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Behaviour of the Earliest Hominids 

Så var namnet på Stiftelsen Wenner-Grens in
ternationella symposium om den äldsta män
niskan vilket 9-11 mars 1988 arrangerades av 
Internatkmal Programme for the Study of Human Origins 
( IPSHO) i samband med öppnandet av utställ
ningen Historkn om människan — The Human 
Story — på Etnografiska museet i Stockholm. 
Sponsor för symposiet var Kungl. Vetenskaps
akademien vars förutvarande sekreterare pro
fessor Carl Gustaf Bernhard var själen i denna 
imponerande satsning på forskning och kun
skapsförmedling om den äldsta människan. 
Han är ordförande i IPSHO som han 1981 varit 
med om att bilda tillsammans med professor 
Yves Coppens, College de France, Paris, och 
professor David Pilbeam vid Harvard Univer
sity, Boston. 

Till symposiet hade inbjudits högsta inter
nationella sakkunskap med Mary Leakey, Ri
chard Leakey och hans hustru Meave vid Na
tional Museum of Kenya samt Yves Coppens i 
centrum. Många av familjen Leakeys veten
skapliga medarbetare deltog med föreläsningar 
eller som aktiva i gruppen "discussants". Där 
fanns bland andra anatomen Bernard Wood 
från universitetet i Liverpool vilken tillsam
mans med Meave Leakey under sex veckors in
tensivt arbete lyckades sammanställa skallen 
1470, den ca 2,5 milj. år gamla skallen av Homo 
habilis, som 1972 hittades vid östra stranden av 
Turkanasjön i Östafrika. Bland de inbjudna 
fanns även Björn Kurtén från Finland. Några 
svenska forskare representerade olika ämnen i 
den tvärvetenskapliga helheten: Nils-Gustaf 
Gejvall och Ebba During osteologi, Lars-König 
Königsson geologi, Marianne Rasmuson gene
tik, Karl Erik Fichtdius och Lennart Diener 
medicin och undertecknad arkeologi. 

Symposiet var på sätt och vis en uppföljning 
av Nobelsymposiet Current Argument on Early Man 
som hölls i Karlskoga 1978. Nu fick man höra 
Richard Leakey tala om fynden från de senaste 
åren d. v. s. det som hänt efter tidpunkten för 

Nobelsymposiet. I övrigt behandlades frågor 
som rörde rörelsesystem och hjärnan, natur
miljön, klimat, ekologi och teknik samt homini-
dernas beteende. 

Som exempel på symposiets arbete vill jag 
nämna ett par centrala problem som diskutera
des ur de perspektiv som de senare årens forsk
ning kunnat ge. 

Ett sådant problem var de förändringar som 
ledde fram till den upprätta gången och de dri
vande krafterna i denna process. Michael P. 
Rose från New Jersey Medical School i Newark, 
USA, och Brigitte Senut från Institut de Palé-
ontologie, Musée d'Historie Naturdle, Paris, 
belyste i sina föredrag problemet. Denna vikti
ga förändring i utvecklingen är i själva verket 
fortfarande gåtfull. Man har antagit att åtrå
värda frukter på högväxande vegetation på sa
vannen kan ha bidragit till att man sträckte på 
sig. Man talar om ett övergångsstadium med 
klättrande varelser. Men detta är endast obevi
sade hypoteser. Enligt modern forskning synes 
problemet vara betydligt mera komplicerat. 
Man kan inte peka på någon direkt orsak till 
förändringen. 

Ett intressant bidrag till frågan om homini-
dernas beteende presenterades av Phyllis C. 
Lee från Sub-Department of Animal Beha
viour, Cambridge, England. Hennes arbetsme
tod är att konstruera modeller genom kompa
rativ etologisk forskning. Intressanta resultat 
gällde beteenden som betingades av omsorgen 
om avkomman och andra sociala relationer. 
Det var ett annat sätt att gripa sig an uppgiften 
att belysa hominidernas beteende än det som 
G. Glynn Isaac utvecklade och som han lagt 
fram bl. a. i sitt innehållsrika föredrag vid det 
nämnda Nobelsymposiet. Hans intresseområ
de var att spåra socioekonomiska aktiviteter. 
Det gällde att undersöka hominidernas anpass
ning till och utnyttjande av naturmiljön och att 
spåra deras rörelser i förhållande till deras 
"home base". Sammantaget leder dessa båda 
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forskningsinriktningar ett gott stycke framåt 
mot bättre kunskap om hominidernas beteen
de. 

