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Ideer om menneskets oprindelse Ole Høiris Hent PDF 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. Men alle
svarene spiller til enhver tid tæt sammen med samfundets herskende verdensbillede, og også videnskaben har

skabt - og skaber - myter.
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