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-En .urmänniska ftån T anganj�ka
(

.

miljon år sedan ch �lutade tör
'
kanske 500 OOQ-699 000 år sec;llm.
De
tidigaste
högre
ståen

BEGREPPET "feland e länken"
s ekeljubi leUm 1959, och
ett par viktiga länkar i utveck

�

kunde fiia

·

l ingsh istorie n · m an ifesterad e · sig i
form av nya fynd .under året. En
av dem var den tredje urfågeln
från Solnhofen, pre s enterad i Da

de människotyperna

de

gens Nyhe ter den 5 dece mber . En
annan är .en urmän niska från 01duv a i Gorge i Tanganj ika. Den
kom i dllgen deri 17 juli , och ·om
den kan - man läsa . en prel imin är
rapport i d en ,nystartade tidskrif
ten Current Anthropol ogys första
nummer. •
Det är dr L S B Lea,key och
hans ' fru Mary fr ån Nairobi som

l

Det finns e� ellerti d, �om llera
forskare har p�pek atj gaq� gru - ,
der att b�tviv)a, 'en så . h:Qg.4lder.
Geolo�rnå"h�r . visa� · att 'de 'tdssil
förande. · ' avlagri�g�ri'la . hil4.ades
' tinde r
den tid av kraft �ga ·. vä
. X.�in
gar mellan fuktigt och
i
mat som i Afl;'lka möts'i(aP�' våra
växlingar m�llan ' riedisningar och
värmeti.d er. . Bland de 4äggdjur
so m man har funnit' fossil�· till
sammans med australopitheciner
na finns det ocks�· nå�ra arter
om vilka man vet att _de· utveck 
lades först efter VillaftanchiJ,lm;
de är alltså ledfossil som -tyder

n

·

t!>tr;: Jij

fynd

Gofge Tanga#jik�.
Leakej

.

.

,,

fijr,· �eti tnärk.

'

'·

-·:.•

tYvärr

tär

·

på en .yngre ålder. Det kan·�kP,
näm nas att c i rka 35 elle r
c ent av djtirarterna är s�dana so�·
Ett· så· högt
. fort farande · existerar.
procent tal finnl!t man al qtig i

·' .

.·

.

49, ptcpr

.

�tt

Kinas.: 'eller
Europas, .Indiens,
Amerikas· noga uridersöktä. ·vma-
franchiska faunor; det. rör sig här
om 0-10 procent i al la fallen,
och siffror på 30--40 procent upp
nås först efter de första stora
nedisningarna.
Bevisningen
för
australopithecinernas höga ålder
är alltså tvivelaktig, och det finns
in get skäl att anta att de är äldre
än de tidigaste kända Pithecanth
ropus från Java

m

m

o

f

t fragment

n

startsm

signalen för .e,n. ut,iräyning
o
fortgick till d en 6 augusti och resulterad e i fyndet av en: n äs a,n
fullständig skalle tillsamman s med
ängder av stenredskap av Olduvaityp och ben av gnagare, kräldjur, fåglar och
däggdj ur. Benen var utan tviv el
rester
efter
Olduvaiinvånarnas

t

ungar av större l

m

.1
\

ten också öppen i fallet Olduvai
(australopithecinen skulle i så fall
vara ett jaktbyte ) , men för ett
s ådant antagande finns det ingen
bevisning.
De äldsta 'k ända austral opithe 

cinema, från Sterkfontein oc h Ma
kapan i Transvaal och Taungs i
Bechuanaland, var små va rels er
. av \py gmefo rm at .
De a vlöstes nå


got
senare
av
en
kraftigare
byggd typ som bland annat ut
märks av att skallta ket ofta uppbär en längsgående kam som. fäste
för de enormt utvecklade tugg!

Olduvaistenyx()r.
måltider, och skallen måste antas
ha tillhört en medlem av Oldu 
vaifolket. "Här"1 säger Leakey, "har
vi den äldste kände tillverkaren
av stenredskap.'�
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de

·

l hört·
:

musklerna·.
Hos
Olduvaiformen
finner Leakey egensk ap er som an
knyter till båda grupperna. På
skalltaket finns en längskam, som
dock är svagt utvecklad. Andra
egenskaper sägs . påminna ·mera om
tidiga

Sterkfonteinformerna,

vad var det för en män- och . :vi da re säge sig
Leakey finna
r
niskotyp som bar upp denna oer- .
primi tiva kultur ? Svaret ä r
en stor s ensation,
vi strax
ska få se. Skallen tillhör nämligen en tYPisk_ australoplthec!il el� :
_
ler dartian; de sällsllJMla _ ,-lu}l vm änniskor ellet-'
man h ar funnit •fos8itlt 1· södra Afrika och· som är mycket mera ursprungliga
än• "apmänniskorn a"
eller Pithecanthropus. Dartianerna var upprä ttgående , men de
hade ännu mycket små hjärnor,
inte nämnvärt större ä n hjärnan
hos en stor go rilla . (L�akey vå 
gar si.�f ännu inte ,Pa någon upp
skattning av hjär nkap ac iteten hos
Olduvaimänniskan.)
Tt:e.ts·· ., ·1letta
tycks de ,;alltså' hit varit ii_ltelli- '
genta nog att tillv e rk. : ech;, -n-

O ch

som

fö���#{ike1�

sÖm

australopithecjnerna

·

n

av e.n fossil skalle, en del .av tinningbenet, i gruset som hade
sköljts ut av erosio en . När hon
följde denna ledtråd fann hon tre
mänskli ga tänder, som stack ut
ur bergväggen.''· Det 'bleV.

