
XI På sporet af Adam 

Her følger vi palæoantropologernes 
opdagelse af menneskets forfædre tilbage 
til abestadiet og fremstiller 
opdagerfærden som en tvekamp mellem 
den historieidealistiske og 
historiematerialistiske forståelse. En 
afgørelse i marken på, hvad der kom 
først: Anden eller Hånden? Et svar får 
vi også. Men først efter en hård dyst. 
Lige så vigtig er imidlertid den indsigt i 
trinene i den menneskelige evolution, 
som forskerne her tilbyder os. 
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XI På sporet af Adam 

Hulemanden dukker op 
De første spor af det forhistoriske menneske gav point til 
historiematerialismen. Hvad den franske toldinspektør og 
amatørarkæolog de Perthes fandt i Sommeflodens grusaflej
ringer ved byen Abbeviile i 1830'rne var nemlig spor fra en 
håndværkers virksomhed i form af groft tildannede flint· 
redskaber. 

Desværre kunne toldinspektøren ikke få nogen til at tage 
hans opdagelser alvorligt. Selv om den franske naturforsker 
Cuvier var død, fastholdt man nemlig hans opfattelse, at 
Gud gang på gang havde udslettet de eksisterende arter for 
derpå at skabe nye. Det skulle forklare forsteningerne af ud
døde dyrearter, som geologerne fandt i rigt mål. Mennesket 
er blevet til ved den allersidste skabelse, og da de Perthes 
havde fundet forsteninger af uddøde dyrearter sammen med 
stenredskaberne, så kunne disse selvfølgelig ikke stamme 
fra et menneske. Forhistoriske mennesker fandtes overho
vedet ikke. 

V ar man i Frankrig ikke til sinds at acceptere de Perthes' 
fund, så havde Darwins teori imidlertid gjort englænderne 
interesserede. Kort tid efter, at Darwin og Wallace havde 
præsenteret evolutionsteorien for Linnean Society, drog en 
engelsk ekspedition - Lyell var med - over Kanalen og 
kunne snart ved selvsyn bekræfte de Perthes' opdagelse. At 
Origin of Species udkom få måneder efter, at ekspeditionen 
havde fremlagt sin rapport, gjorde naturligvis ikke interes
sen mindre. En ting var imidlertid primitive håndkiler, no-
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get ganske andet det fossilerede fortidsmenneske selv. 
Spørgsmålet om, hvornår et sådant fossil ville blive fundet, 
begyndte derfor at optage sindene. 

N u skulle det imidlertid vise sig, at det forhistoriske 
menneske allerede for længst var fundet. Det var bare forbi
gået videnskabens opmærksomhed! 

I 1848 havde man således i et stenbrud på Gibraltar fun
det et kranie, som - da det langt om længe blev sendt til 
England og undersøgt - blev beskrevet som "en meget lavt
stående mennesketype - meget lavstammet og primitiv og 
af enorm ælde - men et menneske." 1 Og Gibraltar-fundet 
var ikke det eneste. I museet på Oxford Universitet lå alle
rede et hovedløst skelet af et menneske, der var fundet i 
1823 i Pavilandhulen i det sydligeWales sammen med knog
ler fra mammutter, uldhårede næsehorn, rensdyr, hule
bjørne og hyæner! Hvordan man havde kunnet overse be
tydningen af dette fund, er sandelig en gåde. For her havde 
man et langt mere direkte bevis for menneskets tilstedevæ
relse i forhistorisk tid end den franske toldinspektørs hånd
kiler. 

Men det kunne man altså. Ligesom man også. overså be
tydningen af Schmerlings fund i 1829 af menneskelige ske
letdele sammen med stenredskaber og fossiler af uddøde 
dyrearter i Engisbnlen i Liegeprovinsen. 

Af den grund skal vi frem til 1856, før fundet af et fossilt 
menneske formår at påkalde sig videnskabens opmærksom
hed. Men det skulle til gengæld i tiden efter Origin of Species 
vække en ganske betydelig opsigt og starte en hektisk kon
trovers. 

Kontroversen drejede sig om nogle skeletdele - en kra
niekalot med tilhørende nøgleben, skulderblad, fem ribben, 
to albueben, to lårben og et bækkenfragment - som nogle 
bygningsarbejdere fandt ved rydningen af en kalkstenshule 
i N eandertal nogle kilometer øst for Dusseldorf. Ved et lyk
ketræf kom skeletdelene en lærer fra realskolen i hænde, og 
som amatørgeolog forstod lærer Fuhlrott straks fundets be-
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tydning. Det måtte i hvert fald stamme fra syndflodens tid, 
hvis ikke fra en tid før syndfloden. Og denne overraskende 
ælde blev bekræftet af anatomiprofessor Schaafhausen fra 
13onns Universitet, da han fik forevist fossilet. 

I 1847 var gorillaen for første gang blevet grundigt viden
skabeligt beskrevet. Sammenholdt man denne beskrivelse 
med neandertalerens kraftige øjenbrynsbyer, hans kranieka
lots voldsomme tykkelse og hans kraftige og noget krumme 
lårben, lå det nær for ikke alene at se neandertaleren som 
et forhistorisk menneske, men også som et mellemstadle 
mellem gorillaen og nutidsmennesket. Påstanden lød der
for, at det fossil, som Fuhlrott og Schaafhausen fremviste på 
en række videnskabelige møder, var selveste the missing link. 
Den mellemform mellem abe og menneske, der jo måtte 
findes på scala naturae. 

