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Homo sapiens? 
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In all parts of the world early modern Homo sapiens seems to have differed from 
archaic Homo sapiens in having a less robust skeleton, a less prognathic face, 
other varieties of mitochondrial DNA, hearths suitable for cooking, and cold-
blooded aquatic fauna as a p a n of the diet at some places. The emergence of 
these characteristics is explained by the introduction of techniques for cooking 
meat and similar foodstuffs. The explanation considers the sexual division of 
labour, the effects of testosterone and details of the archaeological record of 
Europé. 

fohn Troeng, Institutioner för arkeologi. Krafts torg l, S-223 50 Lund, Sweden. 

Vilket är det relevanta undersökningsområdet 
när man som förhistoriker vill förklara sådana 
förändringar i kultur eller befolkning som är 
kända från flera världsdelar? Det beror på om 
perspektivet är centralt, regionalt eller glo
balt. Ett centralt perspektiv utpekar en viss del 
av världen som centrum för all utveckling och 
all kulturspridning. Detta perspektiv framstår 
semi felaktigt, sedan man visat att i nästan 
varje del av världen framträdde några kultur
ella element tidigare än i övriga delar av 
världen. Enligt ett regionalt perspektiv skulle 
däremot varje region ha haft en egen utveck
ling och varit oberoende av kontakter med 
andra regioner. Detta perspektiv framstår 
som orealistiskt, eftersom innovationer senn 
gav påtagliga fördelar i kampen för tillvaron i 
många fall torde ha spritts från den ena re
giemen till den andra. Med ett globalt per
spektiv betraktas däremot hela den bebodda 
världen som det relevanta undersökningsom
rådet. Grunden för mina studier i förhistoria 
är att med hjälp av ett globalt perspektiv 
försöka förklara ursprung och orsak till 
förändringar kända från flera världsdelar. 
Med ett exempel vill jag visa att det kan vara 
fruktbart att anlägga detta globala perspektiv. 

Ett av de mest kända globala fenomenen i 
förhistorien är försvinnandet av den arkaiska 
Homo sapiens, dvs. den typ av Homo sapiens som 
var mer primitiv än den anatomiskt moderna 
människan Homo sapiens sapiens (Mellars 1989, 
s. 349; Trinkaus 1982, s. 301). Många fors
kare har anlagt ett globalt perspektiv för att 
förklara var Homo sapiens sapiens hade sitt ur
sprung. När det gällt att förklara varför den 
arkaiska Homo sapiens försvann har man där
emot koncentrerat analysen på en regional 
variant av den arkaiska Homo sapiens, nämli
gen neandertalaren. I denna studie vill jag 
visa att man kan få bättre kunskap om varför 
neandertalaren försvann genom att utifrån ett 
globalt perspektiv söka besvara frågan varför 
den arkaiska Homo sapiens försvann. 

Målsättningen för denna studie är 
- att utpeka biologiska egenskaper och kul

turella element som i alla delar av världen 
åtföljde framträdandet av Homo sapiens sapi
ens, 

- att påvisa sannolika orsakssamband mel
lan dessa egenskaper och element med stöd 
framförallt av det rika fyndmaterialet från 
västra Eurasien, 
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— att förklara hur framträdandet av Homo 
sapiens sapiens kunde leda till att den arkaiska 
Homo sapiens försvann. 

