
Når man går, får man fod på tingene.
Både i den helt konkrete forstand, at 
man er i fysisk kontakt med underlaget,
og i den forstand, at når man bevæger 
sig på et sted på to ben, får man et 
kendskab til stedet, som man ikke kan 
få på andre måder. Man ælter stedet 
ind i sin krop med fødderne.Ved denne 
langsomme æltning lærer man stedets 
små særegenheder at kende. Man kan 
godt ræse igennem et sted i bil eller på 
cykel. Men man når ikke at indprente 
sig stedet og mærke, hvordan der i 
virkeligheden er. Sanserne er kalibreret 
til gangtempo. Hørelsen, lugtesansen,
følesansen, smagssansen og synet var 
færdigudviklet i sin nuværende form,
dengang vores forfædre udelukkende 
bevægede sig ved føddernes kraft. Derfor 
kan man ikke få fod på et sted uden at 
have gået der. Man kan hverken mærke 
verden eller forstå den uden først at 
have været i fysisk kontakt med den i et 
tempo, der er tilpas lavt til, at sanserne 
kan få lov til at fungere.”
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Når man går, får man fod på tingene
Hvorfor er vi, som vi er? Og hvorfor har vi de behov, vi har? Kig 
ned for enden af benene. Mod fødderne. For det var der, det hele 
begyndte. I GÅ GODT trækker Mikael Kamber tråde tilbage gennem 
menneskets tobenede historie, og han afdækker 
lag for lag, hvorfor der er en dyb sammenhæng 
mellem det at gå og det, at det ”går godt”. 

GÅ GODT tegner et billede af den tid, vi lever i. 
På mange måder er det gået os ufattelig 
godt, siden de første mennesker 
begyndte at gå på to ben. På en del 
punkter er det ligefrem gået os for
godt. Det høje tempo i det moderne 
samfund har ført til en række 
paradokser: Aldrig har vi været så 
mobile og aldrig siddet så stille. Vi 
bliver rigere og rigere, men ikke 
mere tilfredse. Vi har enorme 
mængder mad, men bliver syge 
af at spise for meget. Aldrig har vi 
været så udviklede og aldrig så tæt 
på at afvikle os selv. 

GÅ GODT handler om, hvordan 
vi kan genfinde gangtempoet. 
Både i hverdagslivet og i en større 
sammenhæng, og gåture i selskab med 
inkarnerede fodgængere som blandt 
andre Bente Klarlund, Tor Nørretranders og 
Rane Willerslev føjer nye og overraskende 
perspektiver til vigtigheden af at gå.
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FORORD

Hvis vi vil forstå os selv som mennesker – hvorfor vi er, som 
vi er, og hvorfor vi har de behov, vi har – er det oplagt at 
kigge ned for enden af benene. Mod fødderne. For det var 

der, det hele begyndte. 
Mennesket har udviklet sig nedefra og op. Det begyndte, da 

de første aber forsøgte sig med et liv som tobenede. Det førte 
til udviklingen af den effektive gangmaskine, vi er født med, og 
som den dag i dag definerer vores mest grundlæggende behov. 
Som du vil se allerede i første kapitel, har fodens udvikling også 
banet vejen for udviklingen af menneskehjernen, som på godt 
og ondt har gjort os til det, vi er i dag. Det at være menneske 
er ganske enkelt uløseligt forbundet med at gå på to ben. Vores 
fødder er vores rødder. 

Jeg har skrevet denne bog, fordi jeg ikke kunne lade være. Jeg 
har altid været drevet af nysgerrighed over for verden omkring 
mig. Derfor blev jeg journalist, og derfor skriver jeg bøger. Jo 
mere et emne fylder og trænger sig på i mit eget liv, jo større 
bliver min trang til at undersøge det. Og sådan et emne er det 
at gå. Dagligt konstaterer jeg, at nogle af mine bedste øjeblikke 
opstår, når jeg går på mine to ben. Alene eller sammen med 
andre. Når jeg går, mærker jeg, at jeg er i live. Tidsfornemmelsen 
ændrer sig. Jeg har jordforbindelse. Jeg er et menneske. Glæden 
ved at gå har gennem længere tid optaget mig så meget, at taster-
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ne på min computer til sidst begyndte at trække i mig og kalde 
på mig: Kom så og skriv! 

