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Förord
Uppsala Senioruniversitet har en arbetsgrupp som tar fram program för serier och
cirklar. Våren 2014 väcktes inom den grupp som arbetar med medicinska program
tanken på en föreläsningsserie om människans utveckling med arbetsnamnet
Människans utveckling – från savannen till månen. Gruppen enades om att en
sådan serie borde föregås av en serie om evolutionen och vad som driver den.
Även i gruppen för naturvetenskap fanns tankar på en serie om evolutionen och
Den nakna apan. Det kändes därför naturligt att vi planerade en serie om
evolutionen tillsammans.
Björn Öbrink inom medicingruppen åtog sig huvudansvaret för planeringen av
den första terminens serie, Från Big Bang till människa, tillsammans med Kristina
Glimelius från naturvetargruppen. De hade i stort sett ett färdigt program då
Björn tragiskt gick bort sommaren 2015. Jag själv och Kristina Glimelius fullföljde
sedan, med stöd av andra medlemmar i arbetsgruppen, planeringen av
föreläsningsserien Den biologiska evolutionen som pågick under tre terminer, våren
2016 till och med våren 2017.
Rapporten innehåller artiklar om ﬂertalet av föreläsningarna. Vissa är skrivna av
föreläsarna själva, andra är referat av medlemmar i Senioruniversitetets
rapportgrupp. Ett varmt tack till föreläsarna och till rapportgruppens medlemmar
Gunilla Öbrink, Lena Jonsell, Lennart Prage och Birgitta Johansson!
Per Olof Osterman, ordförande
Uppsala Senioruniversitet

4

Föreläsningar i serien Den biologiska evolutionen
Våren 2016
Från Big Bang till människa
Kemisk evolution i universum
Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik, Uppsala universitet
Livets uppkomst på jorden
Britt-Marie Sjöberg, professor emerita i molekylär biologi, Stockholms universitet
Vilka krafter driver evolutionen?
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Livets träd – hur alla (mikro)organismer hänger ihop
Siv Andersson, professor i molekylär evolution, Uppsala universitet
Reproduktionsorganens evolution hos växter; Darwins ”avskyvärda mysterium”
Peter Engström, professor i växtfysiologi, Uppsala universitet
Evolutionär anpassning hos vilda och tama djur
Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, Uppsala universitet och SLU
Vad är epigenetik och hur påverkar den oss?
Karl Ekwall, professor i medicinsk genetik och epigenetik, Karolinska Institutet

Hösten 2016
De första människoarterna och egenskaper som ger Homo sapiens världsherravälde
Från apa till människa – Homo sapiens rötter
Bo Gräslund, professor emeritus i arkeologi, Uppsala universitet
Mattias Jakobsson, professor i genetik, Uppsala universitet
Människans kognitiva och språkliga evolution
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Den agrara revolutionens betydelse för samhällsutvecklingen
Kjel Knutsson, professor i arkeologi, Uppsala universitet
Vägar till Norden under förhistorien
Mattias Jakobsson, professor i genetik, Uppsala universitet
Jan Storå, professor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet
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Skrivkonstens utveckling
Per Ledin, gästprofessor i svenska, Södertörns högskola, och professor i svenska, Örebro
universitet
Musikens utveckling från neandertalare till Bach
Jan Fagius, docent i neurologi, Akademiska sjukhuset

Våren 2017
Om utveckling, ursprungets barlast och människans framtid
Konstens utveckling – från grottkonst till graﬃti
Emilie Karlsmo, universitetslektor i konstvetenskap, Uppsala universitet
Nyhetsförmedlingens utveckling – från muntlig spridning till dagens digitala
medielandskap
Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning, Göteborgs universitet
Lidande och läkedom genom tiderna
Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning
Är människan eller miljön missanpassad – hur klarar hjärnan dagens livsstil?
Åke Pålshammar, ﬁl.dr i psykologi, universitetslektor, Uppsala universitet
Är människan eller miljön missanpassad – hur klarar kroppen förändrade kostvanor?
Stephan Rössner, professor emeritus i hälsoinriktad beteendeforskning, Karolinska Institutet
Hur ser människans framtid ut på vårt ömkliga lilla klot?
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet
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Tankar bakom serien Den biologiska evolutionen
Kristina Glimelius och Per Olof Osterman
Två grupper inom Uppsala Senioruniversitets
arbetsgrupp för serier och cirklar ﬁck våren 2014
samma tanke – att göra en föreläsningsserie om
den biologiska evolutionen. Resultatet blev en
serie som pågick i tre terminer – våren 2016 till
och med våren 2017.
Serien startade med universums födelse och
avslutades med tankar kring människans fortsatta
existens. Att det fortgår en evolution ifrågasätter
nog ingen genetiker. Frågan är om den leder till
förbättring eller försämring av människans
egenskaper. En fråga som vi i dag inte ser hela
vidden av men som ständigt engagerar våra
evolutionsbiologiska forskare och även
allmänheten.

Termin 1
Från Big Bang till människa
Första terminens serie behandlade vilka krafter
som driver den evolutionära utvecklingen,
inklusive epigenetikens betydelse, och fokuserade
på utvecklingen hos djur och växter.
För cirka 13,8 miljarder år sedan bildades vårt
universum genom det vi beskriver som ”Big Bang”,
från ingenting till allt det vi ser och som lever i
dag. I den gas som uppstod genom Big Bang
formades galaxer och stjärnor, och i dessa byggdes
tunga grundämnen upp som kom att ingå i nya
stjärnor och planetsystem. Här bildades livets
byggstenar, som för ﬂera miljarder år sedan
utvecklades till levande celler och de första primi‐
tiva organismerna.
För omkring 2 miljarder år sedan blev det
vanligare med mer specialiserade celler, som
kunde utnyttja solljuset genom fotosyntesen och
därmed producera syre. Nya livsbetingelser
uppstod och genom samarbete mellan olika celler
bildades celler och cellkolonier som innehöll olika
specialiserade funktioner för att sköta livs‐
processer som näringsupptag, energiproduktion
och rörelse med mera. Från dessa organismer var

Professor em. Kristina Glimelius och docent Per Olof
Osterman var ansvariga för Uppsala
Senioruniversitets föreläsningsserie ”Den biologiska
evolutionen”. Professor em. Björn Öbrink var en av
initiativtagarna till serien och hade huvudansvaret för
planeringen av den första terminens program.

sedan steget inte långt till utvecklingen av
ﬂercelliga växter och så småningom djur och
människor.

Termin 2
De första människoarterna – Homo sapiens
får världsherravälde
Den andra terminen handlade om den moderna
människans bakgrund och viktiga faktorer för vår
utveckling, och innehållet var rätt givet.
Forskarna är eniga om att de första människo‐
arterna har sitt ursprung i Afrika. Senare tids
forskning inom paleontologi och arkeologi och
inom framför allt genetiken har gett oss nya
kunskaper om den moderna människans ursprung
och evolutionära historia. Exempelvis har stor‐
skaliga genetiska variationsmönster jämförts hos
dagens människor med dem i många tusen år
gamla mänskliga lämningar av olika folkgrupper,
och resultaten har kastat nytt ljus över
människans tidigaste förgreningar.
Människan har gemensamt ursprung med de
stora människoaporna, framför allt med schim‐
pansen, men utvecklingslinjerna skildes åt redan
för mer än 7 miljoner år sedan. Man har hittat
spår efter ﬂera cirka 2,5 miljoner år gamla
förhistoriska människor i Afrika. Utvandring av
människor från Afrika till andra kontinenter har
skett i ﬂera vågor.
Homo sapiens släktskap med olika förhistoriska
människoarter i Afrika är fortfarande oklart.
Neandertalmänniskan har sannolikt utvecklats i
Europa för cirka 250 000 år sedan från en
människoart som tidigare utvandrat från Afrika
och från vilken Homo sapiens möjligen senare
7

utvecklades i Afrika. Neandertalaren och den
moderna människan levde samtidigt under
tusentals år och ﬁck barn med varandra. I dag har
man kunnat konstatera att 1–2,5 procent av det
genetiska materialet hos icke-afrikaner kommer
från neandertalare.
Homo sapiens uppstod som art i Afrika för
150 000–200 000 år sedan. Artens kognitiva
förmåga ökade genom utveckling av tal och språk.
En del forskare har talat om den kognitiva
revolutionen som en snabb utveckling för ungefär
70 000 år sedan, men det har sannolikt varit en
successiv process. Detta bör ha gett en överlevnads‐
fördel gentemot andra människoarter.
Våra förfäder levde länge i små grupper som
jägare och samlare, men för 11 000–12 000 år
sedan startade den agrara revolutionen i
Mellanöstern då människan började vårda och
förädla växter och djur. Jordbruket infördes under
loppet av tusentals år och spreds över jorden,
vilket i grunden förändrade människans livs‐
villkor. Man har nu via genetiska analyser kunnat
visa att spridningen av jordbrukskulturen inte
skedde genom kunskapsspridning till de beﬁntliga
jägar-samlarfolken utanför Mellanöstern, utan
genom migration. I Sverige levde grupper av
jägare och ﬁskare enligt senare års forskning
under lång tid parallellt med inﬂyttade
jordbrukare. Inte minst mot bakgrund av dagens
diskussion om vad som är svenskt och vilka som
är riktiga svenskar kändes det viktigt att i
föreläsningsserien belysa den multietniska
invandring till Sverige som skett från istidens slut
till våra dagar.
Den agrara revolutionen förändrade människans
livsvillkor på gott och ont. Genom odling och
lagerhållning av växter och utnyttjande av tama
djur kunde ﬂer människor leva och försörjas på
samma plats och familjerna ha ﬂera barn.
Befolkningen växte. Byar, städer och riken
uppstod. Men den agrara revolutionen innebar

också problem. Bland annat blev man mer sårbar
vid långvarig missväxt och klimatförändringar.
När man skulle hålla reda på lagerhållning,
försäljningar, äganderätt, skatter med mera
behövdes det ett skriftspråk, vilket från början var
ett enkelt listspråk med fakta. Den äldsta
bevarade skriftliga dokumentationen ﬁnns på
cirka 5 000 år gamla lertavlor och från det
område där den agrara revolutionen startade:
Mesopotamien.
Musik och konst har intresserat människan
under mycket lång tid och anses vara utmärkande
för vår kultur jämfört med andra människoarters.
I stort sett alla mänskliga kulturer vi känner har
musik med ﬂera gemensamma drag. De äldsta
instrumentfynden är ganska avancerade benﬂöjter
som är ungefär 40 000 år gamla, och de äldsta
bevarade konstföremålen och grottmålningarna är
av ungefär samma ålder som benﬂöjterna. En
föreläsning om konstens utveckling och
paradigmskiften under historien ﬁck av praktiska
skäl planeras in som den första under termin tre.

Termin 3
Ursprungets barlast och människans framtid
Innehållet i den avslutande terminen var inte lika
given. Serien ﬁck inte samma logiska uppbyggnad
som de två första terminernas, men innehållet
blev brett och mer tvärvetenskapligt och belyser
utvecklingen inom tre områden utöver konsten:
nyhetsförmedlingens utveckling, sjukdomar ur
medicinhistoriskt perspektiv och problem som
dagens människor ställs inför i relation till vårt
ursprung, samt avslutningsvis mänsklighetens
framtid. Det blev den mest besökta av de tre
terminerna med över 300 deltagare.

Filmning av föreläsningarna
Föreläsningarna ﬁlmades under den andra och tredje terminen. Under termin två visade det sig att
i genomsnitt varje vecka 18 procent (mellan 23 och 51 procent) av de 192 deltagarna i serien
loggade in för att ta del av ﬁlmerna.
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Historien om grundämnenas uppkomst i
universum
Bengt Gustafsson
Sedan 1700-talet har naturen fått en alltmer sammanhängande
historieskrivning. Det började i geovetenskapen, med upptäckterna av
geologiska perioder och istider. Så kom Darwin med livets utveckling på
1800-talet. Astronomerna försökte förstå solens och solsystemets
utveckling, men viktiga pusselbitar saknades. Först i och med upptäckten
av Big Bang, av kärnreaktionerna och av stjärnornas utveckling öppnades
universums historiebok. Den innehöll också ett fascinerande kapitel om
grundämnenas uppkomst.
Under senare hälften av 1800-talet
kunde man höra fältropet
”Ignorabimus! – vi kunna aldrig veta”
från naturvetarna. De gjorde långa
listor på gåtor som aldrig skulle få en
vetenskaplig lösning. Uttrycket
lanserades av den tyske fysiologen
Emil du Bois-Raymond för att dra upp
gränserna för naturvetenskapen.

Bengt Gustafsson är
professor emeritus i
teoretisk astrofysik.
Han är verksam vid
Uppsala universitet
och Nordiska
institutet för teoretisk
fysik (Nordita) i
Stockholm.

Detta kan ses som en reaktion mot
tyska ”materialister” som försökte
bygga en ny världsåskådning på
naturvetenskapen, i opposition mot
förhärskande kristna och idealistiska
föreställningar. Man hävdade att allt i
världen i grunden kunde ses och
förstås som fysikaliska och kemiska
fenomen.

1. Historien om …
Många naturvetare blev oroliga för att
dessa pretentioner skulle skada
forskningens trovärdighet och status
– man ska minnas att universiteten
och akademierna i hög grad ännu
präglades av humanister och teologer.
Bland de svenskar som deltog med
listor av detta slag var Christian
Wilhelm Blomstrand, kemiprofessor i
Lund, som 1875 menade att på vilket
sätt och av vad grundämnena
uppkommit ”synes nu och för alltid
ligga utom det omedelbara området
för vår synkrets”.
Det är inte särskilt svårt att förstå
Blomstrands pessimism. En vanlig
föreställning, också bland forskarna,
var att de olika grundämnena fanns
där från början. Om det nu fanns en

början alls. Några forskare kring
sekelskiftet, som österrikaren Ludwig
Boltzmann, föreställde sig att
universum funnits i evigheter och
skulle fortsätta oändligt länge, liksom
man också tänkte sig att det var
oändligt stort. Ibland, gissade man,
råkade materien gruppera sig till
solsystem med planeter, och i en
sådan tid och på en sådan plats hade
vi turen att leva. Var skulle vi
förresten annars ha blivit till?
Men så klarnade mycket av allt detta
på några decennier. Kvantmekaniken,
atomfysiken och kärnfysiken växte
fram. Av stor betydelse för ämnet för
denna uppsats var upptäckten av
kärnreaktioner, och särskilt viktig var
9

Hans Bethes demonstration 1939 av
att solen och stjärnorna kunde få sin
energi från en kedja kärnreaktioner i
deras inre med huvudresultatet att
fyra vätekärnor (protoner) slogs
samman till en heliumatomkärna.
Energifrigörelsen var möjlig genom
att heliumkärnan vägde lite mindre
än summan av vätekärnorna
– masskillnaden kunde enligt
Einsteins formel E=mc2 omsättas till
energi i form av strålning och
temperaturrörelser i gasen.
Engelsmannen Arthur Eddington hade
redan tidigare börjat göra teoretiska
modeller av stjärnor som tänkta
väldiga gasklot, i förtröstan att deras
energikälla snart skulle avslöjas av
kärnfysikerna.
En poäng var att enkla jämvikts‐
förhållanden kunde förutsättas. I
stjärnorna råder i stort sett balans
mellan gravitationen, som strävar att
dra samman dem, och det inre trycket
som motstår tyngden av lagren
ovanför. När stjärnan pressas samman
mer ökar den inre temperaturen så
att trycket också ökar. Genom Bethes
upptäckt kom den viktigaste felande
länken i modellerna. Mängden
kärnreaktioner ökar hastigt om
temperaturen i det inre stiger – och
då värms gasen än mer och balansen
återtas. En stjärna fungerar som en
självbalanserande kärnreaktor, eller
mer precist som en tämjd vätebomb.
Modellerna kunde nu utvecklas,
också bokstavligt talat. Särskilt i och
med att datorerna togs i bruk under
1950-talet kunde forskare som tysk‐
amerikanen Martin Schwarzschild,
engelsmannen Fred Hoyle och
amerikanen Icko Iben stega fram
modellerna i sekvenser, där man tog
hänsyn till hur kärnreaktionerna för
varje steg i tiden förändrade stjärnans
(eller snarare modellens) inre grund‐
ämnessammansättning. Stjärnornas
10

utveckling visade sig till övervägande
del bara bero på deras massa och
deras grundämnessammansättning.
Ju större massa de har, desto ljusare
är de och desto snabbare utvecklas
de. En stjärna med solens massa
behöver cirka 10 miljarder år för att
fullborda sitt livslopp, medan en
massiv stjärna på cirka 30 solmassor
kan lysa många tusen gånger
kraftigare än solen. Därför förbränner
den sina energiresurser i det inre och
strålar ut energin på en tusendel av
tiden, 10 miljoner år.
Det visade sig också att teorins
förutsägelser för egenskaperna hos en
hel generation stjärnor stämde
förbluﬀande väl med observationer av
stjärnhopar. Stjärnorna i en stjärnhop
har olika massa och utvecklas olika
snabbt, men bildas ungefär samtidigt
och utgör därför en generation. Den
ﬁna överensstämmelsen mellan
modeller och observationer gjorde att
stjärnutvecklingsteorin med rätta kunde
ses som ett av de främsta framstegen
någonsin inom teoretisk astronomi.
Ett annat viktigt framsteg under dessa
decennier var att de spektrometriska
metoderna att bestämma stjärnornas
kemiska sammansättning utveckla‐
des, med mätningar av styrkan hos de
olika absorptionslinjerna i stjärnornas
spektra. Sedan länge visste man att
stjärnljuset, när man delade upp det i
ett färgspektrum med en spektrograf,
visade mörka linjer. Dessa absorptions‐
linjer var karakteristiska för de
grundämnen och molekyler som fanns
i stjärnornas ytlager, atmosfärerna.
Man kunde försöka bestämma
atmosfärens sammansättning genom
mätningar av styrkan hos de olika
absorptionslinjerna. Detta krävde
framför allt kunskap om den fysik
som gällde i de lager som strålade ut
det synliga ljuset från stjärnorna,
stjärnatmosfärerna.

Här var det inte kärnfysiken utan
framstegen inom atomfysiken som
tillämpades, i kombination med ﬂera
andra fysikområden. Ledande
forskare inom området var engelskan
Cecilia Payne-Gaposchkin, amerikanen
Henry Norris Russell och dansken
Bengt Strömgren. De kunde visa att de
dramatiska olikheterna som fanns
mellan stjärnornas spektra i själva
verket avspeglade deras temperaturer,
inte deras kemiska sammansättning.
Den senare var i stället i överraskande
grad densamma från stjärna till
stjärna, med drygt 70 viktsprocent
väte och ett par procent ämnen
tyngre än helium. Heliumhalten, som
var svår att mäta direkt för de ﬂesta
stjärnor på grund av bristen på
synliga spektrallinjer, uppskattades till
cirka 25 procent.
Ända in mot början av 1970-talet
fanns det välkända astronomer som
menade att solens och solsystemets
grundämnessammansättning var
”universell”, ”den kosmiska
sammansättningen”. Som vi strax ska
se var detta inte korrekt.
Förutom de grundläggande landvin‐
ningarna inom atomfysik, kärnfysik
och stjärnfysik var det ytterligare ett
stort framsteg som togs under dessa
första decennier av 1900-talet. Det
var ett viktigt steg för vår diskussion
och ett gloriöst sådant allmänt sett:
upptäckten av Big Bang. Den hade sin
teoretiska inspiration och grund i
Einsteins allmänna relativitetsteori.
När teorin användes för modeller för
hela universum stod det direkt klart
att dynamiska – expanderande eller
kontraherande – världsmodeller inte
bara var möjliga utan högst troliga.
Föreställningarna om en värld som
i stora drag var evigt densamma
framstod som alltför speciella. Dessa
teoretiska slutsatser kunde få
substans genom att ﬂera stora

observatorier, framför allt Mount
Wilson-observatoriet i USA med dess
stora spegelteleskop, byggdes upp
genom privata donationer. Nu kunde
ljussvaga objekt, inte minst de
gåtfulla spiralnebulosorna, studeras
mer i detalj. Det blev klart att de var
avlägsna vintergator, liknande vår
egen. Ännu viktigare var att de
tycktes röra sig bort från oss, allt
fortare ju längre bort de låg. Hela
universum expanderade! Inte
nödvändigtvis, eller ens sannolikt,
från ett gemensamt centrum; det bara
vidgades åt alla håll. Så verkade det
se ut, från vilket punkt som helst.
En rad forskare stod bakom dessa
märkliga resultat, bland annat
Uppsalaforskaren Knut Lundmark som
sedan blev professor i Lund. Men de
viktigaste bidragen kom från belgaren
George Lemaître och amerikanen
Edwin Hubble. Lemaître måste räknas
som upptäckaren av Big Bang genom
både sina teoretiska insatser och sina
bidrag till tolkningen av observa‐
tionerna, medan Edwin Hubble såg
till att ge teorin en mer solid grund
genom systematiska observationer av
galaxernas spektra. Lemaître vågade
sig också på att följa hastighetspilarna
bakåt i tiden i det expanderande
universum och drog slutsatsen att
världsalltet tycktes ha börjat vid en
viss tidpunkt i ett supertätt tillstånd,
som han kallade ”uratomen”. Han
beskylldes för att ha ”återuppfunnit”
den judisk-kristna idén om en skapelse
vid en viss tidpunkt, missledd genom
sin bakgrund som jesuitpräst.
Fram till 1970-talet var Big Bangkosmologin ifrågasatt av många. Men
den blev alltmer erkänd när sedan
den kosmiska bakgrundsstrålningen i
mikrovågsområdet, som förutsades av
teorin, upptäcktes av en slump 1965
och med tiden visades ha egenskaper
som på ett fenomenalt sätt stämde
med teorin.
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Vi som är pensionärer i dag har fått
vara med när två av mänsklighetens
allra största upptäckter någonsin har
gjorts: upptäckten av DNA och upp‐
täckten av Big Bang. Om tusentals år
kommer man att säga om oss med
viss avundsjuka: de ﬁck vara med just
då. Om vi alls blir ihågkomna lär det

vara för vår roll som vittnen till dessa
fantastiska demonstrationer av
människans lust och förmåga att
spåra världens och sitt eget ursprung.
Vi ska nu se närmare på en tredje
sådan upptäckt, av grundläggande
betydelse – hur grundämnena
uppkom.

2. … grundämnenas uppkomst …
Kärnreaktionerna i stjärnornas inre är
”termonukleära”, möjliga genom den
höga temperaturen. Atomkärnorna är
positivt laddade och repellerar
varandra, vilket gör att de inte utan
vidare kommer så nära varandra att
de kan reagera tillsammans. Det är
temperaturrörelserna i gasen som får
atomkärnorna att trots allt komma
samman om temperaturen är tillräck‐
ligt hög, det vill säga att rörelserna är
tillräckligt snabba.
När den rysk-amerikanske fysikern
George Gamow och hans medarbetare
i tanken följde i Lemaîtres spår in mot
Big Bang insåg de att förhållandena i
det tidigaste och mycket täta univer‐
sum borde vara gynnsamma för
termonukleära reaktioner. För om
universum då var oerhört samman‐
pressat borde det också vara oerhört
varmt – man kan tänka på att gas
som pressas samman blir varmare
(det vet var och en som pumpat länge
med en cykelpump). I Big Bang efter
ungefär en sekund bör temperaturen
ha varit cirka 10 miljarder grader och
densiteten ungefär som vattens (men
ändå var materien i gasform på grund
av den höga temperaturen). För‐
hållandena påminde en del om dem
som råder i solens inre, där ju väte
omvandlas till helium genom
kärnreaktioner.
Gamow och hans medarbetare
kunde under 1940-talets senare hälft
visa att ungefär 25 viktsprocent
12

helium borde bildas om universum
dessförinnan mest bestod av väteatom‐
kärnor (protoner) och elektroner. Så
småningom blev det en triumf för Big
Bang-kosmologin när man genom
spektralanalys av gasmoln i univer‐
sum och av stjärnor kunde visa att
just denna heliumhalt verkligen var
typisk för universum – det mesta av
heliet i vår omvärld bildades faktiskt
under universums första minuter.
Men Gamow, som på sitt storvulna
vis tänkte i stora linjer, hävdade att
också tyngre grundämnen än helium
uppstod på detta sätt. Det var inte
helt lätt – om nya protoner successivt
skulle adderas till heliet visade sig de
nya atomkärnor som uppstod vara så
instabila att de sönderföll i sina
beståndsdelar för tidigt, innan
ytterligare protoner hann komma till.
Processerna skulle aldrig kunna nå
tyngre ämnen. I ﬂera artiklar och i
mycket lästa populärvetenskapliga
böcker försökte Gamow ändå övertala
läsarna om att naturen skuttat över
denna instabila bro till de tyngre
grundämnenas stabila värld.
Men en alternativ förklaring lansera‐
des av Fred Hoyle 1946: att de tyngre
grundämnena, från kol och hela
vägen genom det periodiska systemet,
hade bildats i stjärnornas inre. Den
förklaringen var en del av den stora
vetenskapliga fejd som Hoyle och
hans medarbetare hade med Gamow

och kretsen kring honom. Hoyle
ifrågasatte idén om Big Bang – han,
och många med honom såsom
svensken Hannes Alfvén, fann tanken
absurd om en tidens början vid en viss
speciell tidpunkt för 13,8 miljarder år
sedan (enligt dagens notering). I
stället förordade han ett evigt och i
stora drag oföränderligt världsallt,
där expansionen av universum
kompenserades genom en mycket
liten men ständigt pågående
nyskapelse av väte som fyllde ut den
brist som hela tiden uppstod genom
expansionen. I stora drag skulle då
medeldensiteten kunna förbli
konstant.
I denna ”stationära tillståndets
kosmologi” kunde man förstås inte
hänföra grundämnesuppbyggnaden
till en Big Bang. Hoyle arbetade längs
dessa linjer och gav i ett arbete från
1954 ganska övertygande argument
för att grundämnena verkligen hade
sitt ursprung i stjärnorna. Han hade
då stöd, inte bara genom sina
teoretiska beräkningar utan också
genom två tillkommande upptäckter

av amerikanska astronomer.
Den ena upptäckten kom genom
spektroskopiska studier av Lawrence
Aller och Joseph Chamberlain år 1951
av två så kallade subdvärgar. Dessa är
en klass stjärnor som har svagare
spektrallinjer än andra stjärnor med
samma temperatur. Båda stjärnorna
rörde sig fort bland stjärnorna i
solens omgivning, vilket kunde tyda
på att de bildats tidigt i Vintergatans
historia. Nu visade analysen av deras
spektra att de i själva verket var
fattiga på tunga grundämnen, hade
halterna av kalcium och järn
reducerade i förhållande till solens
halter med mer än en faktor 10. Hade
de bildats ur Vintergatans gas vid en
tid när halterna av tunga grund‐
ämnen var så mycket lägre?
Den andra upptäckten gjordes
1952 av Paul Merrill, som fann linjer
av teknetium i några röda
jättestjärnors spektra. Grundämnet
teknetium hade upptäckts på 1930talet vid analys av några radioaktiva
prov från en accelerator i ett labora‐
torium. Detta tunga ämne fanns inte
Makarna Margaret och
Geoffrey Burbidge,
Willy Fowler och Fred
Hoyle, forskarna
bakom genombrottsavhandlingen om
grundämnenas
uppkomst "B2FH" från
1957 på ett foto från
1971. Fowler var en
stor järnvägsentusiast
och bilden, från hans
60-årsdag, visar
forskargruppen framför
en födelsedagspresent.
Foto: Don Clayton (By
permission of the
Master and Fellows of
St John’s College,
Cambridge)
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naturligt på jorden i någon stabil
form; det sönderföll på några miljoner
år. Man förväntade alltså inte att det
skulle ﬁnnas i naturen om det bildats
i Big Bang. Att teknetium påträﬀades
i stjärnor var ett levande bevis för att
stjärnorna kunde tillverka tunga
grundämnen.
Hoyle samarbetade nu från mitten av
1950-talet med den amerikanske
kärnfysikern William (Willy) Fowler
och det brittiska paret Margaret och
Geoﬀrey Burbidge. Fowler mätte
systematiskt en mängd ”tvärsnitt”,
sannolikheter för att olika kärnreak‐
tioner skulle kunna äga rum vid olika
energier, medan astronomerna
Burbidge bland annat studerade
spektra för röda jättestjärnor, som
visade teknetiumlinjer eller andra
tecken på pågående eller nyss
avslutad grundämnessyntes.
Tillsammans skrev de en monumental
avhandling 1957. Avhandlingen
benämns vanligen B2FH (Burbidge,
Burbidge, Fowler & Hoyle). Där redde
författarna ut hur grundämnena från
de allra lättaste upp till järn kunde
bildas i stjärnornas inre genom
termonukleära reaktioner, och hur de
sedan kastades ut i rymden mellan
stjärnorna genom stjärnvindar och
supernovaexplosioner.
De diskuterade också hur ämnen
tyngre än järn och nickel uppstod,
sådana ämnen som inte lätt kunde
uppkomma genom termonukleära
reaktioner. De tänkte sig att
neutroner i väldiga mängder kunde
bildas och adderas till järnet och de
andra atomkärnorna, när de
massivaste stjärnorna får slut på
kärnbränsle och deras centrala delar
därför kollapsar till neutronstjärnor
just innan ytterhöljena kastas av i
explosionerna. Neutronerna har fri
lejd in i atomkärnorna eftersom de är
oladdade och alltså inte måste
14

övervinna någon repulsionskraft från
de laddade kärnorna. Och i B2FH
visades också hur svagare neutron‐
ﬂöden, jämförbara med dem som
strömmar fram i jordiska kärn‐
reaktorer, kunde bygga upp andra
tunga ämnen som teknetium i mindre
massiva röda jättestjärnor, och sedan
kastas ut av supervindar som avslutar
sådana stjärnors liv. Till de sistnämnda
resultaten bidrog den kanadensiske
astrofysikern Alastair Cameron med
viktiga oberoende undersökningar.
I sina huvuddrag var bilden nu
ganska klar. Helium och i viss mån
litium, bildades troligtvis i Big Bang.
Resten av ämnena formades i stjärnor
− ju tyngre ämnen, desto senare i
stjärnornas liv. En rad av våra tyngre
grundämnen uppstod först under
några få sekunder i de massiva
stjärnornas dödskamper, då deras inre
kollapsade, neutroner strömmade
fram i mängd och stjärnornas ytter‐
höljen kastades av med hastigheter
kring 10 000 km/s, i supernova‐
explosioner. Med i sådana höljen kom
ämnen som så småningom skulle
bygga vårt solsystem, vår planet och
oss själva. Vi bestod alltså av
stjärnstoﬀ.
I många föreläsningar har jag
berättat om detta, och ofta mött
positiva reaktioner. ”Det är ﬁnt det
där att vi består av stjärnstoﬀ”, säger
många. ”Och kanske också ska bli
stjärnstoﬀ igen, om nu solen till slut
förgasar jorden så att våra atomkärnor
hamnar i dess yttre atmosfär”, brukar
jag tillägga. Men det är viktigt att
minnas att det inte bara gäller oss –
jag talar om hela vår planet, dess
sjöar och hav, skogar och fält,
berg,lerslätter, ja, och all den vanliga
smutsen och skiten. Allt är stjärnstoﬀ!
Framsteget vad gäller förståelsen av
stjärnornas utveckling och grund‐

En supernova i den välkända ”Virvelgalaxen” Messier 51 i Jakthundarnas stjärnbild
upptäcktes av den tyske amatörastronomen Wolfgang Kloer i juni 2005. Bilden till
vänster togs före supernovautbrottet, till höger efter, med relativt små teleskop. Försök att
upptäcka supernovan! Galaxen ligger på ett avstånd kring 23 miljoner ljusår. Den är
relativt snarlik vår galax, Vintergatan, men har mer öppna armar och ett stort inslag av
unga massiva stjärnor som snabbt utvecklas. Sedan 1994 har tre supernovor upptäckts i
galaxen, medan den senaste supernovan i Vintergatan sågs år 1604. Supernovan på
bilden kom från en kollapsande massiv stjärna och bör ha producerat stora mängder
syre, neon, magnesium och kisel. (Foto publicerat med tillstånd av R J GaBany
Cosmotography.com)

ämnenas uppkomst innebar att
materien fått en historia. Det kan
jämföras med den historia som Darwins
utvecklingsteori gett livet på jorden. I
beskrivningen här har jag nämnt
många namn, trots att jag skurit hårt
i namnlistorna. En viss namnrikedom
har varit viktig eftersom just
växelspelet mellan många forskare,
på ganska olika forskningsfält, har varit
en förutsättning för alltsammans.
Beskrivningen av forskningen
förenklas ofta på ett romantiserande
sätt till något som liknar 1800-talets
hjältebiograﬁer, vilket kan vara både
osakligt och vilseledande. Forsk‐
ningen är mycket intressantare än
ensamma hjältars kamp. När
framstegen så småningom skulle
Nobelpris-belönas valdes särskilt två
forskare ut: Hans Bethe och Willy
Fowler. I gruppen bakom B2FH var det

Fowlers specialisering som låg
närmast det som man var van att
kalla fysik. Trots hans avgörande
insatser väckte valet av honom ensam
ur gruppen stor diskussion i forskar‐
samhället. Framför allt upprördes
många forskare, inte minst från
Storbritannien, över att Fred Hoyle
uteslöts. Misstanken ventilerades ofta
att detta hängde samman med Hoyles
fantasifullhet som kom till uttryck
inom många områden. Han gjorde
viktiga pionjärinsatser när det gällde
stjärnors utveckling och solsystemets
uppkomst, och hans kosmologiska
teori befruktade vetenskapen genom
att stå som utmanande alternativ till
Big Bang-teorin under många år. På
så sätt tvingades dess förespråkare att
skärpa argumenten.
Men andra idéer från Hoyle
handlade om liv i universum, om
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virus som spreds på jorden av
infallande interplanetära stoftkorn,
och han författade science-ﬁctionromaner. Fred Hoyle var också en
utomordentlig populärvetenskaplig
författare, liksom för övrigt också
George Gamow var. Många av mina
jämnåriga kollegor har bekänt, liksom

jag själv, att vi inte skulle ha blivit
astrofysiker om vi inte kommit att
läsa Hoyles ”Nytt ljus över
universum” (engelskt original:
”Frontiers of Astronomy”) i tonåren. I
denna bok beskrivs mycket av det
som avhandlats i denna artikel, men
bara så mycket mer inspirerande!

