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Gud skabte verden omkring 4000 fvt. og formede mennesket i sit billede. det var 
bibeleksperter enige om indtil oplysningstiden, hvor fund af fossiler, knogler og 
redskaber gjorde det stadigt mere vanskeligt at fastholde det kristne verdensbillede. 
Men det var først i midten af 1800-tallet, at videnskaben satte Gud helt udenfor og 
gjorde aben til menneskets forfader.

I Ideer om menneskets oprindelse diskuterer Ole Høiris, docent emeritus ved Afdeling 
for Antropologi, Aarhus Universitet, de religiøse og videnskabelige fortællinger, der 
har givet det at være menneske mening. Siden tidernes morgen har vi spurgt til 
vores begyndelse og udvikling, og verdens mange religioner har givet forskellige 
svar, ligesom videnskaberne de seneste ca. 150 år har budt ind med nye sandheder. 
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verdensbillede, og også videnskaben har skabt – og skaber – myter.

AArhus universitetsforlAg

Id
eer

 o
m

 m
en

n
esk

ets o
pr

in
d

else
O

le H
øiris

104722_cover_menneskets oprindelse_.indd   1 19/11/16   09:15



Ideer om menneskets oprindelse





Aarhus University Press |

Ideer om menneskets oprindelse

Fortællinger om menneskets oprindelse fra 
Det Gamle Testamente til senmoderne videnskab

Ole Høiris



Ideer om menneskets oprindelse

© Aarhus Universitetsforlag 2016

Tilrettelægning, sats og e-bogsproduktion: Narayana Press

Omslag: Hanne Kolding

Figurerne på omslaget er rekonstruktioner af trin i menneskets udvikling. 

De er udstillet på Moesgaard Museum.

Foto: Rógvi N. Johansen, Moesgaard Museums Foto- og medieafdeling.

ISBN 978 87 7184 273 9

Aarhus Universitetsforlag

Langelandsgade 177

DK-8200 Aarhus N

www.unipress.dk

Uddrag af denne bog har været publiceret tidligere i mere populær form 
i Tænkepausebogen: Mennesket, Aarhus Universitetsforlag 2014, mens en 
del af behandlingen af stenredskaberne, især fra den kristne periode, har 
været udgivet selvstændigt som: Om tordenkiler, stenøkser og uddøde dyr. 
KUML 2015 s. 9-48.

Der er med stor taknemmelighed modtaget tilskud fra

Aarhus Universitets Forskningsfond

og

VELUX FONDEN

Weblinks var aktive, da bogen blev trykt. De kan nu være inaktive.

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau 
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification 
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.

http://www.unipress.dk


INDHOLD

7 FORORD

19 INDLEDNING

21 1. FRA DEN KRISTNE TOLKNINGS PROBLEMER TIL VIDENSKABENS

24 2. BAGGRUND FOR DEN KRISTNE OG MODERNE ERKENDELSE

31 DEL 1
Den kristne oprindelsesfortælling

35 1. FOSSILER SOM PRODUKTER AF LIV

38 2. FOSSILER OG UDDØDE DYR

42 Jordens alder

47 De uddøde dyrs tid

56 Skabelsesproblemet

60 3. MENNESKETS PLACERING

60 Redskabslignende stens oprindelse

62 Fra sten til redskaber

71 Førsyndflodsmennesker?

78 Eftersyndflodsmennesker

80 Redskaber og uddøde dyr

84 Mennesker og uddøde dyr

89 Det afgørende slag

97 DEL 2
De videnskabelige oprindelsesfortællinger

100 1. HAR VI EUROPÆERE VÆRET ABER?

106 Inspirationen fra raceteorierne

114 Den europæiske races udvikling

116 The missing link

121 2. HVILKET KONTINENT STAMMER MENNESKET FRA?

