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Konferenser 

Neanderthalarna: våra kära kusiner eller avlägsna släktingar; 
plagiatörer eller innovatörer? 

Platsen: ett kalkbrott. Situationen: ett spräng
skott har gått för att lösgöra berg. Då kalk
styckena samlas ihop uppmärksammas en 
människoskalle. Scenen har inträffat åtskilliga 
gånger i bumanpaleontologins historia. Den 
här aktuella inträffade våren 1848 vid Gibral
tarklippan. 

Skallen logs om band men rönte inte någon 
större uppmärksamhet förrän den sexton år 
senare förevisades i Bath, England, i samband 
med ett vetenskapligt möte. Samma år publi
cerades fyndet av en snarlik skalle från Tysk
land som påträffats några år tidigare. Hade 
historien lått ett annat förlopp skulle vi idag 
ha talat om Gibraltarmänniskan (Homo calpicus 
efler det latinska namnet för Gibraltar - Möns 
Calpe) med ett kvinnligt tvplössil som refe
rensram. Nu blev det istället en mansskalle 
från Neanderthal nära Dusseldorf (Homo nean-
derthalensis) kring vilken intresset kom att cen
treras. 

150-årsjubileet av fyndet vid Gibraltarklip
pan firades med ett stort internationellt sym
posium Gibraltar and the Neanderthals 1848-
1998 med inbjudna föredragshållare från ett 
flertal länder. Symposiet inföll ytterst lägligt. 
Sällan bar forskardebatten, liksom allmänhe
tens intresse kring neanderlhalmånniskan, va
rit så intensiv. Forskningen om paleolitikum 
på Iberiska halvön är i snabb utveckling. Man 
bar därtill inlett nya undersökningar i de grot
tor som kantar den östra sidan av Gibraltar
klippan. Kulmiiiatioiien — om man nu kan tala 
om en sådan - kom med de nyligen publicera
de dateringarna från grottan /alairaya i Syd
spanien med värden så sena som ca 27000 -
de yngsta lämningarna över huvud tagel för 
iieandertbalbosätlning. Allt detta kom att fär
ga presentationerna och den efterföljande dis
kussionen. 

Att symposiet hölls i Gibraltar, där man kan 
se över det knappt 20 km breda sundet till 

Nordafrika, sporrade auditoriet till en hel del 
frågor kring eventuella överfarter från det ena 
eller andra hållet. De tidigaste människolika 
kraniefynden i Europa kommer från grottan 
Gran Dolina vid Atapuerca i norra Spanien 
och anses vara mer än 780 000 år gamla. Ske
lettdelarna bar nyligen givils ett speciellt art
namn Homo antecessoroch anses av spanska an
tropologer vara efter en förfader till såväl den 
moderna människan som neanderthalmänni-
skan, något som flera föreläsare ifrågasatte på 
ett sätt som inte alltför påtagligt påverkade 
de redan ansträngda relationerna mellan den 
engelska kolonin och det stora landet i norr. 
Kan denna människolörfader ha korsat Gi
braltar sund? Dagens starka strömmar närmast 
omöjliggör en överfart på en stock eller mot
svarande men knappast med andra, förändra
de och försvagade strömförhållanden som kan 
ha rått under delar av pleistocen. Vid lägre 
havsnivåer än 30 meter under nuvarande har 
det därtill existerat en ö ungefär halvvägs. Där
med synes en sundkorsning inte ha varit något 
oöverstigligt binder. 

En omfattande diskussion kom att kretsa 
kring tillförlitligheten hos de nya mycket sena 
dateringarna för moustérien och därmed ne-
anderthalarnas existens. Man ansåg allmänt att 
det behövdes mer information om undersök
ningarna i Zafarraya för att kunna utvärdera re
sultaten. Men att de är fullt rimliga framgår av 
undersökningsresultat från andra delar av Ibe
riska halvön. Från flera platser i Portugal kom
mer tillförlitliga dateringar som anger ett yng
sta värde till 30 000 ar eller något senare. I 
sydvästra delen av Iberiska halvön synes nean-
dci ibalniänniskor ha funnits kvar i ett betydan
de antal och med goda förutsättningar ungefär 
tiotusen år senare än det första uppträdandet 
av moderna människor i norra delen av halv
ön. 

Frågan om en eventuell reträtt över till 
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Nordafrika av de sista neanderthalarna väck
tes. Men vad fanns för skäl till detta? Lägerel
dar, synliga på andra sidan, kunde ha tänts av 
såväl vän som fiende. 

