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Den mänskliga resan
Vad är en människa? Vilken är människans plats i naturen? Hur blev vi människor?
Människan har i alla tider ställt frågor om sin egen existens.
Redan för 2500 år sedan förstod de grekiska filosoferna att människan var en del av
naturen. De hade också idéer om hur naturen var ordnad. Carl von Linné gjorde på
1700-talet klassificeringen av naturen till en vetenskap och Charles Darwin föreslog
100 år senare en mekanism, naturligt urval, för hur naturens ordning kommit till. Idag
har fossilfynd och genstudier givit oss en detaljerad bild av människans utveckling.
I denna utställning presenteras den moderna bilden av människans utveckling. Här
kan du följa historien från de första upprättgående varelserna i Afrika till den
moderna globala människan, och se vilken roll klimatet och miljön haft i vår historia.
Gå på upptäcktsfärd bland apor, sabeltigrar och andra djur från däggdjurens
tidsålder, som är de senaste 65 miljoner åren. Följ med de första äventyrarna på
deras väg ut ur Afrika. Fundera på vad som gör oss till människor. Reflektera över
framtiden.

Följ med oss på Den mänskliga resan.

Vy från utställningens huvudspår

Foto: Staffan Waerndt
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1. Människans utveckling - en spretig historia
Släktskap i naturen illustreras med en
fylogeni, ett släktträd. Här är
människans släktträd. Våra närmaste
släktingar är utdöda arter av Homo.
Sedan kommer arter av Paranthropus,
följt av Australopithecus.

nedifrån ser man hur arter vid varje
skiljelinje ger upphov till två nya arter
tills man kommer till de levande
arterna, som ännu inte givit upphov till
några ättlingar.

Vad är en människa?

Av de djur som lever idag är vi
närmast släkt med schimpanserna,
följda av gorillan. Flera arter av våra
närmaste fossila släktingar levde
samtidigt. Idag finns bara en art kvar,
Homo sapiens.

Trädet visar hur olika arter av
människoförfäder är släkt med
varandra.
Men vad är egentligen en människa?
Är en människa en upprättgående
varelse?

Hur förstår man ett släktträd?

Är det en varelse med en livscykel
som motsvarar vår? Det vill säga där
tänderna bryter fram eller första
menstruationen inträffar vid samma
tidpunkt som hos oss.

En fylogeni kan läsas i två riktningar:
uppifrån och ned och nedifrån och
upp. Om man följer en art uppifrån
kommer man snart till en punkt där
dess linje möter en annan linje. Den
linjen tillhör dess närmaste släkting.
Nedanför denna punkt blir det en linje
igen. Så småningom möter den linjen
från den näst närmaste släktingen, och
så vidare. Om man istället läser

Eller är en människa en varelse vars
tankevärld motsvarar vår?
Tre steg mot mänsklighet. Frågan om
vad en människa är följer dig genom
utställningen.
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Ryggradens placering i
skallbasen

2. Först på två ben?
Schimpanserna är människans
närmaste släktingar. Vår
utvecklingslinje skilde sig från deras
för mellan 5 och 7 miljoner år sedan.
Från denna tid finns några få fossilfynd
som kan komma från våra äldsta
förfäder: Sahelanthropus från Chad,
Orrorin från Kenya, Ardipithecus från
Etiopien.
De kan vara våra äldsta förfäder. De
levde troligen i tät, skogsbeklädd miljö
i närheten av floder och sjöar och åt i
huvudsak frukter och blad.

Orrorin
Orrorin hittades år 2000 och kallas
därför “milleniemänniskan”. Fyndet
består av några tänder och ben från
skelettet. Lårbenets form visar att den
kunde ha gått upprätt. Orrorin levde för
ungefär 6 miljoner år sedan. Namnet
kommer från Tugenfolkets namn på
den första människan: ”Orrorin”.

Sahelanthropus
Sahelanthropus, betyder “människa
från Sahel”. (Sahel är Saharaöknens
södra gränsområde) Den hittades i
Chad. Fyndet är en skalle som är
ungefär 6,5 miljoner år gammal. Den
kallas “Toumaî”, som betyder ”hopp
om liv” på Goran, ett lokalt språk.
Skallbasens vinkel tyder på att den
kunde gå upprätt. Tänderna liknar de
hos senare människoförfäder.

Ardipithecus
Ardipithecus består av två arter, A.
kadabba (5.6-5.2 miljoner år gammal)
och A. ramidus. (4.4 miljoner år
gammal).
A. kadabba är känd från ett fåtal rester
av tänder och skelettben. Formen på
dess fotben kan vara en anpassning
till upprätt gång.

Sahelanthropus

A. ramidus är känd från rester av 20
individer. Den bäst kända vägde
omkring 50 kg och hade en hjärna stor
som en schimpans. Enligt upptäckarna
tyder skallbasen och bäckenet på att
A. ramidus var upprättgående, men
benen och fötterna är mer anpassade
till ett liv i träden. Arten levde i
skogsområden i Östafrika där den
tillbringade mycket tid i träden. Men
den hade också god förmåga att ta sig
fram på marken.

Foto: Staffan Waerndt

Skallbasens vinkel påverkas av hur
ryggraden möter skallen. Vinkel
mellan skallen och ryggraden blir
mindre ju mer centrerat nackhålet är.
Detta är viktigt om man går upprätt
och behöver balansera skallen
ovanpå ryggraden istället för framför
den.

Ardipithecus visar att våra förfäder inte
var knoggångare likt schimpanser och
gorillor utan satte ner hela handen när
de gick på alla fyra.

Detta visas på bilden på nästa sida.
Linjen visar avståndet mellan skallens
mittpunkt och hålet där ryggraden
möter skallen.
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Utbredning

Vad är en människa?
Sahelanthropus, Orrorin och
Ardipithecus kan alla ha gått upprätt.
Det skiljer dem från schimpanser och
gorilla och gör att vi uppfattar dem
som de första stegen på vår
utvecklingsgren.
Men gör det dem till människor?

Fakta
Sahelanthropus tchadensis
Tid: ca 6,5 miljoner år före nutid
(kanske upp till 7 miljoner)
Fyndplats: Tchad
Värt att veta: Känd från en skalle och
rester av tänder; kanske den äldsta
upprättgående människoförfadern.

3. Den första familjen

Orrorin tugenensis
Tid: 6,2-5,9 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya
Värt att veta: Känd från
extremitetsben och rester av tänder.

Det mest berömda människofossilet är
”Lucy”. Lucy är ett skelett som hittades
i Afarområdet i Etiopien år 1974.
Fossilet är ungefär 3,2 miljoner år
gammalt och tillhör arten
Australopithecus afarensis.

Ardipithecus kadabba
Tid: 5,8-5,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien
Värt att veta: Känd från tänder och
fotben; nära släkt med den yngre
Ardipithecus ramidus.

Denna art är känd från flera
fyndplatser. Förutom i Etiopien har
arten hittats i Kenya och Tanzania.
Hadar, där Lucy hittades, är världens
rikaste fyndlokal för tidiga
människoförfäder.

Ardipithecus ramidus
Tid: 4,6-4,3 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien
Värt att veta: Känd från delar av ett
skelett.

Lucy fick sitt namn av att man spelade
Beatles låt ”Lucy in the Sky with
Diamonds” i lägret kvällen efter fyndet
gjordes. På amhariska som talas i
Etiopien heter hon Dinknesh, som
betyder ”du är underbar”.

Släktträd

Australopithecus
Släktet Australopithecus består av
flera arter som kan sägas vara
mellanformer mellan människoapor
och vårt eget släkte, Homo. De är
kända från Östafrika, Centralafrika och
södra Afrika. De levde mellan 4,1
och 2,1 miljoner år före nutid.
Alla var upprättgående men hade
fortfarande god förmåga att klättra i
träd.
Australopithecus utvecklades i
Östafrika, där Australopithecus
anamensis är den äldsta arten.
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Släktet vandrade ned till Sydafrika
och väster ut mot Centralafrika för mer
än 3 miljoner år sedan.
Australopithecus africanus heter den
sydafrikanska arten, som beskrevs
redan 1924. Andra arter är
Australopithecus bahrelghazali från
Chad och Australopithecus garhi från
Etiopien.

Miljöskillnader
Till skillnad från de allra äldsta
människoförfäderna, som bara levde i
skogsmiljö, kunde afarensis leva i olika
miljöer.
Miljön kring Hadar för 3,2 miljoner år
sedan var skogsbeklädd med en större
flod. Djuren som levde där var
anpassade till en tät vegetation.

De levde av frukt, blad, nötter och frön.
Kött från as kan ha varit en liten del av
dieten.

I Laetoli var landskapet mycket mer
öppet och det fanns inget större
vattendrag.

Könsskillnader
Djuren där var mer olika i sina
anpassningar. En del var skogsdjur,
andra levde i mer öppen terräng. Men
afarensis levde i båda miljöerna.

Eftersom många fynd gjorts av
Australopithecus afarensis vet vi
ganska mycket om arten.
Storleksskillnaden mellan könen var
mycket stor, nästan lika stor som hos
gorillor.

Fotspåren i Laetoli
Ett av de mest berömda fossilfynden
är de 3,7 miljoner år gamla fotspåren
från Laetoli (Tanzania). De har
bevarats i stelnad vulkanisk aska.
Bland de många spåren efter djur finns
också fotspår av en upprättgående
varelse med fötter som liknar våra.
Eftersom afarensis hittats i Laetoli kan
det vara denna art som gjorde spåren.
En spårserie visar tre individer: två
vuxna (varav en gått i den
framförvarandes spår ungefär som när
man pulsar i snö) och en ung individ
med mindre fötter.

Australopithecus afarensis

Foto: Staffan Waerndt

Detta är typiskt för arter där hannarna
konkurrerar om tillgången på honor.
Då kan den största och starkaste
hannen ha många honor, ett så kallat
harem. Detsamma gäller gorillor idag.
Hos afarensis kan hannen ha haft
kanske ett halvt dussin honor.

Artrikare fauna
När Lucy levde hade bara ett fåtal av
dagens arter av däggdjur utvecklats.
Men faunan liknade ändå dagens.
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Många av den tidens arter var nära
släkt med dagens och hade liknande
anpassningar. Fast det fanns fler arter
av elefantdjur och fler bladätande
antiloper. Bland rovdjuren fanns flera
arter av sabelkatter och fler hyenor än
idag, men hunddjuren hade bara
påbörjat sin utveckling i Afrika. Mest
iögonfallande var en grupp jätteuttrar
som levde i floder och sjöar och kunde
bli stora som lejon.