Nu halter sammenligningen mellem gorillaen og nean
dertaleren slemt. Neantertaleren har nok et temmeligt 
kraftigt skelet, men der er betydelige forskelle mellem ham 
og gorillaen. F.eks. har neandertaleren meget korte arme i 
forhold til kropslængden, hvor gorillaen har meget lange. 

Den slags detaljer tog man sig imidlertid ikke af. Man 
havde brug for et missing link og undervurderede derfor 
vildt fundets menneskelige træk, mens man lige så vildt 
overvurderede dets abelignende. Neandertaleren blev der
for fremstillet som hulemanden, en lavstammet, firskåren 
skikkelse med lange slæbende arme og en krum og fremad
ludende gang. Og sådan lever han fortsat i den offentlige be
vidsthed, hvis man skal skønne efter vittighedsstegninger
ne. 

Ikke alle ville imidlertid anerkende neandertaleren som 
et forhistorisk menneske. En anden professor fra Bonn -
Mayer - så i modstrid med elementære anatomiske sagfor
hold udpræget mongolske træk hos neandertaleren. Det 
førte ham frem til den konklusion, at man havde fundet res
terne af en mongolsk kosak fra den russiske hær, der havde 
forfulgt Napoleons arme i 1814. Når neandertale-
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ren forekom så primitiv, så var det blot fordi, at han tilhørte 
en primitiv race! 

Mayers racistiske argument var så godt, at det tålte en 
gentagelse. En anden autoritet - Pruner-Bey - frifandt dog 
mongolen og så i stedet i neandertaleren en kraftigt byg
get kelter - "af nogen lighed med kraniet af en moderne 
irer med lav mental organisation." 2 

Værre var dog det argument, som Rudolf Virehuw frem
satte. Ikke fordi, at det var rigtigere. Men fordi tyskeren 
Virehuw var tidens førende ekspert inden for antropologi 
og patologisk medicin. Virehuw hadede evolutionslæren, 
som han betragtede som politisk farlig for den herskende 
orden. Han hævdede derfor, at neandertaleren blot var et 
dybt åndssvagt nutidsmenneske. 

Heri var Thomas Huxley dog uenig. Han kunne ikke 
anerkende, at fossilet repræsenterede en mellemform mel
lem aben og mennesket, dertil var det for menneskeligt. 
Imidlertid var det det mest abeagtige menneskelet, man 
endnu havde fundet. Dette var korrekt, men ikke videre 
forpligtende. 

Der var dog en videnskabsmand, der ikke var bange for 
at forpligte sig i spørgsmålet om neandertaleren. Det var 
William King, professor i anatomi ved Queens College i 
Galway, Irland. I 1864 - samme år som Disraeli udtalte, at 
han var på englenes side i spørgsmålet om, hvorvidt menne
sket var en abe- eller en engelætling - erklærede King mo
digt, at neandertaleren er et forhistorisk menneske - 'og 
altså ikke en irer!, at det repræsenterer en særskilt art af 
menneskeslægten, og at der derfor ikke er det mindste ab
normt ved det. Og heri er man enig i dag. 

King kaldte den nye art Homo neandertalensis, og selv om 
man i dag betragter neandertaleren som en underart af 
mennesket snarere en en særskilt art, så har man beholdt 
Kings betegnelse i navnet Homo sapiens neandertalensis, 
mens man kalder den underart, som vi så tilhører, for Homo 
sapiens sapiens. 
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Neandertaleren, som man siden har fundet mange ek
semplarer af både i Europa, Afrika og Asien, er stadig gen
stand for diskussion inden for videnskaben. Man diskute
rer, om det moderne menneske nedstammer fra neanderta
leren eller om nutidsmenneskets stamfader har været en 
konkurrent til neandertaleren. Selv om der er forskere, der 
helst vil afskrive neandertaleren som direkte forfader, så er 
der imidlertid ingen, der i dag vil fraskrive ham hans men
neskeværdighed. Homo sapiens neanderta!ensis var et ægte 
menneske med hele det nulevende menneskes fysiske og 
psykiske formåen. 

Vi ved i dag, at neandertaleren levede fra sidste mellem
istid for 75.000 år siden og til midten af den sidste store 
nedisning for ca. 25.000 år siden. Han var jæger og havde 
en redskabskultur, Moustedenkulturen - opkaldt efter 
fund i Le Moustier i Frankrig i 1908, der var betydeligt 
mere udviklet end Abbeville- eller Acheulkulturen, som de 
Perthes havde opdaget. Hvor den ~idstnævnte er kendeteg
net ved sine håndkiler, dvs. groft tildannede flintkerner 
uden væsentlig variation, der er Moustedenkulturen kende
tegnet ved en rig varietet af forskellige redskaber, f.eks. 
knive, mejsler, skrabere og bor. I den videre udvikling raffi
neres værktøjskassens indhold yderligere, men der er ingen 
grund til at tro, at neandertaleren var væsentligt ringere 
stillet med sine redskaber end de senere stenalderfolk med 
deres. 

Et overbevisende vidnesbyrd om neandertalerens kul
turelle niveau har vi i den veldokumenterede kendsger
ning, at han stedte sine døde til hvile i egentlige grave, hvor 
den afdøde blev smykket med farver og blomster og forsy
net med våben og føde til rejsen til neandertalerens store 
jagtmarker. 