Derfor har jeg skrevet en bog om at gå. Under arbejdet med 
bogen har det overrasket mig at opdage, i hvor høj grad hele 
vores eksistens er gennemsyret af vores tobenethed. Der er en 
dyb sammenhæng mellem det at gå og det, at det ”går godt”. Det 
gælder på adskillige planer: Vores organisme trives bedst, når 
vi er i bevægelse. Vi tænker godt, husker godt og udvikler flere 
hjerneceller, når vi går. Vores sanser er kalibreret til gangtempo. 
Vi oplever og erkender verden mest intenst, når vi ikke har for 
meget fart på. Alt det glæder jeg mig til at dele med dig.

Min plan er at smitte dig med glæden ved at gå. Og hvis du 
allerede er ramt af denne godartede smitte, vil der stadig være 
noget at komme efter. Jeg tror, du vil få en dybere forståelse af, 
hvorfor du fungerer, som du gør. Bogen er også til dig, der måske 
slet ikke kan gå. Jeg har selv en far, der mangler det ene ben og 
er næsten lam i det andet. Så han har ikke kunnet gå i mange år. 
Men han har nøjagtigt den samme biologi og de samme behov 
som alle andre. Også han er et resultat af vores tobenede historie. 
Ben eller ej: Det at gå er en sag, der angår os alle.

Der er også et samfundsmæssigt perspektiv, der trænger sig 
på. På mange måder er det gået os ufattelig godt som slægt, siden 
de første mennesker begyndte at gå på to ben. På en del punkter 
er det ligefrem gået os for godt. De stigende temperaturer på 
kloden viser sammen med undersøgelser af både den mentale 
og fysiske sundhed i befolkningerne, at det høje tempo i det 
moderne samfund har ført til en række paradokser: Aldrig har 
vi været så mobile og samtidig aldrig siddet så stille. Vi har rejst 
i den halve verden, men kender ikke vores nabolag. Aldrig har vi 
haft så mange kommunikationskanaler og sjældent lyttet så lidt. 

Vi har enorm indsigt og viden, men dog så lidt nærvær. Vi bliver 
rigere og rigere, men ikke mere tilfredse. Aldrig har vi været så 
udviklede og aldrig så tæt på at afvikle os selv. Vi har enorme 
mængder mad, men bliver syge af at spise for meget. Aldrig har 
de unge generationer været dygtigere og samtidig aldrig mere 
angste for ikke at slå til. Aldrig har vi haft så mange muligheder 
og været konfronteret med så mange selvskabte trusler.

Jeg prøver ikke at male et billede af, at alt er på vej i den gale 
retning. Tværtimod, jeg er faktisk forsigtig optimist. Men jeg 
peger på, at der en række alvorlige ubalancer. I det moderne 
liv bevæger vi os i så højt et tempo, at man skulle tro, at livet 
drejede sig om at nå frem så hurtigt som muligt. Det er egentlig 
besynderligt, for livets endestation er som bekendt graven. Det 
haster ikke voldsomt at nå derhen. Vores stræben giver ingen 
mening, hvis den er uden mål. Og målet med livet er – hvis du 
spørger mig – at leve det og give plads til, at andre kan leve det. 
Det kræver et tempo, hvor vi ikke bare farer frem og tramper 
ned. Tiden er på mange måder inde til at genfinde gangtempoet.

Lad os sætte i gang. 
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Kapitel 1

DET GÅENDE 
MENNESKE

Jeg har skrevet store dele af denne bog i mit køkken på Christi-
anshavn. Det er et fint rum at arbejde i, når der ikke er andre 
hjemme end mig. I køkkenet er der vinduer til tre sider, så 

dagslyset kan trænge ind dagen lang i takt med solens vandring 
fra øst til vest. Det er godt at sidde i dagslys. Det er den belys-
ning, vi er skabt til at leve i. Og når jeg sidder og arbejder her i 
det lyse køkkenrum, kan jeg løfte blikket mod et stort verdens-
kort, vi har hængende på væggen et par meter fra mig. Selv på 
den afstand kan jeg se konturerne af det fænomen, der førte til 
skabelsen af homo sapiens: en rift, der skærer sig fra Det Røde 
Hav i nord og fortsætter ind i landet i en stor bue omkring det 
østlige Afrika og ud igen i Det Indiske Ocean i Mozambique flere 
tusinde kilometer længere sydpå. Man kan ikke se hele riften på 
mit verdenskort, kun de dele, der er dækket af vand. Det er de 

store, karakteristisk aflange søer med navne som Malawisøen, 
Tanganyikasøen, Lake Edward og Lake Albert, der strækker sig 
som stiplede linjer hen over de dybeste steder af den lange rift.