Släktträd

Fakta

Utbredningskarta

Australopithecus afarensis
Tid: 3,9-2,9 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien, Kenya, Tanzania
Värt att veta: Lucy tillhör denna art;
hannarna mycket större än honorna;
nästan hela skelettet är känt.
Australopithecus africanus
Tid: ca 3,4-2,7 miljoner år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: Den första
människoförfader som hittades i Afrika
(1924); känd från skallar och
skelettdelar.
Australopithecus garhi
Tid: ca 2,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien
Värt att veta: Känd från en skalle;
tillverkade kanske redskap.

Spår från det förflutna
Ett av de mest berömda fossilfynden
är de 3,7 miljoner år gamla fotspåren
från Laetoli (Tanzania). De har
bevarats i stelnad vulkanisk aska.

Australopithecus sediba
Tid: 1.98 miljoner år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: Känd från skelett
av flera individer. Står Homo nära.

Bland de många spåren efter djur finns
också fotspår av en upprättgående
varelse med fötter som liknar våra.
Eftersom afarensis hittats i Laetoli kan
det vara denna art som gjorde spåren.

Kenyanthropus platyops
Tid: 3,5-3,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya
Värt att veta: Står Australopithecus
nära; Känd från en skalle och
tandrester.

4. Det stora klimatsprånget
För 2,8 till 2,5 miljoner år sedan
skedde en klimatförändring. Tidigare
hade klimatet varierat i cykler om 19
000 till 24 000 år. Nu blev
svängningarna 41 000 år långa och
dessutom kraftigare. Det var ett stort
steg mot en kallare och torrare värld.

Kenyanthropus rodulfensis
Tid: 2,5-2,1 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya, Malawi
Värt att veta: Står Australopithecus
nära; Känd från en skalle och
tandrester; kan ha tillverkat redskap.

Klimatförändringen var tydlig i Afrika,
där människans förfäder levde. Där
började de första savannerna av
modern typ bildas och djur med
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anpassningar till ett liv på
grässlätterna fick en evolutionär fördel.

Paranthropus var större än
föregångarna och hade kindtänder
med tre gånger så stor tuggyta som
hos nutida människor. Paranthropus är
närmaste släkting till Homo,
människans eget släkte. Den fanns
både i östra och södra Afrika.

Hur förändrades miljön i Afrika?
När det blev torrare och kallare drog
sig både regnskog och torrskog
tillbaka. Istället började savannerna
breda ut sig.

Födan formar tänderna

Savanner kan se olika ut, men det är
glesare mellan träden än i en egentlig
skog. De viktigaste växterna på
savannen är olika typer av gräs. Gräs
är mer näringsfattigt än blad, frukter
och rötter. Att äta gräs nöter mer på
tänderna.

Det torrare och kallare klimatet ledde
till att saftiga frukter och blad blev
färre. Då fick växtätarna nöja sig med
torra blad, gräs och frön. Dessa
innehåller mindre näring.
För att få i sig tillräckligt med näring
behövde en Paranthropus tugga i sig
mer mat än en fruktätare. Detta nötte
ned tänderna. Individer med tjockare
emalj gynnades och evolutionen ledde
till att kindtänderna blev större och
emaljen allt tjockare. Tänderna nöttes
inte ned lika fort och Paranthropus
kunde leva längre.

Savannens djur skiljer sig därför från
skogens. Skogslevande djur som äter
blad har oftast kindtänder med låga
kronor och korta rötter, eftersom de
inte behöver skydda tänderna mot
nötning. Savannens gräsätare har
istället tänder med höga kronor och
långa rötter som ger tanden längre
livslängd. En del djur, som vissa
gnagare, har till och med tänder som
aldrig slutar växa.

Liknande förändringar skedde när
hästarna utvecklades till gräsätare.

Bland rovdjur har skogslevande arter
kortare underben och fötter, som är
bra för att klättra i träd, medan
savannarter har långa underben och
fötter, som gör att de kan springa
fortare.

Hur påverkades människans
utveckling?
Vid denna tid sker en tydlig period av
artbildning i människans utveckling.
De första arterna av Paranthropus
utvecklas, liksom de första arterna av
Homo. Dessutom uppträder de första
redskapen. Alla dessa förändringar
kan knytas till klimatförändringen och
miljöförändringarna den gav upphov
till.

P. boisei, till höger, har 3 ggr större kindtänder än
H. sapiens till vänster
Foto: Staffan Waerndt

Benkam med flera funktioner
För att klara av att tugga mycket mat
utvecklade Paranthropus också
kraftiga tuggmuskler. Benkammen på
hjässan hos den stora hannen gav
fäste åt dessa. En liknande benkam
finns hos gorillahannar och gör att de
se mer imponerande ut inför rivaler
och honor. Kanske gällde detta också
Paranthropus?

5. Med tålig tand
Förändringarna i klimatet och miljön
för ungefär 2,5 miljoner år sedan
påverkade människans utveckling. En
utvecklingslinje som kom till vid denna
tid var släktet Paranthropus.
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Paranthropus boisei
Tid: 2,3-1,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya, Etiopien,
Tanzania, Malawi
Värt att veta: Känd från skallar och
tänder; hade störst kindtänder av alla
människoförfäder.

Olika arter, olika områden
Paranthropus har hittats i både östra
och södra Afrika. De äldsta fynden är
från Östafrika och tillhör arten
Paranthropus aethiopicus. En yngre
art i Östafrika är Paranthropus boisei,
som hade de största kindtänderna av
alla. Den dog ut för ungefär 1,2
miljoner år sedan. Paranthropus
nådde södra Afrika tidigt i sin
utveckling. Där har man hittat arten
Paranthropus robustus.

Paranthropus robustus
Tid: ca 2,0-1,3 miljoner år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: Känd från skallar och
extremitetsben.

Fynden av Paranthropus visar att
miljön var likartad i östra och södra
Afrika under tiden släktet fanns till.

Släktträd

Klimat och miljö
Diagrammet visar relationen mellan
klimat och miljö. På en axel finns
temperatur på den andra nederbörden.
Savann frodas i en speciell
kombination av temperatur och
nederbörd. Om miljön består av tropisk
blandskog och klimatet blir torrare blir
skogen till savann. Om miljön är
gräsmark och det blir varmare
utvecklas också savann.

Utbredningskarta

6. Med händig hand
Homo habilis är den äldsta av de arter
som förs till släktet Homo. De äldsta
fynden är ungefär 2.1 miljoner år
gamla. Alla fynd av arten kommer från
Östafrika. Homo habilis kan ha varit
den första art som tillverkade
stenredskap. Redskapen tillhör den så
kallade Oldowankulturen.

Fakta
Paranthropus aethiopicus
Tid: 2,6-2,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien, Kenya
Värt att veta: Känd från en skalle och
tandfragment; hade väldiga
kindtänder.
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Arten hade en blandning av primitiva
och utvecklade egenskaper och var en
mellanform mellan föregångarna
Australopithecus och senare Homo.

Redskapskulturer

Homo habilis

Arkeologer som studerar tidiga
lämningar delar gärna in dessa i
grupper: “kulturer”. De får ofta namn
efter fyndplatser. Den äldsta
redskapskulturen kallas Oldowan, efter
Olduvaiklyftan i Tanzania, där
oldowanredskap först hittades.

Foto: Staffan Waerndt

Kroppsproportioner

Vems redskap?

Homo habilis hade en blandning av
primitiva och utvecklade egenskaper.

De äldsta spåren av
redskapstillverkning är från en tid då
människans förfäder förändrades
snabbt. Då uppstod nya släkten och
arter. De hade olika anpassningar till
den nya, torrare miljön.

Jämfört med nutida människor har
människoapor långa armar och korta
ben. Detta gällde också de olika
arterna av Australopithecus och
Paranthropus.

Paranthropus utvecklades, med sina
enorma kindtänder. Deras tänder
gjorde att de kanske inte behövde
redskap. Samtidigt utvecklades de
första arterna av släktet Homo. De
hade små tänder. Kanske hade
tändernas funktion delvis ersatts av
redskap.

När man hittade de första resterna av
Homo habilis trodde man att den hade
korta armar liksom dagens människor.
Men nya fynd har visat att den hade
långa armar och korta ben, precis som
sina förfäder. Samtidigt hade hjärnan
börjat öka i storlek.

De äldsta redskapen

Nyligen hittades i Etiopien fossila ben
med spår efter redskapsanvändning.
Dessa ben är 3,4 miljoner år gamla.
De är alltså mycket äldre än de äldsta
spåren av redskapstillverkning.

De äldsta kända stenredskapen är
ungefär 2,6 miljoner år gamla. Från en
ungefär 5 centimeter stor sten har
tillverkarna slagit av några flisor från
ena sidan. Det skapar en vass egg
som kunde användas för att skära
rötter, blad och kött med. Det gav de
äldsta redskapstillverkarna möjlighet
till en varierad diet.

Men det är skillnad på att tillverka
och använda redskap. Troligen var det
en från Lucys art, Australopithecus
afarensis som plockat upp en vass
sten och använt för att skära loss ett
stycke kött.
Redskapsanvändning är mycket
gammalt, också schimpanser
använder redskap. Men
redskapstillverkning kom långt senare.
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Rovdjurskonkurrens kräver
större hjärna

Släktträd

Redskapen från Oldowankulturen var
inte några jaktredskap. Men de kunde
användas för att skära kött och stycka
djurkroppar. De visar att Homo habilis
kan ha börjat konkurrera med
rovdjuren på savannen om bytesdjur.
Konkurrensen med rovdjur kan ha varit
en av orsakerna till att hjärnan började
öka i storlek.

Utbredningskarta

Klimat och miljö
Diagrammet visar relationen mellan
klimat och miljö. På en axel finns
temperatur, på den andra nederbörd.
Savann frodas i en speciell
kombination av temperatur och
nederbörd. Om miljön består av tropisk
blandskog och klimatet blir torrare
blir skogen till savann. Om miljön är
gräsmark och det blir varmare
utvecklas också savann.

7. De äldsta redskapen
Monter i pelare med kopior av tidiga
stenredskap. Redskap från den äldsta
kända redskapskulturen – Oldowan
finns närmast glaset. De är
förknippade med arten Homo habillis.
Längre in i montern finns redskap från
den senare Acheulkulturen. De är mer
avancerade och förknippas med arter
som Homo ergaster och andra s.k.
erectiner. Det vanligaste redskapet där
är handkilen.