Tidigare förklaringar till neandertalarens 
försvinnande 

I skelettmaterialet från västra Eurasien har 
utpekats många anatomiska skillnader mellan 
neandertalaren och den tidiga Homo sapiens 
sapiens. Här redovisas endast de skillnader 
som påståtts kunna förklara neandertalarens 
försvinnande. Den mest iögonfallande skillna
den var att Homo sapiens sapiens var mindre 
robust och därför inte hade så stor kropp som 
behövde växa, underhållas och förflyttas 
(Trinkaus 1983, s. 178). En annan skillnad 
skulle vara att tummen hos Homo sapiens sapi
ens hade sådana proport ioner att den skulle ha 
gett möjlighet till ett mer effektivt precisions
grepp på bekostnad av det kraftfulla styrke-
grepp som neandertalarens tumme gav möj
lighet till (a.a., s. 175, 190). Det är dock 
möjligt att denna skillnad inte gav Homo sapi
ens sapiens bättre precisionsgrepp än nean-
dertaren utan endast lika stor fingertopp-
styrka trots mindre utvecklad handmuskulatur 
(Trinkaus 1986, s. 201). Vidare skulle bäcken
bensöppningen ha varit mindre hos Homo sa
piens sapiens vilket skulle ha medfört att bar
nen föddes tidigare och blev mer utvecklade 
intellektuellt (Trinkaus 1983, s. 182-185). Det 
tycks emellertid inte finnas något fog för på
ståendet att bäckenbensöppningen skulle ha 
varit mindre hos Homo sapiens sapiens (Arens-
burg 1989, s. 167L; Greene & Sibley 1986, 
s. 517). Huruvida talorganet och därmed den 
språkliga förmågan skulle ha varit mindre ut
vecklad hos neandertalaren än hos Homo sapi
ens sapiens har varit en omstridd fråga (Mellars 
1989, s. 364). 

Det första fyndet av tungben från neander-
talare ansågs dock visa att neandertalaren 
hade samma anatomiska förutsättningar för 
full språklig förmåga som Homo sapiens sapiens 
(Arensburg et al. 1989, s. 758). Av de anförda 
anatomiska skillnaderna tycks det således en
dast finnas belägg för den mindre robusthe
ten. En nödvändig förutsättning för att denna 
skillnad skulle ha varit till Homo sapiens sapiens' 
fördel var dock att människor av denna typ 

inte behövde neandertalarens styrka för att 
överleva och fortplanta sig (Trinkaus 1983, s. 
178). 

När man sökt efter en kulturell orsak till 
neandertalarens försvinnande har man i 
allmänhet antagit att det i västra Eurasien var 
neandertalaren som representerade den mel-
lanpaleolitiska kulturen och Homo sapiens sapi
ens den senpaleolitiska (Dennell 1985, s. 59 f; 
Gamble 1986, s. 179, 390L; Smith 1983, s. 
141 f; Wymer 1982, s. 177). Även om exem
pelvis chåtelperronien betraktades som en sen-
paleolitisk kultur uppburen av neandertalare 
ansåg Mellars att dess senpaleolitiska element 
hade sitt ursprung i den av Homo sapiens sapi
ens uppburna aurignac-kulturen (1989, s. 
372-376). Av de många skillnader som fanns 
mellan mellanpaleolitisk och senpaleolitisk 
kultur har endast några utpekats som orsak till 
att Homo sapiens sapiens kom att efterträda 
neandertalaren. Wymer hävdade att bättre 
jaktmetoder och ett medvetet bevarande av 
viltresurserna utgjorde grunden för den sen
paleolitiska kulturens expansion (1982, s. 162, 
177f ) . Smith ansåg att spåntekniken och 
bättre redskap för speciella ändamål skulle ha 
gjort att Homo sapiens sapiens inte behövde 
använda sina tänder på samma sätt som nean
dertalaren och därför inte behövde så kraftiga 
käkar och robust kranium (1983, s. 154). Det 
påvisades dock att spånteknik förekom i Euro
pa redan under mitten av mellanpaleolitisk 
tid, medan den däremot inte framträdde i 
Australien förrän långt efter att Homo sapiens 
sapiens hade framträtt där (Mellars 1989, s. 
364, s. 7 6 f ; Tixier 1984, s. 14). Dennell 
framhöll att den senpaleolitiska teknologin 
var baserad på större investeringar av tid, ar
bete och skicklighet i tillverkningen av red
skap än under mellanpaleolitisk tid (1985, s. 
95, 102). Trinkaus ansåg att bättre teknologi 
och organisation gjorde att Homo sapiens sapi
ens inte var betjänt av en sådan stark men 
energikrävande kropp som neandertalaren 
hade (1986, s. 205f , 211 f ) . Gamble hävdade 
att ändrade släktskapsrelationer var grunden 
för det effektivare resursutnyttjande som var 
karakteristiskt för den senpaleolitiska kul
turen (1986, s. 385, 392). 