121 Europa som stedet for menneskets oprindelse

140 Europa som centrum for udviklingen

146 Nordens udfordring og udviklingen



151 Asien som stedet for menneskets oprindelse

158 Afrika som stedet for menneskets oprindelse

166 Aben i Afrika, mennesket i Eurasien

172 3. TEORIER, KATEGORIER OG ÆRE

172 Forenkling af arternes mangfoldighed og udvikling

177 Rekompleksiseringen af arterne og udviklingen

179 En ny katastrofeteori

183 4. MODERNE TEORIER OM OPRINDELSE OG UDVIKLING

183 Menneskets oprindelse på tre kontinenter

186 Østafrika i fokus

194 Den multiregionale eller polycentriske teori

195 Out-of-Africa teorien

203 Evolutionsteorier

213 De vilde som model

220 Eksistenskamp og kød som udviklingsfaktorer

225 Kønskampen

237 Menneskets udvikling – empiri eller fantasi

241 5. NATIONALISME OG MENNESKETS OPRINDELSE

241 Menneskets oprindelse i Australien

246 Menneskets oprindelse i Kina

256 6. SENMODERNITETENS MENNESKE OG OPRINDELSE

256 Hvornår er mennesket et menneske?

257 Demokratisering af udviklingen som globale netværk

265 DEL 3
Den kognitive udvikling

265 1. SOFTWAREUDVIKLINGEN

269 Åndelighedens forskningshistorie

280 Hulemenneskets kunst

284 Den ujævne evolution

295 Det kreative, kommunikative menneske

298 2. NETVÆRKSMENNESKET

303 LITTERATUR

321 INDEKS



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

7
indholdsfortegnelse

indeks

forord

FORORD

Menneskets oprindelse og natur har optaget stort set alle mennesker i den tid, vi har 
kendskabet til det, og resultatet af dette i form af store og små fortællinger, myter og 
sagn, skriftlige såvel som mundtlige er i alle kulturer af videnskaben blevet kategoriseret 
som religion. Menneskets oprindelse og væsen eller natur og det menneskelige behov 
for at give tilværelsen mening er så central for vores identitet, at mennesket næppe kan 
orientere sig i verden og livet uden. Forklaringsbehovet er tilsyneladende universelt og 
har måske eksisteret, lige siden vi udviklede en opfattelse af os selv som mennesker og 
dermed skulle have en kontekst at sætte denne identitet eller selvbevidsthed ind i, for 
at den gav mening. Men indfrielsen i form af religionerne har til gengæld tilbudt lige 
så mange forskellige svar, som der er religioner og endog til tider sekter. Og de seneste 
ca. 150 år har en ny sandhedsformel tilbudt sig, en sandhedsformel ved navn videnskab 
som ligesom religionerne mener at have monopol på sandheden, og som betragter sig 
som kvalitativt anderledes og så højt hævet over religionerne, at den har generaliseret 
andre oprindelsesfortællinger som mytologiske. Og videnskaben er ligesom de tidligere 
monopolistiske sandhedsregimer også blevet afkrævet meningsfyldte udsagn om men-
neskets oprindelse og natur. Da de forskellige videnskaber har haft meget vanskeligt ved 
at opfylde disse behov, hvis de skulle overholde deres egne regler for sandhedsudsagn, 
har også videnskaberne måttet ty til fortællinger og skabe myter, ligesom religionerne 
har kunnet overleve ind i moderniteten blandt andet i kraft af videnskabens manglende 
evne til for alle at skabe en overbevisende meningsfyldt forklaring eller fortælling.
 Videnskaben har dermed ikke kunnet erstatte religionen på samme radikale vis, som 
den ene religion har erstattet den anden til forskellige tider og på forskellige steder. Fak-
tisk er det netop affortryllelse af verden, der er modernitetens videnskabs kendetegn med 
naturvidenskaben som kerneeksemplet. I den moderne naturvidenskab, modernitetens 
primære sandhedserkendelsesapparat, er essensen netop, at naturen, herunder mennesket, 
erkendes mekanisk eller organisk, uden nogen reference til en overordnet mening, idet 
en sådan ligger uden for naturvidenskabens erkendelseshorisont. De bibelske fortællinger 
giver livet mening for mange mennesker, sprog, kultur og historie giver identitet, men 
hverken tyngdekraften eller relativitetsteorien kan bidrage med noget på dette område. 
Naturvidenskaben kan vise sammenhænge, men mening og identitet skal formes af 
religiøse eller verdslige fortællinger. Dette bliver i naturvidenskabens verdensforståelse 
formuleret, som at en sådan mening ikke eksisterer. Derfor må tilskrevne meninger 
ligge uden for sandhedsprincippets rækkevidde, det vil sige at de tilskrives eller er et 
aspekt ved den, der tilskriver naturen en mening og ikke et aspekt af naturen. Når der 
så kræves en meningsfyldt fortælling af naturvidenskabens undersøgelser af menneskets 
udvikling, må en sådan blive en myte.
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 Den kristne fremstilling af menneskets oprindelse havde her i Vesten monopol på 
emnet frem til midten af det 19. århundrede. Her kan man sige, at myten kom først, 
og realiteterne, som man fandt dem, og som man mente gav mening, blev tilpasset 
myten. Derfor blev myten ikke udfordret af de fund, man gjorde, og den betydning, 
man tillagde dem. Med videnskaben er det i princippet modsat. Her er det fundene, 
der har prioritet, hvorefter man skal forsøge at skabe fortællingen ud fra disse. Dette 
gør, at mennesket reduceres til et produkt af naturkræfternes meningsløse og målløse 
bevægelse. Videnskaben, her palæontologien og palæantropologien, har således ikke 
kun det problem, at den ikke på eget grundlag kan levere en myte, der giver mening 
til livet, dens fortællinger reducerer endog mennesket til et naturfænomen uden større 
betydning end en hvilken som helst anden dyre- eller planteart. Og en fortælling, 
