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Senare tiders forskning har visat att vad som hände för
550 miljoner år sedan visserligen var viktigt – de flesta
nu levande djurgrupperna visade sig då för första
gången – men att det föregicks av en mycket lång
period då nästan bara mikrober levde på jorden.

Bevis för detta hittar man i form av fossil. Vissa
finkorniga bergarter, bland annat flinta, kan i lyckliga
fall bevara mjuka vävnader och celler så väl att de
nästan ser levande ut. Figur 1 visar en 1200 miljoner år
gammal rödalg, en av de tidigaste flercelliga
organismerna. Dessa upptäckter har bekräftat bilden av
en jord som under de första nio tiondelarna av sin
tillvaro hyste inget liv alls eller nästan enbart
mikrobiellt liv, och först därefter, för 550 miljoner år
sedan, ”exploderade” i den formrika natur som vi
känner i dag, där framför allt djur och gröna växter
spelar en framträdande roll. Denna händelse brukar
kallas den kambriska explosionen.

Det första livet
Vi vill gärna veta vad som är först och äldst: De första
människorna, de första dinosaurierna, de första blom-
morna, de första djuren, de första bakterierna, det första
livet. Men just en sådan fråga är nästan omöjlig att
besvara. Är de första människorna de första som såg ut
som vi själva, de första som ritade bilder på en grottvägg
eller gjorde upp eld, de sista gemensamma förfäderna
till alla människor som lever idag, eller kanske ännu
äldre förfäder? Alla sådana beskrivningar har sina
speciella problem: Vad menas med ”se ut som”? Hur vet
vi att vi har hittat den första grottmålningen eller den
senaste gruppen av förfäder? Hur kan vi skilja mellan
chimpansernas och människornas förfäder från den tid
när de knappast såg skillnad på varandra själva?

Dessutom ger fossilen en ofullständig bild. De flesta
levande varelser blir aldrig fossil, och även de bäst
bevarade fossilen visar bara en liten del av vad som en
gång var en levande organism.

I livets historia på jorden går det en
skarp gräns ungefär 550 miljoner år före
nutiden, vid den kambriska periodens
början. De flesta fossil vi har hittat är
yngre. Med tanke på att jorden är mer
än åtta gånger så gammal (ungefär
4600 miljoner år) skulle det alltså se ut
som om det har tagit mycket lång tid för
livet att etablera sig här.

AV STEFAN BENGTSON

Figur 1. Rödalgen Bangiomorpha, 1200 miljoner
år gammal. Foto N.J. Butterfield.

Tidigt liv på jorden
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Trots svårigheterna gör vi i alla fall vad vi kan för att
ta reda på hur och när alla olika livsformer kom till. Det
är inte för att få in notiser i Guinness Rekordbok, utan
för att förstå hur livet har utvecklats under sin långa
historia på jorden.

Inte bara på jorden, förresten. Den största frågan av
alla, ”Finns det liv på andra håll i universum?”, hänger
ihop med frågan om när och hur livet på jorden upp-
stod. Jorden är ju än så länge vårt enda kända exempel
på en planet med liv. Om det visar sig att livet på jorden
uppstod så fort den hade blivit beboelig för den sorts liv
vi känner, kan det betyda att universum på något sätt är
genomsyrat med liv, att det bara behövs något för livet
att växa på för att det skall sätta fart.

Så hur långt tillbaka går egentligen livets historia på
jorden? Fram till nyligen var svaret: Nästan hela vägen.
Man hade hittat fossil som liknade cyanobakterier
(bakterier som kan producera mat och fritt syre med
hjälp av solljus; de brukar också kallas ”blågröna alger”)
i 3500 miljoner år gammal berggrund, och kemiska
tecken på liv i berg så gammalt som 3850 miljoner år.

Längre tillbaka än så kanske det inte går att komma.
Kratrarna på månen visar att dessförinnan var metorit-
bombardemanget i jordens närhet (på jorden försvinner
kratrarna så småningom på grund av luftens och
vattnets inverkan, och eftersom jordytan förnyas genom
plattektoniken) så kraftigt att det borde ha dödat allt liv
på jordytan. Det såg alltså ut som om livet uppstod på
jorden så fort det fanns en chans. Goda nyheter för liv i
universum, alltså.

Tyvärr har den ljusa bilden fördunklats på den allra
sista tiden. Kritiska studier av de bergarter som
innehåller de förmodade tecknen på tidigt liv har visat
att de inte har bildats på havsbottnen, som man trodde,
utan kommer från betydligt djupare, livsfientliga
miljöer. Dessutom kan både den kemiska egenarten och
de bakterieliknande strukturerna ha bildats på annat
sätt än genom levande varelser. Även om detta inte
utesluter att liv kan ha funnits så tidigt, så har vi nu inga
bra bevis för det. Mer sannolika livstecken finns inte
förrän i bergarter drygt 3000 miljoner år gamla.