At neandertaleren således havde et åndeligt liv, og at 
forestillinger om livet i det hinsides spillede en vigtig rolle i 
hans kultur, må - hvis vi skal være fair - give point til hi
storieidealismen, der ser det åndelige som den bevægende 
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kraft. Hvortil selvfølgelig kommer den kendsgerning, der 
virkeligt plagede Darwin, nemlig at neandertaleren har et 
gennemsnitligt kranie- og dermed hjernevolumen, der er 
større end nutidsmenneskets. 

Hvor er abemenneske!? 
Når neandertaleren ikke er the missing link mellem menne
ske og abe, - og det var der efterhånden ikke mange, der 
mente - så melder spørgsmålet sig om, hvor man finder det 
led, der ifølge Darwins teori må forbinde os med vore abe
forfædre. Kunne man overhovedet hævde, at det fandtes? 

En del mente nej. Evolutionslæren gjaldt ikke for menne
sket, der var skabt færdigt af Gud, hævdede man. Hvis ikke 
direkte, så indirekte. Det kunne darwinisterne imidlertid 
ikke acceptere. Der måtte nødvendigvis være en mellem
form mellem abe og menneske, og kunne man ikke frem
vise et sådaJlt væsen, så kunne man i det mindste give det 
et navn. Med et navn var det jo så godt som eksisterende. 

Den tyske naturvidenskabsmand og darwinist Ernst Ha
eckell blev missing linkens gudfader. Pithecanthropus aialus 
kom det endnu ikke sete væsen til at hedde. Det umælende 
abemenneske. 

Spørgsmålet var nu blot, om der også var nogen, der 
kunne finde en krop til navnet. Og det spørgsmål skulle 
blive besvaret på den mest ejendommelige måde. 

Fra barnsben havde hollænderen Eugene Dubois væ
ret grebet af tanken om fortidsmennesket. Det var derfor, at 
han havde uddannet sig som læge med speciale i anatomi. 
Ikke desto mindre kom det som et chok for professorerne 
og hans øvrige kolleger ved Den kongelige Normalskole i 
Amsterdam, at Dubois pludselig besluttede, at han ville 
rejse til Sumatra for at finde det fossile abemenneske. Hvor 
indtrængende man end appellerede til ham om ikke at 
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smide en lovende videnskabelig karriere væk for en grille, 
så holdt han imidlertid fast ved sit fortsæt. I oktober 1881 
afsejlede han med sin kone om bord på SS Prinsesse Amalia 
og ankom efter syv ugers sørejse til Paclang på Sumatra. 

Men hvorfor Sumatra af alle steder? Jo, for det første 
havde Haeckell - aldeles ukorrekt - ment at kunne spore 
gibbonlignende træk hos mennesket, hvorfor menneskets 
forfader måtte være en gibbonlignende abe. Da gibboner le
ver på øerne i Indonesien, så mente Dubois, at man nok 
også kunne finde abemennesket her. 

For det andet - og det var utvivlsomt det vigtigste, Indo
nesien eller Hollandsk Ostindien, som det hed dengang, 
var det eneste sted, hvor Dubois havde mulighed for at 
rejse hen og søge. Han havde nemlig ingen penge selv; og 
der var ingen, der ville sponsorere et så håbløst foreta
gende. Men den hollandske koloniadministration var altid i 
bekneb for embedsmænd, så den ansatte gerne Dubois som 
militærlæge. Så var han kommet så langt! 

At finde det fossile fortidsmenneske på dette grundlag, 
var selvfølgelig fuldstændigt udsigtsløst. Men det vidste 
Dubois ikke, og efter ankomsten gav han sig straks til at 
grave. 

Selvfølgelig fandt han ikke noget. Men så drev skæbnen 
igen sit sælsomme spil. Tredive år tidligere havde den blan
det sig i videnskabshistorien i form af den febersygdom, 
der havde ramt Wallace på de nærtliggende Molukker og la
det ham se teorien om den naturlige udvælgelse i et feber
syn. Nu var det Dubois, der bukkede under for tropernes 
straf mod den hvide mand. Hærget af tropefeber sendte hæ
ren ham på sygeorlov til det nærtliggende Java, hvor kli
maet er en tøddel mildere for europæeren. 

Også på Java gik Dubois i gang med at søge. Og koloniad
ministrationen var så venlig at tildele ham et hold indfødte 
straffefanger til det hårde gravearbejde. Samt to officerer til 
at holde opsyn med arbejdsholdet. Det var ikke fordi, at 
man var interesseret i abemennesker. Men alt det graveri 
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gav nyttig geologisk viden. Og man var jo herude for at ud
nytte øens naturrigdomme. Så hvad enten Dubois fandt, 
hvad han søgte eller ej, var det en god investering. 

Men - utroligt usandsynligt - Dubois fandt faktisk, hvad 
han søgte! I november 1890 fandt man i Soloflodens skræn
ter ved landsbyenTrinildet første spor. Et lille kæbestykke, 
som Dubois bestemte som menneskelignende, om end me
get primitivt. Det manglede f.eks. den for nutidsmennesket 
karakteristiske hage. Hermed forøgedes anstrengelserne. I 
september 1891 fandt man ved Trinil en tand, og måneden 
efter gjorde man så det fund, der skulle gøre Dubois ver
densberømt. 

Blot en meter fra det sted, hvor man havde fundet tan
den, fandt man en kraniekalot, der havde så kraftige øjen
brynsbuer og var så lavbuet, at Dubois først var i tvivl, om 
den ikke havde tilhørt en abe. 

