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För bara några få år sedan inriktades merpar
ten av forskningen kring människans ur
sprung pä de äldsta stadierna med huvudin-
satserna inom Östafrika. Rapporter om nya 
fynd som antingen förde tillbaka ursprunget 
några hundratusen år eller gav underlag för 
nya utvecklingsmodeller hade ett sådant ny
hetsvärde att de nådde ut till massmedia. För 
närvarande syns de teoretiska liksom de fält
mässiga insatserna ha väsentligt reducerats, 
istället är det frågorna som berör vårt eget 
mera närliggande ursprung som i högsta grad 
intresserar såväl arkeologer som antropolo
ger. 

Den 26 och 27 februari 1992 hölls i London 
ett symposium med titeln "The origin of mod
ern humans and the impact of science-based 
dating" som anordnades av The Royal Socie
ty. Här gavs möjligheter att få en god och 
nyanserad inblick i de nyaste rönen avseende 
teori, metod och empiri. Forskningen kring 
ursprunget och den äldsta utvecklingen av 
homo sapiens sapiens är inne i ett mycket dyna
miskt skede just nu. Forskningsresultat som 
publiceras i Science eller Nature uppfattas senn 
allmänt kända och blir ingående diskuterade 
inom loppet av några veckor vilket framgick 
av ett par föredrag. Det är således mycket 
svårt för en forskare utanför den inre kretsen 
att följa utvecklingen och för detta erbjöd del 
här redovisade symposiet elt lysande tillfälle 
till ett deltagande om än ett passivt sådant. 

Som den förste föredragshållaren. Dr Paul 
Mellars, Cambridge, anförde är det helt av
görande för utformningen av de olika utveck
lingsmodellerna att vi kan lita på de resultat 
som redovisas genom de alltmer sofistikerade 
dateringsmetoderna - eller åtminstone får en 
möjlighet att ta ställning lill de felkällor som 
dessa i större eller mindre utsträckning är be

häftade med. Hur mycket kan vi lita på de 
dateringar som anger att anatomiskt meiderna 
människor levde i Levanten för ungefär 
100 000 år sedan samtidigt med neandertalare 
i samma område och som också synes att ha 
fortsatt att leva här under ytterligare ungefär 
50 000 år? Hur mycket kan vi lita på de resul
tat som redovisats inom den genetiska forsk
ningen som berör ursprunget? Basproblema-
tiken för merparten av inläggen var ifall homo 
sapiens sapiens utvecklats parallellt inom flera 
områden inom den gamla världen - den multi-
regionala modellen — eller om det endast finns 
ett ursprung - den s. k. out eif Africa-modd-
len? 

Kvartärgeologen Dr N. J. Shackleton, Cam
bridge, gjorde en kritisk genomgång av de 
undersökningsresultat som kan keipplas sam
man med den marina kronostratigrafm. Base
rade på analyser av syreisotoper har detaljera
de temperaturkurvor rörande de senaste 
hundra tusen åren presenterats. Vissa kritiska 
synpunkter har tidigare framförts beträffande 
tillförlitligheten för metoden att direkt över
föra dessa resultat till stratigrafier i exempel
vis grottor. Shackletons genomgång av studier 
baserade på faktorer som ismassornas omfatt
ning, luftens innehåll av metangas och date
ring av koraller för studiet av havsnivåföränd-
ringama pekar samtliga mot att den marina 
kronostratigrafin är användbar. Dock fram
fördes reservationer för vissa regionala kli-
matskillnader liksom för att se klimatet som 
endast baserat på några få variabler. Ju mera 
omfattande klimatstudierna blir ju tydligare 
framgår klimatets komplexitet. 

Professor H. P. Schwarcz, Ontario, presen
terade utgångspunkterna fcir att använda 
Thorium/Uran-dateringar som har börjat visa 
mycket lovande resultat. Denna metod är 
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främst tillämpbar i kalkrika miljöer. Bäst fun
gerar den därtill på material som pålagrats 
utan medverkan av organiska processer. Den 
har exempelvis inte visat tillförlitliga resultat 
vid datering av ben. Tidigare var Th/U-meto-
den ganska osäker med en avvikelse på mellan 
5 och 10%. Däremot pågår utveckling av en 
ny mätningsmetod som kan användas inom 
tidsintervallet 1 000-600 000 år och ger en 
avvikelse på 1 till 2%. Det behövs därtill en 
mycket liten provmängd. 