En röd jättestjärna, som fallit samman till en liten blåvit stjärna i centrum. För 10 000 år sedan kastade stjärnan ut
kärnprocessad gas och kolrikt stoft. Objektet som kallas Helixnebulosan ligger i riktning mot Vattumannens
stjärnbild på avståndet 700 ljusår. Höljet är cirka 6 ljusår tvärs över, har en massa på drygt 1/10 solmassa och
strömmar ut med en hastighet kring 30 km/s. Det är sannolikt objekt av detta slag som har producerat större
delen av kolet som ingår i livet på jorden. Foto: Hubble Space Telescope (NASA)
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3. … i universum
Vi hade nu fått en hållbar ram för
bilden av grundämnenas uppkomst.
Men ännu återstod en lång rad detaljer
i bilden att fylla i, ja hela avsnitt att
skissa vidare på och måla färdigt. Från
1960 och framåt har ett växande antal
forskare i ﬂera generationer arbetat
med detta. Och resultatet av grund‐
ämnesstudierna har tillämpats inom en
rad discipliner, från kosmologin och
undersökningar av Vintergatans och
galaxers utveckling i gemen, till
studierna av enskilda planeter och
andra himlakroppar i vårt solsystem.
Återigen liknar situationen den som
råder vad gäller studiet av den
biologiska utvecklingen – utveck‐
lingsbiologin var knappast slutförd
med Darwin, lika lite som B2FH satte
stopp för vidare undersökningar av
grundämnessyntesen. Snarare ställdes
ﬂer frågor, nya frågor.
En fundamental fråga kvarstod, och i
viss mån kvarstår den än i dag. Den
gäller hur supernovorna mer precist
fungerar som grundämnesfabriker.
Flera olika sorters exploderande
stjärnor var kända – vad slags
grundämnen kunde de olika typerna
leverera och hur mycket av varje
ämne? Astronomerna gick igenom
sina listor på grundämnen som
tillfälliga besökare går runt med
köplistor på marknader i främmande
städer. Var ﬁnns detta, vem produce‐
rar detta? Och produceras det i
tillräcklig mängd?
Men för att komma vidare måste
man förstå förutsättningarna bakom
produktionen. Ett grundläggande
problem som ﬂera generationer
forskare arbetat med var själva
explosionsmekanismerna i super‐
novorna. När en tung stjärna
kollapsar mot oerhörda densiteter i

det inre, tar det plötsligt emot. När de
infallande atomkärnorna packas så
tätt att de helt ligger ”kärna vid
kärna” och till och med ännu tätare,
är det stopp. Kärnmaterien är så styv
att det som faller in mot centrum
studsar ut, och detta är en viktig
orsak till explosionen. Den får hjälp
av att ett starkt ﬂöde av lätta
partiklar, neutriner, bildas under
dessa förhållanden. De neutriner vi
har att göra med på jorden kan gå
långa sträckor genom materia utan
att fastna. Men i supernovornas inre
är materien så tät att till och med
neutrinerna fångas in och bidrar till
att ge den infallande materien en
knuﬀ utåt.
Men räcker detta för att vända
kollapsen av ytterdelarna till en
explosion? I decennier verkade de
alltmer raﬃnerade datormodeller som
konstruerades av supernovorna inte
fungera – de ledde bara till kollaps,
ingen explosion. Inte förrän under det
senaste decenniet tycks man närma
sig en lösning, genom att ta hänsyn
till att stjärnorna inte är fullt central‐
symmetriska utan att gasen faller in
mot centrum och kastas ut i mer
komplicerade mönster och att den
ristas av vågrörelser. Hastig rotation
och urstarka magnetfält i stjärnan kan
också spela viktiga roller. Explosions‐
problemen har dock inte lett till att
grunderna i teorin om grundämnes‐
uppbyggnaden genom supernovor
satts ifråga nämnvärt – överens‐
stämmelsen mellan beräknade och
observerade halter bland supernova‐
ämnena är så god att teorin nog är
okej i sina huvuddrag. Mer direkt har
man spårat mycket tydliga inslag av
skilda tunga grundämnen i resterna
av supernovor som exploderat under
de senaste årtusendena, rester som nu
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är på väg ut i den interstellära gasen.
Och vi ser ju att stjärnorna exploderar
i verkligheten, även om modellerna av
dem misslyckas med det i datorerna!
Man började mot slutet av 1960-talet
försöka modellera grundämnes‐
uppbyggnaden i hela det kosmiska
kretsloppet: från stjärnor som
bildades i gasen i en galax, utveckla‐
des till röda jättar med vindar eller,
för de massiva stjärnorna till super‐
novor innan de slutade som mer
kompakta rester – vita dvärgar,
neutronstjärnor eller till och med
svarta hål. Sedan följde beräkning‐
arna av den utkastade gasen som
anrikats med tunga grundämnen från
de nu döda stjärnorna, och där nya
stjärnor nu bildades, som sedan
anrikade gasen ytterligare, och så
vidare.
Detta kosmiska kretslopp, från gas
till stjärnor till gas till stjärnor, kunde
alltså modelleras i datorer. I början
var dessa högst schematiska försök,
inte minst därför att stjärnbildningen
i gasen var mycket komplex och svår
att göra reda för i modellerna. En
viktig pionjär inom studiet av stjärn‐
innehållets utveckling och den
fortgående grundämnesuppbygg‐
naden i galaxerna var Beatrice Tinsley
från USA.
Beatrice Tinsley (1941–
1981) var pionjär när
det gällde att göra
teoretiska modeller av
grundämnesuppbyggnaden i Vintergatan
och andra galaxer, att
beskriva materiens
kosmiska kretslopp
och att förstå galaxernas utveckling i
stort. Hennes insatser
har spelat stor roll för
kosmologin och
galaxforskningen.
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En besvärande diskrepans mellan
modeller och observationer av
grundämneshalter bland Vintergatans
stjärnor blev dock snart tydlig.
Supernovorna verkade ha särskilt
svårt att leverera tillräckligt av de
grundämnen som låg längst in i dem,
järn och nickel. Det fungerade
någorlunda för stjärnor som fått sina
grundämnen för länge sedan och som
visade sig ha små järnhalter, jämfört
med till exempel halterna av syre,
magnesium eller kisel. Men för yngre
stjärnor som solen var det svårt att
förstå varifrån allt järnet hade
kommit. Det verkade som om det
fanns ett extra järntillskott som
kommit ut i Vintergatans gas efter
några miljarder år.
Astronomerna stod alltså lite grann
i samma situation som en folkhälso‐
expert skulle göra om hon fann att
befolkningen i vissa avlägsna byar på
småländska höglandet aldrig drabbades
av järnbrist. Tills hon upptäckte de
vidsträckta spenatåkrarna vid
ladugårdsbackarna. Man började söka
efter sådana extra järnkällor, och en
annan typ av supernovor kom då i
fokus. De var också stjärnor som
ﬂammar upp intensivt och lyser som
en hel galax, men sedan avtar
snabbare i ljusstyrka än de vanliga
kollapsande supernovorna. Denna
sorts supernovor, som inte visade
några linjer från väte i sina spektra,
kallades sedan tidigare för supernovor
av ”typ Ia”.
Redan på 1930-talet hade den unge
indiern Subramanyan Chandrasekhar
visat att en intressant eﬀekt av kvant‐
mekanik och relativitetsteori ﬁck stort
genomslag för resterna av relativt
lätta stjärnor som förbrukat all sin
kärnenergi. Sådana så kallade vita
dvärgstjärnor kan vara stora som
jorden men innehålla lika mycket
massa som solen eller till och med
något mer. I dem är gasen så samman‐

Resterna av Keplers supernova som syntes på stjärnhimlen år 1604 i stjärnbilden Ormbäraren och under en tid var
ljusare än alla andra stjärnor på himlen. Den beskrevs av astronomen Johannes Kepler. Ingen kompakt rest har
observerats, och supernovan antas ha varit av typ Ia, det vill säga av den typ som bidragit med det mesta av vårt
järn och nickel på jorden. Objektet ligger på 20 000 ljusårs avstånd. Bilden är sammansatt av flera olika slags
bilder. Den blå färgen visar högenergetisk röntgenstrålning från chockad och mycket het gas, den gröna färgen
röntgenstrålning med lägre energi från resterna av den söndersprängda stjärnan. Den gula färgen markerar synligt
ljus som mest kommer från de områden där gasen från explosionen möter omkringliggande gas med låg
hastighet, medan den röda visar infraröd värmestrålning från stoft. Tre olika rymdteleskop har bidragit: Hubble
(synligt ljus), Chandra (röntgen) och Spitzer (infrarött ljus). Bild: NASA

pressad att den till stor del är
”degenererad” – det betyder att den
inte som vanlig gas svarar med
kraftigt ökat mottryck om den pressas
samman i ett gravitationsfält. Därför
kan en vit dvärgstjärna inte bära
större massa än cirka 1,4 gånger
solens, det som kallas Chandrasekharmassan. Om en kompanjonstjärna
överlastar en sådan vit dvärgstjärna
med mer material sker fusionsreak‐

tioner där praktiskt taget alla dess
atomkärnor slås samman till nickeloch järnkärnor, varefter stjärnan
briserar och allt dess material slungas
ut i rymden. Den blir då en supernova
av typ Ia. Större delen av järnet i
solsystemet lär komma från sådana
händelser, men också för dessa
supernovor gäller att själva
explosionsmekanismen ännu inte är
helt förstådd.
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Källorna till flera andra grundämnen
är heller ännu inte förstådda i detalj.
Ett sådant ämne är vårt livsviktiga
kol. Kandidatproducenter av kolet är
supernovor, röda jättestjärnor och
vindar från mycket massiva stjärnor
(så kallade Wolf-Rayet-stjärnor).
Supernovorna ger knappast ens
hälften av vad som behövs. De röda
jättarna är huvudkandidater, särskild
den sort som kallas kolstjärnor och
verkligen har gott om kol som de
tillverkat av väte och helium i det inre
och blandat upp till ytan.
Men det är ännu inte klart om
kolstjärnornas vindar är tillräckligt
eﬀektiva för att förmedla allt det kol
som kommit till oss. Wolf-Rayetstjärnorna tillhör Vintergatans mest
massiva och ljusstarka stjärnor. Varje
sådan kan leverera ﬂera solmassor
med kol, men de är sparsamt före‐
kommande. De är ofta dubbelstjärnor
och har så starka strålningsfält att
strålningstrycket praktiskt taget helt
klär av dem deras höljen. De är dock

Den nebulosa, Crescent-nebulosan, som
blåsts ut från Wolf-Rayet-stjärnan
HD192183. Den massiva stjärnan syns
nära centrum av molnet där den ligger
kringvärvd av gas och stoftslöjor som
trycks ut av stjärnan med hastigheter
större än 1 000 km/s. Nebulosan lyser
främst av glödande väte och syre. De
blåfärgade områdena markerar röntgenstrålning från gas som chockats av stjärnvinden och hettats upp till temperaturer
över 1 miljon grader. Objektet ligger på
cirka 5 000 ljusårs avstånd. Stjärnor som
dessa kan ha producerat väsentliga delar
av det kol och det kväve som finns på
jorden. Foto: Michael Joner och David
Laney, Brigham Young University, West
Mounta
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ännu ganska outforskade. Det skulle
vara en smula förvånande om kolet,
det ärde vanligaste grundämnet
efter väte, helium och syre, skulle ha
ett sådant exklusivt ursprung.
Mekanismerna när grundämnen
tyngre än järn, som teknetium, bildas
i vissa röda jättar var också länge
förbryllande. Vilka processer frigjorde
egentligen de neutroner som adderas
till järn och andra kärnor? Och hur
kom resultaten av denna produktion
upp till stjärnytan? Så småningom
fann man att neutroner frigjordes när
heliumkärnor som reagerade med
varandra och byggde upp kol också
adderades till kolisotopen 13C, varvid
en syrekärna och en neutron
producerades. Denna reaktion kan
äga rum och få eﬀekt tack vare att
”förbränningen” av helium i dessa
stjärnor äger rum i ett tunt skal
utanför stjärnans kärna av redan
producerat kol. Heliet ”brinner” i
pulser, ﬂammar upp som en plötslig

och farlig brasa, vilket åstadkommer
häftiga strömningsrörelser som för
upp de tunga neutronrika atom‐
kärnorna till ytan. Sedan gäller det
för stjärnan, som ofta pulserar mer
eller mindre, att lyfta ut sina ytlager
och då kyla dem tillräckligt för att
stoft ska kunna bildas. Strålningen
från stjärnan kan då trycka direkt på
stoftkornen som drar med sig gas ut
genom friktionen mot gasen. Att dessa
invecklade processer fungerar är tur
för oss. Vi behöver kolet och många
andra ämnen som kommit oss
tillhanda på sådana sätt.
Ett annat exempel på grundämnen
vars ursprung fortfarande är oklart är
sådana som tros ha uppkommit
genom att protoner adderats till
tunga atomkärnor. Exempel på
sådana ämnen är vissa isotoper av
molybden, tenn och samarium. Olika
scenarier som inbegriper supernovor
av skilda typer, men också neutron‐
stjärnor, har föreslagits för dessa
grundämnen.
I ﬂera andra avseenden har
forskningen kring grundämnes‐
uppbyggnaden i galaxerna utvecklats
efter genombrottet på 1950-talet. Ett
av dessa gäller det systematiska
studiet av grundämneshalterna i
stjärnor i Vintergatan och dess
granngalaxer. Genom att mäta halter i
stjärnatmosfärer som knappast
förändrats sedan stjärnorna en gång
bildades ur ett interstellärt gas- och
stoftmoln, kan vi säga vad molnet då
för länge sedan bestod av. Exempel på
stjärnor som på detta sätt visar upp
sin praktiskt taget ursprungliga
sammansättning, är stjärnor av solens
typ. I dem ”brinner” vätet fortfarande
till helium djupt nere i stjärnans
kärna, vilket knappast alls påverkar
den gas vi ser i atmosfären. Stjärnor
av detta slag kan vi också ålders‐
bestämma med god noggrannhet
genom att använda teorin för

stjärnornas utveckling. Så kan vi
kartlägga hur grundämnesuppbygg‐
naden fortskridit med tiden på olika
ställen i vår galax.
Vi kan i dag med moderna teleskop
och spektrometrar nå många hundra‐
tusentals stjärnor med spektra av en
kvalitet som vi för femtio år sedan
bara kunde få för solen. Detta gör det
möjligt att studera skillnader mellan
de kosmiska kretsloppen på olika
platser i Vintergatan och i olika
galaxer. Analysmetoderna, där detalje‐
rade datormodeller av stjärnornas
atmosfärer spelar en nyckelroll, har
utvecklats så långt att vi i dag kan
bestämma skillnader i grundämnes‐
halter mellan olika stjärnor med en
relativ noggrannhet på några få
procent.
Det har lett till att vi kunnat
upptäcka intrikata haltskillnader
mellan olika grupper av stjärnor i
Vintergatan, skillnader som avslöjar
detaljer om hur de dynamiska
processerna i galaxen fortskridit. Ett
exempel är att vi funnit att solens
grundämnessammansättning avviker
från de ﬂesta solliknande stjärnor i
vårt grannskap; solen har cirka
20 procent mindre av järn och andra
ämnen som lätt bildar stoft i gasen
mellan stjärnorna, jämfört med
stjärnor i vårt grannskap som har
samma innehåll som solen av
ﬂyktigare ämnen som kol eller syre.
Detta tycks säga något, kanske
viktigt, om den miljö där solen en
gång bildats.
Som vanligt i vetenskapen avslöjar
naturen allt större komplexitet ju mer
vi fördjupar våra undersökningar.
Stjärnorna uppvisar allt ﬂer egenheter
ju mer detaljerat vi studerar dem.
Naturlagarna är visserligen förvånans‐
värt likformiga över universum, vilket
skapar enhet och regelbundenhet.
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Men utöver naturlagarna som styr
processerna omkring oss, har vi också
att göra med startvillkor och rand‐
villkor som avgör vart processerna
leder. Inte sällan lär dessa villkor vara
som de är av rena tillfälligheter.
Att ur tillståndet omkring oss spåra
hur betingelserna en gång såg ut kan
vara möjligt, men är inte nödvändigt ‐
vis särskilt intressant om de främst är
slumpens skördar. Vad gäller grund‐
ämnena vet vi i dag mycket om hur
de uppstått. Nu kan vi använda den
kunskapen för att säga mer om de
dynamiska processer som gjort vår
värld till vad den är. I hur hög grad
har den utformats genom, kanske
lyckliga, tillfälligheter och i vilken
utsträckning av allmängiltiga principer?

Denna fråga dyker alltid upp, förr
eller senare, när vetenskapen
avancerar inom ett forskningsområde.
När det gäller grundämnesupp‐
byggnaden i galaxernas stora
kretslopp vet vi i dag inte hur långt vi
kan nå i sökandet efter generella
principer och hur mycket som
kommer att visa sig vara resultat av
tillfälliga omständigheter. Grund‐
frågan väntar på svar – i vilken mån
vi själva, med allt vårt stjärnstoﬀ, är
självklara följder av universums lagar
eller främst är resultatet av en serie
synnerligen lyckliga tillfälligheter.
Kanske kan fortsatt forskning klargöra
mer om detta, i sinom tid. Eller
kanske måste denna fråga för lång
framtid stå på vår Ignorabimus-lista?

Lästips (från lätt till svårt):
• Bengt Gustafsson: Kosmisk resa, Liber 1993, Doxa 1999, kapitel 11–14.
• Jonsson, Kjell: Vid vetandets gräns. Om skiljelinjen mellan naturvetenskap
och metafysik i svensk kulturdebatt 1875–1920, Arkiv avhandlingsserie,
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• Rauscher, T., Patkós, A.: Origin of the Chemical Elements, 2016, 1–65,
(https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept16/Rauscher/paper.pdf).
• Iliadis, C.: Nuclear Physics of Stars, Wiley-VCH, 2007 (http://
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• C. E. Rolfs, C. E., Rodney, W. S.: Cauldrons in the Cosmos, Univ. of Chicago
Press, 1988.
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Livets uppkomst på jorden
Britt-Marie Sjöberg (referat av Lennart Prage)
Britt-Marie Sjöberg tacklade i sin föreläsning frågan om livets uppkomst.
Alla har vi väl under årens lopp hört om försöken att skapa liv, såväl i
seriösa forskares laboratorier som i science ﬁction-författarnas skrivar‐
stugor. Här ﬁck vi äntligen en vetenskapligt belagd uppdatering om vad
man vet om hur de första livsbärande molekylerna kom till och hur de
användes i den evolution som ledde fram till dagens avancerade livsformer.
Huvudrollerna i berättelsen om livets
uppkomst innehas av DNA, RNA och
proteiner. Dagens barn får bekanta
sig med dem redan i skolåldern. Men
det är bara under de senaste femtio
åren som begreppen har blivit
förståeliga, och ny viktig kunskap om
dem tillkommer hela tiden.

Den Centrala Dogmen
Allt liv som vi känner till är organi‐
serat enligt den så kallade Centrala
Dogmen (ﬁgur 1). Den beskriver
vilken information som krävs för att
liv ska uppkomma och hur denna
information uttrycks i de många olika
funktioner som ﬁnns i celler och
organismer. Informationen ﬁnns i
DNA-molekyler som sedan skrivs om

till RNA-molekyler, som i sin tur över‐
sätts till funktionsbärande proteiner,
som är kedjor av ihopkopplade
aminosyror. De många kemiska
reaktioner som krävs för livsproces‐
serna drivs med hjälp av enzymer.
Enzymer är proteiner som fungerar
som katalysatorer, det vill säga de
underlättar kroppens kemiska
reaktioner utan att själva förbrukas.
Med utgångspunkt från
molekylärbiologins centrala dogm
berättade Britt-Marie Sjöberg om de
belägg man har för de tidigaste
livsformerna och hur de bildats. Det
blev en spännande vandring från
lättbegripliga arkeologiska fynd till
avancerade försök i moderna
laboratorier.

Britt-Marie Sjöberg är
professor emerita i
molekylärbiologi och
medlem av Astrobiologiska centret vid
Stockholms universitet. Sedan 1987 är
hon medlem av
Kungliga Vetenskapsakademien.

Figur 1. Enligt den
Centrala Dogmen
skrivs informationen i
DNA-molekyler om till
RNA-molekyler, som i
sin tur översätts till
proteiner i celler och
organismer.
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Spåren av de första livsformerna
Jorden bildades för 4,6 miljarder år
sedan, då stoft och gas från Big Bang
bildade en så kallad ackretionsskiva,
som efterhand förtätades till vår
planet. Det tog ytterligare en miljard
år för planeten att svalna så mycket
att betingelserna för liv blev rimliga.
Då var emellertid syrehalten så låg att
den cellandning som vi förknippar
med liv inte var möjlig. Det syre som
var tillgängligt under den tidigaste
epoken av Jordens historia förbruka‐
des framför allt till att oxidera de
dominerande ursprungsämnena järn
och kisel och bilda de järnoxider och
silikater som vi fortfarande ﬁnner i
jordskorpan.
Man har funnit avtryck av mer än
3,5 miljarder år gamla bakterier i
sedimenterat berg, så kallade mikro‐
fossil. Dessa allra tidigaste livsformer
kunde dock inte basera sina liv på
cellandningen eftersom syrehalten
fortfarande var alltför låg – de
använde sig i stället av svavel,
metangas och fotosyntesen för att
driva sina livsprocesser. De tidigaste
cellerna som innehöll klorofyll kunde
med hjälp av solenergin nyttja vattnet

Figur 2. Jordens och
livsformernas
utvecklingshistoria.
24

och den koldioxid som var löst i
vattnet till att bilda socker och syre.
Efterhand som de fotosyntetiserande
cellerna blev alltmer dominerande
byggdes det upp ett överskott av syre.
Först för 2 miljarder år sedan hade
syrehalten nått nivåer som möjlig‐
gjorde den cellandning som blev
normen för senare och mer komplexa
livsformer. De första cellerna med
cellkärna, eukaryota celler, återﬁnns
för 1,6 miljarder år sedan, och
ﬂercelliga växter och djur dyker upp
för 800 miljoner år sedan (ﬁgur 2).

Försök att skapa livets grundmolekyler
Sedan länge har man förstått att
livets grundstenar måste ha bildats i
en ”ursoppa” med de ingredienser
som stod till buds på den avsvalnande
planeten. Sol, vind, vatten och
blixtnedslag utgjorde den miljö där
de ursprungliga kemiska reaktionerna
ägde rum – okontrollerade och i stor
skala. Britt-Marie Sjöberg berättade
om laboratorieförsök på 1950-talet då
S.L. Miller försökte efterlikna den
ursprungliga ”ursoppe”-miljön genom
att under en veckas tid koka vatten i

Figur 3. Livets
molekyler kan ha
skapats genom
elektriska urladdningar i en ”ursoppa”
av ämnen som
metan, ammoniak,
väte och vatten.
Grafik: Pertti Salonen

en kolv tillsammans med metan,
ammoniak och väte, samtidigt som
blandningen utsattes för elektriska
urladdningar. Miller lyckades på detta
sätt framställa sockerarter, amino‐
syror och förstadier till byggstenar i
RNA (ﬁgur 3).
En modern tanke är att livet kan ha
uppkommit i ”black smokers” på
havsbotten. Heta mineralmassor från
jordens inre har strömmat upp i
vulkaniska utbrott och avkylts av
havsvattnet. I dessa ”skorstenar” har
det skapats temperaturgradienter och
kemiska blandningar som säkert har
givit förutsättningar för syntes av
livets byggstenar.

Molekylära relikter i dagens
livsformer
Ett spännande forskningsområde som
Britt-Marie Sjöberg ägnat sig åt
handlar om molekylära spår av
ursprungliga livsprocesser i dagens
organismer. Man skulle kunna kalla
dem för molekylära relikter som fort‐
farande ﬁnns kvar i våra celler. Enligt
den Centrala Dogmen är RNA enbart
en informationsbärande molekyl, som
översätts till de funktionsbärande
proteinerna. Det var därför upp‐
seendeväckande när Sidney Altman
och Thomas Cech visade att RNA
också kunde ha en katalytisk funktion.
För denna upptäckt belönades de år

1989 med Nobelpriset i kemi. Denna
nyupptäckta funktion hos RNA
förekommer också i de livsformer
som ﬁnns i dag, om än sparsamt. Den
kan sägas vara en molekylär relikt
eftersom RNA framför allt har en
informationsbärande funktion i
dagens metabolism.
Ytterligare en ”relikt” uppdagades
när en grupp forskare lyckades
kartlägga strukturen hos ribosomen,
en biologisk maskin som består av
både proteiner och RNA. Ribosomen
har en nyckelfunktion i den Centrala
Dogmen – det är den som läser av
informationen i ett RNA och över‐
sätter den till ett protein. Tidigare
trodde man att ribosomens proteiner
fungerade som katalysatorer av
denna process. Nu upptäckte man att
katalysatorn var ribosomens RNA, att
ribosomen är ett ribozym. Denna
upptäckt belönades år 2009 med
Nobelpriset i kemi.

RNA-världen övergår till en DNAvärld
Alltsedan Watsons och Cricks
upptäckt av den dubbelsträngade
DNA-helixen har man sett DNA som
startpunkten i den Centrala Dogmen,
medan RNA har haft en mer
sekundär roll i livsprocesserna. Mot
bakgrunden av upptäckten att RNA
också har en katalytisk funktion tog
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sig Britt-Marie Sjöberg an frågan om
vilket som kom först: DNA eller RNA?
Nu vet man dessutom att de bygg‐
stenar som ﬁnns i DNA tillverkas
utifrån RNA-byggstenarna! Det
innebär att det allra tidigast i livets
historia var RNA:t som var först på
plan – det fanns en RNA-värld som
föregick den DNA-värld som vi i dag
lever i.
Man kan då undra varför RNAvärlden övergavs för att övergå till en
DNA-baserad värld. Svaret är att det
enkelsträngade RNA:t inte är särskilt
stabilt när det blir längre än 300 000
byggstenar; kedjans information kan
inte längre kopieras korrekt. Den
dubbelsträngade DNA-molekylen är
mycket stabilare och kan säkrare
lagra vår genetiska information i
strängar med långt ﬂer än 3 miljarder
byggstenar och blir därmed en mycket
tillförlitligare bärare av livsnödvändig
information.

Tidsperspektivet
För att ge ett lättfattligt tidsperspektiv
på livets uppkomst avslutade Britt-Marie
Sjöberg sin föreläsning med en serie
bilder där de olika stegen i utveck‐
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lingen lades in i ett 24-timmarsdygn,
som antas börja med jordens upp‐
komst för 4,6 miljarder år sedan och
slutar i vår nutid. I detta tänkta dygn,
där jorden föds vid midnatt, så dyker
de första livsformerna (encelliga
mikroorganismer) upp kl. 04.50.
Syrenivåerna som möjliggör
cellandning är inte tillräckligt höga
förrän kl. 18.40, och en timma senare
dyker de första ﬂercelliga växterna
och djuren upp. Ryggradsdjuren, dit
vi ju hör, kommer inte förrän några
minuter före kl. 22. Dinosaurierna
dör ut kl. 23.40, och schimpans och
människa blir olika arter först
kl. 23.58, när det bara är två minuter
kvar av vårt tänkta dygn. När det är
en enda futtig sekund kvar av dygnet
vandrar våra förfäder ut från Afrika!
Med denna avslutning gav BrittMarie Sjöberg oss ett tänkvärt
perspektiv på vår plats i den gamla
planetens historia. Hon gav oss än
mer tankesvindel genom att påpeka
att man under senare år hittat
tusentals planeter som liknar Jorden
runt andra stjärnor i vår galax. Och
sedan ﬁnns det ju 2 biljoner galaxer i
universum …

Vilka krafter driver evolutionen?
Hans Ellegren (referat av Lena Jonsell)
Hans Ellegren talade om evolutionens drivkrafter och gav en översikt över
vad evolution innebär och hur den sker. Genom att översikten var väl
strukturerad och anpassad till åhörarnas varierande ämneskunskaper blev
den mycket uppskattad. Hans Ellegren framhöll att EBC vid Norbyvägen i
Uppsala är en ledande centrumbildning inom evolutionsbiologin.
Evolutionen har i sig inget mål och
ingen mening eller riktning. Den har
under årmiljonernas lopp resulterat i
den enorma mängd arter som vi kan
uppfatta som olika grenar på livets
träd. Arterna kan mycket översiktligt
delas in i tre grupper (ﬁgur 1):
Bacteria (bakterier), Archaea
(arkebakterier) och Eukaryota
(växter, djur och svampar och andra
organismer med likartad cellstruktur).
Varje art är en produkt av sin
historia och sin nuvarande miljö, och
ingår i det jättelika nätverk som
utgörs av alla jordens organismer.
Organismernas ekologi måste betrak‐
tas i relation till deras nuvarande

tillstånd. Ingen egenskap ska
uppfattas som mer ”naturlig” än
någon annan.

Hans Ellegren är
professor i evolutionsbiologi vid Uppsala
universitet och
verksam vid EBC,
Evolutionsbiologiskt
centrum.

Tre hörnstenar
Evolutionen bygger på tre hörnstenar
(ﬁgur 2). Inom varje art ﬁnns en
variation av egenskaper som påverkar
förmågan till överlevnad och
framgångsrik reproduktion. Eftersom
de resurser som är tillgängliga för
överlevnad är begränsade sker en
ständig konkurrens om dessa. Genom
selektion främjas de individer som
har egenskaper som ger framgång i
konkurrensen. Slutligen bevaras de
framgångsrika egenskaperna genom

Figur 1. Livets träd, det
vill säga organismernas förmodade
släktskap. Den blå
grenen inrymmer
bakterierna, den röda
arkebakterierna och
den bruna växter, djur
och svampar och
andra organismer
med likartad
cellstruktur.
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Figur 2. Evolutionens
tre hörnstenar är
variation inom arterna,
selektion av
framgångsrika
egenskaper samt
ärftlighet mellan
generationerna.

att de förs vidare till kommande
generationer – ärftlighet. Man skulle
kunna säga att evolutionen innebär
en förändring av frekvensen av gene‐
tiska variationer mellan generationer,
i en miljö där resurserna inte är
obegränsade.

Evolutionens drivkrafter
Särskilt två krafter driver evolutionen:
mutationer och selektion.
Mutationer
Mutationer är förändringar av
arvsanlagen, alltså i cellernas DNA.

Figur 3. De allra flesta
mutationer som har
någon effekt på
egenskaper är mer
eller mindre skadliga
och avsevärt mycket
vanligare än de
fördelaktiga.
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Mutationer sker i alla celler, men det
är endast mutationer i könscellerna
som spelar någon roll för evolutionen.
Mutationer kan vara skadliga, neutrala
eller fördelaktiga (ﬁgur 3). De ﬂesta
som har någon eﬀekt på egenskaper
är mer eller mindre skadliga och
avsevärt mycket vanligare än de för‐
delaktiga. Ett exempel på en påtaglig,
skadlig mutation är den som ger
albinoformer hos tigrar och andra
djur, vilka därmed kommer att sakna
den naturliga skyddsfärgen.
Skälen till att det sker mutationer
är i grunden biokemiska. Det ﬁnns

helt enkelt begränsningar för hur det
vid celldelningar med 100 procents
noggrannhet går att kopiera de
miljoner och åter miljoner bygg‐
stenarna i DNA. I själva verket
uppstår ganska ofta skador i DNA och
fel i kopieringen, så det handlar om
hur väl dessa kan repareras och
korrigeras.
Mutationsfrekvensen (antalet
mutationer per byggsten i DNA) har
uppskattats till 1 på 0,1 miljard hos
människor och apor, knappt 1 på
1 miljard hos bananﬂugor och 1 på
10 miljarder hos jästceller.
Fler fakta om mutationer:
• Var i arvsmassan de uppstår är i
princip en fråga om slumpen.
• De är med andra ord slumpmässiga
i förhållande till framtida nytta.
• Det ﬁnns ingen känd mekanism för
att de inträﬀar där det ”behövs”.
• De sker i en frekvens som (i princip)
är oberoende av omvärlden.
Selektion
Positiv selektion innebär selektion för
en mutation som ger dess bärare en
fördel i överlevnad och reproduktion
jämfört med de individer av arten

som saknar mutationen. Genom
naturligt urval tenderar frekvensen av
den nya genetiska varianten att öka
inom arten, för att i många fall
slutligen sprida sig till alla individer
inom arten. Ett klassiskt exempel är
björkmätare (en äril) i Englands
koldistrikt. De har genom en
mutation utvecklat en mörk färgform,
som ökar deras överlevnad genom att
de kan dölja sig på mörka,
kolsvärtade björkstammar (ﬁgur 6).
Exempel på positiv selektion när det
gäller människan är förmåga till
laktosnedbrytning i samband med

Figur 4. Halsbandsflugsnapparen är en i
många avseenden väl
undersökt art. Hans
Ellegren med kollegor
har funnit att den har
cirka 1 miljard byggstenar i arvsmassan.
Antalet nya mutationer
hos avkomman är i
storleksordningen
något tiotal.

Figur 5. Människan har
cirka 3 miljarder byggstenar i arvsmassan.
Nedärvningen ger i
storleksordningen
100 mutationer,
80 procent vid
bildning av spermier
och 20 procent vid
bildning av äggceller.
Antalet mutationer är
större hos äldre manspersoner än hos
yngre.
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Figur 6. Björkmätarens
två färgformer är ett
exempel på positiv
selektion, det vill säga
selektion för en
mutation som ger
dess bärare en fördel
i överlevnad och
reproduktion jämfört
med de individer som
saknar mutationen.

övergång från nomadisering till
jordbrukarliv.
Negativ selektion innebär selektion
mot en mutation som ger dess bärare
en nackdel i överlevnad och repro‐
duktion jämfört med de individer av
arten som saknar mutationen. Genom
naturligt urval tenderar frekvensen av
den nya genetiska varianten att
minska inom arten, för att i många
fall slutligen försvinna. Ett exempel
på detta är vita tigrar, som inte
accepteras i populationer med
normalt färgade tigrar.
Balanserad selektion innebär att en
individ som bär på två olika varianter
av en gen kan ha större fördel än en
individ som har två identiska kopior
av samma gen. Detta kan till exempel

Figur 7. Balanserad
selektion i immunförsvarsgener innebär
att en individ har fler
möjligheter att
försvara sig mot
angripare.
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gälla gener som rör immunförsvaret.
De olika varianterna av en sådan gen
kan tillsammans ge en bredare
arsenal av försvarsvapen mot
bakterier, virus etc. än enbart den ena
varianten (ﬁgur 7).
Kopplad selektion innebär
interaktion mellan selektion för eller
mot mutationer i intilliggande delar
av en kromosom. Om en förälder bär
på fördelaktiga mutationer i två olika
kromosomer kan, då könscellerna
bildas, båda mutationerna genom
överkorsning (rekombination) hamna
i samma kromosom, medan de saknas
i den andra kromosomen. Genetisk
koppling talar man om då en fördel‐
aktig och skadlig mutation ligger så
nära varandra i en kromosom att de

Figur 8. Genetisk
koppling. (Meios
innebär halvering av
antalet kromosomer i
samband med
bildning av könsceller.)

trots överkorsning inte skiljs åt då
könsceller bildas (ﬁgur 8). Om
selektion mot skadlig mutation
överväger, kommer den fördelaktiga
mutationen inte att spridas. Om
selektion för fördelaktig mutation
överväger kommer den skadliga att
spridas tillsammans med de
fördelaktiga.
Överkorsning mellan honans två
X‑kromosomer kan ske, vilket innebär
att mutationer kan omfördelas mellan
kromosomerna. Däremot sker ingen
överkorsning mellan hanens X- och Ykromosom, vilket får till följd att
Y‑kromosomens mutationer blir
kopplade till varandra. Eftersom de
ﬂesta mutationer är skadliga blir
Y‑kromosomen en uppsamlingsplats
för dåliga anlag. Över tiden har de

skadliga delarna av Y-kromosomen
selekterats bort med följden att den
blivit allt kortare. Framtiden för
hanarna ser i det perspektivet dyster
ut – men det dröjer några år ...
Sammanfattning
• Evolutionen har inget mål och ingen
mening.
• Variation, selektion och ärftlighet
ger evolution.
• Mutationer är (i princip)
oundvikliga, men organismer försöker
hålla nere förekomsten, eftersom
många är skadliga.
• Selektion kan vara positiv, negativ,
balanserad eller kopplad.
• Kopplad selektion förklarar varför
Y‑kromosomen har degenererat.
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Reproduktionsorganens evolution hos växter –
Darwins ”avskyvärda mysterium”
Peter Engström (referat av Gunilla Öbrink)
Peter Engström är
professor i
växtfysiologi vid
Uppsala universitet.