Nu afbrød regntiden gravearbejde!, fordi floden svul
mede op. Men da man genoptog arbejdet i 1892, fortsatte 
heldet. Fra hovedskallens fundsted kunne man fremdrage 
fossiler af primitive elefanter, næsehorn, svin, tigre og hy
æner. Og så - i august - et sensationelt fund! 

Femten meter fra hovedskallen fandt man et lårben, der i 
sine træk var helt som menneskets, blot meget kraftigere. 
Hvis dette lårben havde tilhørt kraniekalottens ejer - og 
hvem skulle det ellers tilhøre, da man ikke havde fundet an· 
dre primatfossiler inden for mange kilometers afstand? - så 
havde Dubois ikke alene fundet sit abemenneske, men også 
et abemenneske, der uden nogen som helst tvivl havde gået 
oprejst som det moderne menneske! 

Dubois var i hvert fald ikke i tvivl om, at han havde fundet 
"mr. Darwins missing link", som han skrev, og i sin offent
liggørelse af fundet i 1893 kalder han det Pithecanthropus i 
overensstemmelse med Haeckell. Aialus - umælende -
skulle det dog ikke hedde, når dets mest karakteristiske 
træk var det fuldt menneskelige lårben. Dubois kaldte det 
derfor Pithecanthropus erectus - det oprejste abemenneske. 
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Det revolutionerende ved dette fund var naturligvis, at 
fossilet har et abeagtigt kranium og samtidig et umiskende
ligt menneskeligt bevægeapparat, for det mere end antyder, 
at det er lemmerne - og dermed hånden, og ikke hjernen, 
der først sætter den menneskelige udvikling i gang. 

Af samme grund blev meddelelsen om fundet selvfølge
lig modtaget med den allerstørste skepsis. Et medlem af 
Hollands zoologiske Selskab gik lige til sagen, da han i en 
avis latterliggjorde Dubois. En sådan "sammenstykning" af 
forskellige skeletdele kunne føre til hvad som helst, skrev 
han og insinuerede, at Dubois skulle have stykket en abes 
kranium sammen med et menneskes lårben. 

At Dubois i 1895 vendte hjem til Europa med sit fossil, 
så videnskiben ved selvsyn kunne konstatere dets betyd
ning, afgjorde ikke sagen. Efter at Pithecanthropusen i 1895 
var blevet forevist for Den tredje Internationale Kongres 
for Zoologi i Leiden, blev striden om Javamanden tværti
mod heftigere. Englænderne hævdede, at der var tale om et 
menneske med visse abelignende træk, mens tyskerne der
imod hævdede, at der var tale om en abe med visse menne
skelignende træk. Virchow påstod ligefrem, at der var tale 
om en uddød kæmpegibbon. 

Ingen ville altså acceptere fundet som abemennesket. 
Men Dubois gav ikke op. Han inviterede videnskabsmænd 
fra hele verden til Holland for at studere Pithecanthropu
sen. Han rejste rundt med fossilet i en gammel kuffert for 
at vise det til enhver, som han kunne aftvinge en interesse. 
(Og glemte det engang i en sporvogn.) Han mødte op på vi
denskabelige kongresser i Liege, Paris, London, Dublin, 
Edinburgh og Jena. Han gik endda så vidt, at han med sin 
søn som model lod fremstille en kopi af abemennesket i 
fuld størrelse, som han formodede, at det havde set ud. Mo
dellen, der er et noget uhyggeligt syn, blev fremvist på ver
densudstillingen i Paris i 1902. 

Men lige meget hjalp det. En ting er at have ret. En helt 
anden at få ret. Videnskaben ville ikke anerkende betydnin-
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gen af Dubois' fund. Kombinationen af det abeagtige kra
nium og det menneskelige lårben gik stik imod den almin
delige opfattelse af abemennesket. Desuden var det uhørt, 
at en amatør skulle have gjort et så vigtigt fund - og så på 
et så gudsforladt sted som Java. Havde hans hårdnakkede 
beslutsomhed været tilstrækkelig til - mod vanvittige odds 
- at virkeliggøre drengetidens drøm om at finde Darwins 
missing link, så var den altså ikke tilstrækkelig til at skaffe 
fundet den samtidige videnskabs anerkendelse. 

Til sidst kunne Dubois ikke klare modgangen længere. 
Han låste fossilet inde i sit pengeskab og nægtede alle at se 
det. I mere end tyve år kunne videnskaben ikke komme til 
at undersøge fossilet, selv om nye fund mere end antydede, 
at Pithecanthropusen faktisk var en mellemform mellem 
mennesket og en abelignende forfader. 

Først i 1923 blev pengeskabet igen åbnet efter voldsomt 
pres fra videnskabelige selskaber verden over. Men det be
tød ikke, at Dubois havde tilgivet. Han hævdede nemlig nu, 
at Pithecanthropus overhovedet ikke var noget fortidsmen
neske, men derimod en uddød kæmpegibbon! 

Dette fastholdt han til det sidste. I 1940 - samme år som 
han døde - protesterede han således over for Det hol
landske Videnskabsakademi mod den fremsatte påstand, 
at han engang skulle have ment noget and~t. Han havde al
drig opfattet Pithecanthropus som et menneskelignende 
væsen, skrev han i sin protest. Og - som for at sætte punk
tum for diskussionen og sit livsværk - erklærede han: 
"Mennesket blev ikke til på den Darwin' ske måde, gennem 
gradvise forandringer fremtvunget af den ydre verdens 
kræfter, men ved den indre verdens selvstændige kraft."' 
En i sandhed sælsom historie. 
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Den britiske Adam 
Hvis Pithecanthropus med sit lave kranie og sine lange, lige 
ben virkelig er den menneskelige forfader, så forekommer 
dette at være en afgørende sejr for historiematerialismen. 
Men det benægrer Dubois altså. Mennesket er ikke blevet 
til ved det praktiske, materielle livs fordringer, men ved 
fremvæksten af indre, åndelige kræfter. Og sandelig om 
ikke et nyt stort fund skulle bekræfte denne opfattelse. 

