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Titlen lyder måske lidt kedelig, men bare rolig, januar måneds Tænkepauser handler ikke om noget så trist og
snæversynet som kernefamilien. Nej, det er de store perspektiver, de store tanker, Aarhus Universitetsforlag
står fadder til. Derfor er det også den langt mere fantastiske og svimlende store familiehistorie, som Peter C.
Kjærgaard, professor i evolutionsstudier ved Aarhus Universitet, lægger frem i seriens sølvbryllupsudgave. For vi
er alle i familie med hinanden. Alle os syv milliarder mennesker og alle vores fjerne forfædre og efterkommere er
én stor rodet forsamling af fætre og kusiner. Det er da værd at ruge en times tid over. Måske fredag aften, mens
ungerne ser Disney Sjov?

Peter C. Kjærgaard
Er leder af Center for Biokulturel Historie ved Aarhus Universitet og har
udgivet en lang række videnskabelige artikler om evolutionshistorie.

“Jeg arbejdede på et forskningscenter i Cambridge, hvor vi havde
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over 20.000 menneskeskeletter fra hele verden i kælderen. På vej

kjaergaard@cas.au.dk

op ad trappen til mit kontor hilste jeg hver morgen på et gorilla-

Tlf.: 87 16 22 54

og et chimpanseskelet. Vi havde kranier fra uddøde menneske- og
abearter overalt i bygningen. Her var både familien og historien
samlet. Perfekte omgivelser!“
“Opdelingen mellem historie og forhistorie er forkert. Alting hænger sammen. Vi har kun en historie. Den er fælles. Det er noget af
det vigtigste, vi kan lære af evolutionen”.
“Mennesket er en ung art. Kun 200.000 år. På den korte tid har vi
udviklet os til at være det værste skadedyr i jordens 4,5 milliarder
lange historie. Takket været vores store hjerne, kan vi imidlertid
forstå konsekvenserne af vores handlinger. Med det følger ansvar.”
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