Sambandet mellan Homo sapiens sapiens' kul-
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tur och anatomi diskuterades också vid kon
ferensen "The Origins and Dispersal of Mod
ern Man" som hölls i Cambridge 1987. Forsk
ningens dåvarande ståndpunkt skulle vara att 
förändringar i teknologin inte riktigt kunnat 
förbindas med den mindre robusthet som kar
akteriserade Homo sapiens sapiens (Gowlett 
1987, s. 218). Forskningens nuvarande stånd
punkt torde vara bäst representerad i de två 
publikationerna The Human Revolution och 
The Emergence of Modem Humans vilka inne
håller de reviderade föredragen från konfer
ensen jämte en del senare studier (Mellars & 
Stringer 1989, s. ix—x). Mellars som redigerat 
båda publikationerna drog slutsatsen att 
neandertalarens försvinnande berodde på att 
Homo sapiens sapiens var mentalt överlägsen 
eller på att neandertalaren inte hann utveckla 
lika komplexa former av teknologi, organisa
tion och kommunikation som Homo sapiens 
sapiens (1989, s. 378). 

Biologiska egenskaper och kulturella element 
karakteristiska för 
den tidiga Homo sapiens sapiens 
Anatomiskt skilde sig den tidiga Homo sapiens 
sapiens från den arkaiska Homo sapiens genom 
att ha ett mindre robust skelett och ett mindre 
framskjutande käkparti (Trinkaus 1986, s. 
196-205). Det mer framskjutande käkparti 
som fanns hos den arkaiska Homo sapiens var 
lill nackdel vid avbitning och tuggning (Smith 
1983, s. 150, 152). Det var förmodligen ett 
uttryck för att dessa människor hade för vana 
att använda de främre tänderna till fasthåll
ning (a.a., s. 143—148). De stora krafter som 
därvid skulle ha verkat på käkarna skulle också 
ha utsatt andra delar av skallen för stora 
påkänningar (a. a.). Det kan förklara den stora 
vulsten ovanför ögonhålorna, den hårknuts-
liknande förstoringen av bakhuvudet och and
ra egenskaper hos neandertalarens skalle som 
skilde den från Homo sapiens sapiens' skalle 
(a.a., s. 148-155). 

Befolkningarna i olika delar av världen hade 
för mer än 200 000 år sedan regionala särdrag 
som också återfanns hos den tidiga Homo sapi
ens sapiens i respektive del av världen (Trink
aus 1986, s. 195 f.). Denna kontinuitet tycks 
motsägas av de kontroversiella studierna av 

arvsanlag som enbart ärvs på mödernet, s. k. 
mitokondrie-DNA (Cann et al. 1987, s. 39; 
Stoneking & Cann 1989, s. 23 f, 28). Resulta
ten tolkas av de flesta så att Homo sapiens 
sapiens från Afrika söder om Sahara spred nya 
uppsättningar av mitokondrie-DNA vilka helt 
kom att undantränga de uppsättningar av mi
tokondrie-DNA som fanns hos den arkaiska 
Homo sapiens i övriga delar av världen (Mellars 
1989, s. 350). 

