 

31 Lemeks hela ålder blev alltså 777 år. Därefter dog han. 

32 När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet. 

 

 

 

GRAFIK 
Om jag sätter in alla dessa uppgifter i ett Excel ark och gör en grafik av 
dessa data, så kan man tydligare se ett par intressanta saker. Se nästa 
sida.  
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Figur 1. Patriarkernas livslängder, från Adam till Noa 

Här visar sig följande:  

1. Ingen blev 1000 år gammal. Gud sa till Adam: "Du kan fritt äta 
av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott 
och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du 
döden dö." (1 Mose 2:16-17).  I Bibeln blir ibland en dag 
jämnställd med 1000 år, som t.ex. i Psalm 90:4  Ty tusen år är i 
dina ögon som den dag som förgick i går, de är som en 
nattväkt. Och i 2 Petrus 3:8 Men glöm inte detta, mina älskade, 
att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 

2. I genomsnitt blev de 912 år gamla. Den som dog yngst blev 777 
år gammal och den som dog äldst (Metusalem) 969 år gammal. 
Namnet Metusalem betyder „När han dör kommer domen 
(floden)“. Så blev det också. Han dog det året som syndafloden 
kom. Det visar oss att Gud har stort tålamod. Ingen hade 
tidigare levt så länge som Metusalem, vilket betyder, att 
människorna bör ha insett att de levde på ”övertid”. Dessutom 
varnade ju Noa för syndafloden under en tid av 120 år. Alla 
som hade velat, hade fått komma in i arken och bli räddade.  
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3. Att de alla blev så gamla säger mig ett par saker. Dels var de 

genetiskt perfekta, och det trots att de måste gifta sig med 
syskon. Deras avkomma blev ändå perfekt, utan större 
genetiska mutationer. Dessutom bidrog säkert även följande 
egenskaper hos den dåvarande världen: 

1.  Den värld i vilken de levde, var även den perfekt (med 
undantag av den förbannelse som Gud uttalat sedan 
syndafallet). Där fanns inga gifter vare sig i luften eller i 
marken. Jordens magnetfält var, enligt en beräkning av 
Russel Humphreys1, ca 16 ggr starkare än idag.  
Det betyder, att inverkan av den kosmiska (gen-
muterande) strålningen dåförtiden var mycket lägre, 
vilket bidrog till att inge nämnvärda genetiska skador 
uppstod.  

 
Figur 2. Magnetfältet avlänkar den kosmiska strålningen. 

 
2. Födan var också den perfekt. Vid Skapelsen sa Gud till 

Adam: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela 
jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall 
ni ha till föda. (1 Mose 1:29). När Adam och Eva blev 

                                                        
1 En amerikansk vetenskapsman. På internet kan man finna hans förklaringar på 
engelska. http://www.icr.org/article/earths-magnetic-field-young/  
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drivna ut ur Edens lustgård, ändrade sig näringen. 
Marken blev förbannad: Därför skall marken vara 
förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig 
av den så länge du lever. Törne och tistel skall den bära 
åt dig och du skall äta av markens örter. (1. Mose 3:17-
18). Markens örter blev lagda till den föreskrivna födan. 
Men fortfarande gällde för dem att äta rent 
vegetabilisk föda, inga djur var tillåtna ännu. Först efter 
syndafloden blev ätandet ar ”rena” djur tillåtet.  

Degenerationen började med Noas avkomma 

När man ritar upp livslängden för Noa och hans efterkommande2, i ett 
diagram, så ser man med en gång att något hade hänt, att världen 
hade förändrat sig från den, som rådde innan syndafloden. Följande 
data har använts:  

 

Noah         950 
Shem         600 
Arphaxad  438 
Salah          433 
Eber           464 
Peleg         239 
Reu            239 

Serug         230 
Nahor        148 
Tera         205 

Abraham   175 
Isak           180 

Jakob          147 
Josef         110 

 

Kohath         133 
Amram         137 
Moses           120 
Joshua          110 
 David              70 

Romersk medborg-
are 66 generationer 
efter Noah         45 

 

 

                                                        
2 (Se 1 Mose 7:11, 11:10-32, 12:4, 16:16, 17:17, 21:5, 21:26, 29:32-34, 47:9, 41:46 
41:53, 45:6 och 2 Mose 6:16, 18, 20 och 4 Mose 33:39 och 5 Mose  34:7 och Josua 
24:29 och 2 Samuel 5:4 och 1 Kungaboken 6:1) 
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Figur 3. Avtagande livslängd för Noas efterkommande. 

Genetikern Dr. John Sanford skriver i sin Analys: Utseendet på den här 
kurvan känner varje biolog till. Den är känd som ett uttryck för 
genetiskt sönderfall.3  

Faktorn R2 betecknas „determinationskonstant“ och den säger oss, att 
det inte finns en möjlighet att de i Bibeln angivna livslängderna skulle 
vara påhittade. Faktorn (R2 =0.96) betyder att sambandet förklaras till 
96% av data! R2 kan bli högst 1, vilket innebär 100% överensstämmelse 
och som minst 0, vilket betyder ingen överensstämmelse.    

