LUCY
‐EN AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS, ELLER EN MISFORSTÅELSE?‐

Skapelse eller evolusjon?
Frem til opplysningstiden hadde de fleste vestlige vitenskapsmenn ingen problemer med å
akseptere at verden var skapt av Gud, og trodde at skapelsen hadde funnet sted for omkring
4000 år f.Kr. Arkeologien hadde det på liknende måte. Det var først på 1800‐tallet at
arkeologene lot seg fascinere og påvirke av evolusjonsteorien. Darwins
teori om at mennesket hadde utviklet seg fra en felles stamfar med
apene, som igjen – hvis man gikk mange nok millioner år tilbake –
hadde utviklet seg fra mindre encellede organismer, fikk etter hvert
(1) støtte fra funn av gamle ape‐fossiler.

Isaac Newton er en av flere
anerkjente vitenskapsmenn
som trodde på Bibelens
skapelsesberetning

Funnene ble plassert inn i utviklingsparadigmet som biter i et
puslespill, men det måtte stadig gjøres rettelser. Ettersom de
fleste av brikkene ikke passet inn i rammen, måtte forskerne
komme med nye forklaringer, og mange av de upassende brikkene
ble lagt tilside. I vår tid er uenigheten mellom forskerne stor, og
usikkerheten kommer klart til uttrykk i bøker som skrives. Det er
som oftest meninger eller mulige teorier, og ikke “objektive
forklaringer”, som blir presentert. Det eneste stedet man finner
bastante påstander om at ”slik” og ”slik” skal det ha vært, er i
skolebøker, samt i en del populærvitenskapelige medier.

Årsaken til forvirringen og uenigheten er at funnmaterialet er veldig tynt. Selv om forskerne
gjør sitt beste for å få det til å passe med teorien, er deres kamp som myggen mot vinden.
De forsøker å legge brikkene i et bilde som er formet etter galt mønster.
Er det uvitenskapelig av meg å komme med slike påstander mot de rådende teorier?
I dag blir gjerne mennesker som tror på skapelsen sett på som gammeldagse og naive. En
universitetsforeleser fortalte en gang om forrige århundres strid mellom kirken og de første
evolusjonister, og han kom med følgende konklusjon: ”Nå er det ikke lenger et spørsmål om
evolusjon eller skapelse, men om hvordan utviklingen skjedde.” Jeg mener han tok feil. Det
er i dag god grunn til å stille spørsmålstegn ved de etablerte teoriene. Det er en kjent sak – i
hvert fall i forskningsmiljøene – at evolusjonsparadigmet har reelle svakheter. I tillegg finnes
det vitenskapelig baserte indikasjoner på både en skapelse og en verdensomfattende
flomkatastrofe. Mange forskere ser dette, og i de senere år har flere forlatt utviklingslæren
og blitt kreasjonister.

Problem
met er at ”vanlige” men
nnesker – dde som ikke har tilgang på all den informasjon
nen som
bl.a. geeologer, arkkeologer ogg biologer sitter på, men må klare seg m
med det lille
e de får
presenttert i grunn
nskolen elle
er gjennom media – ikkke får vite
e at data oggså kan passse med
Bibelens beretningg. Konsekve
ensen blir att de fortsettter å leve som om deet ikke skullle finnes
noen Gu
ud, uten å ta
t standpun
nkt i de viktiige spørsmåål som omhandler evigg liv eller død.