I den ärde föreläsningen i serien om den biologiska evolutionen talade
Peter Engström om evolutionen hos växternas reproduktionsorgan och om
det som kallas Darwins ”avskyvärda mysterium”.
Peter Engström började med att visa
ett antal vackra bilder på blommor av
många olika slag. Han berättade att
90 procent av alla växter är just blom‐
växter. Det ﬁnns ungefär 250 000
arter. De kan se helt olika ut, varia‐
tionen är oändlig. Denna mångfald
har utvecklats under relativt kort tid.
Man räknar med att de första blomväxt‐
erna uppstod för cirka 120 miljoner år
sedan.

Evolutionens största uppfinning
Den stora frågan är: Varifrån kom
blomväxterna och hur kunde de så
snabbt bli den helt dominerande växt‐
gruppen? Eftersom det ﬁnns så få
fossil från just den period då blom‐
växterna utvecklades kan man inte ta
hjälp av paleontologerna för att hitta

Figur 1. Blommans
snabba evolution är
enligt Darwin ett
”avskyvärt mysterium”.
Han konstaterade att
de högre växternas
snabba utveckling
under en sentida
geologisk tidsrymd är
ett ”avskyvärt mysterium”, att inget kan
vara märkvärdigare
och att det är ett
högst förbryllande
fenomen.
Foto: Magnus Lidén
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svaren. Peter Engström gick till och
med så långt att han kallade blomman
för evolutionens största uppﬁnning.
Den utvecklades till en struktur som
möjliggjorde eﬀektiv pollination i
samevolution med insekterna, som
snart tog över som djurvärldens
största grupp. Tillsammans utveck‐
lade blomman och dess pollinatörer
en variationsrikedom som än i dag
fascinerar oss; vi har blommor av
märklig form och märkligt utseende
och insekter som anpassats för att
fungera som dess pollinatörer.
Dessutom är blomman och dess
produkter levebröd för ett brett
spektrum av djur som via den får
oljor, frön och nektar.
Men för Darwin och hans teorier
var blomman en utmaning – hans

”avskyvärda mysterium”. Enligt
honom skedde ju evolutionen i små
gradvisa steg, genom mutationer och
anpassning till miljön. Blommans
utveckling var i det större tidsperspek‐
tivet närmast explosiv och motsade
därmed hans vackra teori som han
publicerat i ”Arternas uppkomst” år
1859. Hade Darwin haft tillgång till
dagens genetiska kunskap hade han
kunnat se att mysteriet mycket väl var
förenligt med hans teori.

Genetiken löste mysteriet
När paleontologin inte kunde hjälpa
till blev det till slut genetiken som
bidrog till att lösa mysteriet. Flertalet
blommor har samma struktur. De
består av foderblad, kronblad,
ståndare och pistill. Blomman är
hermafroditisk, det vill säga den har
både han- och honkön. Tre klasser av
gener är inblandade i blommans
utveckling och bestämmer dess
organisation längs blomaxeln. Dessa
gener kallas MADS-boxgener och är
ett slags regulatoriska gener, som
skulle kunna sägas vara en form av
strömbrytare för de mekanismer som

bygger upp blomman. Dessa gen‐
klasser, som benämnts A, B och C, är
enbart aktiva i blomknopparna och
ger där upphov till olika blomorgan
enligt den så kallade ABC-modellen
(ﬁgur 2). När enbart A-genen uttrycks
bildas foderblad, medan A+B
tillsammans ger kronblad. C-genen
ensam ger så kallade karpeller
(fruktblad) som utvecklas till pistiller,
medan den tillsammans med B-genen
ger ståndare. I dag är dessa gener
föremål för ett stort forsknings‐
intresse.

Genduplikation
MADS-boxens gener har alla ett
gemensamt ursprung i en gen som
någon gång dubblerats. Det innebär
att det ﬁnns två kopior av genen i ett
genom. En mutation i den ena genen
i dubbletten behöver inte innebära att
en egenskap försämras eftersom det
ﬁnns en ”normal” gen i den andra
dubbletten. Blommans struktur
formas av sådana så kallade homeo‐
tiska mutanter. Forskare i ett antal
laboratorier runtom i världen har
studerat mutanter av dessa gener hos

Figur 2. Till vänster
schematisk bild av
blomma med foderblad, kronblad, ståndare
och pistill samt de
gener som styr utvecklingen. Till höger ett
längdsnitt genom en
(halv) blomknopp,
blommans meristem,
där blommans organ
anläggs i olika zoner i
ett mönster runt
meristemets centrum.
De olika färgerna visar
A-, B- och C-genernas
aktivitetsmönster i
meristemet. A-generna
är aktiva i meristemets
periferi, där foderblad
och kronblad anläggs,
C-genen är aktiv i
meristemets centrum,
där ståndare och
karpeller anläggs, och
B-generna i en zon
som överlappar med
både A- och Cgenernas aktivitetsmönster.
Bild: Karolina Tandre
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Figur 3. Ovan till
vänster en honkotte
(fröfjällen framträder
tydligt) och därunder
en hankotte av gran.
Till höger en blomma
av backtrav med
foderblad, kronblad,
ståndare och pistill.

backtrav, Arabidopsis thaliana, en
oansenlig växt med små vita blommor
som även ﬁnns hos oss. Dessa studier
har klarlagt hur blombildningen sker
genom den så kallade ABC-modellen.
I Peter Engströms forskargrupp har
man undersökt om MADS-boxgenerna
ﬁnns hos de nakenfröiga växterna
(gymnospermerna) som fanns långt
innan blomväxterna (angiospermerna)
uppträdde på scenen. De enkönade
gymnospermerna och de hermafro‐
ditiska angiospermerna skildes åt för
mer än 300 miljoner år sedan. Till
dessa ”gamla” växter hör barrväxter
och kottepalmer. Frågan blir då:
Varifrån kommer kotten? Fanns ABCliknande gener i dessa tidiga växt‐
grupper? Ja, svarade Peter Engström;
gener liknande B och C ﬁnns i
frökottar (honkottar). Slutsatsen är
att dessa två genvarianter fanns
redan före blomväxterna.
En möjlig hypotes för att förklara
den hermafroditiska blommans
evolutionära ursprung är att en
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homeotisk mutation i gran, där en
hankotte kräver B och C, under sin
tillväxt slår av B-genen i toppen som
då blir honkotte (kräver enbart C).
Man har fått en hermafroditisk kotte!
Kanske gick det till så när han- och
honanlagen samlades på ett ställe
och blev det som vi i dag kallar
”blomma”, en struktur som
härbärgerar såväl ståndare som
pistill.
Åter till Darwin och hans
”avskyvärda mysterium”. ”If it could
be demonstrated that any complex
organ existed, which could not
possibly have been formed by
numerous, successive, slight modiﬁ‐
cations, my theory would absolutely
break down.” (Darwin 1859)
Med detta självkritiska citat av
Darwin avrundade Peter Engström sin
föreläsning och sa samtidigt generöst
att om Darwin hade haft tillgång till
dagens forskning så hade han nog
insett att hans vackra utvecklingsteori
ingalunda skulle ha rasat samman.

Evolutionär anpassning hos vilda djur
Leif Andersson
Att förstå de genetiska förändringar som har varit viktiga för en arts
anpassning till sin miljö är en central frågeställning inom evolutions‐
biologin. Till helt nyligen hade vi begränsade möjligheter att genomföra
genetiska studier i naturliga populationer. Men situationen har ändrats
radikalt de senaste fem åren tack vare den snabba utvecklingen av nya
metoder för att snabbt och till ganska låg kostnad kunna kartlägga hela
arvsmassan från vilken art som helst.
Vi har använt denna nya metodik för
att studera hela arvsmassan hos
brushanar, Darwinﬁnkar och sillar för
att besvara ett antal vetenskapliga
frågeställningar som forskare funde‐
rat över under decennier och i vissa
fall under mer än ett sekel. Detta är
genetikens guldålder.

Tre typer av hannar hos brushanen
Brushanen är en särling bland
världens fåglar, enligt Erik Rosenberg,
en pionjär inom svensk ornitologi och
författare till boken Sveriges fåglar.
På våren har brushanen, som främst
häckar i norra Sverige, ett märkligt
tornerspel där praktfulla hannar med
färggranna äderkragar och huvud‐
tofsar slåss om revir på spelplatsen.
Dit kommer honorna för att para sig.
Det som är än mer märkligt är att det
ﬁnns tre olika typer av hannar som
bestäms strikt genetiskt. Oberoende
hannar är den dominerande formen
(cirka 90 procent); dessa hannar har
äderkragar och tofsar, är aggressiva
och försvarar revir på spelplatsen.
Satellithannar (cirka 10 procent) har
också äderkragar och tofsar men är
alltid ljusa, ofta helt vita; de försvarar
inte revir men de får tillträde till
spelplatsen genom att låta Oberoende
hannar dominera dem och hacka på
dem, något som lockar parnings‐
beredda honor (ﬁgur 1).

Den tredje sortens hannar kallas
Faeders (cirka 1 procent) och ser ut
som honor; de är mindre än de andra
hannarna och har inga äderkragar
eller tofsar. De är förklädda hannar
som smyger runt på spelplatsen och
försöker ta tillfällen i akt att para sig
med en hona. Det märkligaste av allt
är att tidigare studier visat att vilken
typ av hanne det blir bestäms av en
enskild plats på en kromosom,
ungefär som vi ärver anlaget för blå
eller brun ögonfärg. Är det verkligen
möjligt att en enda gen kan förklara
så tydliga skillnader i beteende,
äderdräkt och storlek?

Leif Andersson är
professor i
funktionsgenomik på
Institutionen för
medicinsk biokemi
och mikrobiologi vid
Uppsala universitet
och Institutionen för
husdjursgenetik vid
Sveriges lantbruksuniversitet.

Kromosombit flippade runt
Vi lyckades lösa denna gåta genom
att först kartlägga hela arvsmassan
för brushanen och därefter bestämma
hela DNA-sekvensen för 25 brushanar:
15 Oberoende, nio Satelliter och en
Faeder. Det visade sig att Satellit- och
Faeder-hannar bär på olika varianter
av en inversion som omfattar totalt
cirka 90 gener (ﬁgur 2). En inversion
är när en bit av en kromosom (i detta
fall 4,5 miljoner baspar) ﬂippar runt
180 grader och får omvänd
orientering jämfört med ursprungs‐
kromosomen. En viktig konsekvens av
detta är att det sker inget eller
mycket litet genetiskt utbyte mellan
de två typerna av kromosom. Vi
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Figur 1. Oberoende
brushane som dominerar en Satellithanne under leken.
Foto: Ola Jennersten.
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kunde visa att denna inversion
uppstod för cirka 4 miljoner år sedan!
Vår tolkning är att det sedan dess har
ackumulerats en lång rad genetiska
förändringar på Satellit och Faederkromosomen som förklarar de
skillnader vi ser mellan de olika
typerna av hannar.
En inversion av detta slag kallas
ofta för ”supergen” eftersom
inversionen håller ihop genetiska
förändringar i många gener. Vi tror
att en av de viktigaste generna som
bidragit till denna utveckling är
HSD17B2 som bestämmer ett enzym
som kan omvandla aktivt testosteron
till en inaktiv form. Vi tror att en
förändrad genetisk reglering av
HSD17B2 kan förklara att Satellitoch Faeder-hannar har betydligt lägre
nivå av testosteron än de aggressiva

Oberoende hannarna. Anledningen
till att dessa alternativa typer av
hannar (Satellit och Faeder) har haft
en evolutionär fördel beror på att de
Oberoende hannarna måste lägga ner
så mycket energi på att försvara revir
på spelplatsen vilket öppnar för att
alternativa parningsstrategier kan
vara framgångsrika. Men bara till en
viss gräns. Satellit- eller Faederhannar kommer aldrig att ta över
scenen eftersom de Oberoende
hannarna behövs för att etablera
dessa tornerspel. Det faktum att
dessa tre olika typer av hannar har
utvecklats under miljontals år gör
detta till ett av de mest fascinerande
exemplen på en balanserad genetisk
polymorﬁ som vi känner till inom
biologin.

Darwinfinkar modell för utveckling
av biodiversitet
Darwinﬁnkarna har en speciell plats
inom evolutionsbiologin. Charles
Darwin samlade in exemplar av detta
släkte under sitt besök i Galapagos‐
arkipelagen 1835, och denna grupp
av fåglar namngavs senare efter
honom. Det som gör Darwinﬁnkar till
en modell för utvecklingen av
biodiversitet på jorden är att vi vet att
Galapagosöarna är unga (cirka
4 miljoner år) och att alla arter av
Darwinﬁnkar härstammar från en
enda ursprungsart som koloniserade
Galapagos för cirka 2 miljoner år
sedan. Galapagos ligger långt från
fastlandet vilket gör det svårt för
småfåglar att kolonisera ögruppen. Så
när ursprungsarten dök upp fanns det
en rad olika outnyttjade födokällor
för småfåglar. Under de senaste två
miljonerna åren har en biologisk
mångfald i form av 18 olika arter av
Darwinﬁnkar utvecklats, och de
skiljer sig åt med avseende på kropps‐
storlek men framför allt med avse‐
ende på näbbens form och storlek.
Denna variation gör att olika arter
kan utnyttja olika födokällor som
insekter, små och stora fröer samt till
exempel kaktuspollen.
Vi har nu bestämt hela DNAsekvensen för 180 Darwinﬁnkar som
representerar alla kända arter i denna
fågelgrupp. Detta har varit möjligt
tack vare ett samarbete med Peter
och Rosemary Grant som bedrev
fältarbete på Galapagos varje år
under 40 år i sträck (!). Under detta
arbete samlade de in en droppe blod
från ett stort antal Darwinﬁnkar.
Detta har givit tillräckligt med DNAmaterial för att kartlägga hela
arvsmassan hos varje individ. Vi har
kunnat rekonstruera Darwinﬁnkarnas
evolution och de olika arternas
släktskap. Vi har bland annat
identiﬁerat två gener (ALX1 och

HMGA2) som haft avgörande
betydelse för utvecklingen av
näbbens form och storlek hos dessa
fåglar (ﬁgur 3).
Vi kunde också visa att en av dessa
gener, HMGA2, bidrog till en snabb
evolutionär förändring av näbbens
storlek hos mellanmarkﬁnken
(Geospiza fortis) under en period av
svår torka. Under denna period var
det en tuﬀ konkurrens om den knappa
födotillgången mellan mellanmark‐
ﬁnken och den större markﬁnken
(Geospiza magnirostris) som har
jättestor näbb och är expert på att
knäcka stora fröer. Men mellanmark‐
ﬁnkar med mindre näbbar kunde bäst
utnyttja tillgången på små fröer. Från
en generation till nästa förändrades
den genomsnittliga storleken på

Figur 2. Schematisk
bild som visar hur
brushanens supergen
har utvecklats. Den
evolutionära
processen börjar när
inversionen inträffar
för cirka fyra miljoner
år sedan. Den förändrade orienteringen
av gener exemplifieras
med tre av de cirka
90 gener som omfattas av supergenen.
Efter inversionens
uppkomst har ytterligare genetiska
förändringar skett som
lett fram till evolutionen av Faeder- och
Satellit-hannar.
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Figur 3. Näbbens form
och storlek hos olika
Darwinfinkar har gjort
det möjligt för olika
arter att utnyttja olika
födoresurser på
Galápagos. Detta
illustreras här med
the gray warbler finch
(grå sångarfink,
Certhidea fusca) som
har en liten, spetsig
näbb för att kunna
fånga insekter, the
common cactus finch
(kaktusfink, Geospiza
scandens) som har en
stor spetsig näbb och
lever på medelstora
fröer och kaktuspollen, samt the large
ground finch (större
markfink, Geospiza
magnirostris) som har
en stor, trubbig näbb
och lever på stora
fröer. (© B. R. Grant,
Princeton University
Press)
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näbben hos mellanmarkﬁnken
eftersom mellanmarkﬁnkar med
större näbbar i större utsträckning
svalt ihjäl. Vi har visat att förändrad
frekvens av en genvariant av HMGA2
var en viktig orsak till denna snabba
evolutionära process.

Släktforskning för sill och
strömming
Sillen är en av världens mest talrika
ﬁskar. Ett enda sillstim kan bestå av
en miljard individer! Anledningen till
att sillen utgör en så stor biomassa är
att den lever på plankton, det vill
säga att den står längre ned i närings‐
kedjan än vad rovﬁskar som lax och
torsk gör. Sillen är en viktig födo‐
resurs för andra ﬁskar, fåglar och
marina däggdjur. Den har också haft
otrolig betydelse för livsmedels‐
försörjningen i norra Europa inte
minst i Sverige (ﬁgur 4). Sverige
skulle inte vara det land det är i dag
om vi inte hade haft tillgång till sill
under den tid då importen av
livsmedel var försumbar.
Carl von Linné klassiﬁcerade
strömmingen som en underart
(Clupea harengus membras) till sillen
(Clupea harengus harengus). På grund
av sillens och strömmingens ekono‐
miska betydelse ﬁnns det omfattande
litteratur om olika bestånd av sill och
strömming som leker vid olika platser
och vid olika tidpunkter. Men det
genetiska släktskapet mellan dessa
olika bestånd har varit okänt.
Genom att kartlägga hela arvs‐
massan från en hel rad populationer

av sill och strömming har vi nu
kunnat påvisa släktskapet mellan
olika bestånd av sill samt slutgiltigt
beskriva släktskapet mellan sill och
strömming. Ett slående resultat är att
alla populationer av sill i Atlanten,
inklusive angränsande vatten som
Östersjön, visar ett mycket nära
släktskap. För de allra ﬂesta generna
hittar vi samma genvarianter i
samma relativa frekvenser i alla
bestånd, även hos sill och strömming.
Men för några hundratal gener ﬁnner
vi mycket tydliga skillnader mellan
sill och strömming samt mellan olika
bestånd som leker vid olika tidpunkter.
Man kan säga att strömmingen är
en Östersjösill anpassad till Öster‐
sjöns speciella levnadsbetingelser för
en marin ﬁsk. Vi kan även skilja på
strömmingspopulationer som leker
vid ungefär samma plats men på
våren respektive på hösten. Denna
studie etablerar sillen som en ny
modell för biologisk forskning som
kan bidra till att bättre förstå hur
naturlig selektion påverkar en arts
anpassning till olika miljöfaktorer.
Projektet har också gett nya redskap i
form av DNA-markörer som kan
särskilja olika bestånd av sill och
strömming. Min förhoppning är att
detta kommer att användas för ett
mer uthålligt utnyttjande av denna
viktiga naturresurs.

Figur 4. Sillfiske under 1500-talet. Illustration från Olaus Magnus ”Historia om de
nordiska folken” som publicerades första gången 1555. Bilden illustrerar hur otroligt rik
tillgången på sill kan vara. Man kunde helt enkelt stå på land och bara håva in fisken.
Enligt en anekdot kunde sillstimmen vara så täta att man kunde ställa en yxa i vattnet
utan att den sjönk!
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Vad är epigenetik och hur påverkar den oss?
Karl Ekwall (referat av Birgitta Johansson)
Karl Ekwall disputerade i Uppsala år
1994 på en avhandling om epigenetik.
Han är sedan 2009
professor i medicinsk
genetik och epigenetik på Karolinska
Institutet i Stockholm.

Figur 1. DNA-spiralen
är upprullad två varv
på proteiner som
kallas histoner. Histoner och DNA bildar
små bollar: nukleosomer. Raderna av
bollar veckas sedan
ihop till en kromosom.
Den epigenetiska
regleringen kan ske
bland annat genom
modifikation av
nukleosomernas
histoner.
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Karl Ekwalls föreläsning handlade om epigenetik som är ett nytt
forskningsområde inom genetiken – ett område som i framtiden kan få
ﬂera medicinska tillämpningar, bland annat för behandling av cancer.

All utveckling av ﬂercelliga organis‐
mer bygger på epigenetisk reglering.
Men för att förstå epigenetiken måste
vi först förstå vad genetik är. Kort ‐
versionen är att varje gen, DNA, läses
av budbärar-RNA som ser till att få
fram de aminosyror som behövs för
att bygga det protein som genen
kodar för. Ibland sker mutationer i
DNA. Då ändras baserna (adenin,
cytosin, guanin, thymin), det blir fel i
budbärar-RNA och det framställs
felaktiga proteiner som kan leda till
sjukdomar. Mutationer har man med
sig hela livet, och de sprids vidare till
nästa generation.
– Epigenetik handlar i stället om
ärftliga tillstånd som inte kodas av

DNA, sa Karl Ekwall. De ärvs från cell
till cell och ibland mellan individer.
Men de är reversibla till skillnad från
mutationer som ﬁnns en gång för
alla. Det här är den stora skillnaden
mellan mutationer och epigenetiska
förändringar, och det som gör att det
ﬁnns hopp om medicinska tillämp‐
ningar när en sjukdom har uppstått
på grund av epigenetiska förändringar.
I en mänsklig cell ﬁnns det ungefär
två meter DNA. För att allt detta DNA
ska rymmas är DNA-spiralen upp‐
rullad på små bollar som kallas
nukleosomer. Raderna av bollar
veckas sedan ihop till en kromosom.
Nukleosomerna spelar en viktig roll i
epigenetiken (ﬁgur 1).

Inga flercelliga organismer utan
epigenetik
Epigenetik är en förutsättning för
utvecklingen av ﬂercelliga organismer
och var från början en utvecklings‐
biologisk teori. Generna, DNA, är
alltid desamma i alla celler och
vävnader i en ﬂercellig organism.
Men generna styrs på olika sätt så att
stamcellerna diﬀerentieras och blir
olika typer av celler, bland annat
nervceller, muskelceller och hudceller.
Conrad Waddington talade i England
på 1950-talet om det epigenetiska
landskapet där en kula kunde rulla
genom olika dalar och ﬁck represen‐
tera den epigenetiska styrningen av
DNA (ﬁgur 2).
– En liknande bild ges av det som
kallas orkesterliknelsen, sa Karl Ekwall.
I en symfoniorkester är musikerna
generna. Musikerna kan spela verk av
olika tonsättare. Det är samma
musiker, men det blir olika verk.
Dirigenten styr, och kan liknas vid
den epigenetiska regleringen av DNA
i cellerna.
Den epigenetiska regleringen sker
på tre olika sätt: genom modiﬁkation
av nukleosomer, via RNA och genom
DNA-metylering. Det här är de tre
styrningsredskapen. Nukleosomerna
består av DNA som är upprullat två
varv på proteiner som kallas histoner.
Histonerna kan modiﬁeras genom att

de metyleras med metylgrupper,
acetyleras med acetylgrupper eller
tillförs fosfatgrupper. DNA-metylering
innebär att metylgrupper (-CH3)
hakas på DNA-spiralen.

Det epigenetiska arvet
Miljön, till exempel vad du äter, kan
påverka ditt epigenetiska tillstånd, sa
Karl Ekwall.
– Man har tittat på enäggstvillingar
med identiskt DNA men olika epi‐
genetiska mönster och förstått att
skillnader i miljön kan leda till för‐
ändrad epigenetisk reglering. Man
har också observerat epigenetiska
eﬀekter på barn till mödrar som var
gravida och svälte under hunger‐
vintern i Holland 1944. Och man har
sett epigenetiska eﬀekter på rått‐
ungar som inte har blivit ompysslade
av sina mammor.
– En studie handlar om ”det
okända arvet” i Överkalix. Om farfar
äter för mycket före puberteten ökar
risken för dödlighet i hjärt- och
kärlsjukdomar och diabetes för
sonsönerna. Man misstänker att det
här är en epigenetisk eﬀekt.
Det har också gjorts studier på
bananﬂuga. Pappor uppfödda på
olika mängder socker parades med
standardhonor. Beroende på socker‐
mängden i pappans diet blev avkom‐
man mer eller mindre överviktig.

Figur 2. I flercelliga
organismer finns det
olika typer av celler
som ser olika ut men
alla har samma
gener, DNA. Generna
styrs epigenetiskt till
att bli olika celltyper.
Conrad Waddington
myntade begreppet
epigenetik och
beskrev det epigenetiska landskapet, där
en kula som rullade
olika vägar fick representera den epigenetiska styrningen.
(Illustrationer t.v. Jenna
Persson, t.h. Karl
Ekwall)
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med en variant som gav honom stora
problem. Linné kallade varianten för
Peloria (monster). Pelorian har sym‐
metriska blommor med fem likadana
kronblad. Linaria och Peloria har inga
genetiska skillnader, men Peloria har
en ärftlig epimutation i form av en
DNA-metylering i den gen som kodar
för symmetrin i blomställningen.

Liger och tejon

Figur 3. Jean-Baptiste
Lamarck räknade i sin
evolutionsteori med
att förvärvade
egenskaper ärvs till
avkomman.

Figur 4. Tillväxtgenen
Igf2 stängs av om den
kommer från
mamman och
aktiveras om den
kommer från pappan.
Detta kan ske till
exempel vid korsning
mellan tiger och
lejon.
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– Det ﬁnns anledning att tro att
liknande mekanismer kan ﬁnnas i
däggdjur, sa Karl Ekwall. Modiﬁkation
av nukleosomerna är viktig för detta,
men man vet inte exakt vilken
molekyl som överförs via spermierna.
De ﬂesta epigenetiska förändringar
suddas ut före nästa generation. Om
miljöpåverkan regelmässigt fördes
vidare så skulle vi tvingas ge rätt till
Jean-Baptiste Lamarck som i sin evo‐
lutionsteori räknade med att förvär‐
vade egenskaper ärvs till avkomman
(ﬁgur 3). Epigenetiken snuddar lite
vid lamarckismen, enligt Karl Ekwall.
Även Carl von Linné på 1700-talet
kom in på epigenetik. Med den
vanliga gulsporren, Linaria vulgaris,
hade han inga problem; den har
asymmetriska blommor med olika
kronblad. Men hans lärjungar kom in

För utseendets skull spelar det roll
om en kromosom kommer från pappa
eller mamma. Vid korsning mellan en
tiger och ett lejon där mamman är
tiger och pappan är lejon så får man
en liger som är mycket stor till
växten. Om däremot mamman är
lejon och pappan är tiger så får man
ett tejon som är mycket litet till
växten.
– Det här är sannolikt en epigene‐
tisk eﬀekt. Man vet att om den
nedärvda tillväxtgenen Igf2 kommer
från en kromosom hos mamman i
däggdjur så stängs Igf2 av via en
blockerande DNA-sekvens i
kromosomen. Om däremot Igf2
kommer från en kromosom hos
pappan så aktiveras den via en
aktiverande DNA-sekvens.

Epigenetisk omprogrammering
av celler
Hur fungerar celldiﬀerentieringen
molekylärbiologiskt? Hur kan det bli
olika slags celler av stamcellerna? År
2009 delades Nobelpriset ut till Sir
John Gurdon. Han hade visat att en
cellkärna från en hud- eller tarmcell
kunde utvecklas till stamceller,
grodyngel eller en vuxen groda när
den sattes in i ett grodägg som
saknade sin egen cellkärna. Från
DNA i hudcellen utvecklades alltså
en helt normal groda som var fertil.
– När cellerna omprogrammeras
är det många faktorer inblandade,
sa Karl Ekwall. Cellen har bara ett

genom, men den har många
epigenom. DNA metyleras, och det
sker förändringar i histonerna och i
positionerna hos nukleosomerna.
Även RNA är inblandat. Enzymer
spelar en central roll när nukleosomer
modiﬁeras och när det bildas kromatin,
bland annat ett enzym som heter
Chd1. Chd1 krävs för omprogramme‐
ring av diﬀerentierade celler till
stamceller.
Frågan är om vi kan påverka de
epigenetiska förändringarna. Vid
blodsjukdomen leukemi är funktionen
förändrad för ﬂera av enzymerna.
Humana blodstamceller mognar
normalt ut till olika sorters blodceller,
och här är sju enzymer viktiga. Vid
leukemi fungerar inte denna process
och benmärgen fylls av omogna
celler. Vi vet att epigenetiska föränd‐
ringar hos blodceller i benmärgen
sker i särskilda enhancer-regioner.
Arbetshypotesen är att aktiva
enhancer måste hållas fria från
nukleosomer för att cellerna ska
mogna ut.

Hoppfull epigenetik
Vid cancer är det vanligt med DNAmetylering, och nukleosomernas
histoner är förändrade. Om det
kommer ordnat ljud från en symfoni‐
orkester i vanliga fall så är det som
en kakafoni vid cancer. Det ﬁnns
ingen dirigent som styr utan det
inträﬀar en rad ostyrda förändringar.
– Men epigenetiska mönster kan
förutsäga överlevnaden hos patienter
med leukemi, sa Karl Ekwall. Och det
är hoppfullt. Vi kan utifrån mönster i
DNA-metyleringen se om prognosen
är god eller dålig. Förhoppningen är
att vi ska få fram nya prognosverktyg
som går att använda kliniskt. Vi hoppas
också kunna utveckla läkemedel som
påverkar nukleosomförändringar och
DNA-metylering.
– Om vi förstår epigenetiken bättre
så kan vi hitta ny diagnostik, nya
läkemedel och behandlingar. Det
intressanta är att epigenetiska
tillstånd är reversibla. Vi kan göra om
ett sjukt epigenetiskt tillstånd till ett
friskt.
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Människans utveckling – arvet efter aporna
Bo Gräslund
Bo Gräslund är
professor emeritus i
arkeologi vid Uppsala
universitet.

Vi talar gärna om människans biologiska utveckling från aporna men
sällan om det arv som denna utveckling har skänkt oss, precis som om
det vore något skamligt eller ointressant. Det är varken det ena eller det
andra.
För att få perspektiv på frågan måste
vi blicka tillbaka över den tid då våra
förfäder utvecklades från apor och
människoapor och via olika mänsk‐
liga urformer till modern människa,
allt i Afrika, människosläktets vagga.
Jag börjar därför med en kort skiss av
den processen.

Från apa till människa
Det enda tydliga kriteriet för att skilja
ut de äldsta urmänniskorna från
dåtida människoapor är tvåbent‐
heten. Att deﬁniera människosläktet
genom den upprätta gången kan
också motiveras med att den blev en
starkt pådrivande kraft för den
utvecklingsprocess som ledde fram
till den moderna människan.
Övergången från fyrbent till i
huvudsak tvåbent gång sammanfaller
av allt att döma med den evolu‐
tionära process som ledde till att
människans och schimpansens sista
gemensamma förfäder gick skilda

Människans långa
armar och händer
med gripförmåga
påminner om den tid
då våra förfäder var
anpassade till ett liv
bland träden. Källa:
Pixabay
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vägar för 7–8 miljoner år sedan.
Sedan dess har människosläktet stått
på egna evolutionära ben.
Det var dock knappast genom att
frigöra händerna för tillverkning och
användning av redskap som tvåbent‐
heten blev så avgörande, den kapaci‐
teten har redan aporna. Det var
genom att steg för steg förändra
struphuvudets och gommens form så
att det efterhand blev möjligt att
producera de artikulerade ljud som
krävs för ett rikt sammansatt talat
språk. Därmed inleddes det växelspel
i utvecklingen av talat språk, hjärna
och kulturella färdigheter som till
slut resulterade i den moderna
människans intellektuella, sociala och
kulturella komplexitet.
Vid tiden för de första urmän‐
niskornas uppkomst var Afrika en
enda grön tropisk urskog rik på
vattendrag och sjöar. Det var så vårt
Eden såg ut, fullt av frestande frukt
och listiga ormar, inte som den öppna
och torra savann som man tidigare
pekat ut. Mycket riktigt har en stor
del av de äldsta fynden av ben av
urmänniskor påträﬀats i vatten‐
avsatta sediment, de ﬂesta i nu
ganska torra områden i nordöstra och
östra Afrika, en del rent av i det
snustorra södra Sahara.
Redan för 5–6 miljoner år sedan
hade urmänniskan en ganska rak
ryggrad och moderna fötter. Hon var
kortvuxen och som ett arv av ett
tidigare liv bland träden hade hon

långa armar, ﬁngrar och tår och
ganska korta ben. Skallen och
hjärnan var inte nämnvärt större än
hos en nutida schimpans.
De äldsta kända av människor
säkert tillverkade stenredskap, som
påträﬀats i östra Afrika, är omkring
3,3 miljoner år gamla. Men precis
som schimpanser, kråkfåglar, uttrar
och åtskilliga andra djur torde ur‐
människor långt dessförinnan ha
använt enkla redskap av organiskt
material.
Först för omkring 2 miljoner år
sedan lämnade människan för första
gången Afrika. I gestalt av Homo
erectus spred hon sig snabbt över
södra Asien ända till Indonesien och
Kina. Eventuellt kan hon ha nått
Iberiska halvön via nordvästra Afrika.
Och sedan åtminstone en knapp
miljon år har södra och mellersta
Europa varit befolkat av förhållande‐
vis utvecklade människor, bland dem
neandertalarens förfäder. Viss fortsatt
utvandring från Afrika kan ha skett
vid ﬂera tillfällen.
När till slut den moderna män‐
niskan långt senare spred sig från
Afrika konkurrerade hon snart ut
dessa äldre släktingar i Asien och
Europa som därmed inte kan bidra
nämnvärt till förståelsen av
människans evolutionära arv.
Redan för omkring 1,5 miljoner
år sedan hade människan i Afrika
utvecklat en i huvudsak modern
kroppsform och längd. Men med sina
800–900 cm3 var hjärnan ännu på
efterkälken. Först för omkring
250 000 år sedan hade skallen och
hjärnan fått modern storlek och form
och ansiktet sin nutida raka proﬁl.
Med sin korta och böjda hals och
strupe kan inte fyrbenta människo‐
apor producera tydligt artikulerade
ljud. Men när urmänniskan ﬁck
upprätt gång och en rakare hals ﬁck
struphuvud och gom efterhand en

form som gjorde det möjligt att
producera artikulerade ljud. Det
faktum att åtskilliga fåglar och andra
djur har en förbluﬀande förmåga att
kommunicera inbördes och i viss
utsträckning kan hantera abstrakta
begrepp, göra numeriska uppskatt‐
ningar, dra logiska slutsatser och
använda redskap i komplex följd har
stärkt tanken på en tidig utveckling
av urmänniskans förmåga att
kommunicera genom tal. Att redan
tidiga urmänniskor hade förkrympta
hörntänder kan vara en signal om att
deras stora hörntänder hade förlorat
sin ursprungliga funktion som sociala
hotinstrument och börjat ersättas av
ett rudimentärt tal. Hur det än
förhåller sig med det torde talutveck‐
lingen ha satt ordentlig fart när
hjärnan började växa på allvar för
drygt 2,5 miljoner år sedan. Och när
den moderna hjärnan väl utvecklats
till modern form och storlek för en
kvarts miljon år sedan torde mänsklig
språkförmåga ha uppnått modern
komplexitet.
För omkring 80 000 år sedan
började grupper av moderna
människor att vandra ut från Afrika
och sprida sig över världen. Södra
Kina och sydöstra Asien nåddes för
omkring 60 000 år sedan, Australien
kort därpå och Mellaneuropa för
45 000 år sedan. Skandinavien
befolkades först efter istidens slut för
13 000 år sedan, ungefär samtidigt
med de amerikanska kontinenterna.
De ﬂesta öar i världshaven har
koloniserats under de senaste
tvåtusen åren.
Människor kan ha använt eld i
bortåt 1,5 miljoner år, men säkra
belägg för systematiskt bruk av elden
för matlagning och därmed för
konsten att göra upp eld är bara
omkring en halv miljon år. Eldens
betydelse för ett liv i kalla klimat‐
zoner går knappast att överskatta,
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men då inte bara som värmekälla
utan också som ljuskälla i nordligt
vintermörker. Men minst lika viktigt
var att man med eldens hjälp kunde
bryta ner svårsmält föda i en värld
där färsk växtföda inte gick att
uppbringa under delar av året.
Tillsammans med synålen (se nedan)
blev elden avgörande för människans
möjlighet att permanent erövra kalla
klimatzoner.
Ungefär så kan i korthet den biolo‐
giska arvslinje tecknas som ligger till
grund för hur människosläktet
fungerar i dag.