Professor M.J . Aitken från Oxford beskrev 
pedagogiskt TL-metoden liksom dess utveck
ling OSL (Optical Stimulation Luminescen-
ce). Fortfarande föreligger en viss osäkerhet 
avseende omfattningen av den externa strål
ningens inverkan men i stort uppfattades me
toden som mycket tillförlitlig. Det är av stor 
betydelse ineim arkeologin att man i allt större 
omfattning kan datera bränd flinta och kvarts 
med god precision. Speciellt dateringarna av 
redskap som tillhört de anatomiskt moderna 
människorna från Quafzeh till drygt 90 000 år 
har väckt stor uppmärksamhet. Dateringsme-
toden kan användas på material som är yngre 
än ca 200 000 år. Vid provtagning i grottstra-
tigiafiei är det viktigt att det daterade mate
rialet avviker från det omgivande, annars kan 
material som inte exponerats för ljus erodera 
ned i lagren från grottans väggar och tak. 

Professor Schwarcz presenterade också 
ESR-metoden (Electro Spin Resonance). För 
denna används utrustning seim är förhållande
vis enkel och därtill vanligt förekommande. 
Provmaterialet består av tandemalj samt i viss 
utsträckning bränd flinta. Fortfarande råder 
viss osäkerhet om hur uranium upptages i ma
terialet. Det förekommer såväl en snabb upp
tagning i början av inlagringen som en mera 
linear sådan. Mätningarna från israeliska 
grottstratigrafier visar på att neandenalare 
levt kvar i ett område fram till fcir omkring 
60 000 år sedan trots att det i samma område 
föreligger belägg för samexistens av såväl ne
andenalare seim homo sapiens sapiens för om
kring 100 000 år sedan. 

Dr G. H. Miller från Colorado beskrev de 
analyser man utfört vad avser aminosyror i 
strutsägg. Detta är en metod som endast ger 
relativa välden och därtill påverkas om skalet 

utsatts för värme. Genom att jämföra värdena 
i de övre sekvenserna med C 14-dateringar 
har det dock varit möjligt att använda meto
den för att fastställa åldern för lager i flera 
stratigrafier i Sydafrika och Australien där 
strutsägg är en vanligt förekommande av
fallsprodukt. 

En halv dag ägnades åt de resultat som 
DNA-studier givit. D r J . Montain redogjorde 
för nya DNA-studier. I detta fall hade man 
studerat flera DNA som inte uppfattas att ingå 
som någon väsentlig del av arvsmassan. Vid 
jämförelse kom man fram till samma resultat 
som tidigare, nämligen att afrikaner — i detta 
fall pygméer från Centralafrika och Zaire -
var mest olika de övriga studerade grupperna 
i Europa och Asien och därför uppfattas som 
äldre grupper med större genetiska skillnader. 

Professor M. Stoneking har fortsatt att fors
ka kring de mycket betydelsefulla resultat som 
analysen av miteichondriskt DNA har givit. 
Man har bl. a. genomfort undersökningar på 
Nya Guinea och jämfört dessa med värden 
från andra folkgrupper. Under förutsättning 
att denna ö befolkades för omkring 60 000 år 
sedan blir uppträdandet av den meiderna 
människans ursprung i Afrika söder om Saha
ra förlagt till tiden mellan 64 000 och 350 000 
år före nutid. Andra analyser ger resultat mel
lan 100 000 och 300 000 år. 

Eftersom betydande ny information under 
de senaste åren kommit från Sydafrika var det 
speciellt intressant att få höra de åsikter som 
professor H . J . Deaccin från Stellenbosch pre
senterade. Av tre skäl ansåg han att Sydafrika 
kunde bidra med väsentlig information: tidiga 
dateringar av moderna homo sapiens, existens 
av olika grupper av bushmän vilkas genetiska 
sammansättning kunde ha betydande värde 
samt fyndplatser med omfattande stratigrafi 
och därmed väl dokumenterad utformning 
och utveckling av den materiella kulturen. 