Jeg har for mange år siden selv stået tæt på bredden af en 
af de aflange søer, Lake Albert, i en nationalpark i Uganda. 
Et sted, hvor solen for det meste bager så kraftigt, at man må 
bevæge sig roligt for ikke at blive overophedet. Landskabet er 
ret fladt, hist og her rager et træ eller et buskads op, resten er 
dækket af knæhøjt græs og enkelte pletter med bar, rød jord. 
Det er savannen. Jeg husker det som et intenst sted at være. 
Heden får luften til at føles tyk, næsten som en dyne, duften af 
jorden og de mange forskellige planter, der bliver bagt af solen, 
er krydret og kraftig. Og jeg mærkede en spænding i kroppen, 
både af opstemthed og en undertone af nervøsitet, for her lever 
mange af Afrikas berømte vilde dyr. Elefanter, giraffer, bøfler, 
antiloper, vortesvin, løver. Her er en overdådig variation både 
af pattedyr, fuglearter, krybdyr og insekter. Overalt hører man 
en summen af liv. 

I dette område har jeg været på et par af mit livs mest ufor-
glemmelige vandreture. Jeg kan stadig mærke den kildren, der 
boblede op i brystet, da jeg for første gang så vilde elefanter. De 
samlede sig i skumringstimen ved et vandhul nogle få hundrede 
meter væk. Eller da jeg sammen med to rejsekammerater beslut-
tede, at vi ikke ville forlade nationalparken i bil, men i stedet 
tilbagelægge den sidste strækning til fods, uden en erfaren guide, 
uden beskyttelse, uden ret meget proviant, bare os på savannen. 
Det var før mobiltelefonernes tid, og det var på sin vis dumt og 
letsindigt af tre unge mænd uden meget viden om overlevelse 
i vildmarken at bevæge sig ud på den måde, for hvad kunne vi 
have stillet op, hvis vi havde mødt en pirrelig elefant, eller en 
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Hav i nord og fortsætter ind i landet i en stor bue omkring det 
østlige Afrika og ud igen i Det Indiske Ocean i Mozambique flere 
tusinde kilometer længere sydpå. Man kan ikke se hele riften på 
mit verdenskort, kun de dele, der er dækket af vand. Det er de 

store, karakteristisk aflange søer med navne som Malawisøen, 
Tanganyikasøen, Lake Edward og Lake Albert, der strækker sig 
som stiplede linjer hen over de dybeste steder af den lange rift.

Jeg har for mange år siden selv stået tæt på bredden af en 
af de aflange søer, Lake Albert, i en nationalpark i Uganda. 
Et sted, hvor solen for det meste bager så kraftigt, at man må 
bevæge sig roligt for ikke at blive overophedet. Landskabet er 
ret fladt, hist og her rager et træ eller et buskads op, resten er 
dækket af knæhøjt græs og enkelte pletter med bar, rød jord. 
Det er savannen. Jeg husker det som et intenst sted at være. 
Heden får luften til at føles tyk, næsten som en dyne, duften af 
jorden og de mange forskellige planter, der bliver bagt af solen, 
er krydret og kraftig. Og jeg mærkede en spænding i kroppen, 
både af opstemthed og en undertone af nervøsitet, for her lever 
mange af Afrikas berømte vilde dyr. Elefanter, giraffer, bøfler, 
antiloper, vortesvin, løver. Her er en overdådig variation både 
af pattedyr, fuglearter, krybdyr og insekter. Overalt hører man 
en summen af liv. 