Fakta
Homo habilis
Tid: 2,2-1,4 miljoner år före nutid
Fyndplats: Tanzania, Kenya
Värt att veta: Känd från skallar, tänder
och delar av skelettet; hade långa
armar och korta ben; tillverkade
redskap.

Acheulkulturen
Erectinerna hade redskapskultur, med
flera sorters redskap: yxor, skrapor,
malstenar osv. Det typiska redskapet
är handkilen. Handkilar är upp till 5 kg
stora stenar som bearbetats till en
kilform med egg runt om. De
tillverkades efter en bestämd förebild.
Detta visar att de kunde planera sin
tillverkning i förväg.
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Oldowankulturen
De äldsta kända stenredskapen tillhör
Oldowankulturen. Redskapen var 5 cm
stora stenar från vilka man slagit några
flisor som bildade en egg. De äldsta är
ungefär 2,6 miljoner år gamla och
kunde användas för att skära rötter,
blad och kött med. De kan ha
tillverkats av Homo habilis.

uppvisar tydlig geografisk variation.
Östafrikanska erectiner hade en lång
och smal kroppsbyggnad anpassad för
ett varmt klimat. Kinesiska erectiner
hade en mer satt kroppsbyggnad
anpassad till det kyligare klimatet där.

Oldowan redskap Acheul redskap
Foto: Staffan Waerndt

Homo ergaster Foto: Staffan Waerndt

8. En kropp som vår
För omkring 1,8 miljoner hade
klimatförändringarna gjort att
savannen brett ut sig. Därför
utvecklades också de första
människoarterna som var helt
anpassade till denna nya, öppnare
miljö.

Turkanapojken

Flera sådana arter kom att utvecklas.
De hade en lång och smal
kroppsbyggnad, anpassad till ett varmt
klimat, och går under samlingsnamnet
erectiner. En av de mest kända är

Om han levt till vuxen ålder skulle han
blivit mer än 180 cm lång. Varför han
dog så ung vet man inte. Det kan ha
berott på en tandinfektion.

”Turkanapojken”, ett skelett av arten
Homo ergaster som hittades vid
Turkanasjön i Kenya år 1984.

Äldsta fyndplatsen utanför Afrika

Skelettet av Turkanapojken
tillhörde en 10-12 år gammal pojke.
Hans kropp var lång och smal,
och liknar den hos de folk som lever i
området idag. Det är en anpassning till
det varma och torra klimatet.

Dmanisi är en fyndplats i Georgien. På
denna plats har man hittat de äldsta
fynden av fossil människa utanför
Afrika. Fynden är omkring 1,76
miljoner år gamla och består av rester
av flera individer. Ett fynd av en
gammal, sjuk individ tyder på att man
tog hand om de svaga. Dmanisifynden
anses av de flesta höra till H. ergaster.

Erectiner
Erectiner är samlingsbeteckningen på
ett antal arter av tidiga människor som
hade likartade utseenden och
anpassningar. Den äldsta är Homo
ergaster, som kan vara den art som
först lämnade Afrika. Turkanapojken
tillhör denna art.
Den mest kända erectinen är Homo
erectus, till vilken både
Pekingmänniskan och Javamänniskan
hör. Dessa är de viktigaste erectinerna
och de första människoförfäder som
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mycket lika. Det visar att de som
tillverkade dem hade en plan
och en form i huvudet när de började
arbeta. Man vet inte exakt vad
handkilarna användes till, men det
finns många teorier.

Grävredskap?

Dmanissi

Handkilen var tung och spetsig i ena
ändan. Den kan ha använts för att
gräva efter rötter eller annat ätligt i
marken.

Foto: Staffan Waerndt

Javamänniskan

Kastvapen?

Den första erectinen som hittades var
Javamänniskan. Det var år 1891 på ön
Java i Indonesien. Det var bara den
andra utdöda människoarten att hittas
och det tog lång tid innan
javamänniskan erkändes som en
mänsklig förfader. Javamänniskan
tillhörde Homo erectus.

Handkilen kunde ha kastats efter
bytesdjur ungefär som en diskus. Om
den träffade skulle den antingen kunna
slå djuret medvetslöst eller orsaka
skärskador på kroppen.

Redskapslager?
Det skulle vara lätt
att slå av en vass flisa från handkilen.
Denna flisa kunde användas
för att skära kött, grönsaker och rötter.

Pekingmänniskan
Pekingmänniskan hittades av den
svenske paleontologen Otto Zdansky i
grottan Zhoukoudian utanför Peking år
1923. Många fynd gjordes då, men
nästan alla gick förlorade under Andra
Världskriget. Nya fynd har gjorts efter
detta. Pekingmänniskan tillhörde
Homo erectus.

Vad är en människa?
Erectinerna hade kroppsproportioner
som vi. Deras livscykel, dvs. livets
viktiga hållpunkter, som tändernas
frambrott, tiden för första
menstruationen, första barnafödandet
och menopausen, var också i stort sett
ordnad som vår. Det skiljer dem från
tidigare människoförfäder.
Men gör det dem till människor?

Fakta

Pekin

Homo ergaster
Tid: 1,9-1,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya, Tanzania,
Sydafrika, Georgien
Värt att veta: Turkanapojken tillhör
denna art; känd från hela skelettet;
kroppsbyggnaden liknade vår; den
första art som lämnade Afrika.

Foto: Staffan Waerndt

Acheulredskap
Den redskapskultur som är typisk för
erectiner kallas Acheulkulturen,
efter en fyndplats i Frankrike.
Det typiska redskapet i denna kultur
är handkilen. Handkilar är upp till 5 kilo
stora stenar som bearbetats till en
kilform med egg runt om. De är alla

Homo erectus
Tid: 1,7- miljoner – 300 000 år före
nutid (kanske så sent som 30 000 år
före nutid)
Fyndplats: Asien, Europa, Afrika
Värt att veta: Den art som levt längst;
hade mycket stor utbredning;
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utvecklade regionala varianter som var
anpassade till lokala klimat; känd från
skallar och skelettrester.

Släktträd

Homo neanderthalensis

Foto: Staffan Waerndt

Anpassningar till kylan
Utbredningskarta

En kort, kompakt kropp avger mindre
värme än en lång och smal. Därför var
neandertalarnas kroppar bättre
anpassade till ett kallt klimat än Homo
sapiens långsmala kropp. En liknande
anpassning ses hos nutida människor
som levt länge i kalla klimat.
Neandertalarna kan ha tillverkat någon
form av värmande kläder.
Fast de var kortväxta vägde de mer än
nutida människor. De hade sluttande
panna och kraftiga benvalkar över
ögonen. De saknade utskjutande
haka.

9. De äkta européerna

De kraftiga musklerna var bra när de
jagade storvilt, som var en viktig
näringskälla på vintern.

Neandertalarna, Homo
neanderthalensis, var de första
människosläktingarna som klarade att
leva i Europas kalla klimat. De var
mycket kraftigt byggda, med grov
benstomme och svällande muskler.

Om hudfärg
Hudfärgen hos människor varierar
över jordklotet. Det beror framför allt
på två saker: behovet av att skydda
sig mot skadlig solstrålning och
behovet av att få tillräckligt med sol för
att producera D-vitamin.

Neandertalarnas hjärna var större än
den nutida människans, men den var
annorlunda byggd, längre och lägre än
hos oss.
Neandertalarna i montern kommer från
olika platser och tider i Frankrike och
levde i verkligheten inte tillsammans.

D-vitaminbrist orsakar en bristsjukdom
kallad rakit eller engelska sjukan.
Personer med denna sjukdom för ett
mjukt och missbildat skelett.

Mannen kommer från La Ferrassie och
kan vara 70 000 år gammal, kvinnan
kommer från Saint-Césaire och är
omkring 39 000 år gammal medan
barnet kommer från Roc de Marsal
och är 60 000 – 70 000 år gammal.

Människor i solrika områden har mörk
hy för att skydda sig mot
solstrålningen. Tack vare den starka
solen kan de ändå producera
tillräckligt med D-vitamin.
Människor i solfattiga områden
har ljus hy, för behovet av att
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skydda sig mot solens strålar är
mindre, och behovet av att få
tillräckligt med sol för att täcka behovet
av D-vitamin är viktigare.

Neandertalarna kunde på ett exakt sätt
bestämma formen och storleken på de
redskap som de tillverkade.
Bland redskapstyperna fanns
sylar (A i bilden till vänster)
knivar (B), hammare (C)
skrapor, kilar och handyxor.

Fördelningen av hudfärg över jorden
är alltså ett resultat av dessa
motstridiga processer.

Neandertalarnas hudfärg
Neandertalmänniskan utvecklades
och levde i Europa, ett relativt solfattigt
område. Därför är man ganska säker
på att neandertalarna hade ljus hy
så att de kunde producera
tillräckligt med D-vitamin.
Nyligen genomförda genstudier
på neandertalare visar också
att åtminstone vissa av dem var
rödhåriga vilket också tyder på en ljus
hy.

Varför dog de ut?
De sista neandertalarna dog ut för
mindre än 30 000 år sedan. Det finns
många teorier om varför detta hände.

Bengropen
Några av de allra äldsta
neandertalarna har hittats i
Atapuercabergen i Spanien.
Fyndplatsen heter Sima de los
Huesos, som betyder ”bengropen”.
Den ligger nära Gran Dolina, där man
hittat ännu äldre lämningar efter
förmänniskor i Europa. Här hittades
rester av ett 30-tal individer av en
mycket tidig form av neandertalare.
Detta fynd har en ålder av mer än 300
000 år.

Kanske jagades de av Homo sapiens.
Men mer troligt är att de
utkonkurrerades av vår art, som hade
bättre redskap och handelsvägar, det
vill säga en mer ekonomisk och
framgångsrik social struktur.
Det var särskilt viktigt för omkring 30
000 år sedan, då istiden gjorde en
sista framryckning i Europa.

Fakta

Neandertalarnas redskap

Homo neanderthalensis
Tid: ca 300 000 – 25 000 år före nutid
Fyndplats: Europa, västra Asien
Värt att veta: Utvecklades i Europa;
var anpassad till istidsklimatet; hade
en hjärna som var större än dagens
människas; känd från en stor mängd
skelett.

Neandertalarnas typiska
redskapskultur kallas Mousterien, efter
en fyndplats i Frankrike.

