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Tänder av sten och skelett av brosk – i spåren efter jättetandhajar 
 

Johan Lilja 
 
Stolt såg jag tanden sjunka ned i vattenglaset på nattduksbordet för att nästa dag istället 
förbryllas över hur den magiskt nog kunnat förvandlas till en tiokrona. Att tappa tänder gör vi 
alla några gånger i livet. När vi är små, till skillnad från senare i livet, sker det mestadels 
smärtfritt och ofta är det med ömsinta ögon som vi ser på de små gluggarna som därefter 
uppstår. Men hur skulle det vara om vi tappade tänderna varje dag? Det vet hajar. De har ända 
sedan början av sin långa och framgångsrika evolutionära karriär, som obegripligt nog 
sträcker sig längre bak i tiden än trädens, kontinuerligt tappat och ersatt sina tänder. Tack vare 
denna fascinerande egenskap kan vi spåra hajarnas utveckling i form av den oerhörda 
mängden fossiliserade tänder som de därigenom lämnat efter sig i jordlagren. Åtminstone 
ända sen antiken har vi människor grävt upp och funderat över dessa föremål och dess ägare. 
Idag vet vi att det som man en gång trodde var förstenade draktungor faktiskt är fossila tänder 
från utdöda hajar men å andra sidan har många nya frågor uppkommit.  
 
Med avseende på det osedvanligt goda underlaget av tänder att tillgå har studier av hajar 
utgjort en lockande fördel jämfört med andra fossil. Samtidigt så lämnar hajar paradoxalt nog 
ovanligt få andra spår efter sig då deras skelett till skillnad från deras tänder mestadels består 
av brosk – ett material som ytterst sällan fossiliseras. Detta har medfört att forskare till hög 
grad har varit begränsade till att studera enskilt upphittade tänder vilket har inneburit vissa 
svårigheter. Utan någon större tillgång på andra kvarlämnor att jämföra med, såsom kranium 
eller käkar, har till exempel identifieringen och upprättandet av olika utdöda hajarter givit 
upphov till en del tvetydigheter. Problemet kan delvis sägas ha sin rot i den förvånansvärt rika 
mångfald av olika tandformer som en och samma haj ofta uppvisar i sina käkar. En del tänder 
kan nämligen skilja sig så drastiskt i formen från de andra i käken att om de hittas separat från 
de övriga kan misstas för att höra till en annan art. På senare år har dock även kritik framförts 
mot själva metodiken som använts för att studera fossilen. Det rådande paradigmet har sedan 
länge varit att huvudsakligen visuellt tolka och jämföra olika tänder, och då detta mer 
kvalitativa tillvägagångssätt kan anses lämna utrymme för mer subjektiva bedömningar har en 
del röster som efterfrågar mer objektiva metoder på senare tid gjort sig hörda. 
 
Forskningen kring de så kallade jättetandhajarna kan framhållas som exempel på 
svårigheterna inom fältet. Trots att denna flera miljoner år gamla grupp hajar har fascinerat 
och sysselsatt forskare i över hundra år har ännu inte någon självklar klassificering av dem 
kunnat utarbetas. Det är i ljuset av detta som denna studie kom till stånd. Med förhoppning 
om att erhålla mer objektiva resultat använde jag mig i mitt arbete av en så kallad geometrisk 
morfometrisk metod vilken möjliggjorde en kvantitativ mätning av tandformen på tänder från 
sju olika jättetandhajar. Syftet var att på mätbara grunder undersöka huruvida olika tänder, 
som med mer kvalitativa metoder tillskrivits olika arter, kunde skiljas från varandra eller inte. 
Hypotesen utgick från att ingen art tydligt skulle kunna skiljas från en annan men resultatet 
visade på en blandning. Inom de metodologiska begränsningar som föreligger i studien så 
pekar resultatet åt att vissa arter som upprättats med kvalitativa metoder faktiskt inte besitter 
något gott kvantitativt stöd medan andra åtnjuter ett sådant. Studien kan sägas betona behovet 
av att framöver kombinera kvalitativa bedömningar av hajtänder med kvantitativa sådana.  
Hur levde dessa jättepredatorer och varför de dog ut? I sökandet efter svaren på de stora 
frågorna kan även små steg leda oss närmare målet. 


