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CRO MAGNON-MENNESKET
Hvor kom det fra?

Af Rolf Kenneth Myhre

(Oversættelse Ebba Larsen)

Kom Cro Magnon mennesket fra Atlantis?
Atlantis-hobbyforskeren R. Cedrik Leonard mener, at Cro Magnon-mennesket 
havde Atlantis som sit hjemsted, og at det emigrerede til forskellige områder af at-
lanterhavskysten og til øer i Atlanterhavet, efterhånden som Atlantis sank i havet.

Man har faktisk flere steder på atlanterhavskysten og på de atlantiske øer fundet 
Cro Magnon-skeletter. R. Cedrik Leonard gør opmærksom på, at akademikere indtil 
for nylig udelukkende har betragtet Cro Magnon-mennesket som identisk med den 
hvide race. De første fem skeletter af Cro Magnon-mennesket blev fundet i 1868 
i Dordogne i Frankrig. Senere har man fundet flere skeletter af Cro Magnon-typen 
rundt omkring på atlanterhavskysten. Især har baskerne vist sig at passe godt 
ind i “Cro Magnon-kassen”. Man antog, at Cro Magnon-typen dukkede op for ca. 
20.000 år siden.

Grimaldi-typen
I 1873 fandt man de første skeletter af den såkaldte Grimaldi-type i en hule i 
Italien. Grimaldi-typen var klart negroid. Senere fandt man mange flere skeletter 
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af Grimaldi-typen i Europa. Man antager, at de er kommet til Europa for ca. 40-
45.000 år siden, og de forsvandt helt fra Europa ved slutningen af sidste istid (ca. 
12.000 år f.Kr.). På gravsteder, hvor man har fundet både Grimaldi-typen og Cro 
Magnon-typen, har Grimaldi-typen altid ligget nederst, og derfor stammer den fra en 
tidligere epoke. Arkæologer har også fundet nogle få eksemplarer af “mellemtyper” 
af Grimaldi-typen (billedet tv.) og Cro Magnon-typen (billedet th.), eksempelvis 
fundene af Brünn i 1885 og af Combe Capelle i 1909.

Hvis man ser bort fra nogle usikre mellemtyper, er der altså fundet to typer af det 
nutidige menneske i Europa: Den negroide Grimaldi-type og Cro Magnon-typen. Den 
såkaldte Aurignac-kultur i Europa tilhørte Grimaldi-folket − ikke Cro Magnon-folket. 
Man har spekuleret over, hvordan Cro Magnon-typen kan være opstået. Kan Cro 
Magnon-typen mon være en mutation af Grimaldi-typen? Den lysere hudfarve kan 
naturligvis være opstået som en mutation af Grimaldi-typen, men en sådan mutation 
ville ikke resultere i en væsentlig ændring af skeletbygning og hovedskallens form.



5

Fusk med fakta
Det er ikke helt klart, hvornår præcist de eurocentriske akademikere begyndte at 
fuske med veletablerede fakta, fortolkninger og begreber, men i 1970/80-tallet 
forsvandt Grimaldi-typen ud af kundskabsuniverset ved at blive inkluderet i Cro 
Magnon-begrebet.

Kranier af chimpanse (tv.) og homo sapiens (th.)

I nyere lærebøger og opslagværker får man at vide, at det var Cro Magnon-menne-
sket, som kom til Europa for 35.000 år siden som den nye og mere generelle form 
af homo sapiens. Det nævnes, at det var Cro Magnon-mennesket som stod for 
Aurignac-kulturen. Væk er alle spekulationer og hypoteser om, hvordan og hvor-
når de fenotypiske racer opstod. Det eneste man får at vide er, at tiden er løbet 
fra racebegrebet set fra et genetisk perspektiv. (Fra et genetisk perspektiv kan 
man næsten ikke skelne mennesket fra chimpansen, for det er kun 0,06% af det 
funktionelle DNA, der adskiller mennesket fra chimpanserne,1 så det genetiske 
perspektiv må siges at være mindre interessant. I nyere lærebøger og opslagsværker 
bliver den “nye version” af Cro Magnon-mennesket klassificeret i kontrast til nean-
dertaler-mennesket.

Neandertaler (rekonstruktion)

1 Nature 1/9-2005
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I nutiden er det alene “afrocentrikerne” − en nærmest sygelig betegnelse på de, 
der nægter at acceptere eurocentrikernes akademiske racisme og “kolonisering af 
verdenshistorien” − som fortsat holder fast ved akademikeres tidligere etablerede 
forskel mellem den sorte Grimaldi-type og den lysere Cro Magnon-type.

Cro-Magnon - American Museum of Natural History (tv.). Indianer (th.)

Rød eller hvid?
Afslutningsvis skal det nævnes, at nogle af “amerinderne” (de amerikanske indiane-
re), der er interesseret i deres ophav, mener, at Atlantis-mennesket − dvs. Cro 
Magnon-mennesket − er den røde race. Den hvide race er derfor muligvis identisk 
med en bleg version af de mennesker, der forlod Atlantis før kontinentets undergang. 
Med hensyn til racernes ophav ved man stort set intet, men man kan med sikkerhed 
sige, at nutidens akademiske version er blevet en fordrejet pseudovidenskab.

På grund af forskellige dagsordener er den akademiske version i en værre forfatning 
i nutiden end for 40-50 år siden.
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