Synålen gjorde det
möjligt för människan
att överleva i ett
kallare klimat genom
att man kunde
tillverka kläder och
tält. De första nålarna
var gjorda av ben.
Källa: Stockholmskällan
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Några kroppsliga drag
Som ett minne av den tid då våra
frukt- och växtätande förfäder levde
som primater i den tropiska urskogen
har vi våra mirakulöst vridbara
händer och axlar, vårt ﬁna ﬁnger‐
grepp och vårt förnämliga ﬂerdimen‐
sionella stereoskopiska färgseende.
Utan denna makalösa anatomiska
utrustning hade vi aldrig kunnat
åstadkomma skymten av kulturell
utveckling. Den som ﬁsförnämt fnyser
åt arvet efter aporna rynkar anings‐
löst på näsan åt allt vad civilisation
heter.
Sedan neandertalarnas hela gen‐
uppsättning blivit kartlagd vet vi att
de var ljushyade, ljushåriga och
blåögda som en följd av att de, eller
redan deras förfäder i Europa,
genomgått en evolutionär anpassning
med funktionen att i en solfattig miljö
säkra tillförseln av livsnödvändigt
D‑vitamin. När sedan klimatet för
omkring 125 000 år sedan blev betyd‐
ligt kallare tillkom genom evolutionär
anpassning deras speciella neandertal‐
drag med en kort, kompakt och

muskulös kropp med extra kapacitet
att behålla kroppsvärme.
Kontrasten är stor till när den
moderna människan för omkring
45 000 år sedan etablerade sig i det
kalla Europa till synes utan att
genomgå någon motsvarande anato‐
misk klimatanpassning. Däremot
förlorade man på samma sätt som
neandertalaren sin ursprungligen
mörka tropiska hudfärg och ﬁck
ljusare hy, hår och i många fall blå
ögon. Neandertalarens anatomiska
klimatanpassning kan tolkas som att
de trots en rekordstor hjärna, ett
utvecklat språk, kontroll över elden
och en god stenteknologi inte hade
kreativitet nog för att tillverka en
motsvarighet till den moderna
människans ﬁna synålar av ben som
krävdes för att tillverka de varma
heltäckande kläder, tält och andra
produkter av skinn som underlättar
tillvaron i ett halvarktiskt klimat.
Bortsett från hudfärgen anpassade
sig alltså den moderna människan till
kalla klimatzoner uteslutande med
kulturella medel. I allt väsentligt är
den moderna människan fortfarande
en tropisk varelse med ett eﬀektivt
system för att göra sig av med kropps‐
värme och en lika dålig förmåga att
behålla den. Det kan man bli påmind
om när man en het sommardag sitter
naken i skuggan och plötsligt börjar
huttra när temperaturen går ner
under 27 grader.
Allt detta är enkla konkreta
exempel på vårt biologiska arv som är
lätta att ta till sig. Men att detta arv
kommer till lika starkt uttryck på
mänskligt beteende är inte lika lätt
att se och kanske inte heller att
acceptera.

Självbevarelsedrift
Instinkten att värna om det egna livet
och egna behov genom att inför faror
och hot akta sig, ﬂy och försvara sig

eller att korpa åt sig föda, är en av
evolutionens mest grundläggande
krafter. Eftersom individer utan eller
med svag självbevarelsedrift har haft
små chanser att föra sina gener
vidare, är det inte förvånande att det
inte ﬁnns något högre djurliv utan
stark självbevarelsedrift. Denna
instinkt förutsätter i sin tur en stark
självfokusering, kärnan i det inre med‐
vetandet, själva egot hos människan
och en del andra högre djur.
Teoretiskt skulle självbevarelse‐
driften ha kunnat leda till att djur‐
världen var totalt reglerad av egoism.
Det var också vad William Hamiltons
tes om ”inclusive ﬁtness” år 1963 gick
ut på, om än från andra teoretiska
utgångspunkter. Efterhand kom
denna tanke om så kallad släktskaps‐
selektion att dogmatiseras genom
Richard Dawkins tes om ”den
själviska genen” enligt vilken oegen‐

nytta mellan obesläktade varelser
inte kan uppkomma evolutionärt och
det trots att äkta altruism bevisligen
existerar. Nu har dock denna teore‐
tiska konstruktion äntligen släppt sitt
förlamande grepp om biologisk teori
och är på väg att diskret förpassas till
vetenskapshistoriens skräpkammare.
Självbevarelsedriftens koncentra‐
tion på den egna varelsen balanseras
dock av ﬂera andra evolutionära
mekanismer som tillåter obesläktade
individer av högre djur och männi‐
skor att leva permanent tillsammans,
djur i ﬂock och människor i samhällen.

Prägling mot inavel ger elementär
socialitet
Redan 1891 beskrev socialantropo‐
logen Edward Westermarck den
ömsesidiga prägling som uppstår
mellan barn som lever tillsammans
och mellan barn och vuxna som lever

Miljoner år av gruppliv
har utvecklat ett
ointresse för sexuella
relationer mellan
gruppens medlemmar.
Därmed minskas
risken för degenererande inavel.
Källa: Pixabay
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nära varandra under barnens uppväxt,
alltså normalt relationerna föräldrar,
barn och syskon. Sådan prägling har
två eﬀekter. En är det ömsesidiga
instinktiva ointresse för sex som får
människor och högre djur att vid
könsmognaden söka äktenskaps- och
sexualpartner utanför den trängre
familjen, själva kärnan i undvikandet
av inavel, i mänskliga samhällen
formaliserat till ett kulturellt incest‐
förbud. Åtminstone hos högre djur
och människor sker sådan prägling
främst på den så kallade fenotypen,
individens helhet med utseende,
beteende, dofter, rörelsemönster och
allt.
Ett av de bäst kända exemplen på
denna instinkts kraft är Joseph
Shephers undersökning av ett par
tusen barn som vuxit upp nära
tillsammans på israeliska kibbutzer.
Inga av dessa ungdomar kom att
inleda sexuella relationer eller bilda
par. Kontrasten är stor till vad som
brukar ske när tusentals unga kvinnor
och män från olika håll kommer
samman, exempelvis till ett univer‐
sitet, då parbildning och sexuella
relationer genast inleds på löpande
band. Slutsatsen blev att ett liv nära
tillsammans under ﬂera år före
puberteten, särskilt under de första
sex levnadsåren, ger en stark prägling
för ömsesidigt sexuellt ointresse.
Fenomenet är också välkänt när det
gäller avel av tamdjur och vilda djur i
zoologiska trädgårdar lika väl som
bland vilda djur i naturen.
Hos de ﬂesta däggdjur är det
vanligen de unga hannarna som
”ﬂyttar hemifrån” när de blir köns‐
mogna. Dock inte hos vår närmaste
släkting schimpansen där det är de
unga honorna som lämnar ﬂocken när
de blir könsmogna. Trots att både
honor och hannar tycker om sex i fria
former och de aldrig har hört talas om
skadliga inavelseﬀekter, har mödrar
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och kvarvarande söner inte sex med
varandra. De hålls isär som av en
osynlig kraft. Det är samma kraft som
får den unga honan att känna lik‐
giltighet eller obehag inför sex med
hannar hon vuxit upp med, prägling
genom nära uppväxt. Eftersom det
ibland kan dröja innan honan masar
sig iväg, åtföljs för säkerhets skull
könsmognaden av en inledande
period av sterilitet.
Schimpanser ammar sina ungar i
tre–fyra år, och ungarna har mycket
nära relationer till sina mödrar ända
till puberteten. Unga hannar växer
därmed upp mycket närmare sina
mödrar än unga honor gör med sina
fäder som dels är okända, dels ofta
håller sig på lite avstånd. På så sätt
blir prägling genom nära uppväxt
också stark mellan unga honor och
deras bröder och manliga lekkamra‐
ter, liksom mycket stark mellan
mödrar och söner.
Mot bakgrund av detta evolutionära
system hos våra närmaste släktingar är
det inte överraskande att kvinnligt
utgifte i äldre tid dominerat bland
människor. Amningstider på två–fyra
år i äldre lågtekniska samhällen har
generellt sett gett en starkare anti‐
sexuell prägling mellan pojkar och
mödrar än mellan ﬂickor och fäder
vanligtvis också i monogama äktenskap.
Manligt månggifte hör mest hemma i
historiska högkulturer och där bara
under mycket speciella förhållanden
och har av naturliga skäl bara omfattat
en liten del av befolkningen.
Eftersom kusiner i äldre tid ofta
växte upp ganska nära varandra har
prägling genom nära uppväxt eller
Westermarckeﬀekten ofta naturligt
inlemmat kusingifte i normen för det
universella kulturella incestförbudet.
Den förklarar också varför en faders
relation till barn fungerar bra även
när han inte vet att han inte är
biologisk fader.

Prägling genom nära uppväxt reglerar
således utan att vi tänker på det
mänskligt liv och samhällsstruktur på
ett fundamentalt sätt. Som evolutio‐
nens främsta instrument mot inavel
har det samtidigt en förutsättning för
all evolution av högre liv. Systematisk
inavel leder nämligen mycket snart
till genetisk enhetlighet med försäm‐
rad livskraft och reproduktion som
följd. Vad än Freud försökte inbilla oss
har våra förfäder i det förgångna
aldrig ägnat sig åt incest och inga
andra högre djur heller.

Prägling genom nära uppväxt och
positiv socialitet
En annan viktig eﬀekt av prägling
genom nära uppväxt är en känsla av
positiv psykologisk samhörighet. Det
är den evolutionära bakgrunden till
långsiktig familjesammanhållning,
inklusive nepotism, olika slag av
gynnande av släkt. Av naturliga skäl
sker sådan prägling mest på individer
som är genetiskt nära släkt, men den
har precis samma eﬀekt även om man
inte är det.
Små barn och djurungar kan
präglas på vilken individ som helst
oavsett släktskap, i viss mån också
oavsett art. Det senare har inte varit
utan betydelse för människans
förhållande till sina tamdjur.
Westermarckeﬀekten förklarar också
varför adoption normalt fungerar bra
bland både människor och djur, ju
yngre barn och ungar desto tydligare.

Flockliv och komplex socialitet
Genom hela utvecklingen ända från
apstadiet har våra förfäder levt som
utpräglade ﬂockvarelser. Den moderna
människan avviker inte från mönstret.
Anlag för ﬂockliv är basen för obe‐
släktade människors förmåga att leva
tillsammans i både äktenskap och
grupp och därmed för hela det
moderna samhället.

Hos däggdjur tycks 500 individer
fungera som en ungefärlig minsta
populationsstorlek för att skadlig
inavel på lång sikt ska kunna und‐
vikas. Det är också den ungefärliga
genomsnittliga gruppstorleken bland
sentida rörliga samlare och jägare,
motsvarande den krets inom vilken
man utbyter gener genom äktenskap,
delar dialekt, kulturella särdrag,
sociala värderingar och identitet. I
mer ursprungliga orörda biotoper har
sådana grupper överlappat varandra i
långa kedjor. Den vardagliga sociala
enheten har däremot vanligen bara
bestått av omkring tjugo till fyrtio
individer fördelade på ett antal mono‐
gama familjer. Eftersom alla kända
sentida rörliga jägare och samlare
fungerat på liknande sätt är det högst
troligt att denna ordning dominerat
under den moderna människans hela
utvecklingsgång.
Den stora vitsen med ﬂockliv är
skyddet mot yttre faror. Men detta
fungerar bara när social ordning
råder, uppmärksamheten måste i
första hand vara riktad utåt och
förutsätter också en viss ledning.
Därför har ﬂockliv bland högre djur
en stabiliserande rangordning där alla
vet sin plats i systemet, något som i

När samhällena blev
större och mer
komplexa räckte inte
de nedärvda
moralbuden till för att
reglera flocklivet. De
bud Moses fick på
stentavlorna betonade
de sociala koderna
ytterligare. Foto: Eva
Thelander
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sin tur förutsätter att alla har poten‐
tial för att både underordna sig och
dominera. Genom att individer föds,
växer till, åldras, dör, ﬂyttar in och
ﬂyttar ut är gruppens struktur aldrig
statisk utan ger utrymme för skifte av
sociala roller. Varje rangsystem har
alltså en viss inre dynamik. Rimlig
social stabilitet i ﬂocken uppnås
genom att alla också har en viss
nedärvd förmåga att i rimlig mån ge
avkall på egna intressen så att
individuell egoism kan hållas på en
för hela gruppen fungerande nivå. På
så sätt har under evolutionen gång
elementära anlag för tolerans,
solidaritet, empati, äkta altruism och
känsla för identitet med ett kollektiv,
ja allt det som vi brukar lägga i
begreppet mänsklig moral, steg för
steg selekterats fram. Man kan tala
om en ﬂocklivets medfödda etik. Det
ﬁnns goda skäl att räkna med att
nivån för människans nuvarande
anlag för tolerans, solidaritet och
empati med obesläktade individer
uppnåddes senast med den moderna
hjärnans uppkomst för omkring
250 000 år sedan.
Bakgrunden till det faktum att
människor överallt på jorden oavsett
kultur, religion och samhällskomplexi‐
tet tycks ha i huvudsak samma grund‐
läggande moraluppfattning är alltså
att den är evolutionärt grundad. När
Moses på sin tid propagerade för vissa
moralbud, var det alltså inte för att de
var nya utan för att samhället redan
då hade blivit så komplext att
ﬂocklivets nedärvda kod för etiskt
beteende börjat få svårt att hänga
med i svängarna.
Miljontals år av ﬂockliv har alltså
gett människor en instinktiv drift och
kapacitet att leva permanent tillsam‐
mans med andra som man inte är
släkt med. Det är det som möjliggör
de permanenta relationer mellan
obesläktade individer som är grunden
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för både det mänskliga äktenskapet
och för all mänsklig social struktur
överhuvudtaget. Flockinstinkten ger
alltså betydligt större socialt svängrum
än enbart prägling genom nära
uppväxt.
Låt oss också besinna att vi aldrig
hade kunnat tämja våra tamdjur om
vi inte själva hade varit ﬂockdjur. Det
är nämligen bara ﬂockvarelser som
kan konsten att socialt dominera
andra varelser, samtidigt som det bara
är ﬂockdjur som har förmågan att
underkasta sig andra. Utan vårt
biologiska arv som ﬂockdjur hade vi
aldrig kunnat domesticera hundar,
kor, får, getter, svin, hästar, kameler,
lamor, höns och andra djur som är
basen för hela vår civilisation.
Tamkatten är ett undantag som
bekräftar regeln, men så är den inte
mer tam än den själv behagar.
Vi har alla skäl att vara tacksamma
över att det inte funnits något ﬂock‐
djur, mer begåvat än vi själva, som
passat på att domesticera människan.
Hon är nämligen det perfekta tam‐
djuret: lättavlat, arbetsamt, intelligent,
lättdresserat och välsmakande.
Mycket riktigt är människan enda art
i den högre djurvärlden som förslavat
sig själv. Som bekant har i äldre
historisk tid miljontals människor
framsläpat sina liv som slavar under
andra människor. Det leder oss vidare
till frågan om några av ﬂockinstinkt‐
ens mindre lustiga sidor.

Flocklivets avigsidor
Självbevarelsedriftens egenfokusering
och det behov av individuell hävdelse
som ﬂocklivets rangsystem förutsätter
sätter sin prägel på allt mänskligt
socialt liv. Till detta hör också ett till
synes outsläckligt behov av bekräf‐
telse, att vara sedd och uppmärksam‐
mad. Lägger vi till att de ﬂesta
ﬂockdjurs goda anlag för förställning
hos människan utvecklats till mäster‐

skap genom ett nyansrikt språk,
fullständigas bilden av en extrem
social komplexitet på alla plan av
mänskligt socialt liv.
En sidoeﬀekt av ﬂockdjurets
socialitet är det medfödda behovet av
sällskap som yttrar sig i att de ﬂesta
människor har svårt att fördra
långvarig ensamhet. Kanske är det
först med nutidens enorma befolk‐
ningsrörlighet och familjesplittring
som detta blivit ett stort, för att inte
säga globalt socialt problem. Det är
samma arv som gör isoleringscell till
ett så hårt straﬀ och som tidigare ﬁck
eremitliv att framstå som högsta
formen av andlig självspäkning.
Ett annat problem förknippat med
ﬂocklivsarvet är den instinktiva
misstänksamheten mot främlingar av
den egna arten, alltså människor från
andra grupper. Det är något som
utmärker alla kända mänskliga
samhällen och är den yttersta
grunden till nutida främlingsﬁent‐
lighet. Men samtidigt ger djurvärlden

exempel på hur sådana problem kan
övervinnas. Både när det gäller
misstänksamhet mot främlingar och
ömsesidig aggression ﬁnns åtskilligt
att lära från djurvärlden ifråga om
konﬂiktlösning.
Till den mörka sidan av primatarvet
hör också tendensen att tillgripa våld
eller hot om våld som medel för
hävdelse. Vad har då individen för
instrument för hävdelse i ﬂocklivets
konkurrensspel? Hos primater rör det
sig i huvudsak om tre medel: våld
eller hot om våld, manipulation
respektive samverkan med andra. I
människans fall tillkommer den extra
dimension som vårt komplexa språk
innebär. Härvidlag skiljer sig det
moderna samhället endast marginellt
från schimpanssamhället.
Primathannar har en genomsnittligt
starkare benägenhet än honor att
hävda sig genom våld. Detta mönster
går igen i alla mänskliga samhällen
oavsett kulturell nivå. Men vår kusin
bonobon, dvärgschimpansen, visar att

Vår avlägsna släkting
bonobon visar att ett
flockliv utan aggression
är möjligt. Hos dem
styr mödrarna det
sociala livet. Källa:
Pixabay
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det är möjligt att motverka sådana
beteenden, precis som vi sedan länge
försöker göra genom lagstiftning.
Trots att hannar är starkare och mer
aggressiva lyckas honorna genom
inbördes samverkan hålla stökiga
hannar på mattan och dominera den
sociala scenen så fullständigt att
hannarna får sin sociala position
genom sina mödrar. Resultatet är en
betydligt mer fridfull och harmonisk
social atmosfär än hos den vanliga
schimpansen.
Att många ﬂockdjur i likhet med de
ﬂesta mänskliga samhällen i äldre tid
har hannar som ledare beror knappast
på att honor har mindre förmåga att
leda och bestämma. Den främsta
anledningen är att hannar och män
genomsnittligt är större, starkare och
mer benägna för aggression och hot
om våld, kanske också i förening med
ett genomsnittligt något större
hävdelsebehov.
Välbeväpnade djur har ofta ned‐
ärvda hämningar mot att döda en
artfrände som visar sin underkastelse,
hämningar som utlöses av den nära
fysiska kontakten. Det kan också ha
gällt urmänniskans förfäder. Men så
fort man började använda avstånds‐
vapen som kaststenar, spjut och
pilbåge uppstod en fysisk distans som
hindrade sådan hämning att utlösas.
Riktigt allvarliga konsekvenser kom
dock först med bondesamhällets fasta
bosättning för drygt 10 000 år sedan,
med snabb populationsökning och
tillhörande behov av kontroll av mark
som satte krig i system och ledde till
konstruktion av vapen enbart avsedda
för människobruk. I dag har allt
drivits till sin spets genom att krig‐
föring sker på en fysisk distans som
förvandlat medvarelser av kött och
blod till abstrakta stridsmål.
I förening med den primatliga
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misstänksamheten mot främlingar av
den egna arten löper en tendens till
aggression och våld, förstärkt av
kulturella faktorer och föreställningar,
som ett blodigt stråk genom männi‐
skans tiotusen år av bofast historia.
Men en medfödd potential för
aggression betyder inte att människan
är krigisk av naturen. Problemet är att
de mekanismer för socialt liv som
evolutionen utrustat oss med så lätt
spårar ur under trycket av de
evolutionärt sett onaturliga förhål‐
landen mänskligheten sedan länge
lever under. Att vår bofasta historia är
en enda lång katalog över våld mellan
samhällen och grupper av människor
kan ses som ett uttryck för en
permanent konﬂikt mellan nedärvda
sociala mekanismer och en allt mer
komplex samhällsstruktur. Sedan
länge har vi fullt sjå med att försöka
upprätthålla rimlig balans mellan ett
evolutionärt grundat beteendearv och
en oöverskådlig kulturell dynamik.

Religion
I samma ﬂockperspektiv kan man se
uppkomsten av de högre religioner
som hör till civilisationssamhället. Så
länge våra förfäder under hundra‐
tusentals år levde som rörliga samlare
och jägare nöjde man sig med
föreställningar om ett högsta väsende
som skapat världen och allt levande.
Ofta har man tänkt sig naturen som
besjälad och kanske haft olika
schamanistiska föreställningar. Men
det har aldrig varit frågan om en
institutionaliserad religion med gudar
som styr och ställer över människor
och som man tillbett och oﬀrat till,
och något prästerskap i egentlig
mening har inte funnits. Livssynen var
i första hand naturﬁlosoﬁsk där man i
stället för föreställningar om ett
konkret liv efter detta tänkte sig att

efter döden förenas med naturens
stora kretslopp.
Föreställningar om ett dödsrike hör
av allt att döma hemma med den
allmänna otrygghet som blev följden
av bofasthet, odling och tamdjurs‐
hållning med dithörande starka
beroende av väder och klimat och nya
hot i form av svält, sjukdomar och
krigisk ofärd. Det är här ﬂocklivsarvet
kommer in i bilden. Flockmänniskans
förmåga att anpassa sig, att under‐
ordna sig en överhet och att söka
trygghet hos en ledare framstår som
den yttersta grunden till människans
benägenhet att ty sig till gudomliga
makter och deras världsliga före‐
trädare. Inget tyder på att människan

är religiös av naturen, men i egenskap
av ﬂockvarelse har hon naturliga
förutsättningar för religiöst tänkande.

Avslutning
Hela det moderna samhället skulle
rasa samman som ett korthus om inte
den moderna människans beteende
hade styrts av ett antal genetiskt
djupt förankrade instinkter som ett
arv från våra apförfäder och deras
förfäder. Eller rättare sagt, utan ett
sådant starkt socialt arv hade någon
mänsklighet aldrig kommit till stånd.
Det klokaste vi kan göra är därför att
försöka lära känna det så att vi kan
kontrollera det och få ut det bästa av
det.
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Från apa till människa – Homo sapiens rötter
Mattias Jokobsson (referat av Lennart Prage)
Mattias Jakobsson är
professor i genetik på
institutionen för
organismbiologi vid
Uppsala universitet.

Mattias Jakobsson tog i sin föreläsning upp människans utveckling under
de senaste 200 000–300 000 åren, den period då vi utvecklades från en
apliknande protomänniska till dagens moderna människa.

De moderna genetiska verktyg som
forskarna tagit fram har gett oss
möjlighet att med hygglig visshet
beskriva människans evolution.

Människans närmaste släktingar
Vilken djurart är vår närmaste
släkting i dag? Den frågan har
diskuterats alltsedan man började
acceptera att människan är nära släkt
med de stora aporna, det vill säga
schimpanser, gorillor och orangu‐
tanger. Man har prövat olika sätt att
mäta släktskapets grad, bland annat
genom att räkna antalet kromosomer
och mäta hjärnvolym. Människan har
46 kromosomer, schimpansen och
gorillan båda 48 kromosomer. Men
sabelantilopen har också 46 kromoso‐
mer och potatisen 48, så den metoden
fungerar uppenbarligen inte. Inte
heller hjärnvolymen är till hjälp för
att besvara släktskapsfrågan.
Först med hjälp av dagens gen‐
teknik för DNA-sekvensering får man
svaret. Om man tittar på hur stor del
av de närmast besläktade apornas
DNA-sekvenser som är identiska med
människans ﬁnner man att det för
schimpansen handlar om 70 procent
medan det bara är 15 procent för
gorillan. Liknande genetiska jämförel‐
ser leder till samma slutsats – vår
närmsta levande släkting är schim‐
pansen, och vi får gå 7–9 miljoner år
tillbaka i tiden för att hitta en
gemensam anfader till människan,
schimpansen och gorillan.
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Människans evolutionshistoria och
genetiska variationer
Genom att studera de genetiska varia‐
tionsmönstren hos dagens människa
kan man få kunskap om vår evolu‐
tionshistoria och identiﬁera nyckel‐
händelser som påverkat den. Man
kan till exempel undersöka om en
viss genetisk variant förekommer i
alla delar av världen eller om den är
begränsad till vissa regioner. Man kan
också ställa frågan om det ﬁnns
genvarianter som särskiljer individer i
en grupp från individer i andra
grupper samt få en uppfattning om
individerna i en viss grupp är mer
lika varandra än individerna i andra
grupper. Med de storskaliga genetiska
data som ﬁnns i dag från människor
från hela världen vet vi nu att det inte
ﬁnns några genetiska varianter som
särskiljer en grupp människor. Vad vi
också ser är att det ﬁnns frekvens‐
skillnader för många varianter, vilket
leder till kontinuerlig genetisk
variation över världen.
Evolutionen sker i ett ständigt
samspel mellan miljö och genetiskt
arv, vilket kommer till uttryck i den
så kallade fenotypiska variationen (se
faktaruta). Sålunda är till exempel
ljus hudfärg en anpassning (över
många hundra generationer) till
säsongsbundna låga ljusnivåer.
Fenotypen kan uttryckas av ett fåtal
gener; detta gäller bland annat vår
ögonfärg. Den kan också vara mer
komplex och bero på många gener,

vilket gäller till exempel kropps‐
storleken.
Möjligheten att bestämma DNAsekvenser har gett forskarna verktyg
att få ett mått på släktskapet mellan
olika individer och grupper. För dessa
studier har man utnyttjat det DNA
som ﬁnns i mitokondrierna (se fakta‐
ruta). Mitokondrie-DNA består av
”bara” 16 000 baspar och har därför
en hanterlig omfattning för jämförel‐
ser mellan olika individer, men den
mängden data ger begränsat med
information om relationer mellan
individer och grupper. Genom att i
stället inrikta sig på hela genomet
som innehåller cirka 3 miljarder
baspar och varianter som har en
förändring i enbart ett av dessa
baspar, så kallade SNP-varianter
(Single Nucleotide Polymorphism),
har man funnit att mer än 80 procent
av alla de SNP-varianter man under‐
sökt förekommer över hela världen,
medan mindre än en procent är
speciﬁk för en viss region. Vidare har
man kommit fram till att individerna i
en region är en aning mer genetiskt
lika varandra än de är lika individer i
andra regioner.
Geograﬁska barriärer medför att
individerna på ena sidan barriären
visar större likhet med varandra än
med dem på andra sidan barriären.
Sahara och Himalaya är sådana
barriärer. I en undersökning av 1 300
människor från hela Europa där man
studerat ett stort antal genetiska
markörer har man sett att den
genetiska variationen har samband
med geograﬁn. Man kan också dra
slutsatsen från DNA-studierna att
människan i historisk tid tenderar att
få barn med individer som har funnits
geograﬁskt nära. Nu vet man också
att det kan gå så snabbt som 40
generationer (cirka 1 000 år) att
etablera distinkta genetiska
variationsmönster.

De första människoliknande
varelserna
Det har varit svårt att från de allra
äldsta fragmentariska fossilen få fram
människans ursprung. Man har med
hjälp av delar av kranier kunnat göra
sig en uppfattning om hjärnvolymen,
men den är inte till någon större hjälp
i sammanhanget. Så har till exempel
vår närmaste släkting schimpansen
en volym på 200–415 cm3, medan
gorillan har 400–565 cm3.
Med hjälp av fossil har man fått en
bild av den moderna människans
ursprung. De tidigast kända
anatomiskt moderna människorna
kommer från Sydafrika, Marocko och
Östafrika där de dyker upp för cirka
160 000 år sedan. För 90 000 år sedan
återﬁnns de i Mellanöstern, och i
Europa för 40 000 år sedan i form av
Cro Magnon-människan som hade en
hjärnvolym på cirka 1 400 cm3,
samma som vi har i dag.

Neandertalaren och den moderna
människan
Man har tidigare haft en närmast
mytisk bild av neandertalaren som ett
mellanting mellan best och människa.
Nu vet man att neandertalaren levde
för 28 000–240 000 år sedan och
förekom i Europa, Mellanöstern och
Västra Afrika. Man har funnit fossil av
ﬂer än 500 individer och vet att
neandertalaren hade en robust kropps‐
form och var kraftigare än dagens
människa och med större hjärnvolym.
Neandertalarna levde i små
grupper och var topprovdjur, högst i
näringskedjan, med en diet som
liknar vargens. De hade en relativt
avancerad verktygsframställning och
levde ett hårt liv där det var nödvän‐
digt att hjälpa varandra. Man vet
också att de begravde sina döda, ett
tecken på mänsklig kultur.
Neandertalaren och den moderna
människan levde sida vid sida under

Fenotyp
Med fenotyp menas
de observerbara
egenskaperna hos en
organism, till exempel
en blommas färg eller
ett djurs beteende.
Fenotypen bestäms
av en individs
genetiska uppsättning
och miljöfaktorer.

Mitokondrier
Mitokondrier finns i
alla celler. De är som
små kraftverk där
energi frigörs genom
förbränning av energirika näringsämnen
med hjälp av syre.
Energin används för
all verksamhet i
cellen. De innehåller
också en liten bit
DNA.
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tusentals år i Mellanöstern och på
den Iberiska halvön. ”The Velho boy”
är ett fossil från Portugal som
uppvisar egenskaper från såväl
neandertalaren som Homo sapiens.
Man har också genetiska resultat som
ger belägg för att den moderna
människan har fått avkomma med
neandertalarna. Några av våra gener
har exceptionellt gamla delar som
tyder på en sådan hybridisering.
Det ﬁnns två teorier om hur Homo
sapiens så småningom kom att bli den
enda människoarten och att neander‐
talarna ”försvann”: ersättningsteorin
och den regionala utvecklingsteorin.
Enligt ersättningsteorin vandrade den
moderna människan ut från Afrika för
ungefär 70 000 år sedan och trängde
undan neandertalarna samt spred sig
gradvis över hela världen. Enligt den
regionala utvecklingsteorin har det

Det var tacksamt att
karikera Charles
Darwin som den
felande länken mellan
apa och människa.
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skett en regional utveckling där den
moderna människan har utvecklats
genom hybridisering med de tidiga
människoformer som fanns i de olika
regionerna. I Mellanöstern stötte de
första utvandrande moderna män‐
niskorna på neandertalarna och ﬁck
barn med dem. Man vet nu att alla
icke-afrikaner vars DNA-sekvenser
undersökts har 1–2,5 procent gener
som härrör från neandertalarna.
En svensk forskare verksam i
Leipzig, Svante Pääbo, har ägnat sig
åt att studera neandertalmänniskan
och en östlig variant av denna, den så
kallade denisovamänniskan, som man
funnit benrester av i Ryssland. Det
ﬁnns också indikationer på att
denisovamänniskan för 50 000 år
sedan koloniserade Oceanien. Hos
många människor i Tibet ﬁnns en
genvariant som är anpassad till ett liv
på hög höjd. Den kommer från
denisovamänniskan, vilket tyder på
att moderna människor och
denisovamänniskor träﬀades och ﬁck
barn även i Eurasien.
Om de arkaiska föregångarna till
den moderna människan, neandertaloch denisovamänniskan, hade levt i
dag hade de tveklöst räknats som
människor, som en del av mänsklig‐
heten, sa Mattias Jakobsson. Han
avslutade med slutsatsen att
människans utvecklingshistoria
troligen är mycket mer komplex än
vad vi trodde för bara 5–10 år sedan.

Människans kognitiva och språkliga evolution
Peter Gärdenfors
Människans tänkande skiljer sig från de andra djurens framför allt genom
att hon har en rikare inre värld. Hon kan föreställa sig att hon kommer att
vara annorlunda i framtiden och planera därefter. Hon kan också sätta sig
in i andras inre världar – vad de känner, vill och tänker. Dessa förmågor är
nödvändiga kognitiva förutsättningar för att språk, samhällen och kulturer
ska kunna uppstå.
Djur kan skaﬀa sig kunskap om
världen genom trial-and-error – de
provar och ser vad som händer. En
nackdel med denna inlärningsform är
att den är tidskrävande – djuret måste
oftast prova många olika beteenden
innan det hittar ett som lyckas. Trialand-error är dessutom ofta direkt
farligt för djuret.

En rikare inre värld
Om ett djur däremot kan representera
världen i en inre värld, så kan det
föreställa sig konsekvenserna av olika
handlingar. Djuret kan på detta sätt
simulera konsekvenserna av olika
beteenden. Den inre världen är en
framspegel. I den kan man upptäcka
de riskfyllda handlingsalternativen
redan innan de utförs i verkligheten.
Den evolutionära poängen med
simuleringar i en sådan inre värld är
att de kan befria djuret från det
farofyllda trial-and-error-beteendet –
det kan göra sina tester i den inre
världen i stället. Med ﬁlosofen
Poppers ord kan man säga att den
inre världen tillåter våra hypoteser att
dö i vårt ställe.
Efter en sådan tankesimulering kan
man välja den väg som verkar mest
lovande och utföra handlingen i den
yttre världen. Om man exempelvis i
tanken går igenom de ärenden man
ska göra på stan och planerar en

eﬀektiv ordning, så kan man vinna
mycket jämfört med att slumpartat gå
från det ena stället till det andra. Den
inre världen gör det möjligt att gå
igenom en tänkt framtid innan den
verkliga faller över en. I den mån en
individ lyckas förutse konsekvenserna
av sina val, får individen bättre
möjligheter att styra framtiden. Min
tes är att den viktigaste skillnaden
mellan människans sätt att tänka och
djurens kan härledas från hur våra
inre världar fungerar. Därmed vill jag
inte påstå att det inte ﬁnns andra
kognitiva skillnader. Jag ska emeller‐
tid argumentera för att den framför‐
hållning och den inlevelseförmåga
som våra inre världar gör möjliga har
varit centrala i människans evolution.
Om de konsekvenser som spelas
upp i den inre världen stämmer
tillräckligt väl överens med vad som
skulle hända i verkligheten, så
kommer individen att öka sitt
överlevnadsvärde. Men en apa som
hallucinerar en gren där det inte ﬁnns
någon är snart en död apa. Så i det
långa loppet sållas individer med en
missanpassad inre värld bort av det
naturliga urvalet.

