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Hobbiten kommer till Sverige
Naturhistoriska riksmuseet blir först i världen med att visa en
verklighetstrogen rekonstruktion av Homo floresiensis baserad på
den senaste forskningen. Homo floresiensis upptäcktes för bara
sex år sedan på ön Flores i närheten av Bali i Indonesien. Den levde
där fram till för cirka 12 000 år sedan, alltså ungefär samtidigt som
de första människorna kom till Skandinavien. Homo floresiensis har
populärt kallats för hobbit eftersom det är en dvärgform, som bara
är cirka en meter lång. I utställningen Den mänskliga resan möter
besökarna totalt 11 verklighetstrogna rekonstruktioner av
8 människoarter. Det är världens mest omfattande samling av
mänskliga rekonstruktioner. Homo floresiensis finns på
Naturhistoriska riksmuseet från onsdag den 2 september.

– Upptäckten av Floresmänniskan är det mest överraskande och
spännande som gjorts på området under de senaste 30 åren. Alla
forskare trodde att det bara var vi och neandertalarna som hade levt på
jorden under de senaste 100 000-150 000 åren. Men fyndet visar att det
åtminstone har levt tre människoarter parallellt på jorden fram tills inte för
så länge sedan, säger Lars Werdelin, paleontolog, förste intendent och
vetenskapligt ansvarig för utställningen.

Floresmänniskan var bara en meter lång, hade långa armar som gick ned
till knäna och stora fötter med stora tår på. De vägde bara runt 30 kilo
och hade en hjärna som är lika liten som en schimpanshjärna (ungefär
400 kubikcentimeter eller en tredjedel så stor som hjärnan hos dagens
människa). De flesta forskare anser att det beror på det isolerade ö-livet
med begränsat livsutrymme och begränsad näringstillgång.

– Med den nya skulpturen blir Den mänskliga resan en mer komplett
utställning. Vi blir dessutom först i världen med att kunna visa våra
besökare en rekonstruktion av Homo floresiensis, som är gjord efter den
senaste forskningen, säger Claes Enger, utställningschef på
Naturhistoriska riksmuseet.

Kontroversiell upptäckt
Homo floresiensis har varit kontroversiell ända sedan den upptäcktes.
Anledningen är att hon inte passar in i vedertagna föreställningar om
människans utveckling.
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Eftersom hon är för liten för att passa in i människans utvecklingsträd
under senaste 100 000 åren har vissa forskare hävdat att Homo
floresiensis var en nutida människa med någon form av genetisk
sjukdom. Men i dag anser de flesta forskare att det är en egen art.

Homo Floresiensis är den senast upptäckta människoarten. Fossilen som
hittades 2003 är mellan 95 000 och 12 000 år gamla. De hittades i en
grotta kallad Liang Bua, på ön Flores i Indonesien, av ett australiensiskt
forskareteam.

Den mänskliga resan handlar om människans utveckling från
begynnelsen för 7 miljoner år sedan och dess koppling till klimat- och
miljöförändringar under samma period. Utställningen ger besökarna ett
verkligt möte med förhistoriska människor, som ser levande ut. Dessutom
visas nedslag i däggdjurens historia sedan dinosaurierna dog ut för
65 miljoner år sedan. Den mänskliga resan fick den prestigefulla
utmärkelsen "Årets utställning" 2008.

Utställningens mänskliga rekonstruktioner har skapats av den
världsledande franska skulptören, Elisabeth Daynès.

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet är en mötesplats för alla som är intresserade
av miljö och natur. Här kan du besöka permanenta och tillfälliga
utställningar, se filmer i världens största filmformat, digitala 3D-filmer och
filmer om astronomi på Cosmonova. Regelbundet arrangeras också olika
föredrag och programverksamhet för hela familjen.
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