Ftir en arkeolog var två föredrag om de tek
niska framstegen och redskapsutvecklingen av 
stort intresse. Mary Leakey ledde sessionen om 
detta hennes stora forskningsintresse. Det var 
ett område till vilket hon starkt bidragit genom 
sina utgrävningar i Olduvai i Tanzania. En 
yngre forskare, Héléne Roche, från C.N.R.S., 
Frankrike, presenterade i sitt föredrag de se
naste resultaten i studiet av de äldsta redska
pen. Hon deltar i ett forskningsprojekt vid Na
tional Museum of Kenya för att genom prov
grävningar på olika fyndplatser inom området 
och genom intensivstudier av redskap försöka 
belysa den äldsta redskapsproduktionen. Hon 
tror sig kunna belägga att redskapen vid en tid
punkt för ca 2 milj. år sedan blev tekniskt mera 
utarbetade med hänsyn till skärande eggar och 
trubbiga ytor än det äldre skiktet av rullstens
redskap som utmärktes av låg teknisk nivå. Vad 
detta innebär för frågan om när människan 
blev människa är svårt att säga. Héléne Roche 
medgav i diskussionen att det för de ytterst pri
mitiva rullstensredskapen inte går att avgöra 
om de är tillverkade med avsikten att kunna an
vändas upprepade gånger. Enligt min uppfatt
ning är detta betydelsefullt för bedömningen av 
den intellektuella nivån hos den varelse som 
plockat ut, eventuellt format och sedan använt 
redskapet. Frågan är om det rör sig om tillföllig 
eller om planmässig användning. Héléne Ro
che har stora möjligheter till intensivstudier av 
redskapen eftersom hon i sitt material kan följa 
deras tekniska förändringar på tre fyndplatser 
vid Turkanasjön under en tidrymd som sträcker 
sig från 2,5 till 1,5 milj. år. Det är alltså en sek
vens som ger ovanligt goda möjligheter till stu
dier i det avseendet, kanske jämförbar med 
Mary Leakeys sekvenser i Olduvai. 

Den tekniska utvecklingen var en viktig in
grediens även i det föredrag som hölls av Ri
chard Potts från Smithsonian Institution, Was
hington, och som hade titeln Ecological Con
text and Cultural Explanations of Human 

Evolution och vars huvudtes var nödvändighe
ten av studium av större sammanhang för för
ståelsen av hominidernas utveckling. 

Yves Coppens som sedan unga år samarbetat 
med familjen Leakey i deras arbete i Östafrika 
avslutade symposiet med en bred tvärveten
skaplig sammanfattning av forskningsläget om 
den äldsta människan i Afrika. 

Utställningen Historkn om människan skulle 
vara värd en utförlig presentation men den skall 
här endast beröras kort i anslutning till sympo
siet som tillkommit med anledning av utställ
ningen. Den ger en bred presentation av jor
dens historia från äldsta tider till nutid. Vad vi 
vet om människan och hennes utvecklingshis
toria är infogat i helheten. Den visar fakta som 
kommit fram och pekar på hypoteser som är 
obekräftade och frågeställningar som står öpp
na. Det som utmärker den är helhetsgreppet 
genom vilket människan och de varelser som 
varit hennes föregångare kopplas samman med 
bakgrund, naturmiljö och social miljö. Utställ
ningen har visats i London, Holland, Tyskland, 
Österrike och Frankrike och skall efter tiden på 
Etnografiska museet gå vidare bl. a. till Afrika. 

Den har producerats av Commonwcalth In
stitute i London vars direktör James Porter del
tog i symposiet. IBM som har ett program för 
teknisk utveckling med inriktning på utveck
lingsländerna har gått in som sponsor för den
na satsning som man finner betydelsefull för 
förståelsen av den roll som information och tek
nik spelat och spelar i människans utveckling. 

Katalogen över utställningen har övertagits 
från den internationella engelska versionen 
men denna har något omarbetats särskilt med 
tillägg av modern litteratur som kan vara av in
tresse för den svensktalande museibesökaren. 

Utställningen och symposiet vars föredrag 
kommer att tryckas är en viktig milsten i forsk
ningen kring människans ursprung. 
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