I dette område har jeg været på et par af mit livs mest ufor-
glemmelige vandreture. Jeg kan stadig mærke den kildren, der 
boblede op i brystet, da jeg for første gang så vilde elefanter. De 
samlede sig i skumringstimen ved et vandhul nogle få hundrede 
meter væk. Eller da jeg sammen med to rejsekammerater beslut-
tede, at vi ikke ville forlade nationalparken i bil, men i stedet 
tilbagelægge den sidste strækning til fods, uden en erfaren guide, 
uden beskyttelse, uden ret meget proviant, bare os på savannen. 
Det var før mobiltelefonernes tid, og det var på sin vis dumt og 
letsindigt af tre unge mænd uden meget viden om overlevelse 
i vildmarken at bevæge sig ud på den måde, for hvad kunne vi 
have stillet op, hvis vi havde mødt en pirrelig elefant, eller en 
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af os blev bidt af en slange eller vrikkede om og ikke kunne gå 
længere? Vi tog afsted tidligt, og den morgen og formiddag var 
alt omkring os uberørt natur. Et par gange undervejs fulgtes 
vi med giraffer, dette mageløse dyr, der skrider gennem land-
skabet, som om den var udstyret med luftpuder under klovene. 
Girafferne var gode, rolige følgesvende, og de virkede nærmest 
venlige. Men hvad nu, hvis der dukkede farligere dyr op? Jeg 
mindes ikke, at jeg hverken før eller siden har følt mig så pris-
givet i et landskab som i de timer. Og sådan havde mine to 
venner det også. Men mest af alt var vi euforiske, mens vi gik 
der med åbne sanser og fuldstændig i live. Over middag nåede vi 
sikkert frem til den nærmeste landsby, og civilisationens usynlige 
sikkerhedsnet foldede sig igen ud under os. Men vi havde fået et 
glimt af, hvordan vilkårene var for de første mennesker, der gik 
rundt i et landskab, der til forveksling lignede det, vi oplevede 
i nationalparken.

Flere steder i nationalparken kan man se ud over Lake Albert, 
og på den anden bred ligger det land, der i dag hedder Den 
Demokratiske Republik Congo. Derovre mod vest ligger den 
uendelige regnskov. Og i den rift, som i dag er fyldt med søens 
vand og adskiller savannen fra regnskoven, ligger forklaringen 
på, at jeg i dag kan skrive disse linjer, og du kan læse dem. For 
uden denne rift havde hverken du eller jeg eksisteret.

Her skal du høre historien om de begivenheder, der førte til 
udviklingen af mennesket. En historie, der i høj grad også er 
fodens historie og forklaringen på, at vi er i vores rette element, 
når vi går.

Den store rift
Indtil for cirka 30 millioner år siden var det meste af det afrikan-
ske kontinent dækket af urskov. Her levede vores forfædre, de 
tidlige menneskeaber, et relativt beskyttet liv i træerne. Mange 
af menneskeaberne mindede om dem, der findes den dag i dag: 
bonoboer, gorillaer og chimpanser. De var specialister i at leve i 
skoven. De var udstyret med hænder og fødder, der hver for sig 
med lethed kunne gribe fat i en gren og bære hele deres krops-
vægt. Menneskeabernes anatomi var (og er) skræddersyet til 
bevægelse i træer, så de kunne finde frem til frugter, nødder og 
saftige blade, også på de fjerne grene. Og nærmede et fjendtligt 
rovdyr sig, havde menneskeaberne som regel rigelige muligheder 
for at fortrække til sikre steder i trækronerne. 

Men det, der især skilte menneskeaberne ud fra andre dyr, var 
ikke deres akrobatiske evner, for urskoven var fuld af dyr, der var 
designet til et akrobatisk liv i træerne. Menneskeabernes særlige 
kendetegn var skjult inde i deres kranier. De havde større hjerner 
end de andre dyr, og den kapacitet satte dem i stand til at arbejde  
bedre sammen end de fleste af deres naboer, og menneske- 
aberne var dygtige til at tilpasse sig uventede situationer. Efter 
nutidsmenneskets målestok havde de hverken imponerende høj 
intelligens eller stor empati, men de havde, hvad der skulle til 
for at klare sig i junglen. 