Södra Afrika har på grund av sin topografi
ska situatiem med relativt begränsade möjlig
heter för djurarter till förflyttning norrut mel
lan bergskedjor fungerat som en isolerad regi
on. Det linns skäl att antaga att detta område 
lill skillnad från andra delar av världen kan 
hysa en kontinuitet från utvecklingen av de 
finsta anatomiskt moderna människorna till 

Fornvännen 88 (1993) 



Kongresser 91 

kvarlevande grupper av bushmän. De två vik
tigaste fyndplatserna är Klasies River Mouth 
vid del sydöstra kustavsnittet och Börder Cave 
längre mot nordöst. Den förstnämnda är väl 
undersökt med en omfattande stratigrafi och 
visar ett utnyttjande av marina resurser. Den 
kan betecknas som världens äldsta kökkcn-
mödding. De människorester som påträffats 
är tyväir fragmentariska. Humanmaterialet 
från Klasies River dateras till ca 90 000 år. 

Av speciell betydelse är forskningen kring 
den märkliga sammansättningen av avvikande 
redskap under Middle Stone Age (MSA) med 
en förvånansvärd likhet med betydligt yngre 
material - bl. a. med mesolitiska redskap i Eu
ropa - som går under beteckningen Howie-
son's Poort (HP). Denna dateras till ca 70 000 
år. Deacein uppfattar HP som resultatet av ett 
utvecklat behov av markörer mellan grupper i 
samhället. De mikrolitliknande föremålen har 
använts i sammansatta redskap eich de är i-
bland tillverkade av exotiska material. I likhet 
med förhållandena fram till mitten av 1800-
talet kan spetsarna ha ingått i pilar eich dessa 
var ett viktigt tecken för männen i samhället. 
Deacein förklarar försvinnandet av spetsarna 
efter ungefär 10 000 år med att deras symboli
ska betydelse upphör och ersätts av något an
nat mera svåridentifieibart. Under tiden har 
en redskapssammansättning typisk för MSA 
existerat. Deacein pekar också på den interna 
organisationen som uttolkats ur de många 
fyndlagren i Klasies River med härdplatser 
och avfallsområden som starkt påminner om 
organisationen i betydligt senare kökkenmöd-
dingar. 

Harvardprofessom O. Bai-Yosef riktade 
uppmäksamheten mot Tabungrottan i Israel 
med dess omfattande stratigrafi på 23 meter. 
Under den perieid då den moderna människan 
framträder menar han sig kunna skilja ut någ
ra materiella kulturer. En sådan - Tabun B — 
uppbäres av neandertalare och dateras 
50 000-100 000 år medan en annan - Tabun 
C - d a t e r a d till mc-llaii 100 000 och 150000 år 
uppbars av de moderna homo sapiens från de 
kända fyndplatserna Quafzeh och Shktil. 

Vad avser relationen mellan neandertalare 
och moderna homo sapiens är skillnaderna för
hållandevis små utifrån det arkeologiska mate

rialet. För båda förekommer gravläggning. 
Mycket tydlig fördelning av spridning av avfal
let kring härdarna kan iakttagas i lager som 
rymmer såväl tidiga homo sapiens som neander
talare. 

Bar-Yosef menar att man beir hämta idéer 
för tolkningen av övergången från mellersta 
paleolitikum till senpaleolitikum (MP/LP) 
från undersökningar av jordbrukets introduk
tion. MP/LP var en revolution sett i ett histo
riskt perspektiv och uppträder för ca 45 000 
år sedan i Levanten. Bar Yosef tror inte på att 
övergången MP/LP, som många anser, var 
resultatet av uppkomsten av ett språk med 
komplex syntax. Troligen förekom introduk
tion av viss bättre föda (winning feiod) som ger 
bättre hälsa och bättre minne. 

