
27N R  1  |  M A R S  2 0 2 0  |  G E N E S I S

TEMAMÄNNISKOR, HOMINIDER OCH BIBELN

N R  3  |  S E P T E M B E R  2 0 1 9  |  G E N E S I S

Människor 
och andra 
hominider i 
ett bibliskt 
perspektiv

Den här översikten blev jag 
inspirerad till att göra efter 
att ha läst boken ”Contested 
Bones” av Christopher Rupe 
och John Sanford.1 Den kas-
tar ett ljus över forskningen 
om människans ursprung 
som varje kristen borde få 
möjlighet att ta del av, i en 
tid när många kristna mer 
eller mindre uppmuntras 
av sina ledare och pastorer 
att acceptera evolutionis-
mens version av människ-
ans skapelse - en utveckling 
präglad av lidande och död, 
fjärran från Bibelns tydliga 
ögonvittnesskildringar och 
historieskrivning. Och dess-
utom målar författarna upp 
vad jag personligen anser 
vara en långt mer sann bild 

den traditionella skolvarian-
tens. Läs och avgör själv!

JÖRGEN LUNDIN
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En hastig blick på Wikipedias lista över människoarter (un-

bestående intryck.

att ge sig i kast med detta vetenskapsområde (paleoantropo-
logi) – bara att lära sig stava alla dessa märkliga namn är ett 
konststycke i sig.
 För det andra inser man, med tanke på alla överstruk-

-

-
regångare.

-
ten, den där klassiska skolboksversionen att representanter 

Australopitheccus (t ex ”Lucy”) utvecklades till Homo ha-
bilis (”den händiga människan”), sedan till Homo erectus (”den 
upprättgående människan”), vidare till neandertalare och de-

nisovamänniskor och slutligen till dagens Homo sapiens (”den 
visa människan”).

-
ga medborgare är att

hur det gick till. Man 

2 görs.

har du också lagt märke till att nyheterna någon eller några 
-

delar som innebär att vår bild av människans utveckling nu 

-

människans ursprung.

OLIKA HYPOTESER
Evolutionsteorin säger att den mänskliga grenen av homini-

den gren som gett upphov till dagens apor och människoapor3. 
Varelser av släktet Homo (H. erectus) anses ha uppkommit i Öst-

Homo sapiens
-

dem heter Ut ur Afrika och den andra kallas Multiregionala 
hypotesen -

Homo 
erectus och så småningom Europas Homo neanderthalensis (i 
vardagligt tal ”neandertalare”) och deras asiatiska ”kusiner” 
Homo denisova (”denisovamänniskor”). I den här artikeln läm-

stället på hennes uppkomst.
 Bibelns beskrivning av människans tillblivelse och 
mänsklighetens tidiga historia är markant annorlunda. Gud 

-

-

Figur 1. Ungefär en tredjedel 
av Wikipedias lista över 

människans förfäder
(besökt 2019-12-25)

PIXABAY / WIKIPEDIA
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skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.

Webbplats: gschmidt.se Mail: ordforande@genesis.nu

8 personer (Noa och hans tre söner med sina respektive).

FÖRUTSÄGELSER
-

(släktet Australopitecus) till alltmer intelligenta och människo-
lika varelser, och slutligen till människor (Homo), och att ge-

inte -

variation bland båda grupperna, precis som bland alla andra 

eller grundarter. Människan har i det bibliska scenariot varit 

AUSTRALOPITHECINER – VAD VAR DET?
Vad var Australopithecus

-

-

gren av hominider som inte har med människans evolution att 
-
-

om osämjan mellan Johanson-Leakey på sid 45).

människoapor vid sidan av schimpanser, gorillor och orang-
utanger.

MÄNNISKOR – VAD ÄR DET?
-

-
sa kännetecken som gör henne unik bland biologiska varelser, 
som hennes upprätta gång och de anatomiska egenskaper som 

möjliggör att kroppens tyngdpunkt hamnar rätt under gången 

Homo erectus och Homo sapiens bär 

-
ar. Sekulära antropologer hävdar att erectus är en mer primi-

sapiens
tendens att man lutar åt att det handlar om en konstruerad 

erectus-varianterna har generellt sett mindre 

vi har, men det hindrade inte erectus
tillverka smycken och kläder, hantera eld, ta hand om gamla 
och svaga och mycket annat4

än människan.
Hjärnans storlek är heller ingenting som behöver ha 

arrangerad som avgör intelligensen, inte dess massa eller vo-
lym - neandertalmänniskorna hade i genomsnitt en märkbart 
större hjärna än moderna människor, men ingenting tyder på 
att deras intelligens var större än vår.

