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Kreationister tror på, at alt liv er skabt af gud og afviser dermed 

evolutionen – og man finder dem ikke kun blandt fanatikere i 

USA, for kreationismen breder sig også i Europa. Hvis man vil 

tilbagevise dem, skal man læse Evolutionens menneske – 

menneskets evolution! Læge Peter K.A. Jensen og antropolog 

Ole Høiris forsøger i denne bog i al beskedenhed at finde svar 

på, hvordan mennesket er blevet menneske, og hvordan vores 

kultur er opstået.

Det er et meget dynamisk forskningsfelt, og nye fund ændrer 

hele tiden ved videnskabens opfattelse af menneskets oprin-

delse. Mens bogen blev til, opdagede man anatomisk 

moderne mennesker i Marokko, der er 300.000 år gamle, hvor 

man hidtil har ment, at det moderne menneske, Homo sapiens, 

var 200.000 år gammelt og stammede fra det sydlige og østlige 

Afrika. 

Evolutionens menneske – menneskets evolution følger de 

kendte arter på menneskelinjen og ser blandt andet på, hvornår 

og hvorfor vi begyndte at gå på to ben, fik nøgen pelsløs hud 

og udviklede en bevidsthed. Andre kapitler følger udviklingen af 

sprog, familie, tøj, både, tæmningen af hunden og opdagelsen 

af ilden.
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