Mousterienredskap
Foto: Staffan Waerndt

Dessa redskap tillverkades på ett
mycket mer avancerat sätt än verktyg
från den äldre Acheulkulturen.
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Mannen i montern är den ursprungliga
så kallade Cro Magnonmänniskan,
hittad i en grotta med samma namn i
Frankrike. Fyndet är omkring 30 000
år gammalt.

Släktträd

Vårt ursprung
Studier av fossil och DNA visar att
Homo sapiens uppstod för ungefär
200 000 år sedan. Det skedde i Afrika.
De äldsta kända fossilen av vår art
kommer från Etiopien och är 195 000
år gamla. Bättre bevarade fossil, också
från Etiopien, har daterats till 160 000
år.

Utbredningskarta

Den förste av vår art
De här skallfragmenten hittades intill
Omofloden i södra Etiopien år 1967.
Nya dateringar har visat att de är
ungefär 195 000 år gamla. De är de
äldsta kända resterna av Homo
sapiens.

10. ... och så kommer vi...
Vi tillhör arten Homo sapiens. Typiskt
för Homo sapiens är hög panna och
framskjutande haka. Vi har också
andra egenskaper som gör det lätt att
känna igen fossil av vår art. Hur vår art
uppkommit och utvecklats kan
studeras med hjälp av både
paleontologi, arkeologi och DNA.

Homo sapiens

Världsresenär
Paleontologin och arkeologin visar, att
för 90 000 år sedan hade Homo
sapiens spridit sig till södra delen av
mellersta östern. Sedan gick vägen
österut och till Australien nådde arten
för omkring 50 000 år sedan. För 40
000 år sedan började Homo sapiens
inta Europa i konkurrens med
neandertalarna.
Den amerikanska kontinenten nåddes
för mindre än 15 000 år sedan. Den
äldsta fyndplatsen där är Monte Verde
i Chile, som är ca 14 000 år gammal.
Då stod människan på gränsen till
upptäckten av jordbruket, och med
den för första gången ett bofast liv. En
ny tid var på väg.

Foto: Staffan Waerndt

17

Oavsett vilken hudfärg denna individ
hade är det sannolikt att det var stor
hudfärgsvariation i befolkningen
för 30 000 år sedan.

Om hudfärg
Hudfärgen hos människor varierar
över jordklotet. Det beror framför allt
på två saker: behovet av att skydda
sig mot skadlig solstrålning och
behovet av att få tillräckligt med sol för
att producera D-vitamin.

Vad är en människa?
Bland det som tydligast utmärker vår
art är vår kultur. Vi producerar konst
och musik skrattar, gråter, berättar
historier och funderar över framtiden
på ett sätt som ingen annan art före
oss har gjort. Är det så vi skall se en
människa; en varelse som delar vår
tankevärld? I så fall är vi de enda
varelser som kunnat kallas för
människor.

D-vitaminbrist orsakar en bristsjukdom
kallad rakit eller engelska sjukan.
Personer med denna sjukdom får ett
mjukt och missbildat skelett.
Människor i solrika områden har mörk
hy för att skydda sig mot
solstrålningen. Tack vare den starka
solen kan de ändå producera
tillräckligt med D-vitamin. Människor i
solfattiga områden har ljus hy, för
behovet av att skydda sig mot solens
strålar är mindre, och behovet av att få
tillräckligt med sol för att täcka behovet
av D-vitamin är viktigare.

Fakta
Homo helmei
Tid: 500 000 – 200 000 år före nutid
Fyndplats: Afrika
Värt att veta: Förfader till dagens
människa;
känd från skallar och tänder.

Fördelningen av hudfärg över jorden
är alltså ett resultat av dessa
motstridiga processer.

Homo sapiens
Tid: 200 000 år sedan till idag
Fyndplats: Hela världen
Värt att veta: Utvecklades i Afrika;
nådde Asien för 90 000 år sedan,
Australien för 60 000 år sedan, Europa
för 40 000 år sedan och Nya Världen
för 15 000 år sedan.

Cro Magnonmänniskans hudfärg
Vår art utvecklades i Afrika. När vi
levde där hade vi mörk hudfärg för att
skydda oss mot solens strålar.

När vi lämnade Afrika kom vi till
solfattigare områden. Då ljusnade vår
hy. Hur fort detta gick vet vi inte.

Släktträd

Vi lämnade Afrika för mellan 80 000
och 90 000 år sedan och nådde
Europa för 40 000 år sedan. Cro
Magnonmänniskan i montern är
omkring 30 000 år gammal.
När Cro Magnonmannen levde hade
evolutionen haft 10 000-tals år på sig
att förändra vår hudfärg. Därför är det
rimligt att tro att Cro Magnonmannen
hade ljus hy.
Men hur ljus vet vi inte. Kanske såg
han ut som en mellaneuropé som
rekonstruktionen i montern, kanske var
han mörkare.
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måste förberedas i detalj, pengar
måste sökas för att bekosta resan,
liksom tillstånd för att göra
utgrävningar. Sedan är det dags att
börja leta efter fossil. Förhoppningsvis
gör man nya fynd som sedan
undersöks ordentligt i laboratoriet.
Forskarens slutsatser om de
insamlade fynden presenteras
slutligen både skriftligt i en publikation
och muntligt vid vetenskapliga möten.

Utbredningskarta

Filmen visar hur den franska
skulptrisen Elisabeth Daynes arbetar
med att rekonstruera förhistoriska
människor. Hon har tillverkat
utställningens 10 skulpturer. Arbetet
har skett i nära samarbete med
forskare.

11. Från idé till verklighet
Den tecknade serien visar hur det går
till när en grupp forskare ger sig iväg
ut i fält för att söka efter fossil. Allt
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12. Vår genetiska resa

Fem personer, fem resor, fem
genetiska historier.

Alla människor har gjort en genetisk
resa. Från urhemmet i Afrika har vår
art spridit sina gener över världen.

Markörer
Studierna som resorna är baserade på
söker efter genvarianter, kallade
markörer, som är typiska för olika
folkgrupper. De olika markörerna har
uppstått vid olika tidpunkter. På så vis
kan man följa en människans
genetiska resa från vår arts uppkomst
till idag.

Vi har valt ut fem personer, två kvinnor
och tre män, som exempel på
genetiska resor. Kvinnornas resor är
baserade på gener i deras
mitokondrie-DNA, männens på gener
på deras Y-kromosom.

Susannas resa
Susanna har samiskt påbrå på sin
mors sida. Hennes resa började för
150 000 år sedan i östra Afrika.
Hennes förfäder var bland de första
som lämnade Afrika, för mellan 80 000
och 60 000 år sedan. De fortsatte så
småningom norrut och för ca 15 000 år
sedan uppstod den markör, U5, som
bland annat utmärker den samiska
befolkningen. Denna genetiska typ
fortsatte norrut, mot norra
Skandinavien.
Foto: Gösta Rising

Christinas resa
Christina har sina rötter i
Centraleuropa. Hennes tidiga resa är
identisk med Susannas. Men hennes
förfäder blev kvar i östra Europa
längre. För ungefär 10 000 år sedan
uppstod en markör, kallad T, som är
vanlig bland tidiga jordbrukare och
som spred sig över stora områden,
bland annat i Central- och Östeuropa.
Foto: Gösta Rising
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Jonas resa
Jonas har sina rötter i södra
Skandinavien. Hans resa börjar för
uppemot 80 000 år sedan i östra
Afrika. För ca 45 000 år sedan
lämnade hans förfäder Afrika. Därefter
vandrade de norrut, och sedan
västerut för ungefär 30 000 år sedan.
För ungefär 10 000 år sedan uppstod
en markör, M17, som utmärker den
folkgrupp i vilken den indoeuropeiska
språkgruppen uppstod. Dessa
människor vandrade först österut, där
de kan ha varit de första att tämja
hästen. Sedan invaderade de Europa.
Foto: Gösta Rising

Dawits resa
Dawit är från Eritrea och kom till
Sverige 1989. Hans resa börjar vid
samma tid och plats som Jonas och
Lars. Dawit tillhör en genetisk typ,
kallad M35, som utvecklades för ca 25
000 år sedan i Mellanöstern och som
troligen tillhörde det folk som uppfann
jordbruket.

Foto: Gösta Rising

vandrade österut, vandrade Lars
förfäder västerut omkring 20 000 år
sedan. Idag är denna genetiska
variant, kallad M170, vanlig i
Västeuropa och Skandinavien.
Vikingarna kan ha tillhört denna typ.

Lars resa
Lars har också sina rötter i södra
Skandinavien. Liksom Jonas börjar
hans resa för uppemot 80000 år
sedan. Men där Jonas förfäder
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Sussannas resa är markerad med grönt
Christinas resa är markerad med rosa
Jonas resa är markerad med ljusblått
Dawits resa är markerad med lila
Lars resa är markerad med gult
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mest blad och frukter och undkom
rovdjur genom att klättra upp i träden.

12. DNA från förr
Med hjälp av modern molekylärbiologi
kan DNA utvinnas ur fossil som är
yngre än omkring 100 000 år. Då kan
vi få fram DNA ur utdöda arter. Några
sådana arter är mammut, sabelkatt
och neandertalare.

Bild 2
För ca 2,5 miljoner år sedan
förändrades klimatet och miljön.
Landskapet blev öppnare, savannen
bredde ut sig. En ny livsmiljö trädde
fram. I den fanns en lättillgänglig
födokälla: kött. Homo utvecklades.
Hon tillverkade redskap och var bättre
anpassad till denna nya miljö.

Hittills har bara korta DNA-sekvenser
från neandertalare jämförts med nutida
människa. De tyder på att vi inte har
något genetiskt material från
neandertalare i vår arvsmassa.

Bild 3
Men savannen var en farlig plats. Det
fanns få träd att klättra upp i och de
små grupperna av tidiga Homo var
mycket sårbara för rovdjur när de
försökte ta för sig av kött från
rovdjurens byten.

Vid institutet för evolutionär
antropologi i Leipzig pågår ett projekt
för att återskapa neandertalarnas hela
arvsmassa. När detta är genomfört
kommer kunskapen om vår arts
utveckling att ta ett jättelikt språng
framåt.

Bild 4
Större grupper var ett sätt att försvara
sig mot rovdjur. Men större grupper
kräver större hjärna för att hantera de
sociala relationerna. Därför ledde detta
till att hjärnan ökade i storlek. Då
kunde människorna jaga bort
rovdjuren och så småningom ta
herraväldet över savannen.

13. Den mänskliga resan film
Filmen visar när olika människoarter
uppkommit, var de funnits och hur de
spridit sig över jorden.