Både neadertalarna och denisovamänniskorna är 
människovarianter som paleoantropologer numera börjat 
räkna in i vår egen art – sapiens -

-

”modernare” människor, och därmed enligt biologins vanliga 

VAD FINNS DÅ DÄREMELLAN?
Experter inom området, evolutionstroende som skapelsetro-
ende, har generellt sett inga som helst problem med att avgöra 
vad som är en människoapa och vad som är en människa uti-

-

nämligen direkt hänvisas till antingen den ena kategorin eller 
-

-

kan ha existerat varelser som skulle kunna ha burit både drag 
av människoapor och

Nu är det regel snarare än undantag att de berglager 

mängd djur, inklusive andra hominider som gorillor, schim-
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3. HOMO NALEDI

meter under marken i en extremt svårtillgänglig grotta i 

Lee Berger (sedibas upptäckare) som i sin tur kontakta-
de National Geographic. Benen var inte mineraliserade, 

(hjärnvolymen var i medeltal en tredjedel av moderna 
-

allt att döma hade de 15 personerna blivit medvetet place-
rade i grottan i samband med en begravningsceremoni. 

abstrakt tänkande, kommunikation, konstruktion av rep 
och belysning med mera, vilket understryker att naledi 

Trots detta lever debatten om naledi 
8 -

Australopithe-
cus och Homo…

”White är inte ensam om att känna oro över Homo 
naledi. Granskare vid ansedda vetenskapliga tidskrifter har 
också funnit evidens för att den nya homininarten är sus-
pekt. Berger och hans team skickade först ett antal veten-
skapliga artiklar om H. naledi till den ansedda tidskriften 
Nature, men de vägrade ta in dem.” 9

ihop med ett angränsande, och hela skelett är extremt sällsyn-
ta). Men hur ska antropologen då kunna avgöra om benen på 

och djur (Homo resp. Australopithecus

-
minider som gjorts som skulle kunna vara tänkbara kandidater 

Australopithecus och Homo, och säga nå-
got kort om dem, tillsammans med ett par representativa citat 

-
ning: Homo habilis (1964, Louis Leakey), Australopithecus sediba
(2010, Lee Berger) och Homo naledi (2013, Lee Berger).

1. HOMO HABILIS
Något skelett av H. habilis -

-
leoantropologer är eniga om att den bensamling som 

habilis
habilis

”Efter nästan ett halvt sekel av insamlande av evi-
dens och diskussioner står Homo habilis där mer ifrågasatt, 
mer osäker än någonsin tidigare … Homo habilis förblir 
mer av en evolutionär idé än ett exempel på ett anatomiskt 
faktum som skulle länka samman en art med en annan.” 5

”Homo habilis [är] en allomfattande ’papperskorgs-
art’ som man utan betänkligheter kan slänga ner vilken 
blandning av fossil som helst i.” 6

2. AUSTRALOPITHECUS SEDIBA
Ben av sediba -

olika djur. Två halva skelett pusslades ihop och resulta-

Australopithecus
Sediba

”Även om de ledande paleoantropologerna gav ho-
nom [Berger] sitt erkännande för ett häpnadsväckande fynd, 
så förkastade de hans tolkning av det. A. sediba var för ung, 
för konstig och på fel plats för att vara en föregångare till 
Homo: Den var inte en av oss. På sätt och vis var inte Berger 
det heller - sedan dess har framträdande forskare publicerat 
rapporter om tidiga Homo som inte ens nämner vare sig ho-
nom eller hans fynd.” 7

-
er 
-

tat 
-
a

-
-

Fynd av antagna benrester och stor portion av 
fantasi, skapar kandidater för hominider.

FREEPIK / JÖRGEN
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SAMTIDIGHETEN
-
-

-

på sikt konkurrera ut tidigare mindre väl anpassade släkting-
-

rioder med samexistens mellan primitiva och mer utvecklade 

hundraprocentig samexistens mellan alla djur och människor 

har dött ut nu och då.
Austra-

lopithecus och Homo i det här avseendet? Stämmer mönstret i 

ett skapelseperspektiv? Svaret är att dagens evidens (jan 2020) 

-
ner under motsvarande ”tre miljoner år” 10, och i åtminstone 

11 Så när det 
Australopithecus och Homo

tycks evidensen bättre stödja den bibliska modellen än den 
evolutionära. Naturligtvis gäller detta inte tidsperspektivet – 
dateringsproblematiken är något vi planerar att ägna ett helt 
temanummer av Genesis åt senare i år.

”PRIMITIVA” HOMO I ETT  BIBLISKT PERSPEKTIV
-

ning: Människoapor tycks alltid ha varit människoapor och 
-

Men hur ska man då som bibeltroende tänka kring alla 
de här så kallade ”primitiva människoarterna”, som de olika 
varianterna av Homo erectus, neandertalarna, denisovamänn-
iskorna, de små ”Hobbitarna” på ön Flores i Indonesien (Homo

) och Homo naledi?
-

under utveckling utan människor under avveckling!