Først skal vi imidlertid have bragt abemennesket til 
Europa. Det sker i 1907, hvor nogle arbejdere i en sandgrav 
ved landsbyen Mauer 10 kilometer sydøst for Heidelberg 
finder en menneskelignende underkæbe, der er uden hage 
og så kraftig, at den ikke kan have tilhørt en neanderta
ler. 

Professor Schoetensack fra Heidelberg, der fik kæben til 
undersøgelse, konstaterede straks, at der var tale om et fos
sil, der var betydeligt ældre end noget tidligere fund. Og 
det blev bekræftet, da man i de samme lag i sandgraven 
fandt fossiler af sabelkatte, primitive elefanter, bladædende 
næsehorn, kæmpebævere og flodheste. Man vidste nemlig, 
at sådanne dyr ikke havde levet i Europa inden for de to 
sidste istider, hvor neandertaleren havde haft sit virke. 

I dag mener man, at Heidelbergkæben er ca. en halv mil
lion år gammel. Det er således ikke blot det første euro
pæiske fossil af en tidlig forfader, det er også et af de aller
ældste. 

Fortidsmenneskets opdukken i Heidelberg satte imidler
tid sindene i kog på den anden side af Kanalen. På et tids
punkt, hvor de imperialistiske magrers konkurrence var 
skærpet til det yderste, måtte det selvfølgelig være et knu
sende slag for den britiske nationalfølelse, at tyskerne nu 
kunne hævde, at menneskehedens vugge havde stået ved 
Heidelberg. Men var det nu overhovedet tænkeligt, at b ri
terne som de største ikke tillige skulle have været de før
ste? 
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Fundet af et nyt fossil skulle give englænderne et vel
komment svar på dette spørgsmål. I 1911 blev der i en.grus
grav ved landsbyen Piltdown i Sydengland fundet et meget 
antikt menneskekranium. Finderen var sagføreren og ama
tørarkæologen Charles Dawson, og han skulle i de følgende 
år sammen med Woodward fra British Museum finde yder
ligere brudstykker i grusgraven. Og samtidig fandt man res
ter af uddøde dyrearter, der klart viste, at Piltdownfundet 
måtte være mindst lige så gammelt som Heidelbergmanden 
og Javamanden. Hvis ikke ældre. 

Men det var ikke det bedste. Det bedste var, at Pilt
downmanden i modsætning til sine konkurrenter var en 
darling. Oven på en kæbe, der med sin uudviklede hage og 
sine store hjørnetænder var umiskendeligt abeagtig, havde 
fossilet en kraniekasse med den høje pande, det store hjer
nevolumen og de flade øjenbryns buer, der kendetegner det 
ægte menneske. 

Indvendingen mod Dubois' fund havde først og frem
mest været, at kombinationen af et primitivt kranium og et 
moderne lårben var urimelig, . .fordi det antydede, at Pithe
canthropusen havde anvendt sine lemmer som et menne
ske, før det kunne tænke som et menneske. Det måtte gan
ske enkelt være svindel. Alle vidste dog, at det 
menneskelige særtræk og dermed det træk, der først skiller 
mennesket fra aben, er dets store åndelige formåen og men
tale kapacitet. Man måtte derfor forvente, at mennesket 
havde skilt sig ud fra aberne i takt med væksten i hjernens 
størrelse. Af den grund måtte det første menneske se ud 
som en abe, blot med en langt mere udviklet hjerne end 
den, der kendetegner nulevende aber. 

Denne forventning indfriede Pithecanthropusen ikke, 
for dens mest avancerede træk syntes at være lårbenet. Men 
det gjorde til gengæld - endda til overmål - Piltdownman· 
den med sin primitive abekæbe og sit svulmende menne
skekranium. Der kunne derfor ikke være tvivl om, at Pilt
downmanden måtte være et udtryk for åndens sejr over 
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materien. Det allerførste menneske fra forhistoriens fjer
neste årtusinder. 

Da Englands førende antropolog, Sir Arthur Keith, gen
nem en mesterlig rekonstruktion af brudstykkerne havde 
borvejret enhver tvivl om fundets ægthed og alder, var eng
lænderne i hvert fald ikke i tvivl om, at man havde fundet 
Adam, og at han var brite. 

Hermed må man sige, at historieidealismen simpelthen 
havde slået historiematerialismen knock-out. Sagen var af
gjort. 

Eller næsten afgjort. For fyrre år senere trak videnskabs
mændene Weiner, Le Gros Clark og Oakley skelettet ud af 
skabet for at studere det og gjorde da nogle højst interes
sante opdagelser. Ved en mikroskopisk undersøgelse viste 
det sig, at Piltdawnfossilets hjørnetænder var blevet slebet 
kunstigt ned. Rustpletterne på kraniet kunne vanskeligt 
være andet end maling. Og ved boreprøver viste benet i kæ
bens indre sig at være helt frisk. Konklusionen var pinlig, 
men uafvendelig. Piltdawnfossilet var simpelthen et be
drag! 