14. Hjärnan – en
invecklad
skvallerhistoria

Bild 5
Sociala relationer är viktiga. Hos apor
och människoapor sköts de genom att
man putsar varandra. I större grupper
är detta inte möjligt. Då har språket en
viktig roll. Fikarasten har en central roll
i den mänskliga vardagen!

Bild 1
Fram till för 2,5 miljoner år sedan
levde arter av Australopithecus i små
grupper i Afrikas skogsmarker. De åt
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15. Afrika – kulturens vagga
Bland de främsta exemplen på konst
genom alla tider är de fantastiska
grottmålningar som människor utförde
i Europa med början för ungefär

Noggranna studier har visat att alla de
viktigaste kulturegenskaperna som vi
förknippar med Homo sapiens uppkom
i Afrika långt innan vår art lämnat
denna kontinent och bosatt sig i
Europa. Afrika den kontinent där
huvuddragen i vår kultur uppstod.

30 000 år sedan. Kulturlämningar likt
dessa gör att man har föreställt sig att
den moderna människans kultur
utvecklades här i Europa.
Men fynden har mer att göra med
bevaringsmöjligheterna än med var de
först uppfanns.

I diagrammet kan du se hur olika kulturyttringar typiska för Homo sapiens
utvecklades i Afrika. Denna utveckling inleddes för omkring 200 000 år sedan
med vår arts uppkomst. Alla de kulturyttringar som ses i diagrammet
hade utvecklats innan Homo sapiens nått Europa.

Diagrammet visar när i tiden olika föremål och kulturföreteelser dyker upp.
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Homo sapiens kultur
Vår art, Homo sapiens, är lätt att
känna igen på sitt utseende. Men den
är lika lätt att känna igen på sina
kulturrester när de hittas i arkeologiska
utgrävningar. Sådana fynd som
harpuner, synålar, metkrokar, och
andra bruksföremål är unika får vår
art.

Hästhuvud
Från grottan Mas d’Azil i Frankrike.
Mammutelfenben. Omkring 10 000 år
gammal.

Andra kulturyttringar, som målningar,
ristningar, skulpturer, smycken och
begravningsritualer, visar att vår
relation till omvärlden var och är
mycket annorlunda än den var hos
våra förfäder.

Bison
Från grottan La Madeleine i Frankrike,
Renhorn. Omkring 18 000 år gammal.

Damen med huvan
Ockra

Kvinnoporträtt från Brassempouy i
Frankrike. Mammutelfenben. Omkring
20 000-30 000 år gammal.

Ockra är en järnförening som använts
som pigment i tiotusentals år. Det finns
gul-, brun- och rödockra. Den senare
är vanligast under stenåldern. Den
röda färgen anses symbolisera liv och
död.

Kniv
Nygjord flintkniv liknande dem som
förekom i Europa under Solutréperioden, för 21 000–17 000 år sedan.

Ristad ockra
Från grottan La Madeleine i Frankrike.
Ben. Omkring 18 000 år gammal.

En bit rödockra med ristningar som
kan ha haft symbolisk betydelse. Från
Blombosgrottan, Sydafrika. Omkring
75 000 år gammal.

Harpunspets

Målning på sten

Från grottan Les Eyzies i Frankrike.
Ben. Omkring 15 000 år gammal.

Sten med målning av okänt djur.
Grottan Apollo 11, Namibia. Oklar
ålder: Minst 25 000 år kanske 55 000
år.

Harpunspets

Häst
Från grottan Mas d’Azil i frankrike.
Mammutelfenben. Omkring 10 000 år
gammal.

16. Vad händer sen?
Människan har inte slutat utvecklas.
Vår livsstil gör att vi hela tiden
förändras.
En viktig förändring inträffade när
jordbruket och tamboskapen kom.
Innan vi hade kor drack vi inte mycket
mjölk. Därför tålde vi den heller inte.
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Idag är en gen som gör att vuxna
människor tål mjölksocker (laktos)
vanlig, särskilt i norra Europa. Mer än
95 procent av nordbor har denna gen.
I Ostasien dricker man inte mjölk. Där
är det mindre än 5 procent som har
genen.

utvecklades i Afrika. Dessa är
elefanter, klippgrävlingar, sirendjur,
guldmullvadar, tanrekar,
elefantnäbbmöss och jordsvin. Att alla
dessa är släkt förstod man inte förrän
studier av DNA visade det.

Detta är bara ett exempel på hur vår
livsstil påverkar vår utveckling. I
framtiden kommer mycket att hända!

17. Däggdjurens släktskap
Xenarthra

Däggdjuren utvecklades samtidigt med
dinosaurierna. Det skedde för mer än
230 miljoner år sedan.

Xenarthra består av en grupp,
trögdjuren, som omfattar bältdjur,
sengångare och myrslokar. Den finns i
Nord-, Mellan- och
Sydamerika.

Forskning om däggdjurens släktträd
har pågått ända sedan Linnés dagar.
Det är väl känt att kloakdjur och
pungdjur är primitiva jämfört med
moderkakedäggdjur. Men att reda ut
hur andra däggdjur är släkt med
varandra har varit svårt.
Studier av arvsmassan (DNA) har de
senaste åren givit ett trovärdigt svar.
Idag delar man in
moderkakedäggdjuren i fyra stora
enheter kallade superordningar. Dessa
är Afrotheria, Xenarthra,
Laurasiatheria och Euarchontoglires.
De uppkom redan under
dinosauriernas tid, för mer än 65
miljoner år sedan.

Euarchontoglires
Det krångliga namnet
Euarchontoglires är en
sammanslagning av Glires (hardjur,
gnagare) och Archonta (spetsekorrar,
pälsfladdrare, primater). Detta är alltså
till denna superordning av däggdjur
som människan hör.

Däggdjurens släktträd

Laurasiatheria
Laurasietheria utvecklades i
Laurasien, den nordliga delen av
världskontinenten Pangaea, som
splittrades upp för omkring 200
miljoner år sedan. Laurasiatheria
består av hovdjur (däribland valarna),

Afrotheria
Till Afrotheria hör en rad
däggdjursgrupper, som troligen alla
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rovdjur, insektsätare, myrkottar och
fladdermöss.

Parallellutveckling
Afrotheria och Laurasiatheria
utvecklades i olika delar av världen.
Därför finns likartade anpassningar
inom de två grupperna hos djur som
inte är nära släkt.
Hos bägge grupperna finns arter som
är mullvadsliknande, igelkottsliknande,
näbbmusliknande, helt vattenlevande,
och myrätande.
Detta kallas parallellutveckling och
visar hur ekologiska krav styr
utvecklingen.
Så är det till exempel med
anpassningar till vattenliv. Sjökor tillhör
Afrotheria medan valar tillhör
Laurasiatheria, ändå har de många
likheter i kroppsform och fysiologi
eftersom bägge lever sina liv i vatten.
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Däggdjurens
släktträd
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Igenkänningen kan bero på utseende, doft
eller något annat. Ibland kan det vara yttre
egenskaper, som antilopers horn, som är
unika för varje art. Då kan
igenkänningskriteriet användas på fossil.

18. Vad är en art?
Arten är ett av de viktigaste begreppen i
evolutionsläran. Den är den minsta
enheten där blandning av genetiskt
material (DNA) är begränsad. Därför är
arter enheter som har skilda historier,
vilket gör att ett släktträd kan ställas
samman.

Samma horn, samma art
Formen på hornen hjälper antiloper att
känna igen medlemmar av den egna
arten.

Ändå är det svårt att säga vad en art
egentligen är. Många definitioner,
artbegrepp, har föreslagits, men inget
fungerar i alla sammanhang. Naturen låter
sig inte alltid klassificeras.

Det morfologiska artbegreppet
I de flesta fall identifieras fossila arter på
utseendet (morfologin) hos fossilen. Om
två grupper av fossil är tillräckligt olika i en
eller flera egenskaper anses de har haft
skilda utvecklingshistorier och därför vara
skilda arter.
Arter kan vara olika utan att utseendet
skiljer sig åt. Därför är antalet fossila arter
nästan alltid en underskattning av det
verkliga antalet.

Neandertalare och nutida människor
Ända sedan det första fyndet av
neandertalare i mitten av 1800-talet har
man diskuterat om de var en annan art än
vi. Det morfologiska artbegreppet tyder på
detta.

Horn från två olika arter av antiloper
Foto: Staffan Waerndt

Det biologiska artbegreppet

På senare år har det fått stöd av studier av
neandertal-DNA som visar att också det
biologiska artbegreppet var uppfyllt.

Det mest använda artbegreppet är “det
biologiska artbegreppet”. Enligt detta är
två populationer olika arter om de inte i
naturen kan para sig med varandra och få
barn som i sin tur kan få barn.
Det kan finnas många anledningar till
detta. Skillnader i beteende, utseende och
genetik kan alla vara viktiga. Förmågan att
få barn kan inte spåras hos fossil och
detta begrepp kan därför inte utan vidare
användas på dem.

H. sapiens & H. neanderthalensis
Foto: Staffan Waerndt

Igenkänningskriteriet
En variant på det biologiska artbegreppet
använder det så kallade
igenkänningskriteriet. Enligt detta måste
individer som tillhör samma art kunna
känna igen varandra för att kunna para
sig.

Artbildning
Hur arter bildas är en av de svåraste
frågorna i biologin. Många sätt har
föreslagits.
Ett kallas ”allopatrisk artbildning” och var
säkert vanligt i människans utveckling. Vid
allopatrisk artbildning delas en population i
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två delar av en barriär (vattendrag,
bergskedja eller något annat). Den hindrar
individer i ena delen av populationen från
att para sig med individer i den andra.
Detta gör att de två delpopulationerna
börjar skilja sig från varandra.
Om den ena populationen är liten kan
detta gå fort. Resultatet blir två
populationer som är så olika att de utgör
skilda arter.

Elefantdjur

Foto: Staffan Waerndt

Många elefantdjur var mycket stora och
hade pelarlika ben, precis som dagens
elefanter.
För några miljoner år sedan fanns det
många elefantdjur på jorden. Men idag
finns bara två arter kvar, den afrikanska
och den indiska elefanten.

Moeritherium
En tidig elefant var Moeritherium, från
eocen och oligocen
(37 till 28 miljoner år före nutid) i Egypten.
Moeritherium hade en liten snabel och
inga väldiga betar. Den levde i sjöar och
vattendrag ungefär som en flodhäst. Den
betade vattenväxter.