-

-

-

12 så kommer en 
sådan liten population att snabbt att ansamla skadliga mutatio-
ner som också snabbt kommer till uttryck och leder till snabb 

-
domar blir allt vanligare, en parallell till vad som händer med 
våra renrasiga hundar.13
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kan uppvisa slående likheter i anatomin med de här tidigare 
varianterna av släktet Homo, som exempelvis pygméstammar 
i olika delar av världen. När isoleringen och inaveln hållit på 

-

När skulle sådant här ha ägt rum i ett bibliskt scena-

-
heten ut över jorden.14

populationstillväxt var goda uppstod inte de här problemen, 

i besvärliga klimat, inne i regnskogar eller på isolerade öar kan 
problemen ha blivit betydande.

AVSLUTNING
Bibelns historieskrivning stämmer alltså utmärkt med mönst-

-

Att acceptera en skapande Gud och en Bibel som trovärdig kan 

med allt det kan innebära. För oss som tror blir det här ännu en 

i vår Bibel är!

Vill du lära dig mer om detta spännande område och 
inte har problem med att läsa på engelska – köp och läs böcker 
som vi recenserar och rekommenderar i det här numret (se s. 
56) !

ARTIKELN I ETT NÖTSKAL
-

ser har bevisats genom mängder av fossilfynd, eftersom det 

är den bilden man får när man läser på Wikipedia och i andra 

media. Men det är inte sant. Fossilforskare har hittat många 

skelettdelar av både apor och människor, men oftast huller 

om buller och nästan alltid i form av enskilda benbitar och 

tänder; mycket sällan i form av någonting som liknar skelett. 

Att pussla ihop dem är därför svårt, och hur pusslen ser ut när 

de är färdiglagda beror mycket på pusslarens förväntningar. 

Ser man på de olika pusslen på ett så objektivt sätt som möj-

ligt genom att läsa vad olika sekulära forskare skriver blir det 

tydligt att människoapor och människor alltid tycks ha levat 

sida vid sida. Australopithecinerna var sannolikt en nu utdöd 

grupp av människoapor vid sidan av schimpanser, gorillor och 

orangutanger. De fossil som fått namnet Homo betecknar 

väldigt nyligen. Ingen av dem håller för en närmare gransk-

ning, baserat på vad sekulära forskare själva anser om dem. 

av allt att döma är det inte frågan om utvecklade apor utan 

är evolutionister.

NOTER
1. Rupe & Sanford, Contested bones, 2:nd ed, FMS Publications, 

2019 ISBN 9780981631677
2. Med en hominid menar man vanligen en utdöd eller nu levande 

representant av människor eller apor. Det snarlika ordet hominin brukar
beteckna de av hominiderna som i direkt nedstigande led tros vara 
besläktade med människan.

3. Det är viktigt att notera två saker. För det första skillnaden mellan apor och 
människoapor. Det engelska ordet för människoapa (schimpans, gorilla och 
orangutang) är ”ape”, medan de mindre, långsvansade aporna heter 
”monkey”. Det är människoaporna som anses vara våra närmaste släktingar,
inte aporna. För det andra är det en vanlig missuppfattning att evolutionen 
säger att ”apor utvecklats till människor” – i stället hävdas det att en 
gemensam apliknande förfader utvecklats till både apor (inklusive 
människoapor) och människor.

4. Rupe & Sanford, Contested bones, s. 74.
5. Reader J., Missing Links, Oxford University Press, New York, s. 332, 2011.
6. Tattersall I. och Schwartz J. 

Extinct Humans, Westview Press, New York, s. 111, 2001.
7. Shreeve J., Mystery Man, National Geographic, okt 2015, s. 30-57
8. För andra forskares tolkning av naledifynden - se: 

https://www.icr.org/i/pdf/af/af2001.pdf s 10-13 (kortare: krymp.nu/2wp). 

Sammantaget kan man säga att forskarvärlden är djupt kluven när det gäller  
naledi. Antingen tolkas skelettdelarna som mänskliga eller som tillhörande 
Australopithecus eller som en blandning av båda, men inte någonting däre-
mellan.  

9. Martin G., Bones of Contention: Cal paleo expert doubts Homo naledi

is new species, 1 okt 2015: https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/

just-in/2015-12-29/bones-contention-cal-paleo-expert-doubts-homo-nale

di-new (kortare: krymp.nu/2qZ)

11. Gierlinski G.D. et al¸Possible hominin footprints from the late Miocene 
(c. 5,7 Ma) of Crete? Proceedings of the Geologists’ Association 621:1-14, 2017. 
DOI: 10.1016/j.pgeola.2017.07.006, https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S001678781730113X (kortare: krymp.nu/2qV)
12. De lärde tvistar om hur vanligt det är med fördelaktiga mutationer. En på 

miljonen är en siffra som brukar nämnas. Att de är ytterst sällsynta bekräftas 
av att vi på alla sätt och vis försöker undvika att utsätta oss för strålning och 
kemiska substanser som vi vet kan framkalla mutationer.

eller ladda ner via https://genesis.nu/tidning/tidigare-nummer/)
(kortare: krymp.nu/2v4)
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