Peter Gärdenfors är
professor i
kognitionsvetenskap
vid Lunds universitet.
Hans artikel bygger
på material från hans
böcker ”Hur Homo
blev sapiens” (2000)
och ”Den
meningssökande
människan” (2006).

Planering för framtida behov
Det ﬁnns ﬂera exempel på beteende
hos däggdjur och fåglar, framför allt
bland människoaporna, som man
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måste tolka som avsiktlig planering.
Råttor är exempelvis bra på att lära
sig hitta i labyrinter. Psykologen
Tolman upptäckte redan på 1930talet att om man ändrade en labyrint
så att råttan kunde ta en genväg fram
till målet, så gjorde den detta
omedelbart utan att behöva någon
inlärning. Tolman tolkar beteendet
som att råttorna har skaﬀat sig en
inre karta över labyrinten som de kan
utnyttja för att direkt hitta den
närmaste vägen. En sådan karta är ett
paradexempel på en inre värld där
råttan kan simulera olika sekvenser
av handlingar. Och planeringen är så
eﬀektiv att råttan nästan alltid lyckas
ta den kortaste vägen fram till målet.
Man har länge trott att planering
bland djur enbart omfattar planering
för aktuella behov. Djur ägnar sig
också oftast åt planering för att de är
hungriga eller törstiga, trötta eller
skrämda. Deras motivation kommer
från det tillstånd kroppen beﬁnner sig
i för närvarande. Men, som vi ska se,
visar nya experiment att några djur‐
arter har en begränsad förmåga till
framförhållning.
Men trots dessa nya resultat står
det klart att människan i betydligt
större omfattning planerar för fram‐
tida behov. Vi förutser att vi kommer
att bli hungriga i morgon och
gömmer undan en del av födan; vi
inser att det blir kallt och blåsigt till
vintern och bygger oss ett skydd i god
tid. Vi sår och vi skördar. Denna form
av framförhållning kallas prospektiv
planering. Framtiden visar sig för
människans inre syn som ett öppet
fält av möjligheter och vi kan därför, i
mycket högre grad än andra djur,
långt i förväg välja vilken riktning vi
vill gå. Än så länge tycks människor
vara ensamma om att medvetet
planera för framtida samarbete.
Mycket av vad djuren gör verkar
dock vara planering för framtiden:
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fåglar som bygger bon, ekorrar som
samlar mat för vintern och så vidare.
Men dessa beteenden är instinktiva.
Ganska enkla experiment visar att
djuren inte har någon föreställning
om framtiden – de följer bara sina
drifter. Ekorren som samlar föda för
vintern planerar inte eftersom den
inte har någon föreställning om
vintern i sin inre värld, än mindre har
den en föreställning om dess framtida
behov. Detta visar sig bland annat
genom att ekorrens samlande är
stereotypt och inte anpassar sig till
varierande omständigheter.
Den spanske ﬁlosofen Ortega y
Gasset har formulerat det som att
skillnaden mellan en människa och
en schimpans är att schimpansen
varje morgon vaknar som om ingen
schimpans någonsin existerat före
honom. Människan lever i sina
drömmar och planer – föreställningar
som bär henne bort, men som också
ger henne uthållighet. Vi handlar
efter det som ﬁnns i våra huvuden,
inte bara efter det som omger oss.
Vad är det som gör att det är
svårare att planera för framtida
behov än för de nuvarande? Svaret är
att de båda typerna av planering
bygger på olika nivåer av föreställ‐
ningsförmåga. När man planerar för
att tillfredsställa ett aktuellt behov
bestäms värdet av konsekvenserna i
förhållande till vad man har lust till
just nu. Men det krävs ingen medveten
tanke på behovet. För att planera för
framtida behov måste man däremot
dock kunna föreställa sig och värdera
dessa potentiella behov eftersom man
inte upplever dem nu. Vi kan före‐
ställa oss själva som annorlunda än
nu. Denna föreställning förutsätter att
vi kan reﬂektera över våra egna
känslor och behov och inse att de inte
alltid är desamma. Denna förmåga
till självreﬂektion är särskilt tydligt
utvecklad hos människan.

En del nya experiment visar emeller‐
tid att apor och en del kråkfåglar har
en begränsad förmåga att planera för
framtida behov. I djurparken i Furuvik
har man också noterat att schimpans‐
hannen Santino lugnt och sansat
samlar stenar i en hög på morgonen
för att kunna kasta dem mot besökare
som han blir ilsken på senare under
dagen.

Människan bär med sig sina
verktyg
Skillnaden mellan omedelbar och
prospektiv planering visar sig exempel‐
vis i hur man använder verktyg. Apor
och en del andra djur tillverkar
verktyg, men nästan bara för sina
aktuella behov (Santinos stensamling
är ett undantag). En människa kan
däremot inse att hon kommer att
behöva verktyget i morgon också och
därmed bära det med sig till en ny
boplats. Tecken på att man bär med
sig sina verktyg blir därför ett intressant
test på om man har prospektiv plane‐
ring eller ej. I Kenya och Tanzania har
man funnit cirka 2,5 miljoner år
gamla stenverktyg från den så kallade
oldovanska kulturen (ﬁgur 1).

Arkeologerna har kunnat visa att
många av fynden har transporterats
över ﬂera kilometer. Även råmate‐
rialet till verktygen har ﬂyttats över
långa avstånd, vilket tyder på att
man planerat att tillverka verktyget
senare vid en annan plats. Man har
inte bara transporterat verktyg utan
också byten till samlingsplatser där
man förmodligen delat dem inom
ﬂocken. I kontrast till detta har man
vid studier av schimpansernas
användning av verktyg som mest sett
dem bära sina verktyg ett par hundra
meter.
När de tidiga människorna lärde
sig bära vatten i ämbar, blev deras
frihet att utforska världen mycket
större och de områden de kunde bebo
utvidgades väsentligt. Därför kunde
de spridas över världen. I analogi
med detta blev människans frihet
ytterligare utvidgad när de lärde sig
bära med omgivningen i sina inre
världar. Med hjälp av den prospektiva
planeringen kunde de, i allt större
grad, bebygga framtiden. Människans
framförhållning har med tiden blivit
alltmer omfattande och numera
kånkar vi ständigt runt på framtiden.

Figur 1. I Kenya och
Tanzania har man
funnit cirka 2,5
miljoner år gamla
stenverktyg från den
oldovanska kulturen.
Arkeologerna har
kunnat visa att
många av fynden har
transporterats flera
kilometer.
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Vi bär inte bara vattenﬂaskor utan
också biljetter, almanackor, manu‐
skript, disketter och så vidare.
Människans mer avancerade för‐
måga till framförhållning får också
konsekvenser för vår samarbetsförmåga.
Olika djurarter kan samarbeta på
många sätt. Så till synes enkla djur
som myror och bin bygger komplexa
samhällen med kollektiva insatser.
Men deras samarbete är instinktivt –
de har inga föreställningar om de mål
som arbetet leder fram till. De kan
därför inte heller skapa nya mål att
samarbeta kring. Som jag ska argu‐
mentera för senare har människan
utvecklat språket som ett kraftfullt
verktyg för att kunna få till stånd
samarbete om de framtida målen.

Valet mellan nu och senare – ett
dilemma
Förmågan till framförhållning ger
upphov till ett grundläggande
predikament. Dilemmat är att de
handlingar som krävs för att uppfylla
de framtida behoven ofta står i
konﬂikt med dem som tillfredsställer
de nuvarande lustarna. Om jag inte
vill frysa senare i natt, måste jag ge
mig iväg och leta ved, men just nu är

Figur 2. En förmåga
som är mer utvecklad
hos människan än
hos andra djur är att vi
kan föreställa oss vad
andra tänker på.
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jag varm och trött och har ingen lust
att lämna brasan. Vi måste välja
mellan att handla för nuet eller för
framtiden.
När människan får förmågan att
själv välja sina mål och att planera
och drömma därefter blir hon en
ﬂexiblare varelse, men det är
samtidigt slut med hennes paradi‐
siska oskuld. Hon blir en dubbelnatur
som lever både i en verklig och i en
tänkt värld. Den tänkta världen kan
lätt bli en förförisk tillﬂyktsort som
överglänser den gråa, oftast mödo‐
samma vardagen. Det blir frestande
att låta bli att knyta ihop de båda
världarna – att låta fantasin
galoppera bort utan krav på handling
i den verkliga världen. Den inre
världen blir till en gnagande längtan
och oförmågan att förverkliga den
leder till en ständig frustration.

Inlevelseförmåga
En annan förmåga som är mer ut ‐
vecklad hos människan än hos andra
djur är att vi kan föreställa oss vad
andra tänker på. Ett socialt djur som
agerar måste ta hänsyn till hur andra
individer i gruppen kommer att
reagera. Om man i sin planering kan

utnyttja vad de andra individerna i
gruppen tänker på, kommer man att
bli mer framgångsrik än om man bara
tar hänsyn till deras direkta beteende.
Så länge man inte har ett språk kan
det vara svårt att få reda på deras
tankar. Men om man kan föreställa
sig de andras inre världar och de
känslor som är förknippade med dem,
har man nått en god bit på vägen.
(Figur 2)
Den evidens som ﬁnns tillgänglig
tyder på att apor och andra djur har
en begränsad förmåga att föreställa
sig vad som händer i andras huvuden.
På engelska säger man att de inte har
någon ”theory of mind”. Frasen är
hopplös att översätta, men på svenska
kan vi lika gärna säga ”inlevelse‐
förmåga”. Mycket av debatten kring
djurens förmåga att tänka har gällt
huruvida de har en inlevelseförmåga.
En sådan förutsätter att man har
föreställningar om andra individers
inre världar – vad de tror och vad de
vill.
Men frågan om ett djur eller ett
barn har någon uppfattning om
andras medvetande har inte ett enkelt
ja- eller nejsvar. Tillgången till andras
tankar och känslor kommer gradvis
och det ﬁnns olika komponenter. För
att få en mer precis förståelse av djurs
och barns tankevärldar och känslor
skiljer jag mellan fem nivåer av
mentala föreställningar.
1. En uppfattning om andras känslor
Denna förmåga, som vi kan kalla
medkänsla eller empati, innebär
exempelvis att man kan uppleva att
någon annan har ont. Förmodligen
fungerar den direkta medkänslan
genom att de sinnesintryck som den
andres kroppsliga uttryck ger mig
framkallar motsvarande känsla även
hos mig. Det har spekulerats om att
spegelneuroner utnyttjas för denna
process.

De djurexperiment som gjorts för att
bedöma djurens förmåga till med‐
känsla tycks visa att den ﬁnns hos alla
däggdjur. Ett typiskt experiment är att
man först lär en hungrig råtta i en bur
att trycka på en spak för att få en
belöning i form av en foderpellet. I
nästa fas placerar man en ny bur med
en annan råtta bredvid den första och
kopplar spaken så att när den första
råttan trycker ner den får råttan i
andra buren en elektrisk stöt från
golvet. Den första råttan fortsätter
först att trycka på spaken för att få
belöningen, men det krävs inte mer
än ett fåtal tryckningar innan den
inser att grannen samtidigt får en
obehaglig chock. Den första råttan,
som fortfarande är hungrig, slutar då
att trycka på spaken trots att den går
miste om sin belöning. Medkänslan
med den andra råttans lidande väger
uppenbart tyngre än den egna
vinningen.
2. En uppfattning om andras
önskningar
Detta betyder att man kan förstå att
andra inte behöver tycka om samma
saker som en själv.
Små barn har till en början svårt att
förstå att andra har andra önskningar
än de själva. I ett experiment med
orton månader gamla barn ställde
man fram en tallrik med broccoli och
en med söta kex. Alla barnen föredrog
kexen. En experimentator visade
sedan för olika barn vad hon tyckte
bäst om genom att uppvisa olika
emotionella reaktioner inför de båda
tallrikarna (avsmak eller gillande).
Ibland favoriserade hon broccolin,
ibland kexen. Hon sträcker sedan ut
handen och ber barnet ge henne mat.
Barnet ger henne kex oberoende av
om hon visat att hon gillar det eller
inte. Men gör man om samma experi‐
ment med barn som är arton månader
gamla, så ger de experimentatorn den
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typ av föda hon har visat att hon
tycker om. Till skillnad från de yngre
barnen kan de föreställa sig att hon
har andra önskningar än de själva. De
äldre barnen har markant utökat sin
förståelse av andras inre världar.
3. En uppfattning om andras
uppmärksamhet
Detta betyder att man exempelvis kan
förstå vad någon annan fokuserar
blicken på.
Människor är väldigt skickliga på
att följa andras blickar. Till och med
väldigt små barn kan förstå varåt
andra människor riktar sin uppmärk‐
samhet. I ett experiment ﬁck mammor
sitta mittemot sina spädbarn och rikta
blicken åt olika håll (ibland gjorde
hon detta tillsammans med att vrida
på huvudet, ibland inte) och så följde
man varåt barnen riktade sin blick.
Redan vid sex månaders ålder kan
barnen följa moderns blick om hon
samtidigt vrider på huvudet, och vid
tolv månaders ålder klarar de det
även om hon bara ﬂyttar blicken. Men
så små barn kan bara följa mammans
blick om den faller inom deras eget
synfält. Först när de är arton månader
gamla klarar de av att vrida på sig
själva för att ﬁnna en punkt bakom
sig som mamman tittar på. Den sista
uppgiften är svårare eftersom den
kräver att barnen uppfattar att
rummet fortsätter även utanför deras
synfält – deras inre värld måste gå
utanför den som de ser med ögonen.
Apor, getter och särskilt hundar är
också bra på att förstå varåt andra
tittar. I ett experiment testade man
att sätta en människa mittemot en
schimpans med en genomskinlig
skärm mellan dem. Aporna klarade
galant av att titta på den plats som
experimentatorn riktade blicken mot,
även om den låg bakom schimpansen.
En ännu mer soﬁstikerad form av
uppmärksamhet är att uppnå gemen‐
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sam uppmärksamhet på ett objekt.
Om jag ser att du ser på ett föremål
och du ser att jag ser samma föremål,
så har vi gemensam uppmärksamhet.
Förmågan till gemensam uppmärk‐
samhet är nära förknippad med
utvecklingen av avsiktlig kommuni‐
kation. Detta skapar en ny form av
relation mellan två människor. Andra
djur verkar inte kunna uppnå
gemensam uppmärksamhet, men
människans barn gör det från nio
månaders ålder.
4. En uppfattning om andras
avsikter
Förmågan att urskilja fenomen som är
orsakade av andra varelser (djur eller
människor) är grundläggande för att
kunna uppfatta avsikterna bakom
andra individers beteenden. Dessa
avsikter eller mål är det som ﬁlosofer
kallar intentioner. När vi ser att ett
skeende orsakas av en varelse förut‐
sätter vårt kognitiva system att det
ﬁnns något syfte med handlingen. Hos
människor är en sådan identiﬁkation
av andras avsikter så självklar att vi
inte ens lägger märke till det. Vi har
oerhört lätt för att skapa en föreställ‐
ning om målet med en handling.
Meltzoﬀ gjorde ett originellt
experiment med arton månader
gamla barn för att testa om de kunde
uppfatta andras avsikter. Han lät en
vuxen göra en handling som hade ett
mål. Som en del av experimentet
låtsades den vuxne misslyckas med
att nå målet. Den vuxne hade
exempelvis en ring som hon försökte
hänga på en krok, men fumlade så att
ringen föll ner eller slant då hon
försökte trycka på en knapp med en
pinne. När barnen uppmanades att
göra likadant utförde de oftast den
avsedda handlingen (och lyckades nå
målet). När en separat grupp i
Meltzoﬀs experiment ﬁck se samma
handlingar utförda av en mekanisk

hand, imiterade de märkligt nog inte
handlingen. Detta tyder på att
barnens förståelse av målet baseras på
att de föreställer sig att den vuxne har
en avsikt med sin handling, medan de
inte tillskriver de mekaniska tingen
några intentioner.
På senare tid har man alltmer insett
betydelsen av människobarnens in‐
levelseförmåga för deras språkinlär‐
ning. Den mest avgörande skillnaden
mellan människor och andra djur är
att vi är enormt skickliga på att tolka
avsikten med ett språkligt yttrande.
Apor och andra djur som lär sig
kommunicera verkar inte på samma
sätt leva sig in i talarens tankevärld.
Ett ganska typiskt exempel på detta
är ett experiment som gjordes av
primatforskarna Tomasello, Call och
Gluckman med både två- till treåriga
barn och schimpanser. I försöket
fanns tre olika behållare av vilka en
innehöll en belöning. Man gav barnen
och schimpanserna tre olika typer av
ledtrådar till den behållare som
innehöll belöningen: genom att peka
på den riktiga, genom att placera en
markör ovanpå den, och genom att
hålla upp en kopia av den. Barnen
visste inget om hur man använder
markörer att kommunicera med, men
de kunde ändå använda dessa nya
tecken mycket eﬀektivt för att hitta
belöningen. I motsats till barnen
lyckades ingen apa med detta.
5. En uppfattning om andras
kunskap
Denna förmåga innefattar att man
kan föreställa sig vad andra individer
vet eller tror.
När man testar djurs uppfattning
om vad andra vet utgår man ofta från
principen ”att se är att veta”. Vad man
prövar är om exempelvis en schim‐
pans förstår att den syninformation
som en annan har fått om exempelvis
var mat ﬁnns gömd ger henne

kunskap om var maten ﬁnns. En
intressant serie av experiment har
utförts av Hare med ﬂera. En
dominant och en underordnad
schimpans placerades i varsin bur på
motsatta sidor av ett mellanliggande
rum. Båda aporna kunde se mat som
placerades öppet eller bakom något
skymmande föremål i rummet.
Problemet för den underordnade apan
var att den dominanta skulle ta all
mat den kunde se. Ibland kunde dock
den underordnade se mat från sin
sida som den dominanta apan inte
kunde se från sin. Resultatet av
experimenten var att när aporna
släpptes in i rummet med maten
sprang den underordnade apan
betydligt oftare efter mat som bara
den kunde se jämfört med mat som
de båda kunde se. Tomasello och Call
drar slutsatsen att schimpanserna
”inte bara vet vad andra kan eller inte
kan se just nu, men också vad andra
har sett strax tidigare”.
Ett exempel på att apor har
problem med att förstå vad andra vet
kommer från ett experiment med
makaker som utförts av Cheney och
Seyfarth. Man visade först makak‐
mödrar att antingen ett rovdjur eller
mat gömdes i en angränsande bur.
Sedan släppte man in deras telningar
i buren. Trots att närvaron av rov‐
djuret eller födan var högst relevant
för deras ungar, så varnade inte
mödrarna dem för rovdjuret eller
hjälpte dem att hitta födan. Detta
tyder på att de inte kunde förstå att
ungarna inte visste samma sak som
de själva. De varningsläten som
många arter ger ifrån sig är inte
motexempel till detta, eftersom
varningarna inte är medvetet
kommunicerade signaler.
Det är lättare att testa om små barn
kan förstå ”att se är att veta” eftersom
man kan kommunicera språkligt med
dem från ganska tidig ålder. Det mest
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kända av dessa experiment handlar
om en avlång Smartiesask (Smarties
är en sorts smågodis). Testet gjordes
på barn i åldrarna tre till fem år.
Barnen ﬁck först se asken och man
frågade dem vad de trodde fanns i
den. Alla barnen svarade
”Smarties” (eller ”godis”). När man
öppnade asken visade den sig
innehålla en blyertspenna. Sedan
stängde man asken. Barnen ﬁck då
frågan om vad Sam, som ännu inte
sett vad som ﬁnns i asken, skulle säga
att den innehåller. Treåringarna
svarade i allmänhet ”penna” medan
de ﬂesta äldre barnen svarade
”Smarties”. De äldre barnen förstod
att Sam inte hade samma kunskap
som de själva hade. De insåg därmed
att han hade en felaktig föreställning
om vad som fanns i asken. Detta är
ett tydligt exempel på att de har en
uppfattning om någon annans
kunskap. De yngre barnen verkade
däremot inte kunna skilja mellan sin
egen uppfattning och någon annans.
Man har gjort liknande experiment
med vuxna apor som vuxit upp i
mänsklig miljö, men det ﬁnns inga
tecken på att de förstår att en annan
apa vet något annat än de själva.

Självmedvetande
I det här sammanhanget är det lämp‐
ligt att skilja mellan två betydelser av
”medvetande”. En betydelse är
medvetande som upplevande: att man
kan känna smärta och glädje, att man
kan se och höra och så vidare. En
annan betydelse är medvetande som
reﬂektion, det vill säga att man kan
tänka över sina egna upplevelser. Ett
specialfall är förmågan till prospektiv
planering som förutsätter att man kan
föreställa sig sina framtida behov. Jag
kommer att använda termen själv‐
medvetande om den reﬂexiva
betydelsen. Det ﬁnns starka skäl som
talar för att djur med någotsånär
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avancerat nervsystem har ett
medvetande i form av upplevelser,
men än så länge ﬁnns det ingen klar
evidens för att något annat djur är
människan har ett självmedvetande.
När blir barnet självmedvetet? En
hypotes är att jagmedvetandet
utvecklas ur förmågan till gemensam
uppmärksamhet. Ett kanske första
steg är att barnet uppfattar hur de
vuxna känner för det. Från nio
månaders ålder lägger barnet märke
till hur andras uppmärksamhet riktas
mot det självt. Barnet följer hur vuxna
ser på det och uppfattar dem snart
som intentionala varelser. Tomasello
hävdar att detta ger upphov till en
första form av självmedvetenhet som
bland annat visar sig i att barnet blir
blygt. Att blygas förutsätter att man
kan se sig själv genom andras ögon.
Men denna form av självmedvetande
förutsätter inte att barnet har någon
uppfattning om sin egen eller de
andras inre världar. Redan William
James, men framför allt Mead skiljer
mellan ”jag” och ”mig”. I mina termer
kan man säga att ”jag” svarar mot
min inre värld, medan ”mig” är
upplevelsen av mitt jag i min inre
värld. ”Mig” uppstår när jag kan se
mig själv genom andras ögon.

Spegeltestet
Även om det inte ﬁnns några tydliga
tecken på att andra djur än
människor har ett självmedvetande
kan en del apor, elefanter, delﬁner
och kråkfåglar känna igen sig själva i
en spegel. Detta betyder att de är
medvetna om sin egen kropp, vilket
innebär att de kan rikta uppmärksam‐
heten mot sina egna kroppsupplevel‐
ser och förstå sambandet mellan
upplevelserna och uppmärksamman‐
det av dem. En intressant observation
är att schimpanser som vuxit upp
ensamma inte klarar av att känna
igen sig själva i en spegel. Det tycks

således som att kännedom om andra
är nödvändig för att kunna identiﬁera
sig själv. Ett medvetande om medvet‐
andet förutsätter något mer, nämligen
att man kan rikta uppmärksamheten
mot den inre världen och förstå
kopplingen mellan den inre världen
och uppmärksammandet av den.
Om jag återvänder till inlevelse‐
förmågor, så kan förmågan att trösta
andra ses som en utveckling av
empatin. För att kunna trösta måste
man känna empati, men också förstå
att man genom eget handlande kan
lindra den andres lidande. De obser‐
vationer som är gjorda av tröstande
beteende, som oftast manifesteras
genom olika former av kroppslig
beröring, visar att det förekommer
hos en del apor, elefanter, delﬁner och
kråkfåglar. Detta är i stort sett samma
arter som de som klarar spegeltestet.
Alla dessa arter är starkt sociala och
beroende av olika mekanismer för att
skapa sammanhållning.

Språk och kommunikation
Jag har lyft fram några faktorer som
skiljer människans tänkande från de
andra djurens, framför allt prospektiv
planering och inlevelseförmåga. Dessa
förmågor är nödvändiga kognitiva
förutsättningar för att språk, samhällen
och kulturer ska kunna uppstå. Jag
vill betona att det sällan är fråga om
absoluta skillnader i förmåga utan
gradskillnader. Schimpanser har
exempelvis visats ha en viss förmåga
att planera för framtida behov och de
kan sätta sig in i andras inre världar
på ﬂera sätt.
En evolutionsbiolog skulle fråga
efter vilka faktorer som har lett till att
människan och inte de andra stora
aporna utvecklat dessa mer
avancerade former av tänkande. Ett
spekulativt svar är att de tidiga
arterna av släktet Homo, till skillnad
från de andra stora aporna, anpassat
sig till ett liv i ett öppet landskap där
man måste färdas över långa avstånd

Figur 3. En förutsättning för de tidiga
människorna att
kunna leva ute på
savannen och skaffa
föda var förmågan att
kommunicera och
därmed samarbeta.
Källa: Pixabay
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och där förekomsten av föda är mer
oförutsägbar, och därmed har en
uppfattning om tiden och om
framtida mål blivit en evolutionär
fördel. En förmåga att sätta sig in i
andras världar har också lett till att
man kunnat samarbeta på mera
avancerade sätt. (Figur 3)
För att kunna samarbeta om
framtida mål måste man kunna
kommunicera om ting som inte är
närvarande och om handlingar som

Figur 4. Till skillnad
från djurens signaler
bygger det mänskliga
språket i stället på
symboler. Symbolernas funktion är att
säga något om det
som inte är närvarande. Det här är
bakgrunden till
språkets evolution.
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kan leda till målet. Djuren
kommunicerar med signaler som
refererar till den aktuella
omgivningen. Det mänskliga språket
bygger i stället på symboler.
Symbolernas funktion är just att
referera till det som inte är
närvarande. Därmed får man en
bakgrund till språkets evolution.
(Figur 4)

Språkets uppkomst
Under sin föreläsning utvecklade Peter Gärdenfors sina tankar om språkets
uppkomst.
I den framförhållning som behövs för att leva ute på savannen, i ett öppet
landskap, blir språket ett viktigt verktyg. Man behöver kommunicera för att
kunna koordinera sina beteenden vid till exempel jakt. Till en början kan den
kommunikationen ha bestått av en kombination av gester och ljudhärmande
läten, signaler. Gradvis utvecklade sig sedan ett talat språk.
Språkforskare skiljer mellan två sorters språk, protospråk och språk med
syntax. Protospråket är ett slags Tarzanspråk utan grammatiska markörer:
”Me Tarzan, you Jane”. Det är ett eﬀektivt system för att samarbeta om
framtida mål. Eftersom Homo erectus behövde kunna samarbeta om framtida
mål vid ﬂytten ut ur Afrika hade de förmodligen ett protospråk. För att kunna
prata med någon om andra människor behövs ett språk med syntax för att
uttrycka personernas olika roller. Mekanismen förutsätter att man kan
referera till individer i deras frånvaro och att man kan markera roller: ”x
hjälpte y”, ”y var elak mot x”. Detta uttryckssätt lägger grunden för en syntax.
Gärdenfors kallade denna form för en ryktesspridningsmekanism. Alla
kulturer använder den mekanismen.
Finns det då några arkeologiska tecken på samarbete om framtida mål?
Peter Gärdenfors berättade om 300 000 år gamla fynd som gjorts i
Schöningen i södra Tyskland, där Homo heidelbergiensis levde. Där har man
hittat en mängd spjut, gjorda av idegran, och ett stort antal hästskelett i ett
träsk. Arkeologerna tolkar fynden som att man har samarbetat om att jaga ut
hästarna i träsket för att sedan sticka ner dem. Detta förutsätter många
inblandade som har fördelat uppgifterna mellan sig inför jakten. En sådan
arbetsfördelning kräver ett språk; man skapar roller och man organiserar sig
efter dem.
Ytterligare arkeologiska bevis kan man få genom att studera fynd av
verktyg. Man kan lära sig att tillverka verktyg antingen genom imitation eller
genom undervisning. De tidiga olduvanska verktygen krävde enbart att man
visade hur man tillverkar dem. De acheuliska handyxorna är mer utarbetade
däremot, och man tror att de därför krävde språklig kommunikation. Man
lärde sig genom att någon talade om hur man skulle gå tillväga; man ﬁck
undervisning.
Men fortfarande ﬁnns det många frågetecken kvar om hur Homo sapiens
språk har uppstått.
Gunilla Öbrink
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Den agrara revolutionens betydelse för
samhällsutvecklingen
Kjel Knutsson
Kjel Knutsson är
professor i arkeologi vid
Uppsala universitet.

Det mänskliga samhällets organisation och ekonomi förändrades under
den senaste istidens slutskede på skilda platser på jorden från ett rörligt
samhälle baserat på jakt och insamling till ett jordbrukssamhälle.
Förändringsprocessen som arkeologerna benämner neolitiseringen, blir
synlig i arkeologiska fynd cirka 12 000 år före Kristus.
Den vetenskapliga undersökningen av
denna process är intimt förknippad
med framväxten av det västerländska
vetenskapliga tänkandet under 1700talet. Till detta kan läggas behovet att
förklara berättelser från de nya kolo‐
nierna om folk väsensskilda från de
europeiska. Dessa jämförelser med
andra folk kom att utgöra grunden
för en socialevolutionistiskt färgad

Bergsgasell var ett
viktigt bytesdjur hos
de jägare och samlare
i Levanten som övergick till en jordbruksekonomi. Gasellen
utgjorde även under
ett tidigt skede av
neolitiseringen en
viktig näringskälla för
Levantens befolkning.
(Källa: Animal
Diversity Web)
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ursprungsberättelse för människo‐
släktet, från ett tänkt barbariskt
ursprung som jägare-samlare, över
neolitiseringen till dagens samhälle.
Debatten fokuserar en civilisations‐
historia där jägar- och samlarfolkens
öde skiftat, beroende på det perspek‐
tiv som anlagts på tolkningen av
denna process. Under 1700- och
1800-talen uppfattades jägar- och

samlarfolken som representanter för
ett outvecklat samhälle jämfört med
den tidens framstegsoptimism. Under
det av miljökriser störda 1960-talet
ﬁck däremot jägar- och samlar‐
samhället stå som modell för en
eftersträvansvärd livsstil som gått
förlorad. Det var arkeologerna som
satt på källorna till denna riktade
civilisationsprocess med neolitise‐
ringen som en avgörande vändpunkt.

Domesticering ökar beroendet
Domesticeringen av grödor och djur
tog sin början i Levanten för 12 000 år
sedan, i Kina för mer än 10 000 år
sedan och i Sydamerika för 9 000 år
sedan och spreds sedan sekundärt
från dessa centra över jorden. Forsk‐
arna är överens om att domesticering
innebar ett ökat beroendeförhållande
mellan människor, växter och djur.
Under tiden före neolitiseringen
fanns enligt paleobotanikerna ett
hundratal ätbara växter i Levanten.
Skötsel och odling av vilda gräs (våra
sädesslag) drogs igång av de jägaroch samlarsamhällen som då bebodde
området. Man ﬁnner vid denna
tidpunkt bosättningsspår längs
ﬂoddalarna i det inre av landet som
tidigare säsongsmässigt besökts för
att skörda vild säd. När klimatet blev
bättre utvecklades dessa bosättningar
till de byliknande strukturer med hus
av lertegel som karaktäriserar den
neolitiska perioden.
Genetiskt och morfologiskt för‐
ändrades växterna för mellan 12 000
och 9 000 år sedan, medan en domes‐
ticering av djur tycks ha skett något
senare. Vissa plantor favoriserades
vilket ledde till att de domesticerades.
Den del av skörden av exempelvis
gräsfrö som hade bäst förmåga att
behålla sina frön inom agnarna
premierades. Därmed kom detta
karaktärsdrag för domesticerade
grödor att öka av sig självt.

Djur måste domesticeras med vilja.
Vissa är lättare att hålla instängda
och de skaﬀar sig också avkomma i
fångenskap, just sådana egenskaper
som är en förutsättning för en
utveckling till domesticerade arter.
Växters och djurs biologi visar alltså
varför vissa arter blev domesticerade.
DNA-analyser av våra vanliga tamdjur
(ko, får, get, svin) visar att de alla är
ättlingar till de vildformer som
domesticerades.

Nya sjukdomar
Infektioner hos människor kommer
från djurriket genom bakterier, virus,
parasiter och svamp. Den täta
kontakten mellan människa och djur
lade grunden till de infektions‐
sjukdomar vi har i dag, exempelvis
inﬂuensa, koppor, salmonella och
revorm. Spår av bakterier påträﬀade i
tandsten i tänder från de första
bönderna har dessutom påvisat ett
ökat sjukligt allmäntillstånd hos den
neolitiska befolkningen. Forskare har
kunnat visa att kroppslängden sjunker
som följd av neolitiseringen. Bland
män sjunker den från cirka 177 cm

Karta över Främre
Orienten som visar var
vildformerna till
dagens grödor växer i
dag, som vete, korn
och ärtor. (Efter O. BarYosef, Evolutionary
Anthropology 1998)
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till 162 cm, hos kvinnor från 166 cm
till 155 cm.
Trots tecken på ﬂer sjukdomar
påvisar demograﬁska analyser en
befolkningsökning kopplad till
neolitiseringen som på sikt bör ha
skapat behov av och underlättat en
expansion in över nya områden. När
de första bönderna väl blivit immuna
mot infektionssjukdomarna kan det
ha fått dramatiska konsekvenser när
de under en expansionsfas mötte
människor som inte utvecklat denna
resistens. Vi känner ﬂera exempel på
detta från den tid då européer koloni‐
serade andra världsdelar.
Jämfört med jägare och samlare
återﬁnns hos tidiga jordbrukare ﬂer
skador på ryggraden som tyder på
arbete med tunga bördor, något som
även gäller barn. Övergången till en
diet med större innehåll av säd tycks
ge högre frekvens av karies och
tandlossning. I en jämförelse av

tandslitage mellan jägar- och
samlargrupper och tidiga jordbrukare
i Levanten fann man att jordbrukar‐
nas tänder generellt uppvisar
kraftigare repningar och gropar i
emaljen, på grund av en övergång till
konsumtion av sädprodukter malda
på handkvarn.
Hos de tidiga bondebefolkningarna
har man förutom ökad karies även
identiﬁerat svaghetszoner i tändernas
tillväxt som tyder på svältperioder.
Riktigt små barn, upp till tre år, har
inga skador på tänderna, vilket tyder
på att de ammats under den tiden.

Hårdare arbete
Analyser av skelett från Levanten
visar på ändrade arbetsförhållanden.
Förändringar i muskelfästen och
degenerativa spår i leder tyder på
hårdare arbetsförhållanden för de
första jordbrukarna jämfört med de
tidigare jägar- och samlargrupperna.