Olika form, skilda arter?
Skillnader mellan olika fossil hjälper
paleontologer att avgöra om de tillhör olika
arter.

19. Elefantdjur – inte bara
jättar
Alla känner till elefanter, jordens största
landdjur. Betarna och snabeln gör att man
inte kan ta fel på dem.
Men elefantdjur har inte alltid sett ut så.
De tidigaste elefanterna, som levde i
Afrika, var stora som grisar och levde i
skogar där de åt saftiga blad.

Moeritherium

Foto: Staffan Waerndt

Mammutar

Senare utvecklades former som
Moeritherium som delvis var vattenlevande

Den mest kända mammuten är den
ullhåriga, Mammuthus primigenius, som
levde under senaste istiden. Men
mammutar är en grupp elefantdjur som
utvecklade många arter under de senaste
5 miljoner åren. Mammuthus meridionalis,
representerad här i utställningen, var en
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av de största och kan ha varit förfader till
den ullhåriga mammuten.

20. Hela tjocka släkten
Människan tillhör däggdjurs-ordningen
Primates, ”herredjuren”. Den är en av de
mest artrika däggdjursordningarna, med
mer än 350 nu levande arter. Släktskapet
mellan grupperna inom primaterna ger
tillsammans med fossilfynd en god bild av
hur gruppen utvecklades.

Betar i många former
Dagens elefanter har betar i överkäken.
Betarna är förstorade framtänder. Nästan
alla fossila elefantdjur hade betar, men de
såg olika ut.
En del hade betar i överkäken likt dagens
elefanter. En del hade betar i underkäken.
Andra hade betar i både över och
underkäke. En del betar var korta och
raka, en del långa och krökta, en del platta
och skovelformade.

De primatgrupper som lever idag är
halvapor, spökdjur, Nya Världens apor,
Gamla Världens apor, samt människoapor.

Hur de såg ut berodde på vad elefanterna
åt. Skovelformade betar kunde användas
för att gräva fram vattenväxter. Dagens
elefanter använder sina betar bland annat
till att skala bark från träd.

Apornas släktträd

Foto: Staffan Waerndt

Halvapor
Den första grenen på primatträdet är
halvaporna. De har längre nos och mindre
ögon än andra primater. Därför är
luktsinnet bättre men synen sämre än hos
dem.
De har en särskild klo på bakfoten som de
sköter pälsen med. De flesta andra
primater har naglar på alla fingrar och tår.
Halvaporna består av två grupper. Den
ena är lorier och galagoer, som lever i
Asien och på den afrikanska kontinenten.
Den andra är lemurerna, som bara finns
på Madagaskar, utanför Afrikas kust.

Elefanter har snorkel
Elefanternas snabel kan fungera som en
slags snorkel. Det gör att de kan simma
långt och ibland hamna på öar. Där kunde
de utvecklas till dvärgformer.

Det finns mer än 80 levande arter av
lemurer, men många utrotades av
människan när hon kom till Madagaskar
för knappt 2000 år sedan.

Ett exempel är de sista mammutarna. De
dog ut för 4000 år sedan på Wrangelön i
Arktis, där de utvecklats till en dvärgform
av fastlandsmammuten. Ett annat exempel
är dvärgelefanten du ser i utställningen.

Spökdjur
Spökdjuren är en grupp på fem arter som
har en mellanställning mellan halvapor och
apor. Spökdjur är nattaktiva. Därför har de
extremt stora ögon. Vardera ögat är större
än hjärnan. De har långa bakben och är
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skickliga på att kasta sig från gren till gren
på jakt efter insekter.

Nya Världens apor
Nästa grupp att avgrena sig är Nya
Världens apor, som lever i Mellan- och
Sydamerika. De har näsborrarna
placerade brett isär och har fått det
vetenskapliga namnet Platyrrhini, vilket
betyder brednäsa.
Det finns flera grupper, som sakier,
springapor, nattapor, vrålapor, ullapor,
spindelapor, kapucinapor, ekorrapor,
lejonapor och tamariner. De två sista är de
enda apor som har klor istället för naglar.
Alla brednäsor har svans. Hos många har
den en gripfunktion.

Människoapor
Människoapor känns igen på att de saknar
svans. Nu levande människoapor är
gibboner, orangutanger, gorillor och
schimpanser (och människor).
I miocentiden (23,5-5,3 miljoner år före
nutid) var antalet arter av människoapor
mycket större. Då fanns de inte som idag,
bara i Afrika och Sydostasien, utan också i
Europa.

De lever i tropiska områden och äter frukt,
blad, insekter och sav.

Människan, som saknar svans, är också
en människoapa.

Gamla Världens apor
Gamla Världens apor kallas smalnäsor
(Catarrhini), eftersom de har näsborrarna
tätt ihop. Svansen har ingen gripfunktion.
De kan delas in i två grupper,
guerezaartade och markattartade. Till den
förra hör bland annat guerezor, langurer
och näsapor. De lever i både Afrika och
Asien. De är bladätare och lever ofta högt
upp i träden.

Människoapor

Markattartade apor är bland andra
makaker, mangabeyapor, babianer,
mandriller och markattor. De lever i Afrika
(makaker finns också i Asien) och har en
varierad diet: blad, gräs, kött och insekter.
Många lever mest på marken.

Foto: Staffan Waerndt

21. Gå som du
Den upprätta gången är den egenskap
som tydligast skiljer människans
utvecklingslinje från våra närmaste
släktingar i djurvärlden. Därför är det viktigt
att förstå varför vi går upprätt och när och i
vilken miljö den upprätta gången
utvecklades. De senaste årens upptäckter
har givit många nya ledtrådar till detta,
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men ännu återstår många frågor. Här
presenterar vi några teorier kring upprätt
gång och några av dess konsekvenser för
oss människor idag.

Repbrohypotesen
För att upprätt gång skall vara effektiv
måste man gå med raka knän. Att gå med
böjda knän kostar för mycket energi.
Schimpansen och gorilla går sällan upprätt
och då bara korta sträckor.

Utvecklingen av upprätt gång
Vi vet inte när upprätt gång utvecklades
eller om den utvecklades en gång eller
flera. Den ses ofta som ett kännetecken
på människans utvecklingslinje. Men
upprätt gång kan ha utvecklats innan vår
utvecklingslinje skilde sig från de andra
människoapornas.

En orangutang går bara upprätt när den
ger sig ut på trädgrenar som är så smala
att den har svårt med balansen. Då går
den ovanpå grenarna med raka knän och
håller fast med händerna i en gren ovan
huvudet, ungefär som när människor går
över en repbro.

Det finns många teorier om varför våra
förfäder började gå upprätt. Här
presenterar vi två, ”huksittandehypotesen”
och ”repbrohypotesen”.

Enligt repbrohypotesen är vår upprätta
gång en vidareutveckling av detta sätt att
ta sig fram i träden.

Huksittandehypotesen

Repbrohypotesen i bild

Enligt huksittandehypotesen utvecklades
upprätt gång då skogarna i Afrika blev
glesare för omkring 7 miljoner år sedan.
Från att ha levt sina liv i träden, där de ätit
frukter, blad och skott, började våra
förfäder samla nedfallna nötter och frukter,
och rotfrukter, som växte under marken.
Det var en fördel att kunna samla mycket
föda på kort tid för att undvika rovdjur. Det
gjorde de genom att sitta på marken och
sträcka sig efter mat som fanns runt
omkring och på lågt hängande grenar.

Konsekvenser av upprätt gång
Den upprätta kroppsställningen
har påverkat våra kroppar på många sätt.
Här är till höger ser du några exempel.

Det var också bra att kunna bära iväg
födan i famnen. Den som kunde resa sig
och göra detta med minst ansträngning
hade en fördel.

Dessa delar av kroppen
är ofta utsatta för skador hos människan.

Detta ledde enligt huksittandehypotesen
till utvecklingen av upprätt gång.

Vårt skelett utvecklades i hundratals
miljoner år för fyrfota gång. De årmiljoner
under vilka vi gått upprätt har inte helt
lyckats övervinna detta. Alltså har vi ont i
nacken, diskbråck, svårigheter att föda
barn, ont i knäna och problem med
plattfot.

Huksittandehypotesen i bild

Här är några exempel.
1) Skallen måste sitta ovanpå ryggraden,
inte framför den.
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2) Ryggraden får en bärande S-form
istället för att vara rak. Kvinnors
barnafödande kan ha varit viktigt för denna
förändring.
3) Bäckenet har förkortats och breddats
för att bära upp tarmpaketet som tidigare
hängde från ryggraden.
4) Knäna har en vinkel mellan överben
och underben som är nödvändig för en
effektiv, balanserad gång.
5) Foten får ett fotvalv, där tåben och
mellanfotsben är böjda uppåt för att bära
upp vikten mer effektivt.
Homo Floresiensis

Konsekvenser av upprätt gång

Foto: Staffan Waerndt

Kontroversiell
Ända sedan upptäckten har Homo
floresiensis varit kontroversiell.
Anledningen är att hon ställt många av
våra föreställningar om människans sena
utveckling på huvudet.
Arten är för ung, för liten, och hade för
liten hjärna för att passa in i teorierna om
människans utveckling. Tidigare trodde
man att Homo sapiens och neanertalarna
var de enda arter som fanns för mindre än
100 000 år sedan.

22. Floresmänniskan
År 2003 hittades en ny art av människa.
Det var på ön Flores i Indonesien.
Fossilen är mellan 95 000 och 12 000 år
gamla och hittades i en grotta kallad Liang
Bua.

Olika teorier
Flera forskargrupper har försökt visa att
Homo floresiensis var en nutida människa
med någon genetisk sjukdom.
Några menar att hon hade en genetisk
defekt som leder till liten hjärna – så kallad
mikrocefali. Andra har förespråkat andra
sjukdomar.

Den nya människan var ca 1 m lång och
hade en hjärna på ungefär 400 cm3. Det
är samma storlek som hos Lucy som levde
för tre miljoner år sedan.
Florensmänniskan hade långa armar och
korta ben men också ganska stora fötter.
Man hittade även primitiva redskap.

Men de flesta forskare anser att Homo
floresiensis var en egen art, precis som
man ansåg från början.

Den nya människan har fått namnet Homo
floresiensis.

Floresmänniskan kan härstamma från en
grupp Homo erectus som nådde Flores
och sedan blev kvar på ön. Men hon kan
också härstamma från en äldre
människotyp. I så fall måste vi tänka om
vad gäller människans utvandring från
Afrika
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Annorlunda utveckling på öar

Var finns det dvärgformer?