äldsta

skulle vara äldre ,än de tidigaste
.
kända Pithec1mthropus.

står för den nya up{Jtäckten, vil
ken är både sensationell och prin
cipit�l lt be tydelsefull. Dr L eak ey
är e av värld ens mest kända för
hi stori ker, och kring hans färg
Docent Björn Kurten berättar biir om ett sensationellt
av en
starka :personlighet' har . otaliga
urmänniska från Oldtwai
i
P� bilden synr
ane kdoter spunnits. Under sitt
forskarparet Louis 9ch lliary
--:- som r11arar
mång�ig� forskningsarbete i Öst
.liga upptäckten - undersöka käkpartfet av Ol{itJ.V4i'lizfi.izniskan.
. :!
afrika har han och hans fru gjort
.
många remarkabl a upptäckter· på vända redskap. Att de dessutom, vissa drag som .. påm�r oin. de .
ark eologins . och
p aleontologi ris ·�om dju rb en en visar, var i s tånd äkta mänpiskorna./Homo.
områden. I Qlduva i upp,täckte Lea.:. att nedlägga de by ten som här
D.et är
���d
varje nytt
key redan 1931 d� första.: sp åten nämnts' (men tydligen inte rådde '!Jrmänniskofynd skall.få ett sär
av den så kallade Oldiivaikultitren, på fu llvuxna stqr11 qäggdjuz:) kas- §kilt _at:t:- .Q�lu.!liktna.mn, q�l
J Dldu
karak1äriseräd 'av ·ytterligt primi
ett intressant ljus över- def vai annen har alltså· dÖpts till
tiva, klumpigt· bearbetade sten mänskliga . beteendets uppkomst "Zinjanthropus boisei", "vilket be
redskap - . bland de
est ur och utveck ling, som pr fessor . tyder Boises östafrikanska män
sprungliga. man öve huvud kän Clark Howeli framhåller i en niska (Zinj &r det klassiska ara
ner till. Ett väldigt arkeol og isk t kommentar till fyndet .
biska namnet på östafri\m; Boise
material av denna tYP har 'sedan
Detta är första gången som en fonden finansierade utgrävningar
dess grävts fram. Men ve m var australopithecin förekommer i di- na). , Naturl igtvis har detta namn
det som hade använt redskapen? rekt anknytning till en stenål- inte, lika litet som de flesta andra
Den gåta löstes först
s;mmaren derskultur. Tidigare har man haft i paleoantropologin, någon reell
.
,.
1959.
associationer zoologisk-systematisk innebörd.
osäkra
par
ett
Den 17 juli var Leakeys syssel- (Sterkfontein, Makapan), inen där
satta vid en av de blottningar där har kulturen vanligen tillskrivits
yndets ålder är en väsentlig och
Olduvaikulturlagren g år i. d agen . en samtida högre stående män
"Ungefär kl 11", skriver Leakey, niskoart av Pithecanthropustyp. intressant fråga. Dr Leakey anser
"såg min fru -ett lite
Natu rl igtvis står den möjlighe att "Zinjanthropus" är en samti-

r

(Pithecanth

ropus) uppträder efter slutet av
V il lafranchi um. De,tta innebär att

D

etta innebär att australopithe
c inerna , som många experter an
ser, utgör en blint slutande sido
g�en p å utvecklingsträdet. De är
inte mindre intressanta för den

da till d� äldre australopithecinerna från Sterkfontein, Taungs och

Makapan öch förlägger dem alla
till den så kallade villafranchiska
periodens senare del. Som V il la·
franchium, eller äldsta kvartär,
man samm anfatta d�n
brukar
period som 'närmast föregår serien .
av fyra stora kontinent�la nedisningar. Det finns bevis för smärre
nedisningar under denna tid, men
ingenting av den omfattning som

skulle komma senare. Man kan
räkna med att Villafranchium
började för en eller halvanna

n

i

l

skull. De visar a tt framrycknio
gen mot det mänskliga stadiet
skedde på bred front, med många
misslyckade försök, som alla i tur :
och ordning sållades ut tills bara :
�tod
utvecklingslinje
enda
en
kvar. Den leder till oss; och om
vi skall tro Julian Huxley, är
detta den enda utve cklingslinje
som i framtiden kan tänkas pro
ducera någonting verkligt nytt i
evolutionsväg.

BJöRN KURTEN