k fortalt
Evolusjon steorien ‐ kort
Som neevnt er mange forskkere uenigee om hvorrdan utvikliingen fra ””apemenne
eske” til
mennesske skal ha skjedd. Dett ufullstenddige og diffu
use funnma
aterialet gjøør det vanskkelig å si
noe meed sikkerhett, og det meste
m
vil deerfor bli sub
bjektivt. De siste 40‐500 år har de
et likevel
vært bred enighet om at men
nnesket skaal ha oppstå
ått i Afrika. Det er her man har fu
unnet de
beinrestter som bl.aa. ved C‐14 datering haar vist seg å være eldstt.
Man reggner med at
a menneskenes og ap enes ”siste felles stam
mfar” levde
en gangg for mellom
m 5‐6 millioner år sidenn. Skillet me
ellom de to
o ”artene”
antas å ha blitt forrårsaket av klimaendrinnger som gjorde
g
at sto
ore deler
enneske‐
av det sskogkledde Afrika ble savannelannd. Følgelig reiste ”me
apen” sseg på to bein
b
og mistet pelsenn. Det er ikkke mye man
m har
funnet av hvert ”apemenne
”
eske”, og dde viser seg stadig å være
m
tre sle
ekter:
forskjellige. Dette har gjort att man har ddelt dem i minst
Australo
opithecus (A
A), Paranthropus (P) oog Homo (H)). Hver av disse
d
har sinee ”underarteer” på utvikklingsstigen .
Det eldsste ”sikre” fossilet blirr datert til cca. 4,4 millioner år siden,
og har fått navnett Australop
pithecus ram
midus. (Dett blir av an
ndre
kalt Ard
dipithecus ra
amidus, hvilket viser ti l at den skaal ha tilhørt en annen s lekt,
ettersom
m det egen
ntlig ikke fin
nnes noe biindeledd mellom denn
ne og nesteemann på listen.) A.
ramiduss eller en A.
A anamenssis skal så ha utviklett seg til A. afarensis ((3‐4 mill. år siden).
Denne aarten er kanskje en avv de mest iinteressante
e. Her har man funnett et 40 % komplett
k
skjelett – ett av dee få tilfellen
ne hvor me r enn bare skallen er bevart. Dennne har fåttt navnet
Lucy (vi kommer tillbake til hen
nne siden). Så skal den
nne ha utvikklet seg videere til A. afrricanus.
De ca. tto eller tre Paranthrop
pus regnes ikke lenger inn i men
nneskets staamtavle, men
m blir i
stedet b
betraktet so
om ”mislykkkede utskuddd”, dvs. artter som utvviklet seg i een ugunstig retning
og døde ut etter at det had
dde gått ovver en million år. No
oen vil klasssifisere P. som en
Australo
opithecus, eventuelt
e
en
n geografiskk variant.
For ca. 2,4‐2,3 millioner
m
år siden skal den første i menneskeslekten,, Homo ha
abilis, ha
oppståttt. Noen vil hevde at det
d er en foortsettelse av
a Australopithecus, m
men dette er
e meget
omstrid
dt. De flestee mener i sttedet at Hoomo`s forfed
dre ikke varr de sammee, men lik A.
A Det er
en rekkke teorier og
o underarter i den viddere utviklingen, men en enkel fforlinking til senere

arter err å si at den
nne ble en H. ergasterr/Afrikanskk H. erectus,, som skal ha vært de
en første
som utvvandret fra Afrika (1 mill.
m år sidenn). Deretterr skal det ha
a vært tre uulike utviklingslinjer
på de fforskjellige kontinenter, før – iføllge én teorri – det mo
oderne mennnesket, H. Sapiens
(som seelv ble utvikklet av dem
m som ble iggjen i Afrikaa, for 100 000
0 år sidenn) skal ha utryddet,
u
eller i aalle fall ersttattet de an
ndre. En annnen teori går
g ut på att det skal hha vært en jevn, lik
utviklingg alle stedeer.
Mange av bevisen
ne for en slik utvikliing bygger på bestem
mte forutseetninger ogg usikre
dateringgsmetoder. Den østafrikanske Luucy (A. afarrensis) er bare ett ekssempel på hvordan
omverd
denen kan bli
b lurt av en
n slik selektiiv videreformidling av informasjon
i
n.

Lucy
I 1974 fant Donalld Johanson
n og hans kolleger et 40% kom
mplett skjeleett i Hadarr i Afar‐
regionen nordøst i Etiopia. De kalte dett Lucy etterr Beatles‐melodien ”Luucy in the Sky
S with
Diamon
nds”. Hun ble klassifisert som en A
Australopith
hecus Afare
ensis, og forrskjellige daateringer
har plasssert hennee i alt fra 3,18
3
til 3,6 millioner år
siden (m
merk at dett her er et gap
g på nestten 500 000
0
år).
Ut fra d
det som err funnet, blir Lucy besskrevet som
m
liten (m
mellom 106‐‐150 cm) ogg hårete, m
med kraftige
e
kjever o
og tenner, samt
s
lange armer. Bådde utseende
e
og adfeerd beskrivees med storr likhet til aapene. Leggg
for ekksempel merke
m
til denne bbeskrivelsen
n:
”Kroppeen er på størrelse
s
med
m
en sjim
mpanse, ogg
hjernen
n på størrelse med en
n sjimpanseehjerne. ”(22)
Bekkeneet, som ogsså blir brukkt for å fasttslå kjønnett,
skal væ
ære nesten likt
l det moderne mennneskets, ogg
skal tilsii at hun gikkk oppreist på
p to.