På öar är livsutrymmet och
näringstillgången mer begränsade än på
stora kontinenter. Därför ser evolution på
öar annorlunda ut än på fastlandet.
Många av de djur som kan ta sig till öar är
stora. Men på öarna utvecklas de istället
till dvärgformer. Om mycket små djur, som
råttor och möss, tar sig till öar blir de
istället större.
Därför ser faunor på öar annorlunda ut än
på fastlandet, även om djuren i de två
områdena är nära släkt.

Flores
Flores är en isolerad ö
strax öster om Bali i Indonesien. På grund
av att havet är mycket djupt och
strömmarna starka är det svårt att ta sig till
och från Flores med enkla båtar eller
genom att simma.

Vad beror det på?
Alla djur har anpassningar för att undvika
att bli uppätna av rovdjur. Storleken är en
viktig sådan anpassning. Stora djur är
svåra för rovdjur att döda och mycket små
djur kan lätt gömma sig.

Därför blev även en varelse som en tidig
människoart isolerad om den råkade
hamna på Flores. Den kan till exempel ha
drivit dit
på trädstammar vid en storm.

På öar finns sällan några rovdjur. Därför
blir stora djur som elefanter och flodhästar
mindre så att de kan ha livskraftiga
populationer utan att äta upp all mat. Små
djur som gnagare och näbbmöss blir
istället bli större. Det minskar kroppens
ämnesomsättning och gör att djuret
behöver äta mindre.

Då var även förmänniskorna föremål för
samma evolutionsmönster som andra
däggdjur. Våra släktingar på Flores
utvecklades då till dvärgformer.

Fakta
Några däggdjursexempel

Homo floresiensis
Tid: 95 000 – 18 000 år före nutid
Fyndplats: Flores (Indonesien)
Värt att veta: En dvärgform; troligen
utvecklad ur Homo erectus; känd från
skallar, tänder och skelettrester.

Elefantdjur och flodhästar kan simma
långa sträckor och är därför vanliga på
öar. Där utvecklas de snabbt till
dvärgformer.
Den minsta elefant man känner till är
Elephas falconeri från Pleistocen (1.8
miljoner till 10 000 år före nutid) på
Sicilien. Hela skelett av vuxna och ungar
av denna art, visar att den blev ungefär en
meter hög.
På Cypern hittas en dvärgflodhäst,
Hippopotamus minutis, som var stor som
en schäferhund.
Under Miocentiden (23,5-5,3 miljoner år
före nutid) var en del av Italien isolerad
som en skärgård av öar. Där levde bland
annat en igelkott som blev stor som en
foxterrier.

H. sapiens & H. floresiensis
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Foto: Staffan Waerndt

23. Hästar i föränderlig miljö

Hästtänder

Hästar utvecklades för mer än 50 miljoner
år sedan och är vanliga som fossil. De är
ett av de bästa exemplen på evolution.
Deras släktträd har många grenar, och
kan liknas vid en mångformig buske.

De tidiga hästarnas tänder hade knölar
som de malde blad med. Tandkronorna
var låga. När hästarna började äta gräs
och annat som nöter mer på tänderna
gynnades de individer som hade fler
skärande eggar på tänderna och
tandkronor som var högre.

Ett tema i deras utveckling har varit vägen
från små, tre- och fyrtåiga, skogslevande
bladätare till stora, entåiga, stäpplevande
gräsätare. Detta krävde förändringar i
både tänder och skelett. Exemplen här är
urhästen, Sifrhippus, och en modern häst.

Dessa individer malde maten effektivare
och deras tänder varade längre innan de
nöttes ned. Att de kunde mala maten
effektivare var bra. Eftersom gräs är
mindre näringsrikt än blad måste en
gräsätare äta mer än en bladätare.

Hästarnas fötter
De första hästarna hade fyra tår på
framfoten och tre tår på bakfoten. Den
mellersta tån bar upp det mesta av vikten.
Under eocen och oligocen utvecklades
många tretåiga hästar. När landskapet
blev torrare och öppnare var det en fördel
att kunna springa snabbt och länge.
Gotlandsruss och Sifrhippus

Foto: Staffan Waerndt

Därför blev benen allt längre, sidotårna
försvann och allt mer av vikten bars av
den mellersta tån. I slutet av miocen, för
omkring 7 miljoner år sedan, utvecklades
de första entåiga hästarna, där all vikten
bars av den mellersta tån. Alla dagens
hästdjur (hästar, åsnor, zebror) har en tå
på vardera foten. Sidotårna finns kvar som
de små griffelbenen på sidorna av
mellersta tån.

Sifrhippus
Sifrhippus är den äldsta kända hästen.
Den utvecklades i Nordamerika för mer än
50 miljoner år sedan. Den levde i skogar
och åt blad.

Equus
Alla nu levande hästar tillhör släktet
Equus. Idag finns tre arter av åsnor, tre
arter av zebror och en art av vildhäst. De
har alla en tå på vardera foten och är
gräsätare. Fem av de sju arterna är
utrotningshotade. Vildhästen, Equus
przewalskii dog faktiskt ut i naturen, men
räddades i djurparker och har
återinplanterats i Centralasien.

Varför byter man namn?
Länge hette Sifrhippus Hyracotherium
och sedan Eohippus eftersom man trodde
att den var identisk med en europeisk form
detta namn. Nyare studier har visat att de
inte är nära släkt, så Sifrhippus är nu
namnet på den äldsta hästförfadern.

Klimatförändringar
Under tertiärtiden förändrades klimatet och
därmed också miljön och växtligheten.
Under tiden 65-34 miljoner år före nutid
hade jorden ett varmt och fuktigt klimat.
Därefter har det varit svalare och torrare.
Det gjorde att växtlivet förändrades, liksom
de djur som åt växterna. Hos hästarna kan
man följa denna förändring i skelettet,
särskilt i tänderna.

Vetenskapliga namn är inte bara
krångliga. De är avsedda att underlätta
kommunikation mellan forskare som talar
vitt skilda språk. Därför finns det också ett
regelverk som styr vilka namn som är de
korrekta.
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En av dessa regler är att det äldsta
namnet är det som skall gälla. Därför
kallades den första hästen ett tag
Hyracotherium, som betyder
”klippgrävlingsdjur” fast Eohippus
(”gryningshäst”) hade varit bättre.
Hyracotherium var helt enkelt ett äldre
namn.

Diatryma
Diatryma och dess släkting Gastornis
levde i tropiska skogar i Nordamerika och
Europa för mellan 60 och 40 miljoner år
sedan. De blev 1,5 till 2 meter höga.
Näbben var jättelik och kan ha använts för
att döda byten med, fast en del anser att
de var fridsamma växtätare. Näbben kan
också ha använts för att imponera på
honor.

Sedan skall namnet förstås vara av ett
släkte som tillhör den grupp som avses.
Nya studier har visat att Hyracotherium
och Eohippus inte är äkta hästar.
Sifrhippus blir då det äldsta djuret bland
dem man betraktar som äkta hästar.

Diatryma och Gastornis var släkt med
andfåglarna.

Diatryma

Foto: Staffan Waerndt

Phorusrhacos
Eohippus

Phorusrhacos tillhörde en grupp
sydamerikanska fåglar som utvecklades,
för omkring 55 miljoner år sedan. De var
viktiga rovdjur på denna kontinent i mer än
50 miljoner år.

Foto: Staffan Waerndt

24. Fågelvärldens monster

De blev mellan en och tre meter höga och
jagade däggdjur i skogen och öppna
gräsmarker. En nyupptäckt art hade en
skalle som var 70 cm lång – den största
fågelskallen någonsin. Phorusrhacos var
släkt med dagens tranor och rallar.

Fåglarnas utveckling började under
juraperioden, för ca 150 miljoner år sedan.
I början av tertiär, för 65 miljoner år sedan,
hade huvudgrupperna av nutida fåglar
blivit till. Fågelfaunan blev tidigt lik dagens.
Men det finns undantag. För omkring 65
miljoner år sedan utvecklades flera
grupper av jättelika marklevande fåglar.
Många av dem var rovdjur som
konkurrerade med däggdjuren. Sådana
jätterovfåglar fanns på alla kontinenter. De
sista dog ut för 2 miljoner år sedan.
Kanske konkurrerades de ut av köttätande
däggdjur.
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under någon eller några miljoner år,
obesvarad. Men klimatvariationer knutna
till Milankovitch-parametrarna har haft stor
betydelse för människans utveckling.

Variationer i jordaxelns riktning

Phorusrhacos

Jordaxelns riktning i förhållande till solen
varierar i cykler om ca 19 000 – 24 000 år.
Detta kallas precession. Resultatet är att
jordens position i förhållande till vinter och
sommar varierar. Idag ligger jorden
närmast solen då norra halvklotet har
vinter, om 10 000 år kommer den att ligga
närmast solen då södra halvklotet har
vinter, osv. Under tiden från för 6,5
miljoner år sedan, då de första
upprättgående människoförfäderna
uppkom, till för omkring 2,8 miljoner år
sedan var det denna cykel som
dominerade klimatet.

Foto: Staffan Waerndt

Bullockornis
Också i Australien utvecklades en jättelik
marklevande rovfågel. Bullockornis blev
omkring 2,5 meter hög. Den levde i
skogarna för ungefär 15 miljoner år sedan
och var liksom Diatryma släkt med
andfåglarna.

Axellutningen

25. Klimatets rytm

Axellutningen varierar mellan 22,1 och
24,5 grader med en cykel på ca 41 000 år.
Vid en hög axellutning blir somrarna
varmare och vintrarna kallare och vid en
låg är det tvärt om. Idag är lutningen 23,44
grader och minskar. Klimatvariationerna
mellan ca 2,8 och 1 miljoner år före nutid
domineras av denna cykel.

Jordens klimat varierar i cykler. Varma och
kalla perioder avlöser varandra efter ett
bestämt mönster. Spåren av dessa
variationer kan studeras i inlandsisar och
geologiska avlagringar.

Milankovitchparametrarna
Den ledande förklaringen till
klimatvariationerna är teorin om de så
kallade Milankovitch-parametrarna. Enligt
denna teori styrs klimatvariationerna av
variationer i mängden solljus som når
jorden. Detta i sin tur styrs av tre
astronomiska parametrar:






Excentriciteten
Excentriciteten är ett mått på hur rund
jordbanan är. Banan varierar mellan
nästan 0 (helt rund bana) och ca 0,05
(något elliptisk bana) med en cykel på ca
100 000 år. När excentriciteten är hög är
årstidsvariationerna större och när den är
låg är de små. Idag är excentriciteten ca
0,017, alltså i den lägre halvan av
variationen. Klimatet under den senaste
årmiljonen har dominerats av denna cykel.

