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LUCYS UPPRÄTTA GÅNG – EN CIRKELVANDRING? TEMA

FICKR

Gick verkligen den berömda ”Lucy” 
(Australopithecus afarensis) upprätt? 
Det har länge varit omtvistat, även 
bland evolutionister.

Lucy var en mänsklig ättling – men det skulle bli lite extra 

grädde på moset till ett sådant påstående. 

 En datormodell som publicerades i Royal Societys 

Interface1 sägs stödja idén att Lucy verkligen gick 

upprätt, en modell som grundade sig på studier av energi-

vid Laetoli. När vi nu ska granska dessa påståenden är det bra 

Fotavtryck av vad som förmodas vara 
, påträffade 

i berglager från Pliocen i Tanzania.

Lucys 
upprätta gång
– en cirkel-
vandring?
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TEMA LUCYS UPPRÄTTA GÅNG – EN CIRKELVANDRING?

• DETALJERADE ANATOMISKA ANALYSER VISAR ATT 
LUCYS ARTFRÄNDER INTE HADE UPPRÄTT GÅNG. 

-

ben, nämligen att Lucys släkte (australopithecinerna) 

 inte gick upprätt på människolikt sätt, och 

 och människa.2 

• LUCY VAR UTRUSTAD FÖR ATT GÅ PÅ KNOGARNA. 

låsmekanism i handlederna som knoggångare har, liksom de 

har argumenterat. Men närvaron av denna mekanism rimmar 

inte så väl med tron på upprätt gång. Såväl kreationister som 

evolutionister är ense om att oanvändbara strukturer, utan nå-

mutationer3. 

• LUCYS SLÄKTE HADE FEL SORTS BALANSORGAN 
FÖR UPPRÄTT GÅNG. 

4 diskuteras hur evolutionister har ge-

-

-

visa ett alla exemplar i den grupp Lucy tillhör rörde sig på ett 

aplikt sätt, varken människolikt eller på något ”mellanaktigt” 

sätt.

DE BERÖMDA LAETOLI-AVTRYCKEN VAR TROLIGEN 
INTE GJORDA AV NÅGON AV ”LUCYS SLÄKTE”.

de välkända Laetoli-avtrycken (i vulkanisk aska) avsatts av två 

individer som gick upprätt. 

 Avtrycken har ”daterats” till omkring 3,5 miljoner år, långt  

tidsskalan. Så enligt evolutionärt sätt att resonera, måste de 

A. afa-

rensis

vid denna tidpunkt enligt evolutionär tideräkning, utsågs afa-

rensis

Modellen med få "riktiga" benbitar står i en utställnings-
monter, Cleveland Museum. Plötsligt har "Lucy" fått helt 
mänskliga fötter. (se not 7) Hur kan det komma sig? Kan 
det bero på att moderna människor levde samtidigt 
som Lucy och gjorde avtrycken i Laetoli?

BENFYND
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LUCYS UPPRÄTTA GÅNG – EN CIRKELVANDRING?

Dr. Carl Wieland. 

M.B., B.S. CMI Australien

Grundare av Creation magazine.

nyhetsinslag i BBC som rapporterade om studien: 

-

min hos fotbenen på afarensis, att dessa är osannolika kandidater 

till att ha gjort Laetoli-avtrycken. Så [denna studie] gör inte slut 

fanns olika varelser närvarande vid denna tid.” 

Tveklöst. Nämligen människor.

RUNT OCH RUNT LOGIKEN RÖR SIG… 
Vilket tar oss tillbaka till cirkelns början till den studie vi kom-

menterade, som påstods visa att Lucy gick upprätt. När man 

inkluderande alla antaganden. (Ett mindre smickrande, men 

inte desto mindre sant sätt att säga är ”skräp in – skräp ut”.)  

-

gränsade av att vara bara en tvådimensionell analys) runt e -

nergiåtgång vid gång, kontrollerade mot mänskliga volontärer. 

Men helt klart innehåller den ett visst mått av cirkelresone-

att afarensis

klart odiskutabelt) upprättgående varelsen vid Laetoli var av 

”Om man antar att den tidiga människosläktingen Austra-

lopithecus afarensis var den som gjorde fotavtrycken i Laetoli, ty-

der vår studie på

det intervall av hastigheter som moderna människor uppvisar.” 

I högre grad än vanligt är det uppenbart att slutsatser i den här 

studien helt och hållet beror på hur giltiga dess startantagan-

den är. 