Hadar

LLaetoli

Før vi studerer Lucy
L
nærmere, kan vvi se på et
eksemp
pel på hvorrdan ”bevisser” faktiskk kan mani‐
puleres og “blåses opp” til stø
øtte for en teori. Følgende sitat er
e fra et poopulærviten
nskapelig
tidsskrifft, altså et tidsskrift som
m presenteerer vitenskaaplige data for ”vanligee folk”:

”Luucy – et nessten komple
ett skjelett – viste at arrten gikk
på to ben”. (3) (Mine uthe
evinger).
Fraa dette utsaagnet kan vii få inntrykkk av at et sttort funn
og bevis er oppdaget – et ”nesten komplett skjelett”.
s
Meen det er ku
un 40% de har
h funnet, hvilket vil si
s at over
ha lvparten ‐ 60% ‐ man
ngler. Det eer altså lan
ngt i fra
en ved sittt valg av ord kan
“neesten komplett”. Me
vit enskapen gi
g inntrykk av at man har funnett mer og
ha r større kun
nnskap enn man faktiskk har.

“Lucy”

Luccy er nemllig slett ikkke så uprobblematisk som
s
hun
kann synes. Det
D som err funnet e r bl.a. kraniebiter,
ribbben, ca haalve bekken
net, et lårbeein, et legggbein og
fraagmenterte armbein (se bilde tt.v). Skallen
n, Lucys
hoode, har vistt seg å værre 100% appe. Men dett er ikke
de t eneste. Også
O
de andre beindeelene er 100% ape‐
skjjelett. Det eneste som
m er fra m enneske, er
e kneet.
Deette skal imidlertid ikke
e være funn et på samm
me sted.

Luccy blir he
evdet å væ
ære en m
mellomting mellom
mennesske og ape. Hvorfor? På
P grunn avv størrelsesforholdet mellom
m
arm
mene og beiina, som
ligger m
mellom forholdet arm/bein hos m
menneske ogg arm/bein hos ape. ( Det er altsåå verken
det enee eller det andre).
a
Dettte er bereg net ut fra de
d få skjelettfragmenteene som err funnet.
Men deet er i grun
nn lite som
m er funnett av beina (undereksttremitetenee). Mens de øvrige
skjelettd
delene stam
mmer fra en
e liten appe (mulig en
e sjimpansse), er det mer sannssynlig at
beindelen er fra en
n større ape
e.
Mennesskekneet blir brukt til å støtte teoorien om att A. afarenssis eller ”næ
ær‐menneskket” gikk
oppreist på to bein
n. Dette er også viktig med tanke
e på noen fotspor som
m er funnet,, og som
dateres til omtrent samme tiid (men dissse kommer vi tilbake til). Derforr blir det hevdet at
Lucy`s b
bekken, som
m er ”temm
melig likt sji mpanseness”(4), gjenno
om årenes lløp er blitt vridd og
ødelagt. Det vil si at
a hvis Lucyys bekken nnå ble vridd
d litt på, ville det
bli slik ssom bekken
net hos daggens menn esker. Oppreist gange ville
da ikke være noe problem.
p
Men
M slik hoftten faktisk ser
s ut, ville Lucy
ha gåttt som en ape.
a
Det er
e med anddre ord ingenting i selve
s
skjeletteet som tyd
der på at dette
d
er et millioner av år gamm
melt
”menneeskeape‐fosssil”. Det er feilaktige ddateringsme
etoder som har
plassertt henne derr.
Ett prob
blem vi møtter, er at fo
orskere ut ffra et par skkjelettbiter ser
ut til å kunne rekkonstruere hva det m
måtte være til dets ”opp‐
rinnelige” størrelsee (høyde ogg vekt), gi een nøyaktig beskrivelse
e av

utseend
de med hud
d, kroppshåår, ansiktstrrekk o.l., ogg dessuten gi opplysniinger om bestemte
adferdsmønstre. Slik
S kan en
n liten beinndel, for eksempel en kjeve, blli til en ”ffortidens
apeman
nn”, og ikkee bare det, men ogsåå hans ”kone” eller partner(e).
p
Eksempler på slike
misforsttåelser, som
m etter lang tid ble ooppklart er Nebraska‐m
mannen, hvvis tann viste seg å
tilhøre een gris, og Piltdown‐m
P
mannen, som
m ble avslørrt som et menneskekraanium satt sammen
s
med en orangutangkjeve. Bildet (over t..h.) viser Neebraskaman
nnen, illustrrert i Londo
on News,
1922.