Två kulturella element tycks i varje del av 
världen ha åtföljt Homo sapiens sapiens fram
trädande (tabell 1). Det ena var eldstaden som 
är ändamålsenlig för matlagning genom att 
den reflekterar värmen från glöden så att tem
peraturen ovanför glödbädden blir väsentligt 
högre än ovanför en friliggande glödbädd (jfr 
Trinkaus 1986, s. 209 f ) . En sådan eldstad 
anses vara arkeologiskt dokumenterad i de fall 
man påträffat ett avgränsat parti med aska 
eller träkol vilket åtminstone delvis var 
begränsat av några stora stenar eller av 
väggarna till en ugn eller till en minst 20 cm 
djup grop (Clark 1982, s. 339; James 1989, s. 
1-11; Wiseman 1988, s. 142-151). Denna typ 
av eldstad är inte ändamålsenlig för en 
människa att värma sig vid, eftersom utstrål
ningen av värme från glöden är snävt begrän
sad i sidled (Wiseman 1988, s. 142). Det andra 
kulturella element som åtföljde Homo sapiens 
sapiens' framträdande var att på sina håll en 
väsentlig del av födan utgjordes av kallblodiga 
vattendjur såsom mollusker eller fisk. Nyttjan
det av kallblodiga vattendjur framträdde un
der skilda klimatförhållanden, vid både sötvat
ten och saltvatten samt vid olika tidpunkter i 
olika delar av världen. Det finns därför ingen 
anledning att tro att framträdandet av detta 
kulturella element var förbundet med några 
särskilda ekologiska förändringar. 

Förutom vad som anges i tabell 1 finns en 
viss osäkerhet om när de två kulturella ele
menten framträdde i olika delar av världen. I 
de publicerade utgrävningsrapporterna och 
översikterna är det ofta svårt att utläsa om det 
fanns eldstäder för matlagning eller om det 
ingick kallblodiga vattendjur i kosten. Särskilt 
vad gäller Asien saknas översiktliga publika
tioner där uppträdandet av dessa båda kultur
ella element behandlas. Med utgångspunkt 
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Tabell 1. Tidpunkter för framträdande i olika delar av världen av de tre företeelserna Homo sapiens sapiens, 
eldstäder lämpliga för matlagning samt kallblodiga vattendjur i kosten (B. P.). — Times for the emergence in 
different parts of the world of the three phenomena: modern Homo sapiens, hearths suitable for cooking, cold-
blooded aquatic fauna as a part of the diet. 

Del av världen Homo sapiens sapiens Eldstad lämplig för matlagning 

Afrika utom 
Nordafrika 

Nordafrika och 
sydvästra Asien 

Europa och västra 
Sibirien 

130 000-85 000 är Omo Kibish, 
Etifjpien eller Klasies River 
Mouth, Sydafrika (Bräuer 
1989, s. 126f.) 

102 000-82 000 år Qafzeh Cave, 
Israel (Mellars 1989, 355, Valladas 
et al. 1988, s. 616) 

Minst 43000-35 000 år Bacho Kiro, 
Bulgarien eller Hahnöfersand, 
Västyskland (Smith 1984, s. 172-180) 

130000-120000 är Klasies River 
Mouth, Sydafrika (Clark 1982, 
s. 339; Singer & Wymer 1982, 
s. 22, 199) 

95 000-70000 år Haua Fteah, Libyen 
(Clark 1982, s. 339; Gamble 1986, 
s. 84; Klein & Scott 1986, s. 518f; 
McBurney 1967, s. 105-117) 

34000-32 000 år Abri Frankrike 
(Dennell 1985, s. 61, Movius 1977, 
s. 135, 137; Perles 1976, s. 680 f.) 

Östra Asien utom 
Sydostasien 

Sydostasien och 
Australien 

Amerika 

19 000-10000 år Minatogawa, 
Japan eller Zhoukoudian, Kina (Baba & 
Endo 1982, s. 191; Matsura 1982, 
s. 207; Wu & Zhang 1985, s. 114) 

42 000-28000 år Lake Mungo, 
Australien eller Niah Cave, Malaysia 
(Habgood 1989, s. 267; Jones 1989, 
s. 750-752; White & 0'Conndl 
1982, s. 36 f. 