Småbilderna till vänster visar 12 000 år gamla stenmortlar från Främre Orienten använda
för att krossa frön från vildformerna till våra i dag vanliga grödor som vete och korn.
(Efter T. Hardy-Smith och P.C. Edwards, Journal of Anthropological Archaeology 2004)
Sadelkvarnen till höger var en viktig nyhet bland de jordbrukskulturer som först
utvecklades i Levanten. Den användes för att mala de vildgräsfrön som så småningom
genom människan utvecklades till våra grödor. Likadana kvarnar användes av de första
jordbrukarna i Skandinavien för 6 000 år sedan. Här en rekonstruerad kvarn.
Foto: Kjel Knutsson
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Skador antyder en knäböjande posi‐
tion med stark arbetsbelastning,
sannolikt efter hantering av sadel‐
kvarnar. Tandskador och käkmuskel‐
förstoring indikerar trådtillverkning av
ﬁbrer. Båda dessa skador är typiska för
skelett som identiﬁerats som kvinnor.
Muskelutvecklingen som den antyds
av förändringar i muskelfästen, blev
mer likartad mellan män och kvinnor i
samband med övergången till
jordbruksekonomi. Muskelutveck‐
lingen hos män blev mer symmetriskt
fördelad på kroppshalvorna jämfört
med tidigare. Skelett identiﬁerade
som kvinnor visar en symmetrisk
belastning av skelettet i båda
perioderna. Detta kan indikera att
mäns och kvinnors arbeten i högre
grad sammanföll under yngre
stenålder, medan skillnader var
typiska under tidigare perioder.

Förklaringsmodeller
Orsakerna till den primära neoliti‐
seringen anses i dag ligga inom ramen
för människans anpassning till sin
omgivning. Domesticeringen var ett
oavsiktligt resultat av jägar- och
samlarsamhällenas intensiﬁerade
skötsel och kontroll av sin försörj‐
ningsbas på grund av kraftiga
klimatsvängningar i slutet av senaste
istiden.
En annan riktning förklarar
neolitiseringen som ett led i att skapa
ett överskott för att kunna utveckla
utbyteskrävande allianser med andra
grupper, ett sätt att sprida risk. Ett
ytterligare perspektiv utgår från ett
allmänmänskligt behov av att
dominera. Här ligger dominans‐
relationer latenta, jämlika samhällen
ses därför som ideologier.
Jordbruksekonomin skapade
förutsättningar för välstånd genom
överproduktion av jordbruksprodukter
som kunde användas för att skapa
makt och legitimera särintressen

bland annat genom anordnandet av
rituella fester. Arkeologiska fynd visar
en stark ökning av denna typ av
händelser i tidiga jordbruksbosätt‐
ningar i Levanten. Prestigeekonomin
och skapandet av välstånd har i dag
etablerats som en av de centrala
förklaringarna till framväxten av en
jordbruksekonomi och på sikt ärftliga
hierarkiska system.
Viktigt i den processen är också om
och i vilken grad ett etablerat välstånd
överförts mellan generationerna och på
sikt institutionaliserats till förmån för
en utvald elit. Jordbruksteknologin,
och därmed framväxten av arvsrätt till
välstånd, var en förutsättning för
utvecklandet av socialt komplexa
samhällen, monumental arkitektur
och på sikt urbanisering – drag som
karaktäriserar de tidiga civilisationer
som växte fram i neolitiseringens spår.
I försöken att svara på frågan varför
jägar- och samlarsamhället övergick
till och utvecklade en ekonomi
baserad på domesticerade arter och
vilka konsekvenser detta ﬁck för
samhället, måste man skilja mellan
den primära och den sekundära
neolitiseringen. I det förra fallet har vi
att göra med jägar- och samlar‐
grupper som förändrade försörjnings‐
ekonomin genom oavsiktlig domesti‐
cering. I det andra fallet handlar det
om en ekonomisk/politisk process
mellan jägar- och samlargrupper och
jordbrukare. Den sekundära ekonomin
kan studeras i Europa.

Tre spridningsvågor
Tre tydliga spridningsvågor av neo‐
litisk ekonomi från Levanten och den
tidiga bosättningen på Balkan kan
urskiljas med början cirka år 7 000
före vår tideräkning. Dessa samman‐
faller med etableringen av tre
arkeologiska kulturer: linjeband‐
keramik i Centraleuropa, trattbägar‐
kultur i Skandinavien och neolitikum
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på Brittiska öarna. Den sydliga vågen
av neolitisering i Europa längs norra
Medelhavskusten förde in jordbruk‐
arna i territorier för mesolitiska jägaroch samlarkulturer och bildade små
enklaver.
En jämförande analys av modernt
DNA från Europa och Främre Orienten
visar att de tidiga jordbrukarna delar
ett genetiskt arv med dagens
människor i Främre Orienten och
Anatolien. En analys av gammalt DNA
ur människoskelett från förhistoriska
jägar- och samlarkulturer och tidiga
centraleuropeiska jordbrukare pekar
vidare på två väl avgränsade och
genetiskt åtskilda populationer.
Migration tycks utgöra en viktig
aspekt av neolitiseringens spridning,
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något man också lagt vikt vid i
analysen av denna process i andra
viktiga ursprungsområden såsom
Sydamerika, Afrika och Kina.
Processen i sin helhet måste dock
förstås som en komplex mosaik av
migration, ingifte och kulturell
omvandling. Här återstår mycket att
undersöka. Hur förändrades
samhällena politiskt och ekonomiskt i
spåren av en sådan social process?

Litteratur
• Knutsson, K., 2013. Jordbrukets
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Vägar till Norden under förhistorien
Arkeogenetik och stenålder
Jan Storå och Mattias Jakobsson
Vår bild och förståelse av stenåldern i Sverige har vuxit fram under en
cirka 150 år lång period av arkeologisk forskning. Kunskapen om den
övergripande kulturhistoriska och kronologiska utvecklingen samt sociala
mönster och kontaktnät har vuxit fram successivt, och bilden av
stenåldern har många gånger diskuterats livligt och ofta reviderats.
Under senare år har vår förståelse av
stenåldern utmanats genom nya
forskningsrön från det arkeogenetiska
forskningsfältet. På kort tid har
arkeogenetiken fått ett stort
genombrott, och just nu publiceras
många studier med undersökningar
av genetisk variation i förhistoriska
människor från olika perioder och
geograﬁska områden. Vi har fått
tillgång till helt ny (biologisk) infor‐
mation med en historisk dimension

som dock inte är helt lätt att tolka
och integrera i de sociala samman‐
hang som är i arkeologins främsta
fokus. Man måste säga att vi ännu är
i början av detta arbete, och för
arkeologin ﬁnns både stora
möjligheter och utmaningar. Hur ska
man förhålla sig till den nya
kunskapen inom arkeologin och hur
ska man tolka de nya mönstren? Här
behövs mycket samarbete och dialog.
Vi sammanfattar reﬂektioner om

Jan Storå är professor
vid Institutionen för
arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.
Mattias Jakobsson är
professor vid
Institutionen för
organismbiologi vid
Uppsala universitet.

”Genvägar” till
Skandinavien.
Arkeogenetiska
undersökningar har
förutsättningar att ge
underlag för diskussioner om den demografiska historien i
Skandinavien och
kunna spåra viktiga
sociala kontaktnät
under olika perioder
av förhistorien.
Foto: Jan Storå
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Det laborativa arbetet
sker i specialkonstruerade laboratorier.
Bild från laboratoriet i
Uppsala. Foto: Helena
Malmström/Olaf
Thalmann
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resultat och tolkningar om stenålder
ur vår forskning inom ramen för
Atlas-projektet.

Atlas-projektet och arkeogenetik
Inom Atlas-projektet undersöks
människans historia genom studier av
genetisk variation hos forntida
människor i Skandinavien. Projektet
är ett samarbete mellan Uppsala och
Stockholms universitet och ﬁnansi‐
eras av Vetenskapsrådet och Riks‐
bankens jubileumsfond. Ett stort antal
forskare med olika kompetens är
involverade i forskningen: arkeologer,
osteoarkeologer, genetiker, popula‐
tionsgenetiker, kemister och biologer.
Målet är att inom projektet studera
hundratals förhistoriska skelett från
stenålder till tidig medeltid för att
visa hur den demograﬁska historien
sett ut under olika tidsperioder.
Ökad kunskap om bland annat
genetisk variation ger ett viktigt
underlag för att kunna förstå över‐
gripande sociala förhållanden och
kontaktnät och för att kunna skapa
nya frågeställningar om mer precisa
frågor som till exempel varför man
ser förändringar i livsstil och grav‐
skick vid vissa perioder. Spreds
jordbruk och boskapsskötsel med
människor som ﬂyttade? Hur mycket
rörde man på sig och hur mycket
ﬂyttade man? På individnivå är
undersökningar om släktskap av
intresse för förståelsen av lokala
sociala mönster. Annan värdefull
information kan vara könsbedöm‐

ningar av individer där osteologiska
undersökningar är otillräckliga, till
exempel när det gäller barn eller i fall
där bevaringen eller fragmentering
omöjliggör morfologiska bedömningar.
Inom Atlas-projektet väljs individer
ut för att vi ska få en så bred men
samtidigt så detaljerad kunskap som
möjligt om människornas historia
under olika tidsperioder. Analys‐
arbetet utförs sedan vid något av våra
två laboratorier i Uppsala eller
Stockholm där den komplicerade
framtagningen av DNA-fragment ur
ben och tänder genomförs. Labora‐
torierna är specialkonstruerade med
speciella slussar och speciell
ventilation.
Ibland har skeletten legat i museernas
arkiv under mer än hundra år, men
ibland är de påträﬀade genom arkeo‐
logiska undersökningar under de
senaste åren. Arkeogenetikens
framväxt visar hur nya tekniker och
metoder kan ge nya ingångar och
frågeställningar och mycket konkret
visa vilket värde museernas samlingar
har – och hur viktigt det är att bevara
samlingarna för forskning. Vi har en
möjlighet att gå tillbaka till gamla
(skelett)fynd och se på dem med nya
ögon.
För alla analyser ansöks om tillstånd
av olika antikvariska myndigheter.
Museerna beviljar i regel tillstånd för
provtagningar, och vi och ﬂera
museer ser möjligheter till spännande
samarbeten. Man bör alltid göra en
avvägning mellan att tillfoga skelettet

så lite skada som möjligt och att
samtidigt kunna få tillräckligt stora
prover. Bevaringsförhållandena
påverkar analyserna – ibland ﬁnns
inget DNA kvar i benet, ibland kan
man få ut så gott som hela genomet.
Beroende på hur mycket genetisk
information som kan utvinnas kan
olika typer av frågeställningar belysas.
Inom projektet kommer närmare 600
individer att studeras och projektet
kommer att pågå till 2020.

Nya tekniker har gett forskningen
nya möjligheter
Arkeogenetik kan beskrivas som
studiet av forntida människors genetik
och släktskap. Vi har i dag möjligheter
att studera forntida skelett och ur
gamla ben utvinna vad man kallar
gammalt DNA, så kallat aDNA eller
ancient (fossilt) DNA. Under lång tid
har man indirekt försökt belysa
förhållanden i äldre tider genom att
studera blodgrupper eller DNA från
mitokondrier och Y-kromosomer hos
nutida människor, men resultaten har
varit svårtolkade. Dagens förhållan‐
den är helt enkelt svåra att projicera
bakåt i tiden. Analyser av DNA ur
gamla ben har länge varit svåra att
utföra då det är mycket stor skillnad
mellan att studera moderna och
arkeologiska prover. De ursprungligen
mycket långa DNA-molekylerna är i
gamla ben oftast nedbrutna i korta
fragment vilket kräver mycket
omsorgsfulla val av laborations‐
metoder.
Det ﬁnns även andra problem, men
man har gjort ﬂera avgörande genom‐
brott inom labbtekniker och också
populationsgenetik vilket har skapat
nya förutsättningar för att arbeta med
gammalt DNA. Detta är en bidragande
orsak till fältets snabba utveckling
och genomslag under de senare åren.
Möjligheterna att studera genetisk
variation för förhistoriska människor

från olika tidsperioder – och
geograﬁska områden – har förändrat
situationen och skapat helt nya
möjligheter att belysa omständigheter
i det förﬂutna.

Migration, mobilitet och
neolitisering
Ett viktigt tema för arkeogenetiska
studier har berört frågor om
migration och mobilitet, och frågan
om neolitiseringen utkristalliserades
tidigt till en central fråga för det nya
forskningsfältet, det vill säga
övergången från en jägar-samlar‐
försörjning till jordbruk och boskaps‐
skötsel. Temat tangerar en diskussion
inom arkeologin som har pågått
mycket länge och som livligt pågår.
På ett generellt plan handlar temat
om ifall jordbruket och boskaps‐
skötseln spreds genom att människor
migrerade och etablerade sig i nya
områden, eller om det var så att
människorna lärde sig de nya
teknikerna och levnadssätten av
andra. Enligt den senare tolkningen
spreds idéerna i högre grad än
människorna själva.
Detta är ytterligheter. Frågan är
naturligtvis mångfacetterad och här
mycket förenklat summerad, men
man måste påpeka att den inte har
kunnat lösas tillfredsställande genom
studier av skelettlämningar eller
genom arkeologiska studier. Detta är
emellertid en fråga som är möjlig att
närma sig genom arkeogenetiska
undersökningar då man kunde
förvänta sig olika resultat beroende
på hur processen såg ut. Man har
tidigare föreslagit många olika
scenarion för hur förändrings‐
processen kunde ha gått till, dock
utan tillgång till genetiska data. Här
har arkeogenetiken kunnat haka på
en diskussion och ett forskningstema
som ständigt är aktuellt, och kunnat
bidra med nya data och tolkningar.
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Mot stenålder
Under senare år har ﬂera viktiga
arbeten publicerats som har bidragit
till en precisering av neolitiserings‐
processen i Europa, framför allt när
det gäller den demograﬁska
processen. Genom DNA-analyserna
har det varit möjligt att belysa hur
människor genom migrationer har
förändrat den genetiska variationen
inte bara i Europa utan även i Asien
och Amerika. Under stenåldern har
man kunnat urskilja ﬂera perioder
när gensammansättningen har
förändrats extra mycket inom den
europeiska kontinenten. Den första
kolonisationen norrut skedde efter
istiden och kan ses som en pionjär‐
kolonisation, som dock verkar ha haft
något olika ursprung i den västra
jämfört med den östra delen av
Europa, och även längre österut.
Vid tiden för introduktionen av
jordbruket, som vi här lyfter fram, ser
man en tydlig förändring i den gene‐
tiska variationen, kanske tydligast i
den västra delen av Europa. Denna
demograﬁska förändringsprocess
inleddes för mer än 8 000 år sedan i
södra Europa men nådde inte
Skandinavien förrän för omkring
6 000 år sedan. En tredje period av
förändring infaller för drygt 4 500 år
sedan med en tydlig östlig påverkan. I
Skandinavien är denna process dock
mindre tydlig vilket antyder att
omständigheterna var andra här än
på kontinenten.
Storskalig mobilitet och migration
verkar vara en mycket viktig faktor
för spridningen av jordbruket i Europa,
och även för andra kulturyttringar.
Tidsperspektiven måste beaktas när
man talar om spridningen då det tog
nästan 2 000 år för jordbruket att nå
Skandinavien. Ser man på processerna
mera övergripande verkar de vara
långsamma och varierade i olika
delar av Europa, bland annat ser
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utvecklingen olika ut väster och öster
om Östersjön. Under vissa perioder
verkar både män och kvinnor röra på
sig medan andra migrationer främst
verkar gälla män. Här kan analyser av
Mt-DNA och Y-kromosomal variation
ge värdefull information. Detta kan
belysa släktskapsförhållanden på
mödernet eller fädernet. Under andra
perioder än stenålder ser man andra
migrationsmönster och typer av
mobilitet. Atlas-projektet kommer att
ha spännande resultat också om till
exempel yngre järnålder och
vikingatid men det lämnar vi här.
De äldsta arkeologiska spåren av
mänskliga aktiviteter i Skandinavien
framträder kort efter att den senaste
istiden börjar gå mot sitt slut. Det är
jägare-samlargrupper som rört sig
norrut och har kopplingar till
människorna på den europeiska
kontinenten. I södra Skandinavien
dateras de äldsta spåren av mänsklig
aktivitet till för cirka 16 000 år sedan.
Det är dock inte förrän för cirka
12 500 år sedan som spåren blir mer
synliga i södra Skandinavien. De
äldsta spåren av människor i norra
Skandinavien dateras till omkring
11 400 år sedan. Den genetiska
variationen för människor från tiden
för omkring 9 500 år sedan antyder
att de har nått Skandinavien från
både söder och norr, något som även
ﬁnner stöd i vissa drag inom
stenteknologin. Spridningen norrut
verkar ha gått ganska snabbt och
inledningsvis skett från söder längs
kusten. Vid den tiden fanns ännu en
stor ismassa kvar i inlandet. Något
senare verkar vi se en migration från
öster eller nordost. Skandinavien var
tidigt en mötesplats för människor
med olika bakgrund och historia.

Förändringar av olika slag
Om vi hoppar framåt i tiden till för
omkring 6 000 år sedan och de första

tecknen på jordbruk i Sverige visar
arkeogenetisk forskning att människor
som ﬂyttade norrut från centrala
Europa, söder om Skandinavien, hade
en viktig del i spridningen av de nya
idéerna. Kanske hade de sina rötter i
bondekulturer i norra Frankrike,
Belgien och Tyskland. Förändrings‐
processen var inte bara begränsad till
en ny försörjning utan även till föränd‐
ringar i bosättningssystem och
gravritualer. De första grupperna av
jordbrukare är förknippade med tratt‐
bägarkulturen som är Skandinaviens
tidigaste jordbrukarkultur. För
omkring 6 000 år sedan kan vi i det
arkeologiska fyndmaterialet se de
första tecknen på spår av de första
tamdjuren och en ny keramik på vissa
platser i södra och mellersta Sverige.
Till en början är spåren inte
omfattande men de ﬁnns, och efter en
tid framträder en helt ny gravform,
megalitgravar. De ﬁnns inte överallt
utan främst i de södra delarna av
landet och med en tydlig
koncentration i Falbygden i Väster‐
götland. I ﬂera av dessa ﬁnns grav‐
lagda som studeras inom Atlas-projektet.
Jägare-samlarna knuﬀades inte helt

undan utan ibland mötte de och
integrerades de med jordbrukarna.
Hur processen såg ut kräver dock
mera studier, men vi kan förmoda att
det såg olika ut inom olika delar av
Sverige.
Inom stora delar av Sverige fanns
jägar-samlargrupper kvar och under
slutet av tiden för trattbägarkulturen
framträder den gropkeramiska
kulturen, en jägar-samlargrupp med
närmare anknytning till kustområd‐
ena i Södra Skandinavien och Åland,
Öland och Gotland. Vi har studerat
individer som påträﬀats på dessa
platser. Det är tydligt att trattbägar‐
kulturen inte var enhetlig i olika delar
av Skandinavien, vilket inte heller den
gropkeramiska kulturen var. De
arkeologiska spåren ser olika ut i
Skåne, Mälardalen och även på
Gotland. Här har DNA-analyserna
hittills gett oss viktiga ledtrådar till
hur intensiv inﬂyttningen har varit till
olika delar av Sverige och i vilken
grad man har haft kontakter med
jägarbefolkningarna. De två grupperna
verkar ha funnits sida vid sida. Indivi‐
der ur de båda grupperna uppvisar
olika genetisk variation. Tidigare

Megaliterna döljer
många hemligheter.
De stora konstruktioner av sten som
bland annat fungerade som kollektiva
gravar var viktiga
monument för de
första jordbrukarna i
flera delar av södra
Sverige. Inom Atlasprojektet studeras
skelettmaterial från
flera megaliter. På
bilden Klövagårdens
gånggrift i Karleby
socken i Västergötland.
Foto: Jan Storå.
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forskning har visat att de även hade
olika dietmönster. Däremot påvisar
den materiella kulturen att man hade
kontakter vilket är viktigt. Fortsatta
analyser är på gång.
Våra analyser antyder att större
förändringar igen skedde under slutet
av stenåldern men de är inte direkt
kopplade till den process man obser‐
verat på den europeiska kontinenten.
Pågående analyser kommer även här
att ge oss en mer detaljerad bild av
förhållandena på ﬂera platser runtom
i Sverige. Ju ﬂera studier och resultat
som kommer från arkeogenetiska
undersökningar, desto mer detaljerad
information kommer det att ﬁnnas
och ett allt större underlag för
stenåldersforskningen och arkeologin.

Mot framtiden
Den arkeogenetiska forskningen har
vitaliserat arkeologin. Detta gäller
inte bara för förståelsen av förhållan‐
den i äldre tider utan även av nutida
omständigheter. DNA-forskningen
belyser människor som levde under
förhistorien, hur de är relaterade till
varandra och den övergripande
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demograﬁska historien. Det är av
största vikt att genetiska resultat
presenteras och relateras till
arkeologiska och kulturhistoriska
sammanhang då det är sociala
processer som har skapat de mönster
vi kan upptäcka.
Summerar vi resultat av våra egna
och andra projekt ser vi en del drag
som är värda att lyfta fram. Under de
ﬂesta tidsperioder ser man i den
genetiska variationen tecken på
mobilitet. I så gott som alla
tidsperioder vi undersökt djupare
framträder förändring och variation i
genetiska mönster. Mobilitetens
omfattning varierar mellan olika
tidsperioder, men den ﬁnns alltid där.
De förhistoriska människorna har rört
på sig. Historiker beskriver en
liknande bild där rörelserna av
människor snarare är regel än undan‐
tag i Sverige även under historisk tid.
Människor kommer givetvis att
migrera även i framtiden. Ständiga
förändringar och mångfald går
tillbaka till stenåldern; något att
tänka på när många i dag önskar
”stabilitet” och isolering.

Musikens utveckling från neandertalare till Bach
– och bortom Schönberg
Jan Fagius
Musik är en universell mänsklig företeelse, den ﬁnns i organiserad form i
varje känd mänsklig kultur och kallas ibland, i likhet med språket, ”ett
adelsmärke för människan”.
Frågan om musikens ursprung upp‐
kommer därmed osökt. Är musiken
ett rent socialt fenomen, uppkommet
som följd av människans sociala
instinkt? Rör det sig därmed om en
renodlat historisk, kulturell utveckling?
Eller är musiken – liksom rimligen
språkförmågan – en biologisk
egenskap, selekterad av evolutionen?
Och är den i så fall nedärvd därför att
den medför ökad överlevnadspoten‐
tial för vår art, det vill säga är
musikförmågan en primär evolutionär
anpassning? Eller rör det sig om en
(välsignelsebringande!) bieﬀekt av
hjärnans övriga – naturligt vis
evolutionärt grundade – utveckling?
Vilken relation har den till språket?
Kom någon av dessa förmågor före
den andra eller har de utvecklats
gemensamt?
Framlidne författaren och
astronomen Peter Nilsson ställer i
romanen Rymdväktaren frågan: ”Att
det ﬁnns musik, är något jag aldrig
begripit, fast jag har spelat i hela mitt
liv. Varför har naturen gett oss en
egenskap vi inte behöver?”. En
nyckelfråga beträﬀande musikens
evolution!

Språk och toner som ljudfenomen
Ett språk är uppbyggt av ett ganska
litet antal ljud som kopplas ihop till
betydelsebärande enheter med
symbolfunktion, ord. Dessa saknar
(med ett fåtal onomatopoetiska

undantag) ljudlikhet med sin
betydelse. Den normalutvecklade
mänskliga hjärnan är vid födseln
”förberedd” för att tillägna sig varje
språk – barnet härmar sin talande
omgivning med en otrolig inlärnings‐
förmåga; det kan inte undvika att
lära sig modersmålet på en virtuos
nivå, virtuos i den meningen att den
elementära kommunikationen (det
vill säga oavsett språklig soﬁstikation)
på modersmålet går fullständigt
besvärsfritt.
Musikljud, toner, kan också
presteras av den mänskliga rösten.
Toner saknar detta symbolvärde,
musiken har i så måtto ingen mening
– jämför Peter Nilssons fråga ovan.
Barnet härmar även omgivande sång,
och ”spontansjunger” egenhändigt
uppfunna, melodiliknande slingor. De
ﬂesta vuxna människor kan hålla en
melodi hyggligt rensjungande – men
här ﬁnns en skillnad visavi språket.
Spännvidden mellan den högsta
ekvilibristiken och den lägsta nivån är
större än för språket; den lägsta
prestationsnivån hos (såvitt man
förstår) friska hjärnor motsvarar inte
den ovannämnda språkliga
”grundvirtuositeten”. Det ﬁnns
människor utan tecken till hjärnskada
av något slag, som uppvisar kon‐
genital amusi, ”medfödd tondövhet”.
Den skillnaden utgör kanske ett
uttryck för att evolutionen prioriterat
språket och sångförmågan olika?

Jan Fagius är docent i
neurologi vid
Akademiska
sjukhuset. Han har
skrivit boken
"Hemisfärernas
musik".
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Musikens ursprung?
Försöken till svar på frågan blir i
mångt och mycket hypotetiska – vi
saknar i huvudsak historiska
artefakter som distinkt illustrerar
musikens utveckling. Musik ﬁnns
omnämnd alltsedan skrivkonsten
utvecklades till beskrivande litteratur
främst i det antika Grekland, och
ﬁnns i sådana texter som en självklar
del av mänskligt liv. Notskrift, som
visar hur musiken faktiskt lät,
uppfanns först på 700-talet.
Att människan musicerat sedan
mycket lång tid tillbaka är dock doku‐
menterat. Det äldsta övertygande
exemplet på musikinstrument, en
benﬂöjt påträﬀad i Ulm i Tyskland, är
omkring 35 000 år gammalt (ﬁgur 1).
Det betyder att ”musikutövningen”
pågått långt tidigare än så: man
måste ha upptäckt att olika längd på
tonröret ger olika tonhöjd och insett
att det går att manipulera längden på
ett och samma rör med hjälp av hål
som täcks med ﬁngrarna – sannolikt
ligger några tiotusen års utveckling
bakom den insikten.

Figur 1. Benflöjt
funnen vid utgrävning
nära Ulm i Tyskland.
Den beräknas vara
cirka 35 000 år
gammal. (Copyright
Institut für Ur- und
Frühgeschichte und
Archäologie des
Mittelalters,
Universität Tübingen,
med vänligt tillstånd.)
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Om vi vill föreställa oss musikens
ursprung och evolution måste vi först
deﬁniera vad vi menar med musik.
Samme Peter Nilsson skriver i sin
postumt utgiva bok "Ljuden från
kosmos" i poetiskt skimrande ordalag
om djupa bastoner som avletts från
vulkaner på havsbottnar, om sjung‐
ande ökensand då nattligt avkylda
sandkorn rasslar ned utmed dynerna;
han ser ett slags urmusik där. Och
nämner förstås de ”sjungande djuren”.
Dock måste vi rimligen avgränsa

sökandet efter musikens ursprung till
människan, Homo sapiens.
Tonsättaren Gunnar Valkare hävdar i
boken "Varifrån kommer musiken?"
att musik måste uppfattas som ”ett
mänskligt beteende”, och då blir vissa
av naturens ljud för våra begrepp
musikliknande, därför att de för våra
tankar till den lek vi idkar med ljuden
och kallar musik.
Därmed kan varken sångfåglarna,
de sjungande knölvalarna eller de
monogama gibbonernas äktenskap‐
liga morgonsång bidra till förståelsen
för musikens ursprung. Djurens
”musik” är signaler, även om viss
variation i ”melodiutbudet” före‐
kommer. Fåglarnas struphuvud har
dessutom en helt annorlunda
anatomi än vårt. Likartade men
obesläktade egenskaper kan iakttas i
ﬂera av djurarternas utvecklings‐
kedjor – de är då parallellfenomen
utan utvecklingssamband.

Sjöng neandertalarna?
Homo sapiens anses ha existerat i
cirka 200 000 år; symbolfunktionen
språket bör därmed ha funnits minst
så länge. En intressant släkting utgör
Homo neanderthalensis, som anses ha
uppkommit 100 000 år före Homo
sapiens men dog ut för 35 000 år
sedan. Neandertalaren hade ungefär
lika stor hjärna som Homo sapiens.
Vad hade de den till? Den brittiske
paleontologen Steven Mithen har
lanserat en intressant teori i sin bok
"The Singing Neanderthals". Han
hävdar, bland annat på basen av
anatomiska slutsatser från skelettfynd
och frånvaron av symbolartefakter
(avbildningar, ﬁguriner) på fynd‐
platser efter neandertalare, att de
saknade språklig kommunikations‐
förmåga. Den stora hjärnvolymen
utnyttjades i stället, hävdar Mithen,
för ett ”holistiskt” kommunikations‐
system av musikalisk karaktär, där

vissa tonsekvenser stod för ett visst
avgränsat meddelande (analogt
dagens många ikoner, som informerar
om hiss, wc, rökförbud med mera).
Med absolut gehör och stor melodisk
talang blev en symbolkommunikation
möjlig, och den föregick Homo sapiens
språk! Med en blinkning sammanfattar
Mithen sin hypotes med termen
”hmmmmm”, som står för ”Holistisk,
MultiModal, Manipulativ (det vill säga
en given signal medför en speciﬁk
reaktion), Musikalisk och Mimetisk
(Mithen inbegriper kroppsspråkliga
moment också).
”I believe that all modern humans
are relatively limited in their musical
abilities compared with the Neander‐
thals” (Jag tror att alla moderna
människor är relativt begränsade i sin
musikaliska förmåga jämfört med
neandertalarna. Red:s översättning).
Och därmed menar Mithen att sången/
musiken utvecklats före språket och
var en förutsättning för språket – och
då givetvis en evolutionär anpassning
med förbättrad överlevnadspotential
för arten!
Mithen menar att den förmågan
var utvecklad hos förmänniskorna,
hominiderna, innan neandertalaren
och Homo sapiens lämnade den
afrikanska kontinenten var för sig
med kanske 100 000 års mellanrum.
Även Homo sapiens föregångare skulle
därmed ha haft samma ”musical
abilites” som neandertalarna. Vad
hände i så fall med denna generella
förmåga då vi ﬁck vårt språk?
Här associerar Mithen till
fenomenen spädbarnsriktat tal,
motherese – gärna mödriska på
svenska! – och vaggsång. Mödriskan
är den ljusa ton vi spontant väljer då
vi tilltalar spädbarn, med hög diskant
initialt och snabbt fallande prosodi:
Du lilla gumma! Såväl mödriskan som
vaggsången är universella fenomen,
med större rogivande eﬀekt på

spädbarnet än ”vuxet” tilltal – och
detta gäller oavsett språkligt innehåll.
Det nyfödda barnet känner igen det
modersmål det hört i mammas mage
– men reagerar likartat på mödriska
och vaggsång oavsett vilket språk som
ljuder. ”The melody is the message”,
har det sagts. Mithen menar att
mödriska och vaggsång är kvarvar‐
ande uttryck för neandertalarnas
sångliga kommunikation och att i
övrigt en övergång skett till den lek
med ljuden som Homo sapiens roar
sig med och som utvecklats till det
globala fenomenet musik.
Men neandertalarna kanske hade
språk? Sena tiders rön stöder den
tanken. Om så är, faller Mithens
kittlande men spekulativa hypotes
platt till marken.

Den västerländska konstmusikens
evolution – en ultrakort
sammanfattning
Utvecklingen till Homo sapiens har
tagit årmiljoner; urmusiken torde ha
funnits i hundratusenden. I förhål‐
lande till detta har musikhistorien,
sådan vi känner den, genomgått en
rasande snabb utveckling. Sedan
notskriftens införande på 700-talet
har vi i princip kunskaper om hur
musiken har låtit (även om den
faktiska ljudbilden inte kunnat bevaras
förrän med 1900-talets inspelnings‐
teknik). Den gregorianska kyrko‐
sången var i huvudsak enstämmig;
under senmedeltiden infördes
successivt bas- och motstämmor. En
alltmera komplex stämﬂätning
tillkom, med Palestrina och Bach som
höjdpunkter – så långt var grunden
för ﬂerstämmigheten de horisontella
rörelserna i respektive stämma. En
harmonikpraxis växte fram: de
samtidigt ljudande tonerna, ackorden,
i vertikalled i notbilden, ﬁck allt
större betydelse – de enskilda
tonernas inbördes förhållande följde
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Figur 2. Den västerländska konstmusikens utveckling
innebar med tiden
”svår musik”, inklusive
dissonans och
”regelbrott”. Den
enskilde individens
tilltagande förmåga att
med ökad lyssnarerfarenhet tillgodogöra sig allt svårare
musik kan illustreras
med samma diagram.
Med modernismen/
avantgardismen sa
dock merparten av
lyssnarna ifrån, och
musikutvecklingen
nådde ett slags
återvändsgränd.
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harmonilärans lagar. Denna praxis
var ”enklast” under 1700-talets Wien‐
klassicism – Haydn, Mozart – och
lyssnarna följde med och var lyckliga.
Med romantiken följde en växande
harmonisk komplexitet. Alltmera
spänningsladdade samklanger ledde
till en vidlyftig, överhettad harmonik
– Wagner, Mahler, Richard Strauss,
den ”förmoderne” Schönberg.
Publiken ställdes inför tidvis hårda
krav men förblev i huvudsak lojal,
accepterande och uppskattande. Då
satte Schönberg ned foten och uppfann
sitt tolvtonssystem – varje enskild ton
var lika värd i förhållande till de
övriga, oavsett harmoniska spänningar
och deras upplösning.
Den atonala musiken var uppfunnen
– och västerlandets konstmusik hade
nått en återvändsgränd, illustrerad av
att majoriteten av lyssnarna nu fått
nog och övergav den nya musiken
(ﬁgur 2). Boskillnaden mellan de
mest extrema musikskaparna och
lyssnarna var tydligast under 1950talet, då avantgardismens mest
militanta förespråkare menade att
man borde ge upp publiken och ägna
sig åt sin konst i slutna rum. Konst‐
musikens kris pågår, även om åter‐
vändsgränden medfört just ett

återvändande – till en postmodern
”nyromantisk” anda som tillåter en
rikhaltig blandning av modernismens
krav och harmonisk förveckling.
”Ismernas tyranni har tystnat”, säger
Torsten Ekbom i essän Avantgardet –
labyrint eller schackbräde? i den
retrospektiva samlingsvolymen
"Krokodilen som bjöd på te" från 2013.