Og så, for omkring 30 millioner år siden, begyndte forandrin-
gerne. Du skal forestille dig et gigantisk knæk i slowmotion. Et 
helt kontinent, der bliver kløvet af underjordiske kræfter, som 
presser på nedefra. Opad, opad, opad. Et vulkansk og tektonisk 
tryk, som jordoverfladen kun kan absorbere ved at give efter 
og hæve sig. Landskabet svulmer op, på samme måde som når 
en skærekage hæver i sin form inde i en varm ovn. Til sidst 
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af os blev bidt af en slange eller vrikkede om og ikke kunne gå 
længere? Vi tog afsted tidligt, og den morgen og formiddag var 
alt omkring os uberørt natur. Et par gange undervejs fulgtes 
vi med giraffer, dette mageløse dyr, der skrider gennem land-
skabet, som om den var udstyret med luftpuder under klovene. 
Girafferne var gode, rolige følgesvende, og de virkede nærmest 
venlige. Men hvad nu, hvis der dukkede farligere dyr op? Jeg 
mindes ikke, at jeg hverken før eller siden har følt mig så pris-
givet i et landskab som i de timer. Og sådan havde mine to 
venner det også. Men mest af alt var vi euforiske, mens vi gik 
der med åbne sanser og fuldstændig i live. Over middag nåede vi 
sikkert frem til den nærmeste landsby, og civilisationens usynlige 
sikkerhedsnet foldede sig igen ud under os. Men vi havde fået et 
glimt af, hvordan vilkårene var for de første mennesker, der gik 
rundt i et landskab, der til forveksling lignede det, vi oplevede 
i nationalparken.

Flere steder i nationalparken kan man se ud over Lake Albert, 
og på den anden bred ligger det land, der i dag hedder Den 
Demokratiske Republik Congo. Derovre mod vest ligger den 
uendelige regnskov. Og i den rift, som i dag er fyldt med søens 
vand og adskiller savannen fra regnskoven, ligger forklaringen 
på, at jeg i dag kan skrive disse linjer, og du kan læse dem. For 
uden denne rift havde hverken du eller jeg eksisteret.

Her skal du høre historien om de begivenheder, der førte til 
udviklingen af mennesket. En historie, der i høj grad også er 
fodens historie og forklaringen på, at vi er i vores rette element, 
når vi går.

Den store rift
Indtil for cirka 30 millioner år siden var det meste af det afrikan-
ske kontinent dækket af urskov. Her levede vores forfædre, de 
tidlige menneskeaber, et relativt beskyttet liv i træerne. Mange 
af menneskeaberne mindede om dem, der findes den dag i dag: 
bonoboer, gorillaer og chimpanser. De var specialister i at leve i 
skoven. De var udstyret med hænder og fødder, der hver for sig 
med lethed kunne gribe fat i en gren og bære hele deres krops-
vægt. Menneskeabernes anatomi var (og er) skræddersyet til 
bevægelse i træer, så de kunne finde frem til frugter, nødder og 
saftige blade, også på de fjerne grene. Og nærmede et fjendtligt 
rovdyr sig, havde menneskeaberne som regel rigelige muligheder 
for at fortrække til sikre steder i trækronerne. 

Men det, der især skilte menneskeaberne ud fra andre dyr, var 
ikke deres akrobatiske evner, for urskoven var fuld af dyr, der var 
designet til et akrobatisk liv i træerne. Menneskeabernes særlige 
kendetegn var skjult inde i deres kranier. De havde større hjerner 
end de andre dyr, og den kapacitet satte dem i stand til at arbejde  
bedre sammen end de fleste af deres naboer, og menneske- 
aberne var dygtige til at tilpasse sig uventede situationer. Efter 
nutidsmenneskets målestok havde de hverken imponerende høj 
intelligens eller stor empati, men de havde, hvad der skulle til 
for at klare sig i junglen. 

Og så, for omkring 30 millioner år siden, begyndte forandrin-
gerne. Du skal forestille dig et gigantisk knæk i slowmotion. Et 
helt kontinent, der bliver kløvet af underjordiske kræfter, som 
presser på nedefra. Opad, opad, opad. Et vulkansk og tektonisk 
tryk, som jordoverfladen kun kan absorbere ved at give efter 
og hæve sig. Landskabet svulmer op, på samme måde som når 
en skærekage hæver i sin form inde i en varm ovn. Til sidst 
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begynder overfladen at knække. Ligesom skærekagens øverste 
del åbner sig i forrevne sprækker med en fordybning mellem sig, 
opstod den mere end 6.000 kilometer lange rift, der skærer sig 
ind i kontinentet i en bue rundt om det østafrikanske landskab.