Variationer i riktningen på jordens
rotationsaxel; (om denna är riktad mot
eller bort från solen), den så kallade
precessionen,
Variationer i rotationsaxelns lutning i
förhållande till jordens omloppsbana,
Variationer i excentriciteten (formen
på jordens omloppsbana).

Klimatkurva
Kurvan visar klimatets svängningar under
de senaste sex miljoner åren. I början sker
de ofta och med låg amplitud (höjd). För
mellan 2,8 och 2,5 miljoner år sedan blir
amplituden högre och svängningarna
kommer mer sällan. För mellan 1,1 och 0,8
miljoner år sedan sker ännu en sådan
förändring. Det är vid dessa tider som
Milankovitchparametrarna byter dominans.

Teorin besvarar inte alla frågor kring
klimatvariation. Särskilt är frågan om varför
den dominerande cykeln ändras, så att
den ena eller andra parametern viktigast
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Dessa perioder är skuggade i diagrammet.

Italien och Spanien, inte Grekland och
Turkiet. Nya fynd kan visa hur det gick till.

Mänsklig bosättning i Storbritannien

26. De första européerna

Studier av brittiska forskare har visat att
människor bara levde i Storbritannien
under varma perioder
och flyttade söderut när det blev för kallt,
även om området inte var täckt av is.

De första människoarterna lämnade Afrika
för ungefär 1,8 miljoner år sedan. Östasien
nåddes kort senare. Men det tog lång tid
innan Europa hade koloniserats.

Detta visas i diagrammet på nästa sida.
Det är en jämförelse mellan
klimatförändringarna, i form av en kurva
över temperaturen i havsvatten,
och bosättningsmönstren
för tidiga människor på de Brittiska Öarna.

Det kan bero på att dessa tidiga
människor, som var anpassade till ett liv i
det varma Östafrika, inte hade lärt sig att
bemästra de problem som det kyliga och
växlande vädret i Europa ledde till.
De tidigaste människofynden i Europa
kommer alla från Medelhavsområdet.
Studier av människans bosättningar i
England under de senaste 700 000 åren
visar att de tills helt nyligen bara vistades
där under varmtider och flyttade söderut
under istiderna, även då England var
isfritt.

Diagram över mänsklig bosättning i
Storbritannien

Pirro Nord
De äldsta spåren efter människor i Europa
är Acheulredskap hittade vid lokalen Pirro
Nord i södra Italien. De är ungefär 1,3
miljoner år gamla. Några fossil av
människor har ännu inte hittats på platsen.

Atapuerca
I Atapuercaberget i norra Spanien finns
många kalkstensgrottor. Flera av dem
innehåller rester av fossila människor. I
lokalen Gran Dolina har man gjort fynd av
människor som är omkring 800 000 år
gamla. De är de äldsta människofossilen i
Europa.

Varmfauna

De tillhör erectinerna och har fått namnet
Homo antecessor, men många för dem till
Homo heidelbergensis, som var
neandertalarnas förfäder.

Under istiderna växlade klimatet mellan
varmt och kallt. Faunan förflyttade sig i takt
med dessa klimatväxlingar. Under
varmtider var Nordeuropa hemvist åt djur
som de som syns i montern till höger.

Färdvägar
Det är oklart hur människorna först kom till
Europa. De kan ha färdats över
Medelhavet eller Gibraltar Sund, men mest
troligt är att de tog sig till Europa den
långa vägen från Afrika, via Mellanöstern,
Turkiet och Grekland, för att till sist hamna
i Spanien. Men de äldsta fynden är från

Flodhäst levde i Themsen och i Rhen,
kärrsköldpadda i Mellansverige, medan
dovhjort var vanlig i Nordeuropa (den stam
som idag finns i Sverige är inplanterad av
människan under 1500-talet).
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Kallfauna

28. Sabeltandade rovdjur

Under kalla perioder flyttade djur som vi
idag förknippar med Arktis söderut. Då
levde djur som de i montern till vänster
långt söderut i Europa.

Rovdjur var viktiga för människans
utveckling. Kontakter med rovdjur kan ha
lett till att tidiga människoförfäder började
samarbeta i grupp. Detta ledde till ökad
hjärnstorlek och därmed förmåga till social
samverkan.

Renar var vanliga i hela Europa,
fjällämmel likaså. Ullhårig mammut
var ett typiskt istidsdjur. Här visas en bit
mammuthud och ett överarmsben.
Det senare hittades vid Nybron i
Stockholm år 1849 – Det första
mammutfyndet i Sverige.

Inga rovdjur är mer fascinerande än de
sabeltandade. Denna anpassning uppkom
flera gånger i olika däggdjursgrupper. Den
finns hos pungdjur, hos flera utdöda
rovdjursgrupper och hos kattdjuren.
Sabeltänderna var en anpassning till att
döda bytesdjur som var större än rovdjuret
självt. När de stora bytesdjuren blev för få
dog sabeltandsrovdjuren ut.

Fakta
Homo heidelbergensis
Tid: 800 000 – 300 000 år före nutid
Fyndplats: Afrika, Europa
Värt att veta: Kan ha varit förfader till
neandertalarna; kan innefatta Homo
antecessor från Spanien; känd från skallar
och tänder.

Sabelkatter
Sabelkatterna kallas ofta för sabeltandade
tigrar. Men de var inte närmare släkt med
tigrar än med någon annan levande katt.
Sabelkatterna utvecklades parallellt med
dagens kattdjur. De tillhörde två
huvudgrupper, ”kroksabelkatterna” och
”dolktandskatterna”. Xenosmilus var en
kroksabelkatt och Smilodon och
Megantereon dolktandskatter. De flesta
kroksabelkatter levde i varierad terräng
medan dolktandskatter främst var
anpassade till ett liv i skogar och djungler.

27. Ullhårig noshörning
Den ullhåriga noshörningen, Coelodonta
antiquitatis, var ett typiskt istidsdjur. Till
skillnad från dagens noshörningar hade
den en tjock päls, en anpassning till det
kyliga klimatet under istidens kallperioder.
Liksom dess nutida släkting, den vita
noshörningen, var den ullhåriga en
gräsätare. Den använde det platta hornet
till att knuffa undan snön så att den kunde
komma åt det ätbara under snötäcket.

Sabelkatt

Foto: Staffan Waerndt

Smilodon
Ullhårig noshörning

Smilodon var den största och mest extremt
anpassade sabelkatten. Den levde i Nordoch Sydamerika fram till slutet av senaste
istiden, för omkring 12 000 år sedan.
Smilodon hade ett mycket kraftigt
framparti. Med hjälp av frambenen kunde
den hålla fast sitt byte så att den inte

Foto: Staffan Waerndt
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riskerade att bryta av de tunna
hörntänderna.

Megantereon cultridens
Tid: ca 3 – 1 miljoner år före nutid
Fyndplats: Europa, västra Asien
Värt att veta: Hade längst hörntänder
i förhållande till kroppen.

I asfaltsjöarna i Rancho La Brea i Los
Angeles har man funnit rester av mer än
2000 individer av Smilodon.

Dinictis felina
Tid: ca 35,5 – 33 miljoner år före nutid
Fyndplats: Centrala USA
Värt att veta: Tillhörde familjen
Nimravidae;

Kattdjurens stamträd
Här visas kattdjurens stamträd. De första
kattdjuren utvecklades för ungefär 32
miljoner år sedan. För ca 11 miljoner år
sedan uppstod den gren till vilken dagens
kattdjur hör.

Smilodon, Xenosmilus & Megantereon
Foto: Staffan Waerndt

Sabeltänder men ingen katt
Dinictis hade sabeltänder och såg på
många andra sätt ut som en katt.

Sabeltandade kattdjur visas i gult, kattdjur
med tänder liknande dagens katter i grått.

Ända tills för 20 år sedan fördes Dinictis
och dess släktingar, som Hoplophoneus till
kattdjuren. Tack vare studier av djurens
anatomi vet vi idag att Dinictis tillhörde en
primitiv rovdjursfamilj som kallas
Nimravidae. De levde på de nordliga
kontinenterna under Eocen och Oligocen
(ca 50-23,5 miljoner år före nutid).

Nutida kattdjur
De nutida kattdjuren, som lejon. lodjur och
vildkatt, har rundade och kraftiga
hörntänder. De är inte lika beroende av
kött som de sabeltandade rovdjuren, utan
kan också äta en del ben och annat. De
kunde därför överleva när de
sabeltandade dog ut.

29. Jättehjort
Jättehjorten, Megaloceros giganteus, var
det största av alla hjortdjur. Den kunde bli
över 2 meter hög vid manken. De största
kända hornen var mer än 3,5 meter mellan
spetsarna.

Fakta
Smilodon fatalis
Tid: ca 1.5 miljoner – 11 000 år före nutid
Fyndplats: Nordamerika,
nordvästra Sydamerika
Värt att veta: Den sista sabelkatten
att överleva; en av de största;
känd från tusentals fossil.
Xenosmilus hodsonae
Tid: ca 1,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Florida, USA
Värt att veta: Känd från ett helt skelett.

Jättehjort
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Foto: Staffan Waerndt

Jättehjorten levde över hela Europa i
enare delen av senaste istiden, men har
hittats särskilt välbevarad i torvmossar på
Irland. Därför kallas den ofta felaktigt för
irländsk jättehjort. Dess närmaste nu
levande släkting är dovhjorten.

Jaktbyte
Jättehjorten och människan levde sida vid
sida i många tusen år. Den var säkert ett
eftertraktat jaktbyte för både neandertalare
och modern människa.

Evolutionärt misslyckande?
Jättehjorten används ofta som ett exempel
på evolutionärt misslyckande. Enligt
somliga skulle de väldiga hornen ha varit
till nackdel för djuret och ett resultat av en
evolutionsprocess som slagit fel.
Men jättehjorten var ett framgångsrikt djur,
som överlevde istiderna. Hornen är ett
exempel på så kallat könsurval. Hannarna
konkurrerade med varandra om honornas
gunst genom att visa upp sina magnifika
horn. Den hanne som hade de största
hornen fick para sig med flest honor.
Om hornen blev alltför stora skulle de å
andra sidan ha varit till skada för hannen,
så det fanns en evolutionär ”kontroll” på
hur stora de kunde bli.
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