Musiken som evolutionär
anpassning – några för och emot
Vi återvänder till urmusiken och dess
möjliga uppkomst. När man teore‐
tiserar om musiken som en primär
evolutionär anpassning, ﬁnns en
tydlig risk för vetenskapliga felslut: är
man musikälskare vill man tillskriva
musiken högre syften och betydelser
än ren underhållning.
Kognitionsforskaren Steven Pinker
är sannolikt inte musikälskare. Han
avfärdar i "How the mind works"
kategoriskt musikens evolutionära
ställning och hävdar att musiken
endast är en bakelse (cheesecake),
som vi tar in via öronen för att
stimulera hjärnans njutningscentra.
Musiken utgör ”det tydligaste
exemplet på ett fenomen som inte är
evolutionärt anpassat”.
Musiketnologer har studerat låg‐

teknologiska ”primitiva” samhällen,
där gemensamt musicerande fungerar
som ett starkt socialt kitt med kanske
förbättrat samarbete som följd – och
därmed stammens och måhända
artens överlevnadspotential? Iaktta‐
gelsen är ett argument för musiken
som en av evolutionen primärt
selekterad förmåga. Mera allmänt
formulerat som att musik befrämjar
gemenskap och samarbete är
argumentet ett av de starkare. Ett
likaså starkt motargument är dock att
endast mycket få och små mänskliga
minoriteter uppvisar detta signum.
Det ﬁnns heller inga data som visar
att sång/musik är nödvändig för en
normal individuell social anpassning.
Många studier har visat att späd‐
barn har en musikalisk förmåga – de
kan känna igen melodier, reagera på
oväntade förändringar i enkla
(harmoniska!) musikaliska förlopp.
Sådana iakttagelser, liksom mödriskans
och vaggsångens rogivande eﬀekt på
spädbarnet, har också tagits som
intäkter för att musiken faktiskt är
uttryck för en evolutionär anpassning.
Ett starkt motargument är den ovan
beskrivna stora spännvidden i musika‐
lisk förmåga mellan individer – om
stor överlevnadsbetydelse borde vi
alla kunna sjunga rent och uppfatta
även mycket små tonhöjdsskillnader.
Ett annat är att förlorad musikförmåga
medför ringa ”biologisk kostnad”; det
går utmärkt att fortleva på ett
okomplicerat sätt utan musikförmågan
– till skillnad från förlust av syn, hörsel,
rörelseförmåga eller språk, afasi.
Lokal hjärnskada kan ge upphov till
afasi men också till nedsatt musik‐
förmåga, amusi. Detta har tolkats som
att hjärnan har specialiserade
musikcentra (sådana har dock aldrig
påvisats) och därmed anförts som
argument för musikens evolutionära
prioritering. Symtomet kan dock
förklaras som en eﬀekt av en skadad

förbindelse, disconnection syndrome,
ett brott på en nödvändig förbindelse
mellan två funktionslokaler, som gjort
en tredje eﬀekt möjlig (jämför värme‐
pannan och termostaten, som via en
förbindelse kan åstadkomma den
tredje eﬀekten temperaturbalans).
Synen på musikens evolutionära
status är ganska distinkt uppdelad i
två läger: några som med varierande
emfas hävdar att evolutionen vaskat
fram musikförmågan på grund av
dess överlevnadspotential för arten,
andra som hävdar motsatsen utan att
som Pinker reducera musikens livs‐
kvalitetshöjande värde.

En bieffekt?
Författaren till dessa rader ansluter
till de sistnämnda. Musiken ter sig
som en storslagen bieﬀekt av
evolutionens danande av den
mänskliga hjärnan. Övergripande är
förstås all mänsklig verksamhet ett
resultat av evolution, eftersom Homo
sapiens är det. Men många av våra
förmågor är inte direkta evolutions‐
eﬀekter utan resultatet av vår
möjlighet till abstrakt tänkande, vår
kognitiva och konstruktiva förmåga.
Givetvis är förmåga att uppfatta och
särskilja ljud, deras längd, frekvens
(tonhöjd) och intensitet grundläg‐
gande evolutionär, liksom förmågan
att producera ljud med sådana
karaktärer (och vi delar de för‐
mågorna med många andra djur).
Här ﬁnns en elementär förutsättning
för språket, vilket innebär att ljud
med karaktär av det vi i dag kallar
musik har funnits före språket –
såtillvida kan vi hävda att en grund‐
läggande musikalitet drivits fram av
evolutionen.
Homo är inte bara sapiens utan
också ludens, den lekande människan,
och vi torde ha börjat leka med ljuden.
Med vår kognitiva och konstruktiva
rustning följde också möjligheter att
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tillverka ljudapparater, som vi i dag
kallar instrument, och vi kunde vidga
leken och skapa ett regelverk för den
– så kan den lek med ljuden vi kallar
musik ha uppstått. Ljudleken har fått
oerhörd betydelse för människan, och
i vissa avseenden blivit djupt allvarlig,
men med detta synsätt blir den
förståelig som en enastående bieﬀekt
av den enastående mänskliga hjärnans
förmågor.
Den amerikanske evolutions‐
biologen Stephen Jay Gould har i en
metaforisk uppsats om evolutionära
bieﬀekter hänvisat till The Spandrels
of San Marco, takmosaikerna mellan
valvbågarna i Markuskyrkan i Venedig;
de utrymmen som uppstår mellan
bärande valvbågar kallas spandriller
eller bågsvicklar. Spandrillerna saknar
egen funktion (frånsett att de håller
regnet borta), de är en ofrånkomlig
bieﬀekt av den primära, bärande
funktionen. Och spandrillerna kan
som bekant dekoreras; bieﬀekten har
givits en stimulerande och kvalitets‐
höjande funktion! Resonemanget kan

appliceras på musikens uppkomst –
en välsignelsebringande bieﬀekt, en
evolutionslotteriets högvinst för
människan, i så måtto en veritabel
gudagåva.

Johann Sebastian Bach (1685–1750).
(Nedladdad från www.pinterest.com)

Arnold Schönberg (1874–1951) –
självporträtt. (Used by permission of
Belmont Music Publishers, Los Angeles.)
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Konstens utveckling – från grottkonst
till graffiti
Emilie Karlsmo (referat av Lena Jonsell och Gunilla Öbrink)
Emilie Karlsmo gav i sin föreläsning en exposé över konstens förändring
och framåtskridande under årtusendena med nedslag i olika epoker. Hur
kan vi förstå ”utveckling” i samband med företeelsen konst? Det var den
fråga hon ställde.
Som exempel på tidiga artefakter
presenterades en statyett som kallats
”Kvinnan från Willendorf”. Den anses
vara från år 30 000–25 000 före vår
tideräkning och påträﬀades först
1908. Denna statyett är endast 11 cm
stor och har i konsthistorien länge
setts som en fruktbarhetssymbol. Man
har också kallat den för ”Venus”. Men
vad kan vi egentligen veta? ”Venus”
kopplar på ett olyckligt vis ihop
ﬁguren med såväl trosföreställningar
som skönhetsideal. Kvinnan från
Willendorf jämfördes med en mycket
stor bildstod föreställande Konstantin
den stores huvud från cirka 350-talet
efter vår tideräkning. Den har haft
som funktion att göra kejsaren
närvarande genom en bild i ett
auditorium (ﬁgur 1). Dessa båda
ingår som något av upptaktsexempel i
grundkursen i konstvetenskap, de har
förts till konsthistorien men är båda
artefakter i en tid då det inte fanns
ett konstbegrepp i vår mening.

Emilie Karlsmo är
universitetslektor i
konstvetenskap,
verksam vid
Konstvetenskapliga
institutionen, Uppsala
universitet.

Figur 1. Kvinnan från
Willendorf och
Konstantin den store.

att symbolisera det folk man tillhör.
Figurerna i Lascaux-grottan har
dubbla konturer, något som arkeo‐
logerna David och Lefrère har
framfört en teori om: Är de kanske
kalkerade från original som
framställts i bättre ljus (ﬁgur 2)?

Hantverket viktigt under antiken
Under antiken börjar man ange upp‐
hovspersonen till ett konstverk. Detta
började man med från cirka år 450

Figur 2. Målning i
Lascaux-grottan.
Notera den dubbla
konturen på kons rygg.

Förhistorisk konst
Förhistoriska grottmålningar har
påträﬀats i Altamira i Spanien
(år 15 000 före vår tideräkning) och
Lascaux i Frankrike. De ﬁnns av
någon anledning allra längst in i
grottsystemen och måste ha utförts i
mycket svagt ljus. De anses ha en
symbolisk funktion, kanske för att
gynna jaktlycka men kanske också för
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Figur 3. Spjutbäraren,
skulptur av
Polyklelitos.

före vår tideräkning. Ett exempel är
den framstående grekiske skulptören
Polykleitos, som var en mästare på att
avbilda människokroppen och gav
regler, en kanon, för hur dess
proportioner skulle framställas. Hans
mest berömda verk är Spjutbäraren,
som ﬁnns i form av kopior i marmor
medan originalet antagligen var utfört
i brons (ﬁgur 3). Brons var ett mer
formbart material som tillät att man
avbildade människokroppen i rörelse.
De grekiska hantverkarna använde
detta material, medan romarna gjorde
sina kopior i marmor. Det är kopiorna
som har överlevt till vår tid. Brons‐
statyerna däremot smältes till stor del
ner.
Romarrikets konsthistoria känner vi
genom Plinius den äldre som samman‐
ställde den samtida kunskapen om
olika ämnen i det stora verket
”Naturalis Historia”. De 37 böckerna
innehåller bland annat ikonograﬁer,
det vill säga beskrivningar av konst ‐
verk, och biograﬁer om konstnärer.
Plinius var den förste som beskrev ett
utvecklingsförlopp för konsten. Han
avled år 79 vid Vesuvius utbrott. Först
under 1400-talet hittade man hans
verk.

Renässansen – tid för det
gudomliga geniet
Vår kunskap om renässansens
konstnärer grundar sig till stor del på
Giorgio Vasari, som beskrev italienska
renässanskonstnärer i sin bok ”Le Vite
dé più eccelenti pittori, scultori e
architettori ” (1550). Han var själv
konstnär och kände till ﬂera av dem.
Michelangelo, samtida med Vasari,
kallade denne ”il genio divino” (det
gudomliga geniet). En konstnär ansågs
vid den här tiden böra äga fyra
förmågor: disegno (teckna), natura
(avbilda naturen), grazia (grace) och
maniera (att ha en egen stil).
Michelangelo hade alla dessa fyra
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förmågor och ﬁck därför sitt epitet.
Vasari menade att man föds med den
konstnärliga förmågan. Denna
uppfattning är värd att stanna till vid:
även om vi har namn på ett antal
upphovspersoner i antik tid, så måste
vi ha klart för oss att de uppfattades
som hantverkare. Men nu, ungefär
från 1400-talet och framåt, så får
konstnärer en annan status. Att en
teoretiker som Vasari talar om sådana
yrkeskvaliteter som medfödda är ett
viktigt led i konstnärernas
positionering.
Det faktum att Michelangelo
signerade sin Pietà med Maria och
den döde Kristus i sin famn i
Peterskyrkan – hans namn med
tillägget ”ﬂorentinare” syns på en
framträdande plats på ett band som
går diagonalt över Marias bröst – kan
ses som en referens till hur de
grekiska hantverkskonstnärerna i
klassisk tid signerade sina verk
(ﬁgur 4). Michelangelo lär som äldre
ha varit en smula generad över detta
ungdomliga tilltag. I föreläsningen
reﬂekterade Emilie kring hur Jungfru
Maria är framställd som en mycket
ung kvinna, hon är rentav yngre än
sin son. Att framställa Maria som ung
moder är visserligen en konvention,
men man skulle också kunna säga
hur, i symbolisk mening, modern ser
sitt lilla barn i famnen, medan vi –
betraktare – ser det som hände.

1700-talet – det klassiska
Grekland ett ideal
Under 1700-talet försköts det konst‐
historiska intresset från konstnären
till själva verket. Man intresserade sig
för arkeologi och estetik och såg det
klassiska Grekland som ett ideal som
man gärna ville återvända till. Den
samtida stil som utgick från denna
önskan kallas nyantiken. Kända
uttryck för den ﬁnns i marmorstatyer
av Apollo di Belvedere, Gustaf III i

Figur 4. Michelangelos
Pietà i Peterskyrkan.

Stockholm och Linneanum i Uppsala
botaniska trädgård med sin portik,
som vore det ett grekiskt tempel.
Marmorstatyerna från olika tider är
oftast helt vita, men det har visats att
de under antiken var färggrant
bemålade, något som helt avviker
från den vision som vi i allmänhet har
av dem. Också bronsskulpturerna var
blänkande och läpparna, för att ta ett
exempel, kunde vara röda med
inläggningar av koppar. Då man gjort
försök att rekonstruera målningarna
(till exempel vid Medelhavsmuseet
2010) har de nog setts som närmast
”kitschiga” (ﬁgur 5). Dessa rekonstruk‐
tioner har stöd av forskningen, så vi
får nog vänja oss vid en ”färggrann
antik”.

1800-talet – ismernas tid
Under 1800-talet uppfattas konsten
ofta som ett uttryck för sin tid. Detta
påstående kan synas självklart, men
rymmer faktiskt en paradox. För
samtidigt som vi uppfattar konst som
en produkt av tid och rum tänker vi
oss att det ﬁnns något ”något” som
gör att vi kan beröras av konstverken
trots distansen i tid och rum.
Exempel på detta är skulpturer
(ﬁgur 6) av ett huvud av Nefertiti
(år 1350 före vår tideräkning) och
Romarinna (omkring år 80), två
tidsanknutna sätt att se på en kvinna.
Under 1800-talet får vi museer,
nationella samlingar som blev
tillgängliga för alla. De blev ett slags
allmän konsthistoria, en enda
Figur 5. Exempel från
utställningen ”Vita
lögner” på
Medelhavsmuseet år
2010.
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Figur 6. Olika tiders
förändrade uppfattning om konst:
Nefertiti, omkring 1350
före vår tideräkning,
och Romarinna
omkring år 80.

Figur 7. Miljontals
handgjorda solrosfrön
av porslin. Installation
på Tate Modern i
London av Ai Weiwei.
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berättelse, där det egna, lokala, skrivs
in i en större, mer eller mindre
”universell” konsthistoria. I Sverige
stod Nationalmuseum färdigt år
1866. Det är ett typiskt uttryck för
den rådande nationalismen. Här ﬁnns
en magniﬁk trapphall och bland
annat en stor målning av slaget vid
Lützen samt skulpturer av Oden och
Tor.
Vid mitten av århundradet uppstod
realismen som skildrar vardagliga
motiv med arbetare och deras miljöer.
Emilie Karlsmo tog som exempel
Gustave Courbets målning
Stenknackarna.

I slutet av 1800-talet lanserades
impressionismen, som gick ut på att i
bild söka förmedla sina uttryck. För
denna inriktning är Claude Monet en
typisk representant. Han formule‐
rade det som att han ville måla det
han såg – inte det han ”visste”.

1900-talets konst återspeglar
samhällsdebatten
Konstens uppgift preciseras under
1900-talet till att vara en jakt efter
sanning och äkthet. Konstnären ser
som sin uppgift att vara samhälls‐
medborgare och genom konsten
försöka göra åskådarna till bildade,
medvetna och bättre människor.
Konsten i vår tid behöver inte längre
vara fysisk eller visas i ett konstens
rum och inte heller självklart vara till
salu. Installationer, oftast engångs‐
företeelser, kan ta hela rum eller
platser i besittning. Bland dessa kan
nämnas ﬂera verk av den kinesiske
konstnären Ai Weiwei som syftar till
samhällskritisk aktivism. Väl kända är
installationer av 100 miljoner hand‐
gjorda solrosfrön av porslin som
bretts ut över ett golv (ﬁgur 7) och en
mängd orange ﬂytvästar som
monterats för att täcka kolonner på

Figur 8. Konserthuset i
Berlin med kolonnerna
täckta av flytvästar.
Installation av Ai
Weiwei.

konserthuset i Berlin (ﬁgur 8). Det
sistnämnda ett uttryck för konstnärens
engagemang i 2000-talets ﬂykting‐
strömmar över Medelhavet.
En viktig fråga i konstvetenskapen,
inte minst från 1960-talet och framåt
har varit den om kvinnliga konstnärer
(man talar ju sällan om ”manliga”).
Forskare ha pekat på hur föreställ‐
ningar om konstnärstalangen som
”medfödd” har levat kvar genom
århundraden. Men, som Linda
Nochlin skrev redan 1971, man föds
inte till konstnär, man blir det.
Konstakademierna var nämligen
stängda för kvinnor. Där studerade
man människokroppen efter

nakenmodell, och det var otänkbart
för en kvinna vid denna tid. Just
studiet av kvinnokroppen var en
nyckelfråga för att kunna ägna sig åt
”den stora konsten”, skulptur och
historiemåleri. En tidig representant
för kvinnokönet är emellertid
Artemisia Gentileschi, konstnärinna
på 1600-talet. Hon var dotter till en
konstnär och kunde därför gå i lära
hos honom. Till 1900-talets betydelse‐
fulla kvinnliga konstnärer hör bland
andra Käthe Kollwitz i Tyskland
(ﬁgur 9), som engagerade sig kraft‐
fullt mot nazismen.

Konst som provokation
Ernst Billgren har skrivit i sin bok Vad
är konst och 100 andra jätteviktiga
frågor:
”Många inom kulturvärlden säger

Figur 9. Verk av Käthe
Kollwitz, skulpturerna
Föräldrarna 1922 och
Sörjande föräldrar
1931, Vladslo,
Flandern.
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Figur 10. Marianne
Lindberg De Geer,
Bronskvinnorna, eller
Jag tänker på mig
själv, år 2005 utanför
Växjö konsthall.

sig gilla provokationer, det är i sig en
anakronism eller så har provokationen
misslyckats. … Vad folk menar med
att de gillar provokationer är att de
gillar att andra än de själva blir
provocerade.” Vad Billgren menar är
att det är att göra det lite för lätt för
sig att tro att provokationen är ett
självändamål.
Med sin skulptur Bronskvinnorna
lyckades Marianne Lindberg De Geer
göra ett inlägg i diskussionen om de
rådande kroppsidealen, framför allt
beträﬀande synen på kvinnans kropp.
Låt oss titta närmare på de båda
kvinnorna. Vad handlar verket om?
Ser de på varandra, eller rentav sig
själva? Finns det en osynlig spegel

Lästips
• Dana Arnold, Konstvetenskap: en
introduktion, 2006.
• Vinzenz Brinkman, Vita lögner (red.
G. Beijer), 2010. Bertrand David,
Jean-Jacques Lefrère, Mänsklighetens
äldsta gåta, 2013.
• Carol Duncan, Civilizing Rituals.
Inside Public Art Museums, 1995.
• Dan Karlholm, Handböckernas
konsthistoria. Om skapandet av
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mellan dem? De båda har nämligen
samma ansikte … Eller skulle man
kunna påstå att det är normen som
ﬁnns mellan dessa båda kroppar, så
självklar att vi uppfattar den som
”lagom” eller ”naturlig”? Dagens
oﬀentliga konst vill inte i första hand
”försköna”, utan få oss att se oss om
på nytt – och tänka efter.
Skulpturerna provocerade många
till en början, men nu tycks ﬂertalet
ha tagit till sig dem. När vi står inför
”Jag tänker på mig själv” inser man
ögonblickligen att vi aldrig förut sett
sådana högst verkliga kroppar
”förevigade” i brons. Att de får göra
det, ta plats i det oﬀentliga rummet,
blir just därför så viktigt.
”allmän konsthistoria” i Tyskland
under 1800-talet, 1996.
• Jakob Kimvall, Gatukonst. Estetisk
politik och politisk estetik, i Plats,
poetik och politik. Samtida konst i det
oﬀentliga rummet (red. Fagerström
och Haglund), 2010.
• Linda Nochlin, Varför har det inte
funnits några stora kvinnliga
konstnärer? i Konst, kön och blick
(red. A. L. Lindberg) senaste utgåvan
2014.

Nyhetsförmedlingens utveckling – från muntlig
spridning till dagens digitala medielandskap
Lennart Weibull (referat av Lennart Prage)
Vad är en nyhet? Med den frågan inledde Lennart Weibull sin föreläsning
om hur nyhetsförmedlingen utvecklats genom tiderna. Om en hund biter
en man är det ingen nyhet, men om en man biter en hund blir det genast
en nyhet.

Man kan deﬁniera en nyhet som ett
meddelande som oﬀentliggjorts, där
innehållet avser en betydelsefull
händelse, process eller tillstånd som
tidigare varit okänt. Nyhetsvärdet
bestäms av sitt rumsliga, tidsmässiga
och kulturella innehåll och är bero‐
ende av sin betydelse för samhället.
Nyhetsprocessen har i regel en lång
tidslinje, som börjar med ett urval av
en redaktion eller utgår från till
exempel ett blogginlägg och avslutas
med produktion och distribution.
I sin föreläsning växlade Lennart
Weibull mellan två teman som han
ansåg påverkade nyhetsförmedlingen:
nyheterna som en reﬂexion av sam‐
hället och som en återspegling av
organisation och teknik.

Nyhetsverksamhetens
professionalisering

hanterade främst lokala nyheter. De
tog också betalt för att producera
dessa nyheter. Gränsen för hur snabbt
nyheter spreds sattes av hur snabbt
förmedlarna kunde transportera sig.
Under medeltiden växte post väsen‐
det fram och med detta kom så
småningom de första tidningarna,
dock inte förrän hundra år efter att
Gutenberg hade uppfunnit tryck‐
konsten. När handeln blev allt
viktigare ökade förstås behovet av
aktuell information längs
handelsvägarna.

De första svenska tidningarna
År 1645 kom den första svenska
tidningen. Posten hade tidigare
förmedlat kungörelser och det föll sig
naturligt att de också skulle få ansvar

Lennart Weibull är
professor emeritus i
massmedieforskning
vid Göteborgs
universitet och
seniorprofessor vid
SOM-institutet.

Postdiligenstrafiken
nådde sin storhetstid
under 1860-talet och
befordrade både
passagerare och post.

Initialt hade nyheterna formen av
skvaller och rykten. Efterhand, när
skrivkonsten och transportsystemen
utvecklades, ﬁck nyhetsförmedlingen
mer organiserade former. Kurirer och
primitiva nyhetsbrev användes redan
i romarriket. ”Acta diurna” var en
daglig nyhetsbulletin som ristades i
metall eller höggs i sten och sattes
upp på en central plats i Rom. I
staten Venedig fanns en liknande
bulletin. Dessa bulletiner förmedlades
av ett slags nyhetskoncerner och de
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för den första tidningen i Sverige.
Tidningen, som snart kom att heta
Post- och Inrikes Tidningar, var det
enda organet som förmedlade riks‐
täckande oﬃciella kungörelser. En
huvuduppgift för tidningen blev att
förmedla positiva uppgifter om
Sveriges krig så att riksdagen kunde
ta upp skatter för den kostsamma
krigföringen. Redan vid denna tid
blev nyhetsverksamhetens villkor
tydliga: politik och ekonomi.
Riksdagens makt ökade efter Karl
XII:s död och kungamakten försvag‐
ades. Riksdagsledamöterna var ivriga
att snabbt få ut sina inlägg. I riks‐
dagen ﬁck man tala fritt och öppet
men innan besluten skulle skrivas ned
och tryckas i tidningen så skedde en
censurering. Genom Tryckfrihets‐
förordningen år 1766 tog man bort
förhandscensuren och den begräns‐
ning den innebar för riksdagen att
snabbt nå ut till svenska folket.
Nyheterna som trycktes i tidningen
var vid denna tid mest klipp ur
utländska tidningar. Det fanns
svenska nyheter också, men med vår
tids mått var de i regel föråldrade när
de nådde läsarna. Aftonbladet, som
grundades 1830, kunde till exempel
rapportera om en brand i Göteborg,

Den första svenska
tidningen kom ut år
1645. Aftonbladet
grundades år 1830.
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men innan den nyheten nått
Stockholm och kommit i tryck så
hade det gått en vecka.
Med Dagens Nyheter ﬁck vi en
modern tidning som speglade
urbaniseringen. Den grundades av
Rudolf Wall 1864 och skrevs så att den
även kunde läsas av ”madamerna”,
vilket den läsande eliten förstås
rynkade på näsan åt. Nu blomstrade
aﬀärsverksamheten i de större
städerna och det öppnade möjlighet‐
erna för annonsintäkter. Rudolf Wall
kom också på den smarta idén att
liera sig med tågkonduktörerna, som
alltid hade en väska för att trans‐
portera olika handlingar mellan
destinationerna. De kunde eﬀektivt
och tillförlitligt transportera nyheter
från de större orterna till redaktionen
i Stockholm.
Efterhand blev tidningarna alltmer
knutna till de politiska partierna,
vilket innebar att nyhetsurvalet
anpassades till tidningens målgrupp.
Denna politiska inriktning varade
ända fram till 1950-talet, då dags‐
tidningarna började tappa mark till
såväl kvällspressen som TV. När
tidningarna blev färre måste de också
bli mindre partipolitiska för att nå en
större läsekrets. Kvällspressen växte

snabbt, med inriktning på läsvänlig‐
het – större rubriker och lättläst text,
många bilder. Den återspeglade TVutbudet med mycket sport och
populära nyheter.

Radio och TV blev populära
nyhetsförmedlare
Telegrafen betydde mycket för att
förmedla nyheter, först bara mellan
två stationer. Med den elektriska
telegrafen kom också telegrambyrå‐
erna. Reuters grundades 1850 (de
började sin verksamhet med att
skicka brevduvor med ekonomiska
meddelanden!) och blev tidigt
globala. Svenska Telegrambyrån
bildades 1867 och var privatägd. Den
uppgick i den 1921 startade
Tidningarnas Telegrambyrå som
ägdes av samtliga svenska tidningar.
Rundradion ﬁck tidigt en viktig roll
som nyhetsmedium. Under första
världskriget skickade man radio‐
signaler över frontlinjerna. I USA
började tillverkarna av radioapparater
på 1920-talet att sända nyheter för
att locka till sig köpare. I Sverige
bildades ett statligt reglerat radio‐
bolag med dagspressen som största
ägare. TT ﬁck ansvar för nyhetssänd‐
ningarna. Framför allt musiken var
viktig, men under kriget var TTnyheterna det mest avlyssnade. Till
en början var utsändningarna centra‐
liserade till en ort med kapacitet att
sända över hela landet. Hos oss var
det Motala, i exempelvis Holland var
det Hilversum.
Till en början ﬁck TT bara sända
nyheter klockan 21.15, den enda tid
då inga tidningar kom ut. De popu‐
läraste inslagen var vädret och
tidssignalen. Radiotjänsts viktigaste
uppgift var att ge fortbildning och
man ﬁck inte sända nyheter, det ﬁck
bara TT. Under åren 1930–50 kom
nyheter i radion från TT i Dagens Eko
och Journalen. Dagens Eko ﬁck bara

ta upp nyheter som inte TT meddelat
tidigare. Nyhetsintresset ökade
förstås under andra världskriget.
Lennart Weibull presenterade
sedan mannen som år 1956 skapade
den nya typen av nyheter i Sverige:
Per Persson. Han var den förste
chefen för radions nyhetsverksamhet.
År 1961 startade Melodiradion, som
gav nyheter kontinuerligt. Detta hade
troligen inte hänt så snabbt om inte
Radio Nord, som var en så kallad
piratradio, tidigare hade börjat sända
nyheter varje timma. Samtidigt
började TV ta nyheterna på allvar.
Man hade tidigare mest förmedlat
klipp ur mer eller mindre aktuella SFjournaler av blandad kvalitet. Med
TV-Aktuellt 1958 började man spegla
det aktuella skeendet på ett nytt sätt.

Radion var ett viktigt
nyhetsmedium,
särskilt under andra
världskriget.

Per Persson var den
förste chefen för
radions nyhetsverksamhet.
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Radio Nord sände
nyheter under 1961
och 1962 från ett
fartyg i Stockholms
skärgård. Piratradion
drevs av Jack
Kotschack.

Olle Björklund läste
nyheter på TV.

relevans för samhällsfrågor ökade
under 1970-talets kritiska opinions‐
klimat, och journalisterna ﬁck mer
makt. Gamla genrer försvann inte,
men nya tillkom. De regionala
tidningarna koncentrerade sig på de
lokala nyheterna och släppte annat
till TV. Den svenska modellen med
partipolitiskt bundna tidningar och
”public service” krackelerade när den
ökande konkurrensen drev fram
koncentration och monopolisering av
medierna.
Den populäre Olle Björklund läste
nyheter till relevant och nytt bild‐
material från hela världen.
Under åren 1968–69 skedde ett
paradigmskifte i nyhetsbevakningen.
Man ﬁck en professionellare syn på
journalistiken och nyheternas inne‐
håll. Socialreportagen började dyka
upp (Karl-Axel Sjöblom). Rapport
började sändas 1969 och två år
senare kom Kvällsöppet. I journalist‐
kretsarna började det blåsa vänster‐
vindar. Nu handlade det inte bara om
att bevaka det som hände utan att
skildra det viktiga i vad som hände.
Begreppet grävande journalistik fanns
ännu inte, men i praktiken var det så
journalistiken såg ut. Inslagen med
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Kampen om monopolet
Det var teknikens landvinningar som
intensiﬁerade den kamp om mono‐
polet som började under 1970- och
80-talen. Närradion och kabel-TV via
satelliter kunde inte begränsas.
Staten tillsatte utredningar som
skulle svara på vad man ﬁck och inte
ﬁck göra. I Danmark försökte man
stävja tekniken genom att förbjuda
hushåll att ha parabolantenner. TV3
(Stenbeck) agerade helt utanför
regelverket och ﬁck inkomster genom
reklaminslag. Man släppte fram en ny
statlig kanal, TV4, som skulle sända
nyheter på ett nytt sätt: lättsammare
och med ﬂera personer som inter‐

Teknifieringen av
svenska hushåll
1987–2015 (innehav i
procent). Källa: Den
nationella SOMundersökningen
Grafik: Pertti Salonen

agerade i studion. Men svenskarna
höll fast vid ”gamla” Rapport och
Aktuellt, som de vant sig vid.
Tekniﬁeringen av de svenska
hushållen var inget mindre än en
revolution. Bredbandet ändrade
vanorna. De nya teknikerna (video,
dator, mobiltelefon) kom med nya
aktörer och en ny ekonomi i
medievärlden. Internet påverkade
nyhetsförmedlingen och de olika
distributionsformerna konvergerade.
Aftonbladet kom med en digital
tidning år 1994. Globala medieföretag
som Facebook och Google ﬁck allt
större betydelse samtidigt som man
hittade nya ﬁnansieringsformer.
Läsarna gavs en känsla av att
nyheterna skulle vara gratis (Metro,
Internet). Tidningar som gick över till
digitalt format upptäckte att deras
målgrupp inte var beredd att betala
för nyheter och hamnade därför i
knäet på medieföretagen och reklam‐
industrin. Vem skulle betala för
nyhetsförmedlingen?
Det uppstod stora skillnader i medie‐
användningen mellan ungdomar och

pensionärer. De förra använder sig i
stor utsträckning av sociala medier
medan de senare håller sig till radio,
TV och tidningar i pappersformat.
Radio och tidningar kan inte kompen‐
sera för det som TV gör med till
exempel SVT Play. De sociala medierna
ökar kontinuerligt. Ungdomarna är
mindre intresserade av nyheter, de
dras till musik, nöje och sport.
Återigen, sa Lennart Weibull, handlar
det om konsekvenserna av samhälls‐
förändringarna och tekniken. En ny
undersökning av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB)
pekar dock på att de traditionella
medierna vid kriser tenderar att
uppfattas som mer pålitliga, även
bland ungdomar.

Papper versus digitalt
I dag använder vi oss av både papper
och digital teknik i nyhetsförmed‐
lingen. Tidsperspektivet är säkert
avgörande för många. Det tar 24
timmar för en nyhet att nå ut på
papper medan den kan nå de digitala
abonnenterna på fem minuter. DN har
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Andel av befolkningen
mellan 9 och 79 år
som under perioden
1979 till 2015 använde
olika medier en
genomsnittlig dag.
Grafik: Pertti Salonen

på två år ökat sina papperskunder
med 2 000 personer. De som har råd
kan fortfarande abonnera på pappers‐
formatet som blir allt dyrare.
Förutsättningarna för att alla ska
kunna få tillgång till samma tidning
har upphört. Samtidigt växer
plattformarnas (iPad, mobil, dator)
betydelse som nyhetskanaler, men de
är inte heller billiga.
Den globala nyhetskonkurrensen är
kanske den mest slående förändringen
inom nyhetsförmedlingen. Reklam‐
intäkterna får ökad betydelse. De
globala aktörerna ökar sin närvaro
överallt. Google har lika mycket
reklamintäkter i Sverige som hela den
svenska tidningsbranschen!
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Hur ser framtiden ut?
Det ﬁnns tankar om att staten ska
avsätta en fond som garanterar
demokratisk nyhetsförmedling och
undviker elitisering av nyheterna.
Men troligen blir det mindre av
kanaler och mer av ﬂöden där allt är
osorterat (till exempel Facebook). Det
kommer också att handla om nyhets‐
bubblor, där vi själva väljer de nyheter
vi gillar. ”Fake news” och alternativa
sanningar kommer att bli vanliga.
Åsiktsjournalistik, med kolumnister
som förpackar åsikterna åt oss är en
annan variant av nyhetsförmedling.
Vi kan inte veta hur det blir, men
under de kommande tjugo åren
kommer mycket att hända, avslutade
Lennart Weibull.

Är människan eller miljön missanpassad – hur
klarar hjärnan dagens livsstil?
Åke Pålshammar
Med stor variation inom en art ökar chansen att någon av artens
medlemmar överlever svåra förhållanden och kan föra arvsmassan vidare.
I dag samsas många individer med olika livsstilar. Kan en miljö fylld av
bildskärmar, digital oro och tidspress ta människor av daga i en
omfattning som bör oroa, eller kan alla människohjärnor anpassa sig?
För ett utvecklat samhälle med
skyddsnät av olika slag reduceras
risken att gå under, men icke desto
mindre kan mängden intryck och krav
medföra upplevda och faktiska
tillkortakommanden som yttrar sig i
psykisk och fysisk stress – och i
ohälsa. Yttringarna är många: ﬂykt in
i missbruk, våld och aggressivitet, och
för en ansenlig procent uppgivenhet
med depression, ångest och kanske
självmord. Det ﬁnns stora mängder
reaktioner med hjärnan som utgångs‐
punkt. Avvikelser och sjukdomar i
hjärnan har oftast både genetiska,
epigenetiska och andra förklaringar.
Medfödd sårbarhet i kombination
med upplevd stress kan trigga en rad
problem – inte minst vad gäller
hjärnan.

Hjärnan
Den mänskliga hjärnan har genom‐
gått förändringar till följd av de krav
som ställts på människan. Under vår
egen livscykel genomgår också
hjärnan både små och stora föränd‐
ringar. De utmärks av att hjärnceller
växer, diﬀerentieras och kopplar ihop
sig i nätverk. Men också av att många
hjärnceller sorteras bort och dör;
tillväxt och utrensning. Som i en
trädgård! Rabatter ansas, växter
blommar, vissnar och dör.
Modern genforskning visar att en
mycket komplicerad växelverkan äger

Åke Pålshammar är
fil.dr i psykologi och
senioruniversitetslektor vid Institutionen
för psykologi vid
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rum mellan arv och miljö, som till‐
sammans styr människans utvecklings‐
processer. Den mänskliga miljön utgör
en viktig del. Även prenatalt, före
födelsen, ﬁnns inslag från omgivande
ljudmiljö och i form av kemiska och
näringsmässiga förhållanden. Efter
födelsen blir betydelsen av mänsklig
miljö mer eller mindre livsavgörande.
Den trygga anknytningen ger till
exempel en känslomässig valör till
den psykiska utveckling som barnets
hjärna genomgår.