der tager den privilegerede rolle fra mennesket, er ikke en fortælling, der kan opfylde 
kravet om det meningsfulde i den enkeltes eller menneskets tilstedeværelse som sådan. 
Videnskaben må, hvis den skal erstatte religionen som den meningsgivende fortælling 
om mennesket på jorden og i universet, fremstille fortællinger, der på flere områder er 
i direkte modstrid med videnskabens basale grundlag. Og det har mange af de centrale 
videnskabsmænd og -kvinder da også gjort.
 De forskellige videnskaber, der bidrager til udvindingen af data fra de fund, man 
gør, og fra det, man gør til fund, er gennem de seneste 150 år blevet yderst avancerede, 
og efterhånden kan man hente flere og flere informationer ud af fossilerne. Senest har 
man således kunnet finde dna i årtusindgamle fossiler som f.eks. neandertaleren eller 
denisovamennesket. Avanceret og kompliceret forskning publiceres i videnskabelige 
tidsskrifter, men selv om dette for de pågældende videnskaber er tilstrækkeligt til, at 
man kan fremstille videnskabshistorien som en succesfuld tilegnelse af stadig mere 
sandhed i den uendelige jagt på den fuldstændige sandhed, så er det ligesom ikke 
nok. Offentligheden kræver en fortælling på linje med myterne, men med viden-
skabens sandhedsgaranti. Derfor, og fordi dette for de fleste forskere var det, der fik 
dem ind i disse videnskabelige områder, og det, der stadig for mange af dem er det 
utopiske mål med deres mere detaljerede studier, har mange af palæontologerne og 
palæoantropologerne givet deres bud på menneskets oprindelse, udvikling og natur. 
Det er sket i form af konstruktioner af mulige udviklinger, fortællinger der til enhver 
tid gav mening, fordi de hverken var i uoverensstemmelse med tidsånden eller mulige 
tolkninger af de mest kendte fund.
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 Der er mange baggrundsopfattelser for disse fortællinger. Inspireret af den franske 
sociolog Bruno Latour og den amerikanske primatforsker Shirley C. Strum1 kan man 
spørge, hvilke centrale elementer oprindelsen og historien bygges op over. Hvilken model 
af to bliver der anvendt, historiske scenarier baseret på rekonstruktion af en fjern fortid 
eller logiske scenarier baseret på nytteanalyser, det vil sige på fordel/ulempemodsætnin-
gen? Hvad er udgangspunktet? Er det chimpansen eller bavianen eller andre aber, er det 
gener (det selviske gen), individer, flokke eller grupper, er det specialisering i troperne 
eller udfordringer i køligere klimaer og dermed hvilken del af verden? Begynder ud-
viklingen paradisisk eller dyrisk, og hvilken retning tager den derfra? Og hvad drejer 
oprindelsen sig om? Er det oprejst gang, hændernes eller hjernens udvikling, socialitetens 
udvikling eller redskabsudviklingen, erhvervenes eller sprogets udvikling? Her er der 
igen rigtig mange muligheder. Dernæst følger, hvilke former for relationer, der er de 
centrale. Det kan være udveksling af gener mellem grupper, der tilpasningsmæssigt har 
udviklet sig forskelligt, relationer mellem kønnene, idéudveksling, mimisk eller sproglig 
kommunikation, udveksling af goder i form af mad eller redskaber. Og dertil kommer 
spørgsmålet, om det er en udveksling mellem ligemænd/-kvinder i form af f.eks. sex 
for kød eller i hierarkier med haremsideen fra bavianer og chimpanser, som er centralt, 
samt selve udvekslingens form baseret på, om mennesket som betragtes som egoistisk, 
altruistisk eller socialt. Er der en fri fordeling af føden, en forpligtende gaveudveksling 
eller lodret udbytning med henvisning til en universel egoisme, der måske kun, som 
David Hume (1711-1776) viste, er suspenderet på kernefamilieniveau? Dertil kommer, 
om menneskets udvikling er socialdarwinistisk, det vil sige, at vi mennesker er nogle 
dræbere, der altid har udryddet svagere former, eller om vi er humane størrelser, der 
har brugt forskelle kreativt? Og hvornår er udviklingen biologisk, hvornår kulturelt 
betinget? Der er også spørgsmålet om, hvorledes fremskridt forstås. Sker den i spring 
eller gradvist, går udviklingen kun frem, eller kan den også gå tilbage? Er der tale om en 
konstant ændringsproces, eller er der lange stabile perioder? Er det voksende gruppestør-
relse, voksende energiomsætning pr. individ, voksende sikkerhed, teknologisk udvikling, 
forøgelse af hjernerumfanget, graden af spredning ud over verden, kunstnerisk udfoldelse, 
det vil sige udfoldelse af ikke-funktionelle træk som æstetik, eller måske civiliseringen 
af manden, der fører til det moderne menneske, eller er det måske nødvendighedens 
kreativitet på grund af et stadigt voksende befolkningspres eller klimaforandringer eller 
begge dele? Igen er der rigtig mange muligheder. Og herefter følger selve historien som 
en slags begivenhedshistorie. Hvad sætter den i gang? Er det udvandring til savannen, 
tilpasning til et liv på jorden i stedet for i træer, nye næringsmidler som f.eks. kød, par-
dannelse med den effekt, at manden bidrager til opfostringen af afkommet? Og hvad er 
vigtige elementer, det vil sige, hvordan kombineres de ovenstående muligheder, hvordan 
gøres historien betydningsmæssigt relevant for samtiden, og hvilke data tilskrives hvilken 
vigtighed, eller hvilke udelades måske som irrelevante?
 Dette hænger tæt sammen med faglige forskelle. Er det arkæologernes, geologernes, 
filosoffernes, zoologernes, anatomernes eller genetikernes data og historie, der tilskrives 