Minst 39 000 år Pedra Furada, 
Brasilien (Antiquity 1989, s. 101, 103) 

14 000-10 000 år Ushki-sjön, 
Sovjetunionen (Chard 1974, 
s. 31, 37-39) 

34000-30 000 år Lake 
Mungo, Australien (Bowler et al. 
1970, s. 48 f.; White & 0'Connell 
1982, s. 36 f.) 

Minst 39000 år Pedra Furada, 
Brasilien (Bednarik 1989, s. 103, 
107; Guidon Se Delibrias 1985, 
s. 399-403) 

från tabell 1 kan man emellertid ange i vilken 
tidsföljd en företeelse framträdde i olika delar 
av världen (tab. 2). Det är mer än 9 5 % sanno
likhet för att de kronologiska sambanden mel
lan Homo sapiens sapiens, eldstäder för mat
lagning och kallblodiga vattendjur i kosten 
icke var slumpmässiga (rangkorrelation enl. 
t .ex. Ängsmark 1971, s. 209-211). 

Sambanden mellan de egenskaper och element 
som var karakteristiska for 
den tidiga Homo sapiens sapiens 

Eftersom en del biologiska egenskaper och 
kulturella element i varje del av världen tycks 
ha varit förbundna med Homo sapiens sapiens' 
framträdande, antas dessa karakteristika ha 
varit funktionellt relaterade till varandra. De 

kan alla förbindas med innovationen att med 
värmen från en glödbädd tillaga kött och lik
nande livsmedel (fig. 1). Att tillaga kött, fisk 
och mollusker krävde betydligt mer kokkonst 
än vad den arkaiska Homo sapiens gav prov på, 
om hon lade märgben i gliiden en kort stund 
så att köttrester brändes bort och märgen 
lossnade från benet (MacCalman & Grobbe-
laar 1965, s. 16; Meehan 1982, s. 86-110; 
Perles 1976, s. 680 f; Wiseman 1988, s. 150). 
Den mer avancerade kokkonsten känneteck
nas av att man långsamt genomvärmer livs
medlet och undviker att förbränna det på 
ytan. Eldstaden som reflekterar värmen från 
glöden framstår som en närliggande utveck
ling vid flertalet metoder att med värme tillaga 
kött och andra livsmedel. Då man lärt sig att 
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Tabell 1, forts. 

Kallblodiga vattendjur i kosten 

130000-120000 år Klasies River Mouth, 
Sydafrika (Singer & Wymer 1982, s. 199, 
208; Voigt 1982, s. 169, 171) 

127000-80 000 år Haua Fteah, Libyen (Gamble 
1986, s. 84; Klein 8c Scott 1986, s. 518, 520) 

34 000-31 000 år Cueva Morin, Spanien 
(Freeman 1981, s. 127 f., 131, 144, 148, 
Harrold 1989, s. 687; Lumley et al. 
1972, s. 612, Wymer 1982, s. 164) 

10 000-9000 år Natsushima, Japan (Ikawa-Smith 
1986, s. 209) 

Minst 35 000-30 000 år Lake Mungo, Australien 
(Meehan 1982, s. 2, White & 0'Conndl 1982, 
s. 36 f.) 

27000-21 000 år Querero, Chile (Guidon & 
Delibrias 1987 s. 398) 

med en ändamålsenlig värmebehandling lossa 
liskköttet från ben och skinn och att frigöra 
molluskernas kött från skalen, kunde köttet 
från dessa kallblodiga vattendjur bli ett 
väsentligt inslag i födan. 

Köttet från däggdjur är i rått tillstånd van
ligtvis alltför segt för att man skall kunna bita 
av en lagom munsbit. Genom att hålla fast 
köttet med de främre tänderna kan man dock 
slita loss en lagom bit (Wallace 1975, s. 395). 
Att neandertalaren söderddade sin föda på 
detta sätt skulle kunna förklara framtändernas 
rundade form (a.a.; Smith 1983, s. 146). Om 
köttet däremot tillagats med en lämplig 
värmebehandling kan man bita av en munsbit. 
En effektivare tillagning av födan med värme 
kan vara orsaken till att Homo sapiens sapiens 

hade mindre rundade framtänder och ett 
mindre framskjutande käkparti än neanderta
laren (Trinkaus 1986, s. 201, 204, 210; fig. 1). 