Det är ju inte säkert att man uppfattade de 
nya invandrarna som inkräktare och fiender. 
Relationen mellan moderna människor som 
invandrare och neanderthalniänniskorna kan 
ha varit ytterst varierande från område till om
råde - total nonchalans, fredliga relationer el
ler konfrontation. Historien uppvisar samtliga 
tre situationerna som resultat vid invandring 
av nya fångstfolk i redan bebodda territorier. 
Under 10 000 år hade såväl moderna männis
kor som neandertbalmänniskor levt i den syd-
västra delen av Europa, vilket knappast tyder 
pa alt de förra bedrev klappjakt på de senare. 
Samma situation kan ha förekommit i södra 
Italien eller södra Grekland. Med iberisk arke
ologisk forskning pa bred frammarsch är del 
där som intresset lör närvarande inriktas. 

Under symposiets gång framstod klan var 
forskningen för närvarande siar i vissa frågor. 
Del förelåg lill synes konsensus vad avser upp
fattningen om den neanderthalska fysiono
min. Neanderthalarna kan man svårigheter 
urskiljas från de äldsta representanterna löt 
den moderna människan såväl i Levanten som 
i Nordafrika. I själva verket framstår neandcr-
thalaren som en i flera avseenden tydligt avvi
kande varelse i förändringsprocessen från 
lloinn ergasler lill Homo sapiens sapiens. Nya ge
netiska undersökningar skiljer också tydligt ut 
neanderthalarna från moderna människor. Elt 
ytterligare belägg för skillnaden är att ett nio 
månaders neandcrlbalspädbai n uppvisar kla
ra särdrag. I samma späda stadium kan del va
ra ytterst svårt att exempelvis skilja en cliim-
pans frän en gorilla. När det gäller exempelvis 
innerörals struktur bos neanderthalarna så 
skiljer den sig i väsentliga delar från den hos 
chimpansema och dagens människor. Kan en 
sådan skillnad ha inneburit lör- eller nackde
lar t.ex. i språkets utveckling? 

Det har länge florerat cn uppfattning om an 
neanderthalarna var betydligt robustare än de 
första moderna människorna i Europa. Frågan 
idag är vad som menas med .robust». Med beak
tande av den kortare kroppslängden är skelettet 

inte kraftigare än den moderna människans. 
Däremot framgår det tydligt att neanderthalarna 
hade en kraftigare muskulatur. Tydliga skillna
der mellan armarnas muskelfästen visar därtill 
att de var högerhänta. Korsningar mellan nean
derthalarna och moderna människor framstår 
som alltmer osannolika åtminstone med eu 
resultat i en fertil avkomma. Redan för cirka 
400000-300000 år sedan kan man i kranierna 
från de fyndrika lagren vid Atapuerca se tydliga 
karaktärislika för neanderthalarna, vilket väl 
överensstämmer med beräkningar baserade på 
resultaten från genetiska analyser. 

Diskussionen hettade till på allvar när före
dragshållarna kom in på frågan om neander-
tbalniänniskans kognitiva förmåga och sociala 
kompetens. Chatelperronien - ett sedan länge 
urskiljbart materiellt kulturstadium med 
blandning av både moustérien och aurignaci
en från Sydväslfrankrike - uppfattas som ut
vecklat av neanderthalare. Fyndet av en nean-
derthalskalle i Saint-Césaire i ett lager med 
chatelperronien stöder denna uppfattning 
även om det finns de som tvivlar. Men är cha
telperronien resultatet av att neanderthalare 
anammat en ny flintteknik liksom andra bete
enden såsom kroppsutsmyckning ocb ut
smyckning, vilka introducerats av de invand
rande moderna människorna? Eller rör det sig 
om en intern utveckling bland neanderthalar
na? Argumentet mot det senare var att nean
derthalarna existerat sedan det senaste inier-
glacialstadiet för ca 115 000 år sedan med en 
under senaste istiden obetydligt förändrad ma
teriell kultur. Först för knappt 40 000 år sedan 
skulle en radikal förändring inträffa med om
fattande kognitiva och sociala implikationer? 
Men samma argument gäller också den m o 
derna människan; bon hade existerat ungefär 
lika länge för att vid samma tid snabbt förän
dra sitt beteende och sin materiella kullur. Ny
ligen framförda påståenden om en ytterst tidig 
konst i Australien, daterad till mer än 100 000 
ar BP, bygger på termoluminiscensmätiiingar 
av lager kontaminerade av äldre mineralkorn 
och kan därför förbises. 

Förklaringen till att del för ca 40000 år se
dan skulle ha inträffat en förändring har ofta 
varit att språkets struktur blir mera komplex -
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och flera forskare har haft svårigheter att till
skriva neanderthalarna någon större kompe
tens när det gäller talet. Hur skulle det se ut 
med ytterligare en art som verbalt kunde för
medla tankar - och allvarligt påverka vår ego
centriska världsbild? Nu föreslås istället nam-
växten av speciella områden med tätare 
befolkning ocb därmed komplexare sociala re
lationer vara en kraftigt bidragande faktor till 
ökat abstrakt tankade. 