 Aus-

tralopithecus africanus,

-

där han sade: 
”Begå inget misstag med dessa, de ser ut som moderna mänskliga 

fotavtryck. Om ett hade lämnats i sanden på en strand i Kalifor-

omedelbart svara att någon hade gått där. Det skulle inte kun-

na skilja det från hundratals andra fotspår på stranden, och det 

skulle inte du heller. Den yttre morfologin är densamma. Den har 

framför det. Stortån är rakt i linje. Den sticker inte ut åt sidan 

som en apas tå, eller som stortån på alla de teckningar du ser av 

Australopitheciner i böcker”.5 

  

”De drag som kan skönjas hos Laetoli G avtrycken är omöjliga att 

skilja från dem från barfotalevande Homo sapiens.” 6 

Men att dra slutsatsen att människor skulle ha orsakat avtryck-
-

klassats som A. afarensis, och menade att detta skulle utesluta 
afarensis som upphovet till spåren (han postulerade någon an-
nan ”härledd hominid”)7. 

gjorts av afarensis, som till exempel den tidigare citerade Tim 

kandidaten.8

-

afarensis. Till och med British Museums expert på männ-
iskans evolution, namnkunnige Chris Stringer, säger i samma 

1.                           2.           3.               4.                   5.               6. 1. SCHIMPANS

2. GORILLA

3. ORANGUTANG

4. BABIAN

5. GIBBONAPA

6, MÄNNISKA

Hos alla apor pekar stortån utåt, ungefär som människans 
tumme. Man har aldrig hittat fossil efter någon individ där 
stortån är mittemellan apan och människan. Illustrationen 
hämtad från Johnny Bergman: ”Vad är sanning om 
människans härstamning?”
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TEMA

afarensis ger 

visst stöd till möjligheten att Lucy gick upprätt, men bara om 

den mängd evidens som stödjer den motsatta slutsatsen, sär-

skilt med de erkända begränsningarna i datormodellen och de 

(mindre erkända) svagheterna hos tillgängliga rekonstruktio-

ner. Resonemanget grumlas betänkligt av cirkelresonemang, i 

”Denna studie tillämpar därför framåtriktad dynamisk analys 

och genetisk algoritm-optimering för att rekonstruera de metabo-

la kostnaderna förknippade med olika steglängder och hastigheter 

för A. afarensis, under antagandet att denna art gick upprätt, 

enl. Nagano et al. (2005) och fortsätter med att tillämpa våra re-

sultat på tolkningen av Laetoli-fotspåren, åter med antagandet 

att A. afarensis var upphovet.” 

(Notera hur båda antagandena egentligen gäller samma sak. 

afarensis gjorde dessa spår, som 

alla är överens om är gjorda av någon med upprätt gång, så 

afarensis gick upprätt.) 

  Så när rapporteringen i media hävdar att denna stu-

afarensis

förutsätter 

att afarensis gick upprätt? 

-

evolutionisters cirkelresonemang, i ett annat sammanhang. 

Han noterade krasst att sådana cirkelresonemang (om det an-

9.

ARTIKELN I ETT NÖTSKAL 
• Oavsett om Lucy gick upprätt eller inte förändrar det inte 

rimligheten i slutsatsen att hon och hennes släkte inte var 

föregångare till människan. Men: 

• Evolutionister brukar i allmänhet vilja tänka att Lucy verkli-

gen gick upprätt, för att ge stöd åt den anmärkningsvärt svaga 

apmännisko-hypotesen. 

• En tid har det funnits stark evidens att Lucy inte gick upp-

rätt. Laetoli-spåren har utan tvekan avsatts av någon som gick 

upprätt.

• 

förväntningar) att inte tro att fotavtrycken i Laetoli har gjorts 

av en barfotad människa. 

• 

anta att Laetoli-avtrycken har avsatts av representanter från 

Lucys släkte. 

• Studien av energieffektivitet vid upprätt gång hos afarensis 

ger visst stöd till möjligheten att Lucy gick upprätt, men bara 

om deras antaganden stämmer. 

LUCYS UPPRÄTTA GÅNG – EN CIRKELVANDRING?

Artikeln publicerades första gången på creation.com 22 juli 2005. 
Den nås via: https://creation.com/lucy-walking-tallor-wande-

ring-in-circles (Kortare: krymp.nu/2rV)
Översättning: Magnus Lindborg 
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