Grundprinciper
Givet vissa grundläggande principer
för i första hand människohjärnans
tillblivande kan man spekulera om
vilka konsekvenser mötet har mellan
de gener vi ärvt sedan hundratusen‐
tals år och den mängd miljömässigt
förändrade förhållanden som skett till
dags dato. Otaliga sådana förhållan‐
den ﬁnns att drunkna i. Men för att
nämna några: sätt och tid att vara
med barnet, mängden intryck hjärnan
fått att bearbeta under utvecklingen,
och tillgången på elektricitet som
energikälla. Därmed har biologiska
rytmer, som framför allt vakenhet och
sömn, påverkats av de dramatiska
nya betingelser som nu råder.
Några grundprinciper kan vara
relevanta för att både förstå och
värdera hjärnans utsatthet kopplad
till den stressade, moderna miljö
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Hjärnans funktion
beror av såväl
genomets koder som
de sociala kontakter
människan möter.
Starka upplevelser
redan under tidig
uppväxt kan ”stänga
av” koder i genomets
DNA-spiral (Epigenetic
changes). En mer
komplex social miljö
förändrar dels hjärnan
direkt via till exempel
inlärning och på olika
sätt för olika individer
(Individual behavior),
och de förändrade
beteendena ändrar i
sin tur samspelet
människor emellan.
En långsam förändring
över många generationer av komplexa
sociala interaktioner
ändrar successivt
delar av DNA-spiralen/
arvsmassan (Evolution).
Såväl arvet som den
sociala miljön har
betydelse för utvecklingsförloppet
generellt under en
livscykel.
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många lever i med dess komplexitet
och snabba förändring. Det är för det
första att den levande hjärnan är
påverkbar (principen neuroplasti‐
citet), och för det andra att den
levande hjärnan slukar stora mängder
energi (principen resursfördelning)
för att hålla miljarder och åter
miljarder av sina nerv- och gliaceller
funktionsdugliga. En tredje princip är
habituering eller tillvänjning, som
hjälper oss förstå att hjärnan trots
hiskeliga förändringar och stimulans
från miljön ofta, men inte alltid,
tolererar densamma efter en tid.
”Man vänjer sig” är ett vardagsuttryck
för den principen. Hur detta går till är
inte helt klarlagt.

Neuroplasticitet
Principen om neuroplasticitet
används numer ﬂitigt för att skapa
insikt om att ﬂer möjligheter än vi
anat står oss till buds att kunna
påverka hjärnan, både i dess normala
utveckling och i de fall någon form av
hjärnskada skett. En tidig och kraft‐
full insats med träning kan vara
befogad med den kunskapen som bas.
På samma sätt kan hjärnan fås att
ändra sina nervkopplingar när kraft‐
full stimulans av visst speciellt slag
ges. En rad studier visar hur områden
i hjärnan expanderar eller krymper
på grund av stimulans eller brist på
stimulans. Hela minneskomplexet
med dess olika underavdelningar
(arbetsminne och olika sorters

långtidsminne) bygger på hjärnans
möjlighet att forma nya kopplingar.
Förståelsen av hjärnans beroende‐
förhållande till miljön, påverkbar‐
heten, ger vid handen att en extrem
exponering av till exempel visuell
skärmproducerad stimulans inte helt
kan undgå att forma hjärnan. Om
denna extrema exponering tar lång
tid i anspråk kommer det inte heller
att ﬁnnas utrymme för många andra
alternativ.
Därmed är utgångspunkten klar för
idéer och hypoteser om vilken omfatt‐
ning omformningen av en i dag
levande persons hjärna får eller
möjligen kan få. Forskning har visat
att hjärnor är olika känsliga i en rad
avseenden. Hjärnan hos en
”spänningssökande”, ”stimulus‐
hungrig” person med kapacitet och
behov av att hantera stora mängder
stimulans och förändring går
sannolikt igenom anstormningen av
till exempel medial och virtuell
stimulans mer lyckosamt, medan
hjärnan hos en mer ”hyperkänslig”
individ får svårare att klara sådan
miljö utan psykiska och fysiska
skadeverkningar.

Resursfördelning
Begreppet use it or lose it innebär att
hjärnceller behöver jobb för att över‐
leva och få sin försörjning (syre och
näring). En intensivare verksamhet
inom ett område i hjärnan bidrar till
högre välmående och mer kraft och
resurser inom området. Vi kan där‐
med formulera hypoteser om att en
intensiv exponering av viss typ, till
exempel multitasking (göra ﬂera
saker samtidigt) med ﬂertalet skärmar
och andra aktiviteter inblandade,
suger åt sig mycket resurser och tid.
Därvid lämnas andra områden i
hjärnan (framför allt hjärnbarkens
delar) utan tillräckliga resurser och
tid för att kunna bygga upp nya och
underhålla gamla cellnätverk för att
få en optimalt funktionell hjärna i
den moderna miljön.
Man hinner helt enkelt inte vara
både i den virtuella världen och i den
verkliga för att få en parallell
likvärdig utveckling av hjärnan inom
dessa domäner. Man blir bra på att
läsa av information från skärmar, men
inte att läsa och känna av mänskliga
signaler och uttryck i kontakter öga
mot öga. Hjärnan riskerar att inte

En livsstil med ett allt
snabbare tempo kan
hanteras lättare av
vissa än av andra.
Risken att ”drabbas
av” skadeverkningar
och ohälsa är mindre
för personer med en
viss typ av
personlighet/hjärna.
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bygga upp och ﬁnjustera hållbara
tåliga nervnätverk, som grundlagts
genetiskt, eftersom alltför lite tid
ägnas åt direktkontakt med andra
människor. De gener vi har är sanno‐
likt mer programmerade för att
utveckla proteiner ingående i
perception, lagring, uppbyggnad och
användning av signal- och kommuni‐
kationssystem för direktkontakt med
andra människor än för kontakt via
skärmar.
Barn bör få både och för att
säkerställa att deras medfödda
resurser utvecklas och förståelsen och
användningen av de nya medierna
lärs in och tränas. En alltför ensidig
resursfördelning kan i ett längre
perspektiv minska den personliga,
sociala kompetensen. Stress och
psykisk ohälsa uppstår när resurserna
blir för små i förhållande till de krav
som ställs. Då ﬁnns inslag av miss‐
anpassning mellan individ och miljö.

Habituering
En komplex, intensiv och stimulusrik
miljö får hjärnans celler att maximalt
öka sina ansträngningar, men efter en
tid av sådan omfattande hjärncells‐

Hur förtjusta bör och
kan vi bli i skärmar?
Skärmnördarnas
framtid kanske är
ljusare än boknördarnas? Men hur
hälsosamt är det för
människohjärnan och
människoarten?
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aktivering via cellnätverket RAS
(Retikulära AktiveringsSystemet) i
hjärnstammen dämpar hjärnans
celler sin hetsighet och går in i en
lugnare lunk.
Denna princip om tillvänjning och
minskad reaktivitet via upprepad
stimulering är en förutsättning för att
hjärncellerna inte ska arbeta sig till
kollaps. Det gäller såväl enstaka
cellers avfyrande av nervimpulser
som hela cellnätverks totala för‐
ändring mot mer sparsam använd‐
ning av de egna resurserna.

Sammanfattning
Hjärnan har stor potential att
moderera i förhållande till miljökrav.
Neuroplasticitet är en term för den
potentialen. Inlärning och minnes‐
inlagring anpassar människan till
oändligt många olikartade miljöer
(inklusive språk).
Anpassningar som på genetisk nivå
också sker i förhållande till miljön är
oftast epigenetiska: erfarenheter vi
gör kan slå av eller på (släcka eller
tända) gener i vårt genom, vår arvs‐
massa, och därvid få till stånd till
exempel fysiologiska såväl som
beteendemässiga förändringar. Dessa
tycks även kunna ärvas från en
generation till en annan. En avslagen
gen (eller del av en gen) kan dock
slås på igen, eftersom grundkoden
ﬁnns på plats. Därmed har miljön
avsevärda möjligheter att påverka
hjärnan framför allt på kort sikt. Men
efter många, många generationer kan
eventuellt andra aspekter av
genetiken påverkas; bara de gener
som medför ökad överlevnad och
reproduktion blir kvar. Bärarna av
dessa för dem vidare. En stor över‐
levnadschans för en art kräver dock
att det ﬁnns stor variation inom
arten. Därmed är platsen för och
uppmuntran av såväl ”boknördar”
som ”skärmnördar” given och

nödvändig i ett modernt samhälle.
Och uppmuntran av variation snarare
än ensidighet. Vilka utmaningar som
väntar bortom nästa hörn vet ingen.
Vilken påverkan det moderna
samhället med tidspress och ökande
krav på ﬂexibilitet och anpassning
egentligen har för vår genetik är så
vitt jag vet inte klarlagt. Gissningsvis
är det inte så troligt att det blir
omfattande förändringar i det
genetiska alfabetet. Därmed blir

missanpassningen mer en fråga om
till exempel psykisk och fysisk ohälsa
när det ställs krav på människan som
hon behöver ytterst stora ansträng‐
ningar för att klara. Så kan till
exempel vissa personlighetsdrag och
bristande trygghet under uppväxten
skapa extra stor risk för missanpass‐
ning. Till det kommer i många fall
sömnsvårigheter, som ökar risken
betydligt.
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Är människan eller miljön missanpassad – hur
klarar kroppen förändrade kostvanor?
Stephan Rössner
Stephan Rössner är
professor emeritus i
hälsoinriktad
beteendeforskning på
Karolinska Institutet.

Viktproblem har blivit allt vanligare bland både människor och husdjur. I
den bästa av världar är vår aptitreglering ett väl fungerande system och
anpassat för den mat som vi är genetiskt byggda för. Men anrikningen av
fett och socker har gjort dagens mat så läcker och energität att de gamla
kontrollsystemen har slagits ut.
I begynnelsen var allting enkelt: vi åt
när vi var hungriga och slutade när vi
var mätta. Huruvida våra förfäder
använde måltiden för att diskutera
det sociala livet i stammen, väder‐
leken, jaktlyckan eller aktuella
relationsspörsmål lär vi aldrig få veta.
Kanske åt stenåldersfolket mera än
till mättnad och proppade i sig när
det fanns ett överskott, eftersom
undernäring snarare än övernäring
har varit människans följeslagare i
långa tider. Att lägga upp ett förråd
har varit en klok idé för att spara för
sämre tider. Det står redan i Bibeln
om de magra och feta åren.
Djur har i allmänhet en väl funge‐
rande aptitkontroll även om den kan
vara underkastad märkliga biologiska
variationer. Brunbjörnens inre organ‐
system vet om att det gäller att öka
intaget på hösten inför ﬂera månader
i ide utan någon som helst kaloritill‐
försel och börjar i september att lägga
på sig ett hull genom att äta betydligt
mycket mera än tidigare till dess snön
faller och det är dags att krypa i ide
och vistas där fram till vårkanten.
Våra husdjur har emellertid under
senare tiden blivit allt fetare, vilket
talar för att en normal biologisk
aptitreglering inte längre fungerar.
Sannolikt beror detta på att vi matar
våra kära fyrbenta vänner i den
befängda tron att när vi får någonting
gott att mumsa på är det rättvist att
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även Karo och Misse får en extra
andel, för vilket de inte alls är
biologiskt byggda. Flera undersök‐
ningar visar att nu till och med
19 procent av våra svenska ridhästar
har fått viktproblem.

Stenåldersgener och nutidsvanor
Men i den bästa av alla världar är vår
aptitreglering ett väl fungerande
system och anpassat för den mat som
vi då och nu faktiskt är genetiskt
byggda för. Stenålderskosten har
rekonstruerats med hjälp av utgräv‐
ningar från kökkenmöddingar och
övergivna lägerplatser liksom
rekonstruktioner av vad de kvar‐
varande naturfolken äter. Och vi vet
att vad vi rimligtvis är biologiskt
byggda för är en kost rik på protein
men med mycket lite fett och med
komplexa sammansatta kolhydrater.
Socker, som är en energität kost‐
komponent utan något annat närings‐
värde än kalorierna, har kommit till
väldigt sent i vår gastronomiska
kulturhistoria. Anrikningen av fett
plus socker har gjort maten så läcker
och energität att de vanliga kontroll‐
systemen som en gång i tiden passade
oss väl har slagits ut. Våra förfäder
har ätit mycket stora portioner, därför
att stärkelseprodukterna från rötter
och ﬁberrika andra produkter har
varit kalorifattiga men voluminösa.
Ett intressant försök för att studera

vår ursprungliga kost och dess
eﬀekter på aptit och hälsa gjordes när
man följde en grupp australiensiska
aboriginkvinnor med övervikt och
diabetes. Forskaren Karen O’Dea tog
med sig gruppen ut i bushen i
Australien, där kvinnorna livnärde sig
på sin ursprungliga kost, vad som
kallas för bush food. Rötter, andra
rotfrukter, ägg, musslor, någon
känguru om jaktlyckan varit god och
vad man i övrigt kunde hitta i
naturen var födan under tiden, och
den visade sig ha utomordentligt
gynnsamma hälsoeﬀekter. Aborigin‐
kvinnorna gick ner i vikt och deras
diabetes försvann. Intressant var att
försöksledaren O’Dea, som själv
deltog i kostförsöket knappt kunde få
i sig de jättelika matportionerna.
Energitätheten i bush food var så låg
att man för att få i sig den essentiella
näringsmängden åt stora mängder.
Det kunde aboriginkvinnorna klara
utan problem, medan O’Deas mera
västerländskt utformade magsäck inte
klarade volymerna utan besvär.

Är frukost nyttigt?
Ofta kommer frågan upp om det är
nyttigt att äta frukost, hur många
måltider per dag vi bör inta och så
vidare. Frukostätare har ju av tradi‐
tion ansetts vara bättre människor i
ett lutheranskt perspektiv, där man
har ordning och reda i tillvaron och
äter på regelbundna tider. Men en
blick runt om i världen visar att det
ingalunda är givet att Livsmedels‐
verkets rekommendationer om
frukost, lunch, middag och två
mellanmål är någon allenarådande
framgångsnyckel för ett hälsosamt liv.
I många Medelhavsländer är
frukosten liten eller näst intill
obeﬁntlig, och det kan handla om en
kopp espresso med bröd eller kaka på
morgonen. Lunchen är sen men
generös och middagen är i många
Medelhavsländer, särskilt i Spanien,
ytterligt sen. Den svenska tanken att
man inte ska äta middag för sent på
kvällen för att må bra motsägs verk‐
ningsfullt av de spanska matvanorna,
där många restauranger inte öppnar

Människan är en
allätare och överlevare
genom sin varierade
kost av frukt, rötter,
kött, inälvor, fisk,
skaldjur, grönsaker,
ägg, nötter med mera.
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förrän klockan 21 på aftonen. Uppen‐
barligen har man kunnat överleva
även med den kulturen.
I länder som Holland och förr i
tiden England var frukosten en stor
lagad måltid medan lunchen var ett
lättare mål. I Centraleuropa är ofta
måltiden mitt på dagen den stora
måltiden, vad som på tyska kallas för
Mittagsessen där man får soppa,
varmrätt och en efterrätt och sedan
bara äter ett lättare mål på kvällen.
Det tyska uttrycket för kvällsmat är ju
Abendbrot, vilket ju visar vad det
handlar om: smörgås med någon form
av pålägg. Den amerikanska farmar‐
frukosten var en jättelik portion med
pannkaka, bacon, sirap och smör.
Sannolikt var den ändamålsenlig
under den tiden, när farmaren
verkligen gick ut på åkern och brände
upp de intagna kalorierna under det
tunga arbetet. Men i dagens läge där
det mera handlar om att sitta vid
traktorn, styra jordbruksarbetet med
en joystick och lyssna på popmusik
innebär denna stadiga frukost en
gigantisk överlastning på energi‐
balansen med fetma som följd.
I Sydostasien äter man ett stort mål
på morgonen innan det blir för varmt
och ungefär likadant på kvällen, men
mycket lite mitt på dagen när det är
hett ute. I Sverige och Finland äter vi
ofta lagad varm lunch medan man i
Norge och Danmark äter kall smörgås
till lunch. Det går alltså inte att påstå
att man av hälsomässiga skäl borde
äta på ett visst sätt för att må bra.

Varför äter vi?
Vår aptitreglering är komplicerad. Bara
anblicken av mat sätter igång hormon‐
system i mag-tarmkanalen. Man får till
exempel ett insulinpåslag redan innan
man ens har satt i sig den första
tuggan, eftersom kroppen i väntan på
de kaloriska fröjderna gör sig förberedd
att ta hand om fett och kolhydrater.
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Det som i ett normalfysiologiskt
sammanhang driver begäret av en
måltid är hunger. Hungern är ett
oselektivt önskemål att tillföra krop‐
pen energi i vilken form som helst.
”Hungern är den bästa kryddan” sägs
det, och är man tillräckligt hungrig
kan man äta nästan vad som helst.
Men efter en stund inträﬀar en
begränsning av intaget och hungern
övergår i ett sug. Vi blir selektiva i
vårt val allteftersom måltiden fort‐
skrider. Barn kan tydligt beskriva
detta när de menar att de inte kan
pressa ner en enda köttbulle till men
inte har några som helst bekymmer
att sätta i sig en stor portion glass till
efterrätt.
Medan hungern alltså är oselektiv
och bara eftersträvar tillfredsställelse
med energi i någon som helst form är
aptiten selektiv. När måltiden går mot
sitt slut inträﬀar vad som på engelska
kallas för ”satiation”, för vilket vi på
svenska inte har något bra uttryck
men begreppet motsvaras närmast
med ”inträdande av mättnad”. Vi
människor äter ju i diskreta avgräns‐
ade perioder, även om många av oss
kanske får våra viktproblem genom
att vi snaskar mellan måltiderna. Men
när mättnaden har inträtt avslutar vi
energiintaget och därefter kommer
en mättnadsfas när vi är nöjda och
belåtna.
Vad som kan synas vara utmattning
av tuggande eller utspänning i mag‐
säcken motsvaras dock i verkligheten
av en betydligt mera komplex aktivi‐
tet i kroppen under måltidens in‐
tagande. Magsäckens utspänning är
naturligtvis en reglerande faktor, men
när maten i små portioner genom den
nedre magmunnen pumpas ut i den
övre delen av tunntarmen frisätts en
rad olika enzymer och hormoner som
kommer att påverka måltidens fort‐
satta förlopp. Mättnadshormoner
skickas till centrala nervsystemet och

signalerar mättnad, så att inte bara
magsäckens utspänning utan vår
egen mentala upplevelse talar om att
nu är energiintaget tillräckligt.

Energitäthet – ett tillkommet
vällevnadsproblem
Ett problem är naturligtvis att vi har
kommit så långt ifrån stenålders‐
kosten. Energitätheten i våra måltider
har blivit så hög genom blandningen
av socker och fett, att dessa mättnads‐
signaler inte hinner slå till och ge
eﬀekt förrän vi har överätit för våra
behov. Medan fett har dåliga mättnads‐
eﬀekter och kolhydrater lite bättre,
har protein en betydligt eﬀektivare
bromseﬀekt på intaget. Det är en av
förklaringsmodellerna till varför
högproteinkoster som Atkinsdieten
eller vissa former av LCHF fungerar.
Det är svårt att överäta länge på rent
protein.
Först en stund efter det att måltiden
har avslutats kommer signalerna som
betyder att energigivarna från magtarmkanalen har brutits ner, tagits
upp i tarmväggen för att cirkulera i
blodbanan och sedermera tas upp i
målorganen. Måltiden har kommit till
sitt slut långt innan aminosyror, fett‐
syror och sockermolekyler i blodbanan
hunnit signalera mättnad, och

därefter håller vi oss mätta fram till
nästa måltid.
Det är intressant att jämföra vårt
ätbeteende med gräsätarna. Energi‐
innehållet i vad idisslarna äter är så
lågt att kossan måste använda
merparten av dygnets timmar till att
äta för att tillgodose intaget som ska
räcka för en kropp på ﬂera hundra
kilo. Merparten av kossans vakna tid
går alltså åt för att äta gräs och sedan
idissla produkten i ﬂera omgångar.
Hästdjuren är inga idisslare men
hanterar sina cellulosaprodukter på
ett annat sätt genom en stor blind‐
tarm som fungerar som en extra
mage.

Förekomsten av fetma
ökade kraftigt i Sverige
mellan 1980 och
2005. Ökningen var
särskilt stor i
glesbygden.

Stora läskförpackningar och stor
läskkonsumtion är en
bidragande orsak till
ökande fetma.
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Måltidsordning
Denna beskrivning av fysiologin vid
måltidsintag kommer naturligtvis att
byggas på av vårt beteende vid
matbordet. Vi får lära oss att inte
glufsa i oss maten. Den som har
viktproblem får ofta rådet att tugga
varje tugga minst 20 gånger och
lägga ner besticken mellan varje
tugga för att få ner äthastigheten och
därmed risken för överätning.
Vi har av konvention i västvärlden
lärt oss att äta maten i en viss sekvens
och börja med vad vi ﬁnner vara
förrätt för att fortsätta med varmrätt
och avsluta med någon form av sötsak

som utgör desserten. I andra tider var
kostordningen annorlunda och man
kunde äta sött, surt och salt om
vartannat. Vid den kinesiska
banketten kommer ﬁsken nästan sist
tillsammans med soppan. Det ﬁnns
alltså inga rätt eller fel när det gäller
måltidens energigivande kompo‐
nenter och dess eﬀekt på hunger,
mättnad och hälsa. Samtalet under
måltiden kan utformas på många‐
handa sätt, men vår komplicerade
aptitreglering är till syvende och sist
den biologiska funktion som reglerar
vad vi konsumerar och hur.

Stephan Rössner och Kristina Elfhag vid Karolinska Institutet har utrett
vilka faktorer som kan ha betydelse för bibehållande av viktminskning.
(Källa: Obesity Review, 2008)
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Hur ser människans framtid ut på vårt ömkliga
lilla klot?
Ulf Danielsson (referat av Birgitta Johansson)
Ulf Danielsson tror på tekniken, men inte på mänsklighetens förmåga att
hantera den på ett bra sätt. Han ser mörkt på framtiden för jorden, både i
det riktigt långa perspektivet och i ett mycket kortare perspektiv där
klimatet förändras dramatiskt. Vi är tyvärr inte utvalda att klara oss som
civilisation, och det vi håller på med i dag kan gå väldigt fel, sa Ulf
Danielsson när han höll den allra sista föreläsningen i serien Den
biologiska evolutionen.
Ulf Danielsson startade i det stora
perspektivet. Universum består till 70
procent av mörk energi. Den upp‐
täcktes för 20 år sedan när veten‐
skapsmän insåg att galaxerna rör sig
allt snabbare från varandra. Större
delen av materien i universum är
mörk materia; den utgör 25 procent
av universum och ﬁnns överallt. Bara
5 procent av universum är sådan
materia som allt vi känner till består
av. Jämfört med en kopp kaﬀe är
kaﬀet den mörka energin, grädden
den mörka materien och sockret den
kända materien.
– Universum kommer aldrig att
sluta växa, och resan mot tomheten
går allt snabbare, sa Ulf Danielsson.
Om 100 000 miljarder år dör den
sista stjärnan och allt samlas i svarta
hål som långsamt dunstar bort, det
sista om 1 gogol år som är en etta
med hundra nollor efter.

Ulf Danielsson är
professor i teoretisk
fysik vid Institutionen
för fysik och astronomi
på Uppsala Universitet.

sedan exploderade en 20 meter stor
sten på tre mils höjd över en rysk
stad. Chockvågen krossade fönster
och skadade hus och människor i
ﬂera städer. I början av 1900-talet
ramlade en 100 meter stor sten ner
och orsakade en ännu mycket
kraftigare explosion över Sibirien.
Och ett liknande stenblock passerade
sommaren 2015 relativt nära jorden.
– Det är stökigt där ute. Ingen
håller ordning på de här stenarna.
Deras framfart kan leda till världsom‐
fattande katastrofer, som när
dinosaurierna dog ut för 65 miljoner
år sedan. På sikt måste vi lära oss att
hantera dem, kanske med rymd‐
farkoster som puttar till dem så att de
ändrar bana.
Även vulkanutbrott hotar vår
existens. Vid ett vulkanutbrott för
250 miljoner år sedan var det nära

Stort och farligt universum
Vi lever i ett stort, okänt och farligt
universum. Det ﬁnns mer våldsamma
stjärnor än vår sol, supernovor och
hypernovor, och någon gång varje
årmiljard kan det ske explosioner som
blir farliga för jorden.
– Det ﬁnns också stenar som ramlar
ner på oss, och det sker mycket oftare
än så, sa Ulf Danielsson. För några år

Ulf Danielsson
jämförde universum
med en kopp kaffe
när det gäller
mängderna av mörk
energi (själva kaffet),
mörk materia (en rejäl
gräddskvätt) och den
kända materien
(sockret).
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att allt liv på jorden ödelades när det
regnade ner syra. I slutet av 1800talet sprängdes ön Krakatau i den
indonesiska övärlden i luften. Den
rödfärgade himlen efter den
explosionen inspirerade konstnären
Edvard Munch till målningen Skriet,
och han skrev i sin dagbok att ett
stort skri gick genom naturen.

Vår sol – en stillsam stjärna som
hittar på hyss
Vår sol har lyst pålitligt i fyra
miljarder år. Men den hittar på saker,
sa Ulf Danielsson.

Den 4 november 2003
fick solen ett kraftigt
utbrott, men de
laddade partiklarna
sköts ut i en annan
riktning än jordens.
Foto: ESA/NASA/SOHO

– Till exempel norrsken som är
stora riktade skurar av laddade
partiklar som kastas ut från solen.
Senaste gången de riktades mot
jorden var i mitten av 1800-talet då
telegrafen var ny. Telegraﬁsterna ﬁck
elektriska stötar, och de kunde skicka
meddelanden utan elektrisk ström.
– I dag är vår civilisation mycket
mer känslig och sårbar än den var då.
Hela Internet kan slås ut om satelliter
skadas, och elförsörjningen kan
försvinna om transformatorer över‐
hettas. Jag har skaﬀat mig ett litet
solteleskop så att jag kan titta på
protuberanserna på solen. Det kanske
kan vara tryggt att veta att jag håller
ett vakande öga på solen, sa Ulf
Danielsson.
Solens intensitet förändras över tid.
Under 1500- och 1600-talen var solen
mindre aktiv och lite svagare, och vi
hade den ”lilla istiden”. Sett över
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längre tid har solen blivit allt starkare
med åren. För fyra miljarder år sedan
var den 30 procent svagare än i dag.
Om någon årmiljard blir den så stark
att livet på jorden upphör. Och om
fem till sex miljarder år blir den en
röd jättestjärna som kanske upp‐
slukar jorden. De yttre delarna blåses
bort av en stark solvind, och en vit
dvärgstjärna omgiven av en
planetarisk nebulosa blir kvar – en
såpbubbla i rymden.
Livet på jorden uppstod snabbt,
men det tog ﬂera årmiljarder innan
det blev växter och djur. Ulf
Danielsson illustrerade det unika med
jorden – att vi har en planet med liv
(bild på nästa sida).
– En julinatt år 2015 tog satelliten
DISCOVR en bild på jorden, men
månen kom emellan. Bilden visar
tydligt kontrasten mellan levande och
dött. Jorden med blå hav och gröna
kontinenter, månen mörk och
ogästvänlig.

Klimatförändringar genom
historien
Så pratade Ulf Danielsson om jordens
historia, hur landmassorna har rört
sig över världshaven och hur klimatet
har varierat. Jorden har haft många
istider. De andra planeterna påverkar
jordbanans form och läge, som i sin
tur avgör nedisning och uppvärmning.
Men även många mer slumpvisa
händelser har påverkat klimatet.
– För ett par miljarder år sedan
kom blågröna alger på att de kunde
ta energi från solen för att ta upp
koldioxid och släppa från sig syre i
fotosyntesen. Före det hade himlarna
varit skära av den starka växthus‐
gasen metan. Nu blev de blå när syret
bröt ner metanet. Det blev kallt och
en gigantisk istid. Men det kom nya
växthusgaser upp från vulkaner, och
klimatet blev varmare igen.
– För 300 miljoner år sedan fanns

det jättelika skogar kring ekvatorn.
De band mycket koldioxid, och det
blev istid på jorden. När de stora
träden föll omkull blev mycket kol
kvar i marken. Det kolet eldar vi upp
i dag, och det bidrar till dagens växt‐
huseﬀekt, sa Ulf Danielsson.
För ungefär 200 miljoner år sedan
fanns Pangea som man tidigare trodde
var den ursprungliga kontinenten. För
65 miljoner år sedan var Indien på
väg norrut mot Asien. På havets
botten ﬁnns det ”fartränder” i form av
två undervattensbergskedjor. Från
dessa bubblade det upp mycket kol‐
dioxid, och det blev varmt på jorden
igen. När Indien sedan krockade med
Asien restes det nya berget Himalaya,
som började vittra och bidrog till att
koldioxid bands med följden att det
blev allt kallare på jorden.
– Något tiotal miljoner år senare
frigjordes metanhydrater i mängd
från havets botten, och på några
tusen år steg temperaturen drama‐
tiskt på jorden. Flera livsformer ﬁck
en skjuts framåt som kor, hästar och
primaterna som vi själva tillhör.
– För knappt 50 miljoner år sedan
gick det åt andra hållet igen när de
snabbväxande mossbräknarna löpte
amok. Det är en märklig växt med en
tät symbios mellan en ormbunke och
en blågrön alg. Mossbräknarna tog
upp enorma mängder koldioxid, och
jordens temperatur störtdök. Några
miljoner år senare blev det istid, den
som vi fortfarande beﬁnner oss i fast i
en varm fas av den, sa Ulf Danielsson.

Ingen garanti framåt
Förutsättningarna för en ny nedisning
är ganska dåliga i dag. Frågan är i
stället hur varmt det kommer att bli.
– Människans utsläpp av växthus‐
gaser kommer troligen att förhindra
nedisning inom överskådlig framtid
– kanske för alltid, sa Ulf Danielsson.
I dag stiger temperaturen på jorden,

Jorden och månen
sedda från satelliten
DISCOVR natten
mellan den 16 och 17
juli 2015. Foto: NASA/
NOAA

och man behöver inte vara statistiker
för att se att det är något konstigt på
gång. Precis som tidigare förändras
klimatet på grund av enskilda
händelser. Den ökande koldioxid‐
halten i atmosfären kan direkt
kopplas till människan eftersom det
går att identiﬁera typen av kol.
– Samspelet mellan livet och döden
är skört. Det beror på slumpen att vi
beﬁnner oss där vi gör i dag. Så
mycket hade kunnat gå snett.
Men hur sköra är vi som art? Hur
mycket kan vi pressa förhållandena
på jorden? Hur ser det ut på andra
planeter? Mars är kall och ödslig,
ligger för långt från solen och har för
svag växthuseﬀekt. Venus är för varm,
ligger för nära solen och har kraftig
växthuseﬀekt. Jorden ligger emellan,
men har en osäker framtid. Det ﬁnns
ingen garanti att det fungerar framåt,
sa Ulf Danielsson.
– Om vi går ut i universum – har
några andra gjort samma erfaren‐
heter som vi? Det ﬁnns jordliknande
planeter i andra solsystem. Exempel‐
vis har stjärnan Kepler 452 en planet
på rätt avstånd. Det bör ﬁnnas 100
miljoner liknande planeter i univer‐
sum. Hur gjorde ni? Hjälp oss med
instruktioner!
– Eftersom vi inte har hittat några
planeter med liv i universum så är en
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oroväckande slutsats att civilisationer
kanske uppkommer här och där, men
att ingen ännu har lyckats – det är ett
budskap från tystnaden.

Tror inte på glädjebudskap

Ulf Danielsson har
skrivit många böcker,
bland annat ”Vårt klot
så ömkligt litet” som
kom ut på förlaget Fri
Tanke år 2016.
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Mänskligheten beﬁnner sig i ett kritiskt
skede. Kan vi lösa våra problem?
– Jag har blandade känslor, sa Ulf
Danielsson. Jag är teknikoptimist och
tror att människan kan åka till
stjärnorna om hon vill. Men nu handlar
det om att överleva. Det handlar om
samspel, samhälle, ekonomi och
politik – och det är mycket svårare.
Alla partifärger verkar på ett tragiskt
sätt vara överens om att vägen framåt
är grön innovation och tillväxt. Men
jag tror inte på det glädjebudskapet.
– Det ﬁnns ingen genuin vilja till
den försakelse som kommer att
behövas. Vi behöver dra ner på vår
konsumtion. Det handlar om hur vi
väljer att leva våra liv. Dagens
situation bäddar för en rad negativa
konsekvenser, bland annat ﬂykting‐
katastrofer när världens kuster
översvämmas av det stigande havet.
Ulf Danielsson är pessimist, men vill
försöka göra något av den insikten.
Det är viktigt att vara tydlig och klar,
menar han.
– Jag tror att strategin att vi inte
ska skrämmas är en misslyckad
strategi, sa han.
Vi människor är biologiska varelser
uppryckta ur livet på savannen till en

värld av högteknologi som vi inte
klarar av, enligt Ulf.
– Vi är för dumma för att använda
tekniken på rätt sätt. Och vi har inte
tid att vänta. Tidsperspektivet är nu.
När det gäller solenergi måste vi gå
till Clas Ohlsson direkt och kolla vad
de har.
– Ett annat problem är rekyleﬀekten,
att vi åker ännu mer bil när bilarna
blir bränslesnålare. Vi måste få
nollutsläpp på ett decennium. Det
sägs att koldioxidökningen har planat
ut, men koldioxidhalten i atmosfären
fortsätter hela tiden att öka – och
temperaturen ökar.
Från publiken kom en fråga om
återkopplingsmekanismer och tipping
points som gäckar oss men borde
tydliggöras bättre. Exempelvis att
metanet sticker iväg när perma‐
frosten smälter på grund av att
klimatet blir varmare, eller att
tidigare isbelagda ytor blir mörkare
och absorberar mer solvärme.
– Risken för återkopplingar kan
inte förutsägas, sa Ulf Danielsson.
Koldioxidhalten i atmosfären har ökat
från 280 ppm före industrialiseringen
till dagens drygt 400 ppm. Vi måste
få stopp på utsläppen. Känslan att det
ordnar sig och att vi är utvalda
fungerar inte. Det är inte så, och det
kan gå väldigt fel. Vi har ansvaret –
ingen annan bryr sig.

Summary
The biological evolution – from Big Bang to man
This report from the Uppsala Senior University covers a series of lectures from
three semesters, spring and autumn 2016 and spring 2017. The ﬁrst semester
was entitled The biological evolution – from Big Bang to man, the second was
called The ﬁrst human species and qualities that gave them world dominion and
the third About development, the ballast of our origin and the future of mankind.
In other words, it is a report that covers many perspectives of a vast topic.
The ﬁrst term covered the chemical evolution of the universe and the origin of
life on earth as well as the evolution of plants and animals and their
evolutionary adaptation. But also epigenetics and how it inﬂuences us.
Term two focused on the evolution of Homo sapiens, an area where DNA
analysis of archeological ﬁndings constantly moves our knowledge forward. It
also dealt with the agricultural revolution, the development of writing and of
music.
During the last term some lecturers talked about the development of art and of
news services. Is the human brain adapted to modern life style? Can our body
cope with changing dietary habits? These were questions that were raised and
discussed.
The last lecture was about the future existence of mankind. What are the
prospects of our future on this very small planet?
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