Fotsporene
e
I Laetoli, nord i Tan
nzania, ble det i 19777 funnet en
e rekke
fotspor soom er blitt datert til å være m
mellom 3,6 og 3,75
millioner åår gamle. Dette
D
tilsvarrer tiden foor Australopithecus
afarensis ((som Lucy er
e et eksem
mpel på). Dee 69 fotavtrykkene,
som går i to rekker,, finnes i et
e område som er de
ekket av
vulkansk ttuffstein fraa vulkanen Safiman, ca. 20 km øst for
Laetoli. Heer ser det altså ut til at
a noen harr gått sakte
e over et
lag av fukt ig vulkanskk aske, som siden har sstivnet til. Funnene
F
av disse fo tsporene gjjør det viktig å bevise at A. afareensis skal
porene blir i seg selv bbrukt som bevis på
ha gått på to bein. Sp
det sammee. (Bildet t.vv. viser en re
ekonstruksj on(5))
Det som m
mest har forbauset forskerne er at disse
e fotav‐
trykkene e r så like daagens menn
neskers, at de like god
dt kunne
M ettersom
m dateringssmetoden plasserer
p
ha blitt lageet av oss. Men
dem
d
så langgt tilbake i tid,
t vil dette
e tyde på att A. afarensis må ha
hatt
h
en goddt utviklet gange, nesten som våår. Dette har
h i det
siste fåttt mange forskere til å hevde att det var beina, og ikkke hjernen,, som skal ha vært
drivkrafften i ”menn
neskets utvikling”. La ooss ta med et
e par sitate
er:
”Konturrmønsteret til et av fotavtrykke
f
ene fra Laeetoli (…) err forbløffennde likt dett fra en
modern
ne manns fo
ot, laget på
å myk grunnn. (…) Kort sagt, alle synlige forrmtrekk antyder at
føttene som gikk va
ar veldig litee forskjelligg fra våre.”(66)
”Det meest makeløsse med sporrene er at dde kunne væ
ært avsatt i dag av et nnåtidsmenneeske ‐ så
stor er llikheten. Deet er ikke no
oe primitivtt ved fotenss bygning. Hælen
H
var vvelutviklet og
o store‐
tåen lå rett langs de øvrige tærne. Fotten var perrfekt utvikle
et til den rrullende bevvegelsen
under g
gange, og deen elastiskee fothvelvinggen fjæret med.”
m
(7)
Vi ser iggjen at det ikke er noe
e med selvee sporene, eller de som
m laget dem
m, som tilsiier at de
skulle b
blitt laget for over 3 millioner år si den, men det
d er daterringsmetodeen som har plassert
dem der.

Problemet med kalium‐argon datering
Laetoli‐fotsporene er tidfestet ved hjelp av kalium‐argon datering. Kort fortalt er dette en
metode som måler forholdet mellom den radioaktive isotopen kalium‐40 (40K) og den
trege(8) gassen argon‐40 (40Ar) i vulkanske steiner (i dette tilfellet vulkansk tuffstein). Når
kalium‐40 brytes ned, dannes det argon‐40. Halveringstiden av kalium, dvs. den tiden det tar
før innholdet av isotopen er halvert, er fastsatt til 1,3 billioner år. Ut ifra forholdstallet
mellom kalium og argon, skal man kunne si hvor lang tid som har gått siden det vulkanske
utbruddet, dvs. da klokken ble nullstilt. Metoden har imidlertid en usikkerhet på +/‐ 10 %,
hvilket betyr at det ikke regnes som mulig å få en større nøyaktighet enn dette.
Kalium‐argon datering bygger på en sterkt problematisk forutsetning, nemlig at forholdene
hele tiden må ha vært konstante: Ingenting må ha kommet inn i steinen etter at klokken ble
nullstilt, og ingenting må ha forlatt den. For eksempel ville sur nedbør (f.eks. etter et
vulkansk utbrudd!) trenge inn i steinen og påvirke den kjemiske sammensetningen. Den lave
ph’en gjør at tungmetaller blir løselige, og dette kan føre til at steinen får en høyere
konsentrasjon av stoffer lenger nede i forhold til overflaten. I likhet med andre daterings‐
metoder som brukes på forhistorien, er derfor kalium‐argon metoden høyst usikker.
Metoden bør egentlig ikke brukes som ”absolutt bevis” i vitenskapen. Vi ser da at det eneste
vi faktisk står igjen med til støtte for utviklingslæren, er selve paradigmet, dvs. teorien i seg
selv.