Figur 2. Stromatoliter, kuddliknande mikrobsamhällen från Shark Bay i västra Australien. Foto S. Bengtson.
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Figur 4. Spår av maskliknande organismer, 1200–2000
miljoner år gamla. Foto S. Bengtson.

Figur 3. Grypania, en algliknande organism, 1850
miljoner år gammal. Foto T.-M. Han.

Livets ursprung på jorden är alltså höljt i dunkel. Vi
vet inte om det uppstod i varma källor, på havsbottnen,
i någon sjö eller pöl, eller om det ramlade ned från Mars
(jag skämtar inte – möjligheten att mikrober kan lifta
med meteoriter från Mars till jorden diskuteras på fullt
allvar).

Den nästan oändliga historien
Livets fortsatta historia är något bättre känd, men fram
till den kambriska explosionen för ungefär 550 miljoner år
sedan verkar det ha varit nästan bara mikrobernas
historia. Hade man varit där under den långa tiden hade
man med blotta ögat antagligen bara kunnat se
stromatoliter – kuddliknande mattor bildade av
mikrobsamhällen (figur 2). De var mycket vanligare än
idag, eftersom de bara bildas där de får växa i fred från
djur som äter upp mikroberna.

Men även om det hade sett tråkigt ut på ytan hände
det mycket inuti dessa mikrober. Så kallade prokaryota
organismer (bakterier och archeer; vilka saknar cell-
kärna) är bara några tusendels millimeter stora, men de
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Figur 5. Dickinsonia, en organism av okänt släktskap från Ediacarabiotan, 550 miljoner år gammal. Foto S.
Bengtson.

är avancerade organismer med en enorm anpassnings-
förmåga, och de har utvecklat många sätt att omvandla
energi. Särskilt viktigt för oss är att någon gång för
kanske 2700 miljoner år sedan började några av dem att
livnära sig genom att äta upp andra. Några av de
uppätna cellerna överlevde inuti rovcellerna, och det
skulle avgöra livets framtid. Det visade sig nämligen att
organismerna kunde samarbeta – de uppslukade
bakterierna var bland annat bra på olika sorters energi-
omvandling, och de större cellerna kunde tillgodogöra
sig denna energi samtidigt som de skyddade de små
inuti sig. Dessa samarbetslag klarade sig bra, och
utvecklades så småningom till nya organismer med i
huvudsak sammansmält arvsmassa. Dessa så kallade
eukaryota celler gav senare upphov till en mångfald
encelliga och flercelliga varelser, däribland alla djur,
växter och svampar.

Några hundra miljoner år efter eukaryoternas
uppkomst inträffade några stora miljökatastrofer.
Jorden blev först nedisad, troligen helt och hållet, och för
omkring 2000 miljoner år sedan började syrehalten i
luften att gå upp – ett resultat av cyanobakteriernas
verksamhet. Det var verkligen en katastrof för de många
typer av mikrober som inte tålde syre; däremot var det
välkommet för eukaryoterna, som själva behöver fritt
syre för att kunna överleva och växa. Snart därefter kom
också de första tecknen på att flercelliga eukaryoter
började spela en roll: De spiralvridna grypaniorna (figur
3) kunde bli en halvmeter långa, och spår på havs-
bottnen (figur 4) tyder på att maskliknande varelser
kröp omkring där.

Men det skulle alltså dröja mycket länge innan
flercelliga organismer på allvar satte sin prägel på
jorden. Anledningen till det långa dröjsmålet är oklart;
man har försökt förklara det både med biologiska meka-
nismer (t.ex. att de nödvändiga genmekanismerna inte
hade utvecklats än) och med miljöbetingelser (t.ex. att
halten av fritt syre ännu inte var tillräckligt hög för att
tillfredsställa flercelliga organismers stora energibehov).

Vad man vet är att före den kambriska explosionen
inträdde en ny period av omfattande nedisningar.
Glaciärerna gick ända ned till ekvatorn, och en teori går
ut på att allt land och hav blev fullständigt nedisade, den
så kallade snöbollsjorden. Isens grepp släppte inte förrän
för ungefär 600 miljoner år sedan.

Därefter gick det ”fort” – flercelliga organismer blev
alltmer vanliga (figur 5), och en tid efter kambriums
början, för ungefär 520 miljoner år sedan, hade de flesta
nu levande djurgrupperna visat sig i haven. Var det
snöbollen, nedisningens enorma miljökatastrof, som på
något sätt gav livet en skjuts, eller skulle utvecklingen
ha tagit ungefär denna riktning i alla fall? Det vet vi inte,
men om den kambriska explosionen berodde på ned-
isningen vore det inte enda gången i livets historia som
en katastrof har visat sig livgivande.
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