1 Latour og Strum 1986.
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størst sandhedsværdi? Der er således utallige elementer, der kan forbindes på utallige 
måder, som alle på den ene side ikke har et empirisk fundament, og på den anden side 
giver en helt central kontekst for og dermed betydning til de data, man accepterer som 
data. Og selve accepten af de accepterede datas udsagn er et centralt led i fortællingerne. 
En god, sammenhængende og bredt anerkendt fortælling skulle nødig undermineres 
af bestemte tolkninger af fund. Her er der næsten en systematik i den måde, truende 
data afvises på. Anatomerne kunne bruge sygdom som alternativ til accept af bestemte 
knoglefunds udfordring af menneskets anatomiske udvikling, eller de kunne reducere 
fundne knogler til dyreknogler og derved gøre dem ufarlige. Arkæologer kunne reducere 
udfordrende fund af tegn på mennesker til naturligt skabte fænomener eller hævde, at 
det, man havde fundet, var blevet flyttet og derfor ikke udsagde noget om det sted eller 
den tid, udgravningerne syntes at vise. Genetikere kunne bruge forurening af de knogler 
eller tænder, man uddrog dna fra, som baggrund for at afvise en truende ændring af 
deres historie, og endelig kunne de tre fag have meget forskellige meninger om, hvilket 
fag der havde nøglen til sandheden. Her indgik en magtkamp mellem fagene som en 
del af kampen om fortællingerne om menneskets udvikling.
 Det er denne plasticitet og disse modsætninger, der gør, at historierne kan blive så 
forskellige, samt at de kan formuleres, så de giver aktuel mening i de tider, de frem-
sættes i, og hurtigt ændres i forhold til ændringer i tidsånden. Det er disse forskellige 
elementer, der gennem palæantropologiens historie formuleres på stadig nye måder for 
at passe til den tidsånd, der hersker på ethvert tidspunkt, og disse elementers karakter 
er således, at stort set alle fund kan passes fornuftigt ind eller afvises som værende uden 
betydning.
 Hvis man fra et andet perspektiv skal forstå denne øvelse, som er et offentligt krav 
til de pågældende videnskaber, skal man forestille sig, at man på et stort bibliotek med 
helt ukendte bøger tager en bog for hver 500, slår op på en tilfældig side i hver af dem 
og tager en tilfældig linje ud. Ud fra en fornemmelse supplerer litteraturhistorikere 
teksterne med fem til ti linjer. Og ud fra disse linjer beder man så videnskaben om 
at rekonstruere hele biblioteket – alle bøgerne med alle siderne og linjerne. Omsat til 
menneskets udvikling eller historie forventes der således bud på dette ud fra et meget 
begrænset udvalg af fortidens liv gennem de seneste fem til syv millioner år. Man ved 
ikke, hvor repræsentative de pågældende fund er for den tid, de stammer fra, ja, ofte 
ved man ikke, hvor gamle de er, da mange af de ældre fund ikke er daterbare, hvad der 
i høj grad skaber problemer i forhold til rekonstruktionen af udviklingsforløb i tid, hvor 
rækkefølgen af fundene er helt essentiel. Og dertil kommer, at man sjældent finder hele 
og uskadte fragmenter. Derfor forsøger videnskabsfolkene at skabe f.eks. et helt kranie 
ud af de stumper, man har fundet. Men disse rekonstruktioner er kvalificerede gæt, ikke 
sikre udsagn, og derfor udtrykker de et bestemt syn på udviklingen, et syn der bekræftes 
af den måde, rekonstruktionen formes på. Der har været store debatter om hvorvidt 
knoglestumper, der er fundet i nærheden af hinanden, har tilhørt samme individ eller 
samme art. Mellemformer kan jo konstrueres, hvis man sætter neandertalerknogler 
sammen med moderne menneskers, blot fordi de er fundet i samme hule eller måske i 
samme lag, som det var tilfældet med nogle fund på Mont Carmel i Palæstina. I første 
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halvdel af det 20. århundrede kunne det, at man gjorde et kranium mere eller mindre 
hvælvet ændre hjernerumfanget så meget, at et fund som f.eks. piltdownmennesket (et 
svindelnummer) kunne bestemmes som enten en mellemform mellem abe og menneske 
eller et moderne menneske, ligesom det at sætte stærke eller svage øjenbrynsbuer på en 
hovedskal direkte kunne ses som et argument i debatten om det moderne menneskes 
oprindelse i neandertaleren eller i en anden præsapiens. Således var der f.eks. stor debat 
om rekonstruktionen af et kranie efter et fund af nakken af en hovedskal fra Swanscombe 
i 1936 og 1955.2
 Rekonstruktionen af kranier eller skeletter indgår således direkte i debatterne om 
rekonstruktionen af menneskets udvikling. Oven i dette kommer bestemmelsen af de 
forskelle, man har fundet. Er de udtryk for en variation ligesom i dag, eller er forskel i 
størrelse lig med forskellige racer eller blot hanner og hunner med samme kropsforskel 
som hos gorillaen? Det, man finder, er stumper af individer, mens det, man forsøger 
at gøre disse stumper til, er udtryk for grene af menneskehedens udvikling gennem 
årtusinder. Og endelig er der de indirekte påvisninger såsom identifikationen af mærker 
på dyreknogler som menneskeskabte. Utallige knogler er på den måde bestemt som et 
resultat af menneskelig aktivitet og har ofte ført til en konklusion om, at der her havde 
været en menneskelig boplads, i modsætning til nogle andre undersøgelser, der har vist, 
at mærkerne på knoglerne stammede fra rovdyr.3 Ja, selv herhjemme har man fundet 
knogler, som jeg vil komme tilbage til, der på grund af den måde, de var flækket på, 
blev tilskrevet en neandertaler.4 Der er rigtig mange muligheder for at skabe myter og 
fortællinger på det sparsomme grundlag af fund, man har, men dertil kommer, at for-
skerne naturligvis også mere eller mindre bevidst tænker konteksten af deres forskning 
ind i rammerene af den tidsånd, der i den pågældende periode giver mening.
 Mens disse fortællinger derfor på den ene side bliver meget ufuldstændige, bliver 
de på den anden side, fordi de ikke tynges af for mange konkrete data, meget præ-
cise udtryk for den verdensanskuelse, den ideologi om mennesket og livet, som på de 
pågældende tidspunkter hersker i de pågældende faglige miljøer. På den måde bliver 
videnskabsfolkenes fortællinger ikke meget anderledes end de kristne, blot ændrer my-
tens essens sig noget hurtigere, fordi der ikke er en autoriseret overordnet myte, eller 
rettere, den overordnede myte er så vag – mennesket stammer fra aberne – at den giver 

