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Den eurasiska vargen var det första djuret att domesticeras av människan men exakt när detta 

skedde för första gången är osäkert. Tills alldeles nyligen var de äldsta arkeologiska lämningarna från 

hunddjur som tydligt skiljer sig från vargar hittade i Palestina och Ryssland och daterade till ca. 12 - 

14 000 år sedan. Denna ålder stämde väl överens med tidigare beräkningar som utgått ifrån 

evolutionära avstånd i moderna hundars mitokondrie-DNA, men detta motsvarar bara en mycket 

liten del av det totala genomet – arvsmassan – i en individ. Bredare mönster i genetisk variation som 

upptäcktes när hundens hela genomsekvens avkodades för några år sen tydde på att variationen i 

moderna hundar var präglad främst av två historiska händelser; en tidig första separation från vargar 

under stenåldern samt betydligt mer sentida avel av raser, kanske från 1700-talet och framåt. Ett 

möjligt problem som kan försvåra slutledningar om hundars evolutionära historia baserat på genetisk 

analys av moderna individer är då att den hårda avel som har lett till dagens raser har resulterat i att 

genetisk variation från den förhistoriska hundpopulationen har försvunnit. Tidigare i år publicerades 

också ett nytt fynd av en mer än 30 000 år gammal skalle som var mer lik senare hundar än dåtida 

vargar, vilket tydde på att hundar domesticerades långt tidigare än vad som var trott hittills.  

För att testa olika hypoteser om domesticeringen men undvika effekter av hundens moderna historia 

vände jag mig i mitt projekt till direkt analys av genomiskt DNA från en forntida hund. Benmaterial 

från flera hundar har återfunnits på en arkeologisk utgrävning i Ajvide på Gotland och använts i 

tidigare studier vid Uppsala universitet. Dessa lämningar är ca. 5000 år gamla och associerade med 

den Gropkeramiska kulturen, som var en sen jägar-samlar kultur under bondestenåldern. Jag 

använde en relativt ny metod som går ut på att bestämma sekvenser från tusentals slumpmässigt 

utvalda DNA-molekyler från hundfossilet. Trots att en stor del av dessa kommer från mikrorganismer 

som lever i benmaterialet så möjliggör själva omfattningen av analysen att ett flertal autentiska 

hundsekvenser från olika platser i genomet kan identifieras, något som skulle vara svårt och 

tidsödande att göra med metoder riktade mot specifika gener. 

Genom att jämföra DNA-sekvenserna från stenåldern med databaser över hela genom från en boxer 

och en pudel och använda matematiska modeller för hur genetiskt material slumpmässigt förs vidare 

genom generationerna i en population, så framgick en bild där populationen som inkluderade 

föregångarna till dagens boxrar och pudlar måste ha separerat från populationen där den gotländska 

stenåldershunden ingick för relativt länge sedan. Beroende på vilka antaganden man gör om hundars 

sentida historia så tyder resultaten på att domesticeringen antingen har skett tidigare under 

stenåldern än tidigare trott (före den senaste istidens slut), att de förhistoriska hundarna hade 

närmre kontakt med vargar än under senare tid, eller att flera parallella domesticeringar av vargen 

skedde på olika håll i världen.  
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