För att nå ett bra resultat vid tillagning av 
kött med värme så behövs en lämpligt belägen 
och ändamålsenligt utformad eldstad, tillräck
liga mängder torrt bränsle samt grundläg
gande kunskaper i matlagning. Vanan att äta 
tillagat kött torde därför göra jägare mer 
benägna att återvända till en boplats med sitt 
villebråd. För kvinnor som måste svara för 
barntillsyn är det lättare att samla bränsle och 
laga mat än att jaga villebråd (t. ex. Hayden 
1981, s. 403 f ) . Likaså är det relativt lätt att 
förena barntillsyn med insamling av mollusker 
och fisk (t.ex. Broadbent 1979, s. 193f.). Till
lagning av kött och kallblodiga vattendjur 
med värme främjar således på flera sätt en 
arbetsdelning mellan könen (jfr Leibowitz 
1983, s. 137-143). Det finns indikationer på 
att en arbetsdelning började i och med över
gången till senpaleolitikum. Det verkar som 
om människorna då fick individuella roller att 
döma av den personliga utsmyckning och de 
mer komplexa begravningar som förekom 
från och med denna tid (Mellars 1989, s. 358). 
Vid en arbetsdelning mellan män och kvinnor 
torde matlagningen ha blivit en kvinnosyssla 
som ärvdes från moder till dotter. När en 
kvinna lär sin döttrar eller systrar att tillaga 
mat med värme så sprids denna kunskap till 
just sådana personer som har samma eller 
nästintill samma uppsättning mitokondrie-
DNA som hon själv. Att spridningen av kok
konsten skedde på detta sätt och var korre
lerad med spridningen av Homo sapiens sapiens 
kan förklara att spridningen av Homo sapiens 
sapiens tycks ha inneburit att befolkningarna i 
olika regioner fick nya uppsättningar mito
kondrie-DNA utan att förlora sina anatomiska 
särdrag (fig. 1). 

När män eich kvinnor blev mer beroende av 
varandra för sin försörjning, fick de som inte 
kunde samarbeta och dela med sig svårare att 
överleva och fortplanta sig. Anlag för stark 
aggressivitet, som tidigare kunde ha varit 
till fördel, torde i senpaleolitisk tid i stor 
utsträckning ha kommit att försvinna ur be
folkningarna. Mer direkta indikationer finns 
också på att man i senpaleolitikum skulle ha 
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Eldstad låmplig 

för mattagning 
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befolkningar 

Kroppsbyggnaden 

mindre robust 

Fig. 1. Orsakssammanhang i förändringen från den 
arkaiska Homo sapiens till Homo sapiens sapiens. — 
The causes and effects of the change from the ar
chaic Homo sapiens to Homo sapiens sapiens. 

haft en mindre aggressiv läggning. Männis
korna i Europa ådrog sig nämligen färre 
kroppsskador och hade högre livslängd, trots 
att konfliktriskerna till följd av högre befolk
ningstäthet sannolikt var större än i mellanpa-
leolitikum (Gamble 1986, s. 371, 376; Trink
aus 1986, s. 208). Det har visserligen hävdats 
att kroppsskadorna som observerats hos ske
lett av neandertalare inte skulle ha kunnat 
framkallas av andra individer (Vandermeersch 
1989, s. 15). Även en hög olycksfallsrisk är 
emellertid korrelerad med en hög halt av det 
aggressivitetshöjande hormonet testosteron 
(t.ex. Ganong 1971, s. 307, 314L, 320-322; 
Gillberg 1988, s. 98 f.). Hos individer med 
relativt hög testosteronhalt blir i allmänhet 
också benstommen kraftigare, käken mer 
framskjutande, axlarna bredare, blygdbenen 
längre och muskulaturen starkare utvecklad 
(t.ex. Guyton 1986, s. 961 f; Harrison et al. 
1977, s. 321; Riesenfield 1972, s. 244). I alla 
dessa avseenden skilde sig neandertalaren 
från den tidiga Homo sapiens sapiens genom att 
ha den anatomi som här angetts som karakter
istisk för individer med hög testosteronhalt 
(Arensburg 1989, s. 167f ; Trinkaus 1986, s. 
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Tabell 2. Tidsföljd för framträdande i olika delar av 
världen för var och en av de i tabell 1 angivna 
företeelserna. Endast de delar av världen har beak
tats vilka var bebodda av människor före Homo sapi
ens sapiens' framträdande. — Time sequence for the 
emergence in different parts of the world for each 
of the phenomena mentioned in Table 1. Only 
those parts of the world have been considered 
which were occupied by man before the emergence 
of modern Homo sapiens. 