At kraniekassen var så påfaldende moderne kunne nu 
ikke overraske. Den tilhørte et moderne menneske. Til gen
gæld kunne det heller ikke forbavse, at kæben var så abeag
tig. Den tilhørte en ganske almindelig orangutang. Nogen 
havde ganske enkelt gjort det, som Dubois var blevet be
skyldt for - blot med modsat fortegn. Af et moderne men
neskes hjerneskal og en abes kæbe var sammenstykket et 
missing link - i bogstaveligste forstand halvt menneske og 
halvt abe - som intet raritetskabinet i 1600-tallet havde 
kunnet gøre bed~e. 

Hvem der har udført svindelen ved man ikke. En meget 
bitter Louis Leakey havde den katolske pater og palæoan
tropolog Teilhard Chatdin mistænkt og talte efter afslørin
gen aldrig med ham. Men der er ingen grund til at ære
skænde en fremragende videnskabsmand med rygter. Så 
mange kan have gjort det. Desuden er spørgsmålet om, 
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hvorfor der skulle gå så mange år, før så groft et bedrag blev 
afsløret, langt mere interessant. 

Ser vi bon fra, at mange - især amerikanerne - efter af
sløringen hævdede, at de havde vidst det hele tiden men 
ikke villet sige det, så er en væsentlig grund naturligvis, at 
det har ligget de gotle videnskabsmænd uendeligt fjernt at 
forestille sig, at nogen inden for deres egen kreds skulle 
kunne finde på noget sådant. 

Den væsentligste grund er imidlertid utvivlsomt, at Pilt
dawnmanden imødekom et stort behov, idet en grundfæs
tet forhåndsantagelse om menneskets væsen og evolution 
her blev bekræftet. Når man er så inderligt overbevist om, 
at mennesket med en opsvulmet hjerne som ballon er ste
get op fra dyriske dybder ved åndens opdrift, skulle man så 
tvivle, når man i en grusgrav finder resterne af et sådant far
tøj? 

Med Piltdawnmanden - og dermed historieidealismens 
frækkeste fordring - ryddet af banen, var vejen igen åbnet 
for den fladhjemede men ikke af den grund uefne Pithe· 
canthropus. Ikke mindst afgørende blev det, at Javamanden 
og Heidelbergmanden i 1923 fik følgeskab af Pekingman
den. Hvad Pei det år fandt ved Choukoutien 50 kilometer 
sydvest for Peking, var nemlig det hidtil mest komplette 
Pithecanthropusfossil: Et helt kranium - minus ansigt. 
Men fundstedet i Choukoutien afslørede i de følgende år 
mere end talrige Pithecanthropusfragmenter. Det afslørede 
også en redskabskultur. Nemlig talrige stenredskaber af den 
type, som de Perthes havde fundet ved Abbeville. Somme
flodens redskaber måtte altså stamme fra Pithecanthropus
lignende mennesker. 

Disse "abemennesker" viste sig nu at være betydeiigt 
mere udviklede, end man oprindeligt havde forestillet sig. 
Spor fra fundstedet i Choukoutien viste således uden no· 
gen tvivl, at Pekingmanden har kendt og brugt ild i sine huler. 

Senere fund - blandt andet en hel bosættelse ved Terra 
Amata ved Den franske Riviera - bekræfter, at det er meget 
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lidt abelignende væsener, man her har med at gøre. De har 
haft en højt udviklet social organisation. De har drevet stor
vildtjagt med stort held og har haft en relativt højt udviklet 
redskabskultur. De har kendt ilden og boet i hytter. De er 
kort sagt rigtige mennesker, selv om de rækker en million 
år tilbage i forhistorisk tid. 

Af den grund kalder man dem ikke længere Pithecanth
ropus, men Homo erectus- det oprejste menneske. Javaman
den, Heidelbergmanden og Pekingmanden er tre stadier i 
denne arts udvikling frem mod Homo sapiens - dvs. nean
dertaleren og os. Er det således rigtigt, at Homo erectus 
befinder sig mellem aben og os, så er det så tæt ved os og så 
fjernt fra aben, at den ikke kan opfattes som the missing 
link eller abemenneske!. For at finde det, må man længere 
tilbage i forhistorien. Og til et andet kontinent. 

Babyen fra Taung 

I Descent of Man havde Darwin foreslået to mulige fødeste
der for menneskeheden. Den første mulighed var Hol
landsk Ostindien. Den anden var - 100 sider senere - Af
rika. Så kunne man selv vælge. Hollænderen Dubois valgte 
den første, fordi det var der, han kunne komme hen. Eng
lænderen Raymond Dart valgte den anden og af samme 
grund. Også han måtte holde sig inden for moderlandets 
koloniale besiddelser, og derfor lod han sig ansætte som 
professor i anatomi ved Witwatersranduniversitetet i Johan
nesburg, Sydafrika. 

Formålet med Darts udrejse var den samme som Dubois'. 
Han ville finde abemennesket. Og sandelig om han ikke 
fandt det. 

I 1924 - kort tid efter ankomsten - gjorde han et epoke
gørende fund. Ud af en hårdtsedimenteret klippeblok fra et 
kalkbrud i Taung nær Kaiahadørkenen kunne han med sin 
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kones strikkepinde udskille kranium, ansigt og kæbe af et 
sælsomt lille væsen. Fordi der var tale om et meget ungt in
divid, der endnu ikke havde skiftet mælketænderne, kaldte 
han det for sin baby fra Taung. Og Tauug-babyen havde 
helt usædvanlige træk. Den var primitiv som en abe, men 
dens tænder var meget menneskelige. Og så havde den en 
meget stor kraniekasse. 