Dr. Sanford och hans medförfattare Jim Pamplin och Christopher Rupe  
drar 7 slutsatser ur sin analys: 

 

                                                        
3 http://kolbecenter.org/genetic-entropy/  
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Slutsatser 
Vår första slutsats är, att dessa data från livslängderna kraftigt stöder 
historiciteten och sanningshalten hos Bibeln och speciellt första 
Mosebok. Bibelns data indikerar också mycket påtagligt, att de 
vetenskapliga insikter som vunnits och som visar på genetisk 
degeneration hos människan är riktiga. Det visar att genetisk entropi 
verkligen är något fysiskt, något reellt. Genetisk entropi är raka 
motsatsen till evolution och något som kraftfullt stöder berättelsen om 
syndafallet. Allt detta pekar på det desperata behovet av försoning och 
återlösning av hela människosläktet och skapelsen. Vi kan dra följande 
logiska slutsatser av den analys vi gjort av Bibelns data: 

1. Som vi redan sagt, stöder uppgifterna om livslängd 
historiciteten och sanningshalten hos Bibeln och speciellt första 
Mosebok.  

 

2. Uppgifterna på livslängder indikerar att den extremt långa 
livslängd som de tidigare patriarkerna hade var verklig och att det 
snabba avtagandet efter syndafloden var verkligt. Det här stöder det 
bibliska perspektivet om en pågående degeneration sedan syndafallet. 
I ljuset av de vetenskapliga upptäckterna förstås den dokumenterade 
nedgången i livslängd bäst i termer av ansamling av mutationer och 
genetisk entropi.  

 

3. Det jämna avtagandet i livslängd visar att det inte finns några 
större ”gap” i data. Antalet generationer från Adam till Jesus, som det 
beskrivs i Lukas kapitel 3, är antingen helt riktigt eller mycket nära 
sanningen. Det finns inget utrymmer i grafiken för hundratals (eller 
tusentals) saknade generationer – så som vissa hävdar.  
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4. Den drastiska nedgången började mycket specifikt just vid 
syndafloden. Det stöder starkt att det rörde sig om en övernaturlig, 
katastrofartad, värld-förändrande översvämning och inte en vanlig 
eller lokal översvämning.  

 

5. Eftersom genealogierna och livslängderna är starkt bundna vid 
varandra, så blir uppgifterna om livslängder ett starkt stöd för 
genalogierna (d.v.s. tiden från far till son utan större luckor). Vi kan 
därför på goda grunder anta att Adam och Eva faktiskt levde för inte så 
länge sedan.  

6. Den avtagande livslängden visar att evolutionen går åt fel håll 
och att den tid som förespeglas i evolutionsläran inte är gångbar. 
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Figur 4. Diagram över livslängder från Adam till Juda. 



14 
 

 

STAMTAVLA ABRAHAM TILL UTTÅGET (EXODUS) 

 

Figur 5. Abraham till uttåget ur Egypten.  

Vi kan även här se en avtagande livslängd. Uttåget ägde rum omkr. 
1450 f. Kr..  

I första Kungaboken 6:1 står det:  I det fyrahundraåttionde året efter 
det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i det fjärde året av 
Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är den andra 
månaden, började han bygga huset åt HERREN. 

Det råder stor enighet om att Salomo började sin regering 970 f.Kr.. 
Lägger vi till 480 år till 970 kommer vi till 1450 f.Kr.  
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SLUTORD 
Ur diagrammet (Figur 4.) kan vi läsa, att även om Lemek, Noas far, 
levde 8 generationer efter Adam, så levde ändå Adam fortfarande! 
Lemek kunde alltså ha träffat Adam livs levande och fått höra hans 
berättelse om Edens lustgård, samtalen med Gud och om hans egen 
skapelse.  

Vidare kan vi se, att Noa ännu var vid liv när Abraham föddes. Det 
betyder, att Abraham kunde ha fått förstahandsuppgifter från Noa 
personligen. Om inte från Noa, så säkert av någon av hans söner. 
Sådant har förvisso stärkt Abrahams tro.  

Tillsammans med diagrammet (Figur 5), kan vi dra följande slutsatser:  

1. Adam berättar sitt livs historia för Lemek. 
2. Lemek berättar den för sin son Noa 
3. Noa berättar den för Abraham 
4. Abraham berättar den för Isak och Jakob. (Jakob var 15 

år gammal när Abraham dog) 
5. Jakob berättar den för alla sina 12 söner inklusive  Levi 
6. Levi berättar den för Kehat 
7. Kehat berättar den för Amram, som var Moses far. 

Det jag vill visa med det här är, att berättelsen från Skapelsen och 
syndafloden kunde ha hållits levande i 7 steg genom 8 generationer 
från Adam till Mose. Mose känner vi som den som satte den på pränt 
så att vi kan läsa den idag. Är det inte fantastiskt? 

Krönikerna visar tydligt, att Bibeln är en trovärdig historiebok.  
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