Del av världen 

Afrika utom 
Nordafrika 

Nordafrika och 
sydvästra Asien 

Europa och 
västra Sibirien 

Östra Asien utom 
Sydostasien 

Sydostasien och 
Australien 

Rangord ning för 
framträdande 

Homo 
sapiens 
sapiens 

1 

1 

3 

5 

3 

Eldstad 
för mat
lagning 

1 

2 

3 

5 

3 

Kallblo
diga vat-
lendjur 
i kosten 

1 

2 

3 

5 

3 

200-205). En lägre halt av testosteron hos 
Homo sapiens sapiens kan således förklara att 
denna människotyp inte är så robust och inte 
har så framskjutande käkparti som den ar
kaiska Homo sapiens (fig. 1). Brothwell föreslog 
att skillnaderna i robusthet i stället skulle 
bero på att produktionen av könshormoner 
började senare hos Homo sapiens sapiens (1975, 
s. 162). Hans hypotes förklarar emellertid var
ken varför neandertalaren ådrog sig mer 
kroppsskador eller varför anlagen för ro
busthet försvann. 

De primära orsakssambanden mellan de 
egenskaper och element som skilde Homo sapi
ens sapiens från den arkaiska Homo sapiens har 
redovisats ovan och i figur 1. I många fall 
torde det också ha funnits en stark positiv 
återkoppling, så att t .ex. tillagningen av kött 
och andra livsmedel vidareutvecklades sedan 
man hade börjat bygga ändamålsenliga 
eldstäder och sedan arbetsdelningen mellan 
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könen blivit mer accentuerad. Med en lägre 
aggressionsnivå och en starkare arbetsdelning 
fanns vidare goda förutsättningar för fram
växten av den mer komplexa kultur som ofta 
ansetts skilja senpaleolitikum från mellanpa-
leolitikum. Denna mer keimplexa kultur torde 
ha bidragit till att ytterligare befästa arbetsdel
ningen mellan män och kvinnor. 

Homon sapiens sapiens' framträdande som 
orsak till den arkaiska Homo sapiens' 
försvinnande 

De anatomiska skillnaderna mellan Homo sapi
ens sapiens och den arkaiska Homo sapiens har i 
det föregående härletts till innovationen att 
med en ändamålsenlig värmebehandling till
laga kött och andra livsmedel. Vanan att äta 
värmebehandlat kött i stället för rått kött kan 
förklara att käkpartiet hos Homo sapiens sapi
ens var mindre framskjutande än hos den ar
kaiska Homo sapiens. Matlagningen torde ha 
främjat en arbetsdelning mellan könen och 
ställt ökade krav på människornas förmåga att 
samverka. Arvsanlag som gav hög halt av det 
aggressivitetshöjande hormonet testosteron 
bör därför ha blivit sällsyntare. Det kan 
förklara att människorna fick en mindre ro
bust kroppsbyggnad och ett mindre framskju
tande käkparti än vad den arkaiska Homo sapi
ens hade. 