I tidskriftet Nature, hvor han kort efter offentliggør fun
det, giver han den navnet Australopithecus africanus, der bety
der den sydlige abe fra Afrika. Særligt abeagtig bedømte 
han den nu ikke til at være. Ud fra tænderne, der kan give 
anatomen værdifulde oplysninger om resten af kroppen, 
fordi alle organismens dele hænger lovmæssigt sammen, 
vurderede Dart, at Australopithecus havde gået på to ben 
og sandsynligvis også brugt redskaber med de frigjorte hien
der. At han havde fundet mellemformen mellem abe og 
menneske, var han således ikke i tvivl om. 

Reaktionen lod ikke vente på sig. Sir Arthur Keith -
Englands førende antropolog og Piltdawnfundets første
kautionist - fik et chok, da han i den sydafrikanske pavillon 
på den britiske Imperieudstilling ved Wembley i 1925 så 
Australopithecus udstillet under overskriften "Afrika -
Menneskehedens Vugge". Han udsendte straks en presse
meddelelse, der lød: "Det berømte kranie fra Taung stam
mer ikke fra et missing link mellem menneske og abe"'. 
Dette fulgte han så op med et længere brev til Nature, hvor 
han affærdigede Australopithecus som en uddød forløber 
til de nuværende gorillaer og chimpanser, men ikke under 
nogen omstændigheder til mennesket. 

Men hvad var det da, der var så ophidsende? Jo, Sir Ar
thur havde selv formuleret det afgørende kriterium for men
neskelighed. Det var et hjernerumfang på mindst 750 ku
bikcentimeter. Det var den magiske grænse eller "det . 
cerebrale Rubicon", som Keith sagde. Når det var passeret, 
så var det afgørende sket. Tauug-babyen havde en stor 
hjerne. Men den var langtfra de 750 cc. Også når man tog 
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dens unge alder i betragtning, nåede den kun op på en tred
jedel af menneskets hjernerumfang. Og alle vidste dog, at 
det første abemenneske måtte kendes på sin næsten menne
skelige hjernestørrelse, som Piltdawnfundet viste. 

Denne dom tilsluttede den øvrige videnskab sig. Dart 
kunne umuligt have ret. Desuden manglede han manerer 
og dannelse. Hans mangel på videnskabelige forbehold i 
sine vurderinger, var pinlig. Og så navnet Australopithecus! 
Manden havde sat en græsk betegnelse sammen med en la
tinsk. Havde man kend t mage! 

At Dart i 1931 rejste til England med originalen af fossi
let, så eksperterne selv kunne undersøge det, ændrede ikke 
de engelske videnskabsmænds opfattelse. For dem forblev 
Taung-babyen en abe og Dart en tvivlsom videnskabs
mand. 

Fra mrs. Ples til Lucy 

Men Afrika overgav sig ikke. I 1936 skulle der igen lyde 
meddelelser om fund af et abemenneske fra Sydafrika. Og 
denne gang var det ikke fra en ukendt ung videnskabs
mand, men derimod fra en verdenskendt palæontolog, 
den 69-årige Robert Broom, der udover sin lægegerning 
havde haft tid til at gøre betydelige fund af 200 millioner 
år gamle pattedyrsreptiler i Kamo-forsænkningen i Syd
afrika. 

Anledningen til, at Broom i så sen en alder begyndte en 
karriere som palæoantropolog var en lokal turistbrochure. 
"Kom til Sterkfontein og find the missing link!", stod der. 
Det kunne Broom naturligvis ikke modstå. 

Selvfølgelig var det lidt af en spøg. Men spøgen blev til 
alvor, for få dage efter, at Broom var begyndt at lede i de 
fossilrige kalkstenshuler ved Sterkfontein, fandt han et frag
ment af et hominidefossil. Broom besluttede derfor straks 
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at iværksætte en systematisk undersøgelse i Sterkfontein og 
i nærtliggende Kromdrai og Swartskrans. 

Det var i Sterkfontein, at han gjorde de første betyd
ningsfulde fund. Det mest komplette bestod af et kæbeløst 
kranium med et komplet ansigt. Kraniets rumfang lå på den 
øverste grænse for menneskeaber, hvilket vil sige under de 
magiske 750 cm3, kindtænderne havde gorillastørrelse, men 
fortænderne var små, og hjørnetænderne var hverken store 
eller fremspringende som hos menneskeaberne. 

Hertil kom det mest bemærkelsesværdige. Foramen mag
num - den åbning på undersiden af kraniekassen, hvor ho
ved og hals forbindes - var ikke placeret bagtil som hos an
dre primater. Den var anbragt centralt midt på undersiden. 
Det betød nemlig uden nogen tvivl, at individet havde be
væget sig på to ben som et menneske. Og dette blev be
kræftet af en stump lårknogle, som man også fandt. Hvis 
der her var tale om en abe, så var det i hvert fald en temme
lig usædvanlig abe. Broom gav den derfor navnet P!eJian
thropus transvaa!ensis - næstenmennesket fra Transvaal. Da 
man mente, at det var en hun, kom den herefter ikke til at 
hedde andet end mrs. Ples. 