Dr C. B. Stringer gjorde jämförelser mellan 
olika människogrupper baserad på ett bety
dande antal mätningar av kranier. Han keim 
till det resultatet att utvecklingen från ar
kaiska sapiens av afrikanskt ursprung till sapi
ens av den form som påträffats i Quafzeh fram 
lill moderna afrikaner var den statistiskt mest 
riktiga. 

Dr P. Mellars ifrån Cambridge betraktade 
utvecklingen ur ett europeiskt perspektiv. 
Uppträdandet av LP satte han i samband med 
uppträdandet av aurignacien med ovanligt 
små avvikelser inenn utbredningsområdet från 
nordöstra Spanien till Israel. Aurignacien i 
östra Europa dateras till mellan 45000 och 
40 000 år och i norra Spanien till intervallet 
40 000-35 000 år. Ursprunget för aurignacien 
kan finnas i Främre Asien där det förekom
mer fyndlager med LP som är äldre än 40 000 
år. Nya element som uppträder är benred
skap. I vissa fall kan en specialiserad jakt 
beläggas. Mellars uppfattar förändringen 
MP/LP som en språklig revolution. Dock fö
rekommer några lokala grupper med tydliga 
karaktäristika som existerar samtidigt med au
rignacien. Dessa finns i sydvästra Frankrike 
(chatelperronien) och norra respektive södra 
Italien. Dessa avvikande materiella kultur-
grupper, med likheter i moustérien, kopplas 
samman med kvarlevande neandertalare. 
Samtliga specialkulturer har dock drag som 
visar på kontakter med aurignacien. I 
Sydvästfrankrike finns minst tre grottor med 
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chatelperronien mellan aurignacien som visar 
på att samma grotta i etapper utnyttjats av 
såväl den moderna människan som neanderta
lare. Chatelperronien dateras till mellan 
36000 och 31 000 år. 

Dr F. H. Smith presenterade en del männi-
skofynd från Afrika och anförde kritiska syn
punkter på att jämställa vissa fynd med mo
derna homo sapiens. Han refererade till några 
fynd som tillhörande en övergångsgrupp mel
lan arkaiska sapiens och moderna sapiens. Des
sa har en ålder på mellan 100 000 och 200 000 
år. 

Smith ansåg att skelettdelar i Klasies River 
har vissa likheter med neandertalare liksom 
med övergångsgruppen. Smith är av den upp
fattning att utvecklingen av moderna homo sa
piens varit betydligt mera komplex än vad man 
tidigare ansett utan att för den skull förneka 
"out of Africa"-modellen. 

Det bör slutligen betonas att samtliga före
dragshållare var anhängare av "out of Afri-
ca"-moddlen. Endast vid något diskussions-
tillfälle framträdde representanter fcir den 
multiregionala utvecklingsmodellen utan att 
få något gehör fcir sina synpunkter. 

Man kan förvänta sig en snabb utveckling av 
forskningen kring den moderna människans 
utveckling. Förfinade dateringsmetoder med

för att vi får tillförlitliga mätvärden inom de 
senaste trehundratusen åren. Att man kan ut
nyttja oorganiskt material för dateringar ger 
ytterligare fördelar. För närvarande är det 
främst från Levanten och Sydafrika som om
fattande resultat föreligger. Det behovs där
för nya insatser i andra delar av Afrika. Att 
Etiopien åter öppnats för vetenskapliga insat
ser kan förväntas få stor betydelse. Den gene
tiska forskningen blir allt mer sofistikerad och 
de nya resultaten kommer säkert att bidra till 
en intensiv debatt i likhet med den under de 
senaste åren. Diskussionen om den moderna 
människans utveckling är därför långt ifrån 
avslutad. Vid symposiet omnämndes att man 
nyligen lyckats isolera DNA från ben som till
hört neandertalare. I denna till synes massiva 
naturvetenskapliga insatsfront kommer arkeo
login också att kunna ge viktiga bidrag. Av 
speciellt intresse blir undersökningar där den 
materiella kulturens förändring sätts in i mo
deller där de symboliska och kognitiva aspek
terna blir centrala problemställningar. 

Lars Larsson 
Arkeologiska Institutionen 
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