Guds eller menneskers visdom?
Evolusjonsteorien har gjort stor skade idet den gjør at mange mennesker aldri tar seg tid til å
bli kjent med Gud. Selv om det er flere forhold som taler for en skapelse enn for en
evolusjon, velger mange likevel å holde fast ved utviklingslæren. De søker menneskelig
visdom framfor Guds, og setter sin lit til den. Men det Gud i sin tid sa til Job, kan Han like
godt si til menneskene i dag:
”Bind nå opp om dine hofter som en mann! Så vil Jeg spørre deg, og du skal lære Meg. Hvor
var du da jeg la grunnvollene for jorden? Forklar det, hvis du har kunnskap til å forstå. Hvem
fastsatte målene for den? For du vet det jo. Eller hvem strakte målesnoren ut over den? Hvor
er festet til soklene for den? Eller hvem la ned hjørnesteinen for den, mens morgenstjernene
var sammen i jubel, og alle Guds sønner ropte av fryd?
Eller hvem stengte havet inne bak sine dører, da det brøt fram og rant ut fra mors liv, da Jeg
gjorde skyene til kledning for det, og det dype mørke til å svøpe seg i. Jeg trakk Min skarpe
grense for det og satte opp bom og dører. Det var Jeg som sa: ”Så langt kan du komme, men
ikke lenger, og her må dine stolte bølger legge seg” …
Den ugudelige blir fratatt sitt lys, og den løftede arm blir brukket…

Hvor er veien til lysets bolig? Og mørket, hvor har det sitt sted, så du kan bringe det innenfor
sine grenser, så du kan kjenne stiene til huset der det hører hjemme? Du vet vel det, for du
ble jo født den gang, for dine dagers tall er jo så stort? …
Kan du binde sammen Sjustjernens bånd(9) eller løsne Orions lenker? Kan du føre
Dyrekretsens stjernebilde fram i sin rette tid? Eller kan du lede Storebjørn med sine unger?
Kjenner du himmelens lover? Kan du fastsette dens herredømme over jorden?
Kan du løfte din røst til skyene, så skyllregnet flommer over deg? Kan du sende ut lyn, så de
farer av sted og sier til deg: ”Her er vi”? Hvem har lagt visdom i sinnet? Og hvem har gitt
hjertet forstand? Hvem kan telle skyene ved sin visdom? …
Skal den som fører sak mot Den Allmektige, irettesette Ham? Den som går i rette med Gud,
må selv svare på dette.”(10)

FOTNOTER:
Særlig fra 1920‐årene
(2) ”Fra ape til menneske”, tillegg til Illustrert Vitenskap nr. 13/99, s. 11
(3) Ibid, s. 18
(4) Archaeology, Renfrew & Bahn, s. 414
(5) foto: Wapondaponda
(6) Ibid, s. 415, 416
(7) ”Fra ape til menneske”, s. 9‐10
(8) Treg, inert, dvs. den har vanskelig for å inngå forbindelser med andre stoffer
(9) Dette ble skrevet flere tusen år før stjernekikkerter og andre astronomiske nyvinninger var en realitet.
Med det blotte øye er det umulig å se det, men vitenskapen har i moderne tid oppdaget at
Syvstjernen, eller Pleiadene, faktisk er ”bundet sammen” av usynlige tråder og driver sammen
gjennom verdens‐rommet. Bare Guds visdom kan ha åpenbart dette for menneskene
(10) Job 38, 2‐11. 15. 19‐21. 31‐37. Job 39, 35
(1)
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