De anatomiska skillnaderna mellan Homo sa
piens sapiens och den arkaiska Homo sapiens 
torde emellertid inte ha varit till någon signifi
kant förde] för Homo sapiens sapiens. Tillag
ningen av livsmedel med värme kan däremot 
ha varit till stor fördel i de fall den gjorde det 
möjligt att låta nya typer av livsmedel ingå i 
kosten. Värmebehandlingen av födan kan 
också ha gjort denna mera lättsmält och håll
bar samt ha dimenerat patogena organismer. 
Det kan dock ha varit arbetsdelningen och 
förmågan att samarbeta som framförallt gav 
Homo sapiens sapiens bättre möjligheter till 
överlevnad och fortplantning. 

En mindre aggressiv läggning hos den tidiga 
Homo sapiens sapiens än hos den arkaiska Homo 
sapiens talar för att det var genom fredliga 
metoder som den nya människotypen vann 
ökad spridning. För det talar också att Homo 
sapiens sapiens' spridning sannolikt var för

bunden med spridningen av kvinnosysslor och 
möderneärvda arvsanlag i en befintlig be
folkning. Inte heller i det arkeologfiska fynd
materialet har man funnit något som skulle 
tyda på att den arkaiska Homo sapiens hade 
undanträngts med våld (Vandermeersch 1989 
s. 15). Fortlevnaden av regionala anatomiska 
särdrag talar däremot för genetisk blanding 
mellan de båda människotyperna. I sådana 
blandade befolkningar skulle de mest aggres
sionsbenägna individerna ha haft svårast att 
utnyttja de möjligheter som den senpaleoli
tiska kulturen erbjöd. Utslagning av befolk
ningarnas anlag för hög testosteronhalt var 
sannolikt sista ledet i den process som ledde 
till att den arkaiska Homo sapiens försvann. 
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Summary 

Those differences between early modern 
Homo sapiens and archaic Homo sapiens which 
seem to have been common to human popula
tions in all parts of the world are considered 
as the characteristics of modern Homo sapiens. 
In anatomy the modern Homo sapiens is char-
acterized by a less robust skeleton and a less 
prognathic face. In genetics modern Homo 
sapiens from Africa south of Sahara seem to 
have spread new varieties of mitochondrial 
DNA which completely replaced the mito
chondrial DNA of the archaic Homo sapiens in 
other parts of the world. In culture the mod
ern Homo sapiens is characterized by having 
hearths suitable for cooking, and ceild-blood-
ed aquatic fauna as a part of their diet at some 
places. The probability is less than 5 % that the 
correlation between these two cultural ele
ments and modern Homo sapiens may be ex
plained by chance. 

The emergence of all the characteristics of 
modern Homo sapiens may be connected to the 
innovation of using the heat of embers for 
cooking meat and similar foodstuffs without 
burning their surfaces. The hearth which was 
suitable for cooking because it reflected and 
conserved the heat of the embers appears to 
be an adaptation to this innovation. The cook

ing of fish and shellfish made it possible to 
consutne significant quantities of these kinds 
of food. Since cooked meat may be bitten off 
whereas raw meat is better torn off the advent 
of cooking may explain why prognathism di-
minished significantly. 

The habit of eating cooked meat would in 
many ways have encouraged the sexual di
vision of labour. That cooking would have 
become a woman's task, inherited maternally, 
may explain why the spread of meidern Homo 
sapiens was connected with the spread of new 
varieties of mitochondrial DNA. An increase 
in the division of labour favoured individuals 
who were able to co-operate, and less aggres
sive. There would thus have been a selection 
against men and women with high levels in the 
blood of the aggressivity-inducing hormone 
testosterone. Such a selection would have re
duced the robusticity and the prognathism of 
Homo sapiens, since testosterone also produces 
a more robust skeleton and a more prognathic 
face. The above deduetion from the habit of 
eating cooked meat to the disappearance of 
the physical characteristics of the archaic 
Homo sapiens is supported by many details in 
the archaeological record of Europé. 
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