Skiljelinjen går idag mellan forskare som 
uppfattar neanderthalaren som intelligent 
nog att överta vissa delar av den moderna 
människans beteenede - men i grunden en 
plagiator - och de som menar att neandertha
larna genomgått samma sociala och kognitiva 
förändring som den moderna människan - e n 
verklig innovalör. Att de förra försvann berod
de på att de senare hade element i sin sociala 
Struktur som visade sig ge bättre överlevnad i 
ett längre perspektiv. 

Chatelperronien finns inte i de lager som 
tillhör de yngsta neanderthalarna men detta 
förklaras med att dessa fyndplatser finns i 
mindre tätbefolkade områden där stressmo
menten var fåtaliga. I samma områden tycks 
de äldsta senpaleolitiska kulturerna vara ovan
lig! »karaktärslösa» - få sociala motsättningar 
och därmed litet behov av symbolism. 

I den stundom intensiva debatten kom de 
bästa argumenten för och emot neandertha
larna som plagiatörer eller innovatörer från 
forskare som använde paralleller i den mycket 
senare övergången mellan fångst- och jord
brukarsamhällen. Har iieolitiseringen inträffat 
vid ett eller flera tillfällen - har uppkomsten 
av utsmyckning och konsi inträffat mer än en 
gång? Det gäller den eviga frågan om innova
tion och diffussion, Diskussionen visar ett för
hållande: erfarenhet från en förhistorisk läs 
kan ofta tillföra forskning inom en helt annan 
las kreativa aspekter, som gärna förändrar och 
ibland reverserar perspektiven. 

Vän av ordning anser att problemet skulle 
kunna lösas genom nya dateringar - vilket 
kom först bönan eller ägget? Tyvärr är tids
upplösningen lör alla användbara daterings-
metoder inom tidsspannet 30000-40000 sa 
dålig, det rör sig om intervall pä minst ett par 

årtusenden, att de knappast kan ge tillfreds
ställande lösningar. Kanske bar vi laborerat 
med alltför förenklade förutsättningar vad gäl
ler övergången mellan indian-ocb senpaleoli
tikum. Skillnaden mellan radiometriska år och 
kalenderår är alla medvetna om vad gäller ho-
locen. Det är högst troligt att samma förutsätt
ningar också gäller för yngsta pleistocen. Men 
det behöver inte betyda att differensen, som 
under holocen, blir större med äldre mätvär
den. Det kan ha förekommit långvariga platå-
faser då en ökad kosmisk strålning kan ha på
verkat atmosfärens innehåll av "C på ett 
sådant sätt att flera årtusenden uppvisar sam
ma radioaktiva nivå. 

Den sociala faktorn har gjort ett tydligt in
steg i forskningen kring mtilanpaleolitikum 
liksom vad avser övergången till senpaleoliti
kum. Men detta betyder inte att man helt frän
händer sig den fvsiska miljöns inflytande på 
förändringsprocessen. Precisionen i miljöstu
dierna har ökat väsentligt genom analyser av 
prover från glat iärerna i Arktis och Antarktis 
liksom från världshavens bottnar. Därvid fram
går att det förekommit mycket snabba klimat
förändringar, under senpldstocen med några 
årtusendens mellanrum. De små förändring
arna under vårt eget holocen är därvid ett 
klan avvikande undantag. Snabba ändringar 
av miljön ställde existerande relationer mellan 
samhällen på ytterst hårda prov. I en sådan 
konkurrens kan små olikheter bli utslagsgivan
de i de tidsperspektiv som gällde för övergång
en frän mellan- lill senpaleolitikum. 

Det bör ha varit uppenbart för de sista nc-
anderlhalarna att de verkligen var de sista 
i denna del av världen. De moderna männi
skornas sociala mönster, kanske med hårfina 
skillnader indian dem och neaiidertbalniän-
niskorna, hade visat sig utslagsgivande. De 
sista neanderthalmänniskorna levde kanske 
med Cibraltarklippan i blickfanget - samma 
klippa som de blivande första européerna sat
te riktning mot dä de vågade korsningen över 
från Afrika en knapp miljon är tidigare. 

l)c som vill ta del av argumenten löt en innovativare 
neanderthalare kan läsa F. d'Errico et al., »Neander
thal acculturation in Western Europé? A critical re
view ol ilu- evidence and ils interpretation» i Current 
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Anthropology vol. 39 (1998) som är en supplementvo- ry (1996) och C. Stringer & C. Gamble, In Search of 
Kin s a m t j . Zilhäo 8c F. d'Errico, »The chronology Ihe Neanderlhals (1993). 
and taphonomy of the Earliest Aurignacien and its 
implications for the understanding of Neanderthal Lars Larsson 
extinction» i journal oj World Archaeologs- 13:1 (1999). . , . . . . 
„ . . J J , . . , , . . , Arkeologiska institutionen 
Böcker som rymmer mera traditionella åsikter om „ , ° . „„„ ,.„ . , 
neanderthalarna är P. Mellars, The Neanderthal Lega-
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