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N
är djur dök upp på vår pla-
net hade mikroskopiska livs-
former dominerat under tre 
miljarder år. Men så, på re-

lativt kort tid för 500 miljoner år sedan, 
under en period som vi kallar för kambri-
um, formligen exploderade mångfalden 
av synligt liv runt om i jordens hav. Vi vet 
ännu inte vad som orsakade denna ex-
plosion i artrikedom. Och dessutom kun-
de denna explosion i artrikedom ha gått 
oss helt förbi, eftersom många av djuren 
var omineraliserade, det vill säga sakna-
de både skelett och skal. 

glimt av utvecklingen
När marina djur som saknar skal och ben 
dör så går de sönder, käkas upp och för-
svinner inom ett par timmar eller dagar. 
Därmed försvinner de även från fram-
tidens fossilbibliotek. Eftersom de fles-
ta marina djur är helt mjuka riskerar vårt 
fossilbibliotek att ge en missvisande bild 
av vad som levde en gång.

Konstigt nog finns det ett litet antal 
platser där även mjuka, omineralisera-
de djur bevarats. Man kan hitta dem idag 
som platta men detaljrika fossil. Fossil-
typen med sin unika bevaring är uppkal-
lad efter Burgess Shale i Kanada, där de 
upptäcktes 1909. liknande fynd har se-
nare gjorts i chengjiang i Kina, Sirius-
passet på Grönland, Kaili i Kina och någ-
ra platser till. Vid dessa fyndplatser finns 
fossil av exempelvis maskar, leddjur och 
mollusker, och de ger en representativ 
bild av de djursamhällen som levde där 
och då. Varför djuren bevarades har varit 
ett debatterat mysterium, tills vi nu fått 

fler, avgörande ledtrådar från den gamla 
havsbotten i chengjiang.

Det rika chengjiang
chengjiang i provinsen yunnan i södra 
Kina har visat sig vara rikast av de kam-
briska fyndigheterna av omineralisera-
de djur. under kambrium var platsen en 
havsmiljö på kontinentalsockeln nära ek-
vatorn. Djuren vilar nu i en gulaktig sten, 
där röd färg från järn ofta framhäver de-
ras över femhundra miljoner år gamla 
detaljer, som magkanaler, antenner och 
till och med ögon.

Den vackra ockragula färgen på ste-
narna är dock ett dåligt omen för den 
som vill förstå den gamla havsbottens 
kemi, eftersom den tyder på grundlig 
vittring. Södra Kina har legat i ett mon-
sunklimat i tiotals miljoner år, och reg-
net har fått det mesta av den ursprungli-
ga havsbottens ämnen att rinna bort. Just 
dessa ämnen som vi skulle kunna använ-

da för att förstå vad det var för slags mil-
jö i dåtidens hav och atmosfär. För att fin-
na dem igen, och svaren, måste vi bor-
ra djupt efter fin, ovittrad och stenhård 
havsbotten. 

ett brokigt samarbete
Det var en amerikansk forskare, Bob 
Gaines, som insåg att en borrning skul-
le vara möjlig. Han forskar sedan länge 
kring mysteriet med bevarandet av de 
omineraliserade kambriska djuren. Dess-
utom är han särskilt bra på att få kroki-
ga borryhylsor och kollegor att fungera 
i en lerig åker när monsunregnet sköljer 
ner i nacken.

Därför var det Bob som såg till att 
samarbetet mellan oss i Norden, uSA och 
Kina flöt på, och att ett borrföretag kun-
de anlitas. Det var också han och hans 
rödbrusiga kusin från texas som un-
der borrningen ofta fick smaka på borr-
arbetarnas risvin och uppfylla deras evi-

Borrkärnor genom en halv 
miljard år gammal havsbot-
ten vittnar om den explo-
sionsartade utvecklingen av 
djurarter på jorden. De visar 
också att djuren bevarades 
tack vare ett maousoleum 
av fin lera, kalkcement och 
svältande mikrober.

De första djurens hav och grav

Chengjiangfossilet Leanchoilia 
som var ett leddjur.
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ga önskan om att bryta arm. Jag kunde 
mest imponera genom att uppskatta in-
dividuella stenprovers vikt i gram. I verk-
ligheten använde jag bara en colaflas-
ka som motvikt, och kunde med den höf-
ta om min sten var tyngre eller lättare än 
ett halvt kilo. Särskilt kusinen från texas, 
som inte skolats i att en liter vatten väger 
ett kilo, tyckte att jag var fullständigt ma-
gisk med min colaflaska. Alltid något.

Det förstenade arkivet
Efter en del tekniska bekymmer och 
språkförbistringar så satt riggen på plats 
och borrhylsan i jorden. Och så kom den 
gamla havsbotten upp från borrhålet. 
Sakta, sakta. Först var den gulröd och 
pulvrig, precis som på ytan. I fem meter, 
tio och tjugo. Bob svettades och undrade 
om vi ändå inte skulle ha borrat lite mer 
till öst, eller väst, eller syd. Men så hasa-
de den ut, så grå, blank och vacker som 
bara en geolog kan drömma om. Direkt 

kunde vi se att den hade omväxlande 
mörkgrå och ljusgrå band. Där har inga 
grävande djur blandat leran. Den har av-
satts på djupt vatten, och vi vet att det 
är där i de ljust grå intervallen som fossi-
len gömmer sig. Där hade vi det, ett väl-
bevarat och förstenat arkiv från en svun-
nen tid.

ett pussel av ledtrådar
När vi visste var fossilen bevarats kun-
de vi börja jaga de kemiska spår av hur 
havsbotten, haven och luften var för 520 
miljoner år sedan. tack vare ämnen som 
järn, svavel och molybden, som vi vas-
kar fram i labb och under mikroskop, i 
kombination med kunskap om hur ämne-
na används av mikrober under olika för-
utsättningar kunde vi lägga ett pussel av 
ledtrådar.

Vi vet att jordens atmosfär och hav 
innehöll mindre syre då än idag, och det 
vi ser är att djuren som levde nära kusten 
emellanåt spolades ner med stora sedi-
mentskred till de syrefria djupen. Mikro-
ber använder oftast syre för sin nedbryt-
ning, och sulfat i syrefria miljöer. Men 
under kambrium var haven även fattiga 
på sulfat.

svältfödda nedbrytare
Skreden bestod dessutom av fin lera. le-
ran blev tät och hindrade flödet av äm-
nen in till nedbrytarna. Dessutom bil-
dades en cementmatta över lerskreden 
strax efter att de stillat sig på havsbot-
ten. Sammantaget betyder det, tror vi, 
att de vanliga nedbrytarna var svältföd-
da, eftersom det var ont om syre och sul-
fat i de nästan förseglade lerpackarna. 
De mikrober som trots allt kunde bry-
ta ner kolet var lite långsammare än an-
dra, och lämnade lite kol kvar. Just det-
ta kol var tillräckligt för att bilda en tunn 
film som idag återger det tillplattade, ut-
döda djuret.

Borrkärnorna från chengjiang har gett 
ett svar på varför omineraliserade djur 
bevarades under den intensiva kambriska 
explosionen. Nu fortsätter vi lägga puss-
let för att se om de också kommer ge oss 
ledtrådar till varför arterna utvecklades 
så snabbt under denna period.Z
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Men särskilt kusinen från Texas, som inte skolats i att en 
liter vatten väger ett kilo, tyckte att jag var fullständigt 
magisk med min Colaflaska. Alltid något.
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 Ett ljusgrått och mindre vittrad intervall av borrkärnan jämfört med ett mer vittrat och gul-

rött intervall.