Riften udvider sig stadig, nogle steder er den 100 kilometer 
bred, og om nogle millioner år vil riften være så dyb, at havvan-
det vil løbe ind i dalsænkningen og dele Afrika i to. Det østlige 
Afrika vil engang blive til en ø. Men altså ikke i vor tid. I dag 
kan man på det meste af strækningen tørskoet studere dalsænk-
ningens mange former. Nogle steder er den bred og frodig; 
andre steder er den gold med savtakkede klippeskråninger og 
i midten en kløft, der sine steder er så dyb, at man ikke kan se, 
hvor afgrunden ender. Andre steder er kløften allerede i dag 
dækket af vand, som jeg selv kunne konstatere, dengang jeg stod 
i nationalparken og kiggede ud over Lake Albert. Få andre steder 
på jordkloden kan man med det blotte øje betragte så vidtstrak-
te resultater af de geologiske kræfters vilde og langsommelige 
arbejde som i den store østafrikanske riftdal, Great Rift Valley. 

Velkommen til savannen!
Da den store rift langsomt begyndte at pløje sig gennem Afrika, 
blev livet gradvist barskere for menneskeaberne. Eller rettere: for 
en bestemt gruppe af dem. De menneskeaber, som levede vest 
for riften, kunne fortsætte deres velkendte liv i urskoven. Den 
dag i dag kan man for eksempel i regnskoven i Rwanda finde 
bjerggorillaer, der lever et liv, som deres forfædre fra tiden før 
kløften formentlig ville kunne genkende. 

Anderledes udviklede det sig for de menneskeaber, der levede 
øst for riften. Det tektoniske tryk fik det østafrikanske landskab 
til at hæve sig i højsletter og bjergformationer. Denne hævelse af 
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begynder overfladen at knække. Ligesom skærekagens øverste 
del åbner sig i forrevne sprækker med en fordybning mellem sig, 
opstod den mere end 6.000 kilometer lange rift, der skærer sig 
ind i kontinentet i en bue rundt om det østafrikanske landskab.

Riften udvider sig stadig, nogle steder er den 100 kilometer 
bred, og om nogle millioner år vil riften være så dyb, at havvan-
det vil løbe ind i dalsænkningen og dele Afrika i to. Det østlige 
Afrika vil engang blive til en ø. Men altså ikke i vor tid. I dag 
kan man på det meste af strækningen tørskoet studere dalsænk-
ningens mange former. Nogle steder er den bred og frodig; 
andre steder er den gold med savtakkede klippeskråninger og 
i midten en kløft, der sine steder er så dyb, at man ikke kan se, 
hvor afgrunden ender. Andre steder er kløften allerede i dag 
dækket af vand, som jeg selv kunne konstatere, dengang jeg stod 
i nationalparken og kiggede ud over Lake Albert. Få andre steder 
på jordkloden kan man med det blotte øje betragte så vidtstrak-
te resultater af de geologiske kræfters vilde og langsommelige 
arbejde som i den store østafrikanske riftdal, Great Rift Valley. 

Velkommen til savannen!
Da den store rift langsomt begyndte at pløje sig gennem Afrika, 
blev livet gradvist barskere for menneskeaberne. Eller rettere: for 
en bestemt gruppe af dem. De menneskeaber, som levede vest 
for riften, kunne fortsætte deres velkendte liv i urskoven. Den 
dag i dag kan man for eksempel i regnskoven i Rwanda finde 
bjerggorillaer, der lever et liv, som deres forfædre fra tiden før 
kløften formentlig ville kunne genkende. 

Anderledes udviklede det sig for de menneskeaber, der levede 
øst for riften. Det tektoniske tryk fik det østafrikanske landskab 
til at hæve sig i højsletter og bjergformationer. Denne hævelse af 
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landskabet førte igen til, at temperaturen faldt, og at den fugtige 
luft fra Det Indiske Ocean ikke længere frit kunne