2 Stringer m.fl. 1984 s. 57-58.
3 Binford 1981 s. 14-20 og kap. 3.
4 Således er de eneste beviser på neandertaleres tilstedeværelse og aktiviteter i det, der nu er Dan-

mark, nogle brækkede dådyrknogler fra Hollerup ved Randers. De blev publiceret af zoologen 
Ulrik Møhl-Hansen (1908-1992) i 1955 som resultatet af menneskelig aktivitet forud for istiden, 
altså som stammende fra neandertalere på dansk grund. På det seneste er disse knogler blevet 
undersøgt igen, og bruddene er blevet reduceret til naturfænomener. (Riede, Egeland, Nielsen, 
Larsen, Odgaard og Kjærgaard 2011-2012) I det hele taget bliver fund, der fra andre sider rettes 
tvivl imod, ofte kategoriseret af modstanderne som naturfænomener, som det vil fremgå i gen-
nemgangen af videnskabens oprindelsesfortællinger. Debatten om neandertalere i Skandinavien 
er dog langtfra slut. Senest har en større gruppe diskuteret de forskellige argumenter for og imod 
neandertaltilstedeværelse i Skandinavien i den seneste mellemistid. (Nielsen m.fl. 2015)
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enorme variationsmuligheder. De store beretninger om menneskets udvikling, historie 
og natur er derfor interessante som tidsbilleder, som forskellige tiders refleksioner over 
de fundamentale forhold i menneskets natur og udvikling. For disse fortællinger forsø-
ger på trods af deres reference til den videnskabelige baggrund at oversætte det kendte 
til en for samtidens nationale eller generelle middelklasse acceptabel myte, som kan 
give dem en mening med tilværelsen, baseret i samtidens vigtigste sandhedsreference, 
videnskaben. Og da moderniteten var den fremherskende videnskabelige reference, og 
da modernitetens videnskabsfortælling er en evolutionsfortælling – det går hele tiden 
fremad – blev fortællingerne oftest struktureret som en heltehistorie med menneskets 
dramatiske kamp fremad og opad med og mod naturen. Det blev en fortælling om, 
hvordan vi heroisk erobrede jorden. Og denne heltehistorie kunne så krydres med dem, 
der ikke havde taget de oprindelige udfordringer op og derfor var forblevet chimpan-
ser og gorillaer osv., eller som ikke kunne klare sig i udviklingen, men var stagneret 
eller blev for specialiserede og derfor måtte dø med eller uden vores hjælp som homo 
erectus eller neandertaleren – et spejlbillede af den måde, man helt frem til 1960’erne 
forklarede de forskellige samtidige indfødte folks uddøen. Forskelle i disse fortællinger 
kunne så henvise til årsagerne til denne udvikling af os selv til herskere. Måske lå det i 
os fra begyndelsen, måske var det en naturbestemt skæbne, eller også var det vores egen 
fortjeneste, fordi vi på intelligent vis havde taget kampen for eksistensen op i forhold 
til klimaforandringer og nye klimazoner og havde vundet. Stærke historier, som ingen 
andre skabninger kan modsige, og en genkendelig historie, hvis man spejlede det i 
det, der blev betragtet som den hvide races sejrsgang, altså den europæiske erobring af 
verden på baggrund af et i den europæiske selvforståelse langt højere udviklingsniveau 
end verdens andre folk, som man mente var stagneret på forskellige trin i udviklingen. 
Denne parallel var så oplagt, at indfødte folk af en lang række palæoantropologer blev 
inddraget i deres fortællinger om menneskets udvikling siden abestadiet.
 Måske ligger det i os som mennesker, at verden forstås som fortællinger, ja, at vi kun 
kan forstå verden i fortællingens/mytens form og endog kun som variationer over nogle 
ganske få grundtemaer,5 eller som Latour og Strum formulerer det:

“… Beretninger om samfundets oprindelse er, selv når de skrives i den videnskabe-
lige genre, funktionelt ækvivalente med oprindelsesmyter … Myter skabes nemlig 
netop for at tage hånd om disse tidløse strukturelle problemer: At definere hvem 
vi er, hvad vores relevante enheder er, hvad vores relationer til dyrene er, … og 
hvad meningen med at leve i et samfund er.”6

Konteksten giver elementet mening, sagde de gamle strukturalister. Og her kan vi sige, 
at kun fortællingen giver det enkelte fossile kranie, redskab, kæbe, tand osv. mening.
 Den amerikanske antropolog Misia Landau har kondenseret modernitetens for tælling 
til følgende: En ydmyg helt begiver sig ud på en rejse, modtager vigtigt udstyr fra en do-

5 Landau 1984 s. 262.
6 Latour og Strum 1986 s. 186.
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nor, gennemgår prøvelser og transformationer og slutter på et højere niveau.7 Mere ud-
foldet og med reference til menneskets udvikling: Vores helt, en abe, lever et ubekymret 
liv i træerne. Den er mindre og svagere end andre, hjælpeløs og forsvarsløs  – som den 
grimme ælling eller Askepot. Herefter ændres forholdene enten i form af f.eks. klimaskift 
eller aben i form af bipedalisme eller en større hjerne, og vores helt forlader abestadiet 
og begiver sig på to ben ind på vejen mod menneskelighed. Nu udfordres vores helt med 
klimaskift, nye omgivelser og rovdyr, og i kampen for eksistensen under disse forhold ud-
vikler vores helt intelligensen. Vores helt, fysisk svag, men intellektuelt stærk, overvinder 
alle forhindringer og får nogle magiske gaver i form af redskaber, fornuft og moral. Her 
dukker istiden op som den ultimative test, men nu overvindes denne test ved udviklin-
gen af det moderne, intelligente menneske og civi lisationen.8 Den grimme ælling er nu 
blevet til en svane, og Askepot har fået sin prins. Men ofte slutter det ikke her, for men-
nesket er på en måde dømt til nemesis, dommedag, udryddelse pga. af kræfter, der er 
stærkere end mennesket eller måske ligger i mennesket. Ragnarok venter forude – atom-
krigen, forureningen, overbefolkningen, klimaændringer, solens finale eksplosion, osv. 
Måske ligger det i den nødvendige fortælling, at den skal have en slutning, hvor det, der 
blev skabt gennem fortællingen, ophører med at eksistere til sidst. “De levede lykkeligt til 
deres dages ende” – og dagene har uundgåeligt en ende! I sin kritik af Landau skriver den 
nordirske historiker Peter J. Bowler blandt andet, at Landau generaliserer alt for meget 
i forhold til de forskelle på teorierne, der er mellem f.eks. Charles Darwins (1809-1882) 
og Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monets, Chevalier de Lamarcks (1744-1829) evolu-
tionsteorier, samt de ændringer, der gennem tiden er sket med disse. Bowler betragter 
ikke disse historier eller scenarier som uvidenskabelige, så længe de kan testes, for disse 
historier bliver hele tiden korrigeret ud fra de fund, man gør.9
 Et andet bud kommer fra den polsk-franske antropolog Wiktor Stoczkowski, der 
har analyseret en lang række værker om menneskets oprindelse for at undersøge argu-
mentationsgangene, tydeligvis inspireret af den franske antropolog Claude Lévi-Strauss’ 
(1908-2009) myteanalyser. I hans metafortælling er det forandringer som tørke eller kulde 
i de naturgivne omgivelser, der sætter gang i dannelsen af mennesket, fordi den abe, der 
skal blive til mennesket, her udfordres på sin eksistens i form af, at dette plantespisende 
væsens fødetilegnelse må ændres. Fra en paradisisk tilværelse i træerne i en tropisk jungle 
tvinges dette væsen nu til at leve på savannen eller de kolde stepper, hvor både farlige 
rovdyr og mangel på føde truer – og hos nogle få darwinistiske forfattere truer også 
konkurrerende grupper af samme art. Udfordringen i eksistenskampen er menneskets 
skaber. Effekten er tre forskellige hovedscenarier med udgangspunkt i bipedalisme, 
udvikling af teknologi og overgang til jagt. Disse tre fænomener begrunder så på hver 
deres måde den videre udvikling. Tog man udgangspunkt i opret gang, førte det til, at 
hænderne blev sat fri, og disse hænder lavede redskaber, der erstattede tændernes mange 
funktioner, hvorfor hjørnetænderne svandt ind. Var udviklingen af redskaber udgangs-

7 Landau 1991 s. x.
8 Landau 1984 s. 264-265.
9 Bowler 2001 s. 13-14.
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punktet, førte det videre til, at teknologien krævede kompleks kommunikation, hvorfor 
sproget udviklede sig. Og endelig førte argumentationen ud fra jagten til arbejdsdeling 
mellem kønnene, deling af føden og reciprocitet, hvad der igen var kimen til socialt 
liv, der forudsætter kommunikation og dermed sprog, som får intellektet til at udvikle 
sig, og som endelig medfører en perfektionering af kulturen. Fremstillingen af men-
neskets oprindelse er således en genre, som Stoczkowski sammenligner med western-
genren. Der er en hovedfortælling med mindre variationer i det givne forløb, og både 
hovedforløbets enkelte kausaliteter og variationerne, viser Stoczkowski, har rødder langt 
tilbage i den vestlige tænkning, ja for de fleste helt tilbage til de græske og romerske 
forfattere. Og det centrale i den moderne palæoantropologi er, at disse kausaliteter tages 
for givet, uden at det undersøges, om der er nogen form for empirisk belæg for dem.10 
Også denne fremstilling af emnet er genstand for Bowlers kritik, der her går ud på, at 
Stoczkowski ikke kan tage isolerede sætninger ud og sammenligne dem, men skal se de 
forskellige påstande i de kontekster, de indgår i. I stedet mener han, at det, hvis der er 
tale om, at tænkerne uafhængigt af hinanden er nået frem til det samme, er langt mere 
interessant, da det rejser spørgsmålet, om der er stærke begrænsninger på, hvordan vi kan 
tænke disse forhold på trods af, at det sker i helt forskellige kulturelle sammenhænge. Ja, 
måske er der ikke tale om ligheder i konstruktioner som effekt af kontinuitet, men som 
effekt af cykliske refleksionsbaner, noget Bowler demonstrerer med det cykliske forløb 
mellem kontinuerlig evolution og springvis udvikling som erstattende hinanden flere 
gange gennem det 19. og 20. århundrede. Måske er vi fanget i disse cykliske tankebaner.11
 Landau og Stoczkowski tilhører en gren af videnskabshistorien inden for palæoantro-
pologien, der søger kontinuiteten i fremstillingerne af menneskets oprindelse, lighederne 
med myter, folkesagn eller fjerne tiders tilsvarende beretninger. I modsætning hertil står 
de videnskabshistorikere, der vil se forskningsresultaterne i deres konkrete sammenhæng, 
og som kritiserer de første for ikke at påvise historiske og konkrete sammenhænge mellem 
de palæoantropologiske videnskabelige udsagn og så de fortællinger, som de forbindes 
eller sættes lig med. I deres perspektiv skulle f.eks. Stoczkowski direkte påvise, at de 
moderne antropologer havde læst og ladet sig inspirere af de historisk fjerne forfattere, 
han gør identiske med de nutidige, og Landau skulle påvise konkret, at forskerne havde 
ladet sig inspirere af folkesagnene. Dette er netop den kritik, som Bowler, der tilhører 
den historiske linje, tager udgangspunkt i.12 Man kan sige, at der som baggrund for 
denne konflikt er en skarp modsætning mellem to menneskeopfattelser. På den ene 
side står nok så ubevidst en idé om mennesket som en stabil skabning med en nærmest 
universelt struktureret hjerne, hvorfor videnskabens historie om menneskets oprindelse, 
natur og udvikling må formuleres i nogle faste fortællingsstrukturer, som videnskaben 
deler med tidligere tiders myter og folkesagn, måske fordi denne urfortælling er så 
central for selvforståelsen. På den anden side står en lige så ubevidst idé om menne-
sket som plastisk og dermed til hver en tid et produkt af den sociokulturelle kontekst, 

10 Stoczkowski 2002 s. 49 ff.
11 Bowler 2001 s. 15-17.
12 Reybrouck 2001 s. 79-80.
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det indgår i. Her afspejler oprindelsesfortællingen den aktuelle kontekst, hvorfor den 
forandrer sig med de herskende sociokulturelle forhold. Inden for begge disse former 
kan man samtidig tillægge historierne en evolution mod en stadig større reel viden, 
idet fortællingerne naturligvis må forholde sig til det, man til enhver tid opfatter som 
dokumenterede faktuelle sandheder.
 Denne bog forsøger at spore de forskellige forsøg på mytedannelse ved ikke, som 
andre historiske analyser af dette felt, at fremstille en sejrsberetning eller en evolution, 
hvor sandheden blottes mere og mere, en historie om den heltemodige videnskabsmand 
der overvinder forhindringsmonstrene og redder jomfru Sandhed.13 Det sker i stedet ved 
at se på de fortællinger, som disse videnskabsfolk bygger oven på deres undersøgelser 
og fund, de fortællinger der primært henvender sig til offentligheden, men også i nogle 
tilfælde henvender sig til videnskaben og inviterer andre videnskabsfolk til at give deres 
fund mening og sammenhæng i den pågældende ramme. Det er især disse fremstillinger, 
der er kilder til denne undersøgelse af, hvordan kristendommen og videnskaben har 
skabt myter og fortællinger, der med reference til menneskets skabelse eller opkomst, 
historie eller evolution, forsøger at gøre nutidens tilværelse forståelig og meningsfuld 
som et produkt af forskellige former for skabelses- og udviklingskonstruktioner. Set i 
forhold til de to ovennævnte tilgange forsøger denne bog således at vise, at de viden-
skabelige fortællinger har den centrale funktion at skabe mening med den nutidige 
tilværelse ved at formulere en for nutiden meningsfuld fortælling under hensyntagen til 
de fakta, man på det pågældende tidspunkt accepterer som sådanne. Da fortællingerne 
skal give mening, være en slags moderne religionserstatning, ændrer de sig også med 
de samfundsændringer, der er sket gennem det 19., 20. og nu 21. århundrede. Derfor 
kombinerer jeg på en måde de to tilgange ved at vise, hvordan det i flere tilfælde er 
sådan, at elementer eller kausaliteter fra ældre historier kan sættes ind i nye kontekster 
for så igen som elementer i nye fortællinger at give mening til en ny tid.
 Lad mig slutte dette forord med en konstatering af, at også de videnskabsfolk, der 
har beskæftiget sig med menneskets oprindelse og fortalt menneskets udvikling, har 
udvist en vis ydmyghed over for deres og andres resultater, som følgende citater viser:

“Hver gang noget overraskende nyt bringes frem i lyset af videnskaben, siger 
folk først, at det ikke er sandt, så at det er imod religionen, og til sidst at dette 
er noget, alle har vidst hele tiden” (Den schweiziske geolog Jean Louis Rodolphe 
Agassiz, istidens opdager);14 “På intet område inden for naturvidenskaben er be-
stræbelserne for ud fra en sum af kendsgerninger at drage en slutning i den grad 
påvirket af forskerens egenart som inden for menneskets forhistorie” (Den tyske 
anatom og antropolog Gustav Schwalbe 1904);15 “Mens jeg skrev denne bog, måtte 
jeg revidere dette kapitel [om Det tidligste menneske] fire gange for at holde trit 
med de nye opdagelser” (Den amerikanske fysiske antropolog Charleton S. Coon 

13 Landau 1991 s. 5.
14 Gengivelse af en udtalelse fra Agassiz, citeret fra Lyell 1863 s. 105.
15 Schwalbe 1904 s. 1.