Selv om Broom var en excentrisk herre og museumsin
spektørernes skræk, fordi man havde ham mistænkt for at 
hugge fra fossilsamlingerne, så var hans videnskabelige om
dømme nagelfast. Alligevel var heller ikke dette nok til at få 
de sydafrikanske abemennesker anerkendt. Piltdawnman
den beviste fortsat, at der helt tilbage til abegrænsen havde 
levet storhjemede hominider, og de sydafrikanske fossiler 
kom ikke over 650 cm', hvilket jo ikke er meget i forhold til 
nutidsmennesket, der på en god dag kan må de 2.000 cm'. 
De sydafrikanske fund måtte derfor være aber. Og sådan 
stod sagerne, da 2. verdenskrig afbrød gravearbejdet. 

Umiddelbart efter krigens ophør gik den nu 80-årige 
Broom imidlertid i gang igen, og hans energi blev næsten 
med det samme belønnet. I 1947 kunne han fremdrage 
halvdelen af et bækkenparti fra en Plesianthropus. 
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N år dette var et virkeligt fund, så skyldes det, at bække
net sammen med tænderne er et af de mest afslørende dele 
af et hvirveldyrs skelet. De mange fundne tænder viste 
klart, at Plesianthropus var langt mere menneske- end abe
lignende. Og denne menneskelighed blev til overmål be
kræftet af bækkenfundet. Bækkenet var nemlig ikke alene 
aldeles ukarakteristisk for menneskeaberne, det var næsten 
fuldstændigt identisk med det moderne menneskes bæk
ken. 

Plesianthropus har derfor utvivlsomt været tobenet på 
samme måde som mennesket. At dens dermed frigjorte 
hænder sandsynligvis så havde kunnet bruge redska
ber, kunne man også finde indicier for, idet man i umiddel
bar nærhed af fossilerne fandt groft forarbejdede sten
stykker. 

Dart havde med andre ord haft ret, og selv om det skete 
langsomt og ud~n entusiasme, så begyndte de sydafrikanske 
fund nu at vinde anerkendelse. 

Dart, der med endnu et fund af en Australopithecus i 
1947 tog konkurrencen op med Broom, havde samme år 
den glæde, at Sir Arthur Keith storsindet udsendte en of
fentlig erklæring, hvor han skrev, at Dart havde haft ret og 
han selv uret med hensyn til Taung-babyen. Dart havde 
altså som den første opdaget abemennesket, og siden har -
som traditionen foreskriver - disse abemennesker båret 
Darts betegnelse Australopithecus. Også selv om Brooms Ple
sianthropus egentlig havde været bedre. For sydaberne var 
næsten mennesker. 

I de følgende år blev der fundet mange Australopithecus
fossiler i Syd- og Østafrika, men vi springer frem til 1974, 
hvor den amerikanske antropolog Donald C. Johanson ved 
Afar i Ethiopien gør et af de mest epokegørende palæoan
tropologiske fund nogensinde. Nemlig ikke alene det æld
ste, men også det mest fuldstændige fossil af en hominide, 
man har fundet. 

Fossilet, der er en dame, består af underben, lårben, et 
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halvt bækken, rygraden med adskillige ribben, to under
arme og to overarme og mange kraniebrudstykker. Det er 
tydeligvis en Australopithecus, men da den er dateret til 
næsten 3 millioner år, er den en del ældre end de to øvrige 
varianter, der er fundet. Foruden den spinklere Australopi
thecus, som Dart først fandt i Taung i 1924 og Broom i 
Sterkfontein i 1936, og den mere robuste type, som Broom 
først fandt i Kromdrai i 1938, findes der altså Johansans 
Australopithecus fra Afar. Den er formentlig forløberen for 
de to øvrige og har fået artsbetegnelsen Australopithecus af 
arensis. l daglig tale hedder hun dog aldrig andet end Lucy. 
Opkaldt efter Beatlessangen "Lucy in the Sky with Dia
mands", der fra ekspeditionens båndoptager akkompagne
rede udgravningsarbejdet og bragte lidt civilisation ud i den 
ethiopiske ørken. 

Det sensationelle ved Lucy er, at hun er fuldt tobenet 
som et menneske, selv om hun ikke kan være langt fra abe
stadiet. Mennesket har altså i bogstaveligste forstand rejst 
sig fra aben. Man har ligefrem i Tanzania fundet fodspor fra 
vandrende horninider i vulkansk aske, der kan være 3,6 mil
lioner år gammel. Sammenholder man dette med indicierne 
for, at Australopithecus har anvendt redskaber og drevet 
jagt, så må man konkludere, at de frigjorte hænder er kom
met til deres ret. 

Da vi nu har fremstillet historien om de forhistoriske 
mennesker som en tvekamp mellem ånd og hånd - hjerne 
og lemmer, så må vi hermed konkludere, at med Australo
pithecus og Lucy falder afgørelsen definitivt ud til fordel 
for lemmerne. 

Var Homo erectus ikke bevis nok for, at et praktisk men
neskeligt liv kommer før en udviklet menneskelig tænk
ning, så må Australopithecus med kombinationen af et kra
nium, der nok er på vej væk fra abens i vigtige træk, men 
hvad gælder hjernestørrelse er meget abeagtig, og et 
fuldt menneskeligt skelet med fuldt menneskelige lemmer 
være et afgørende palæontologisk bevis for historiemate-
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rialismens sandhed. At den første handling, hvorved 
menneskene "adskiller sig fra dyrene, ikke er, at de tænker, 
men at de begynder at producere deres livsfornødenhe
der", som vi har set Marx og Engels skrive i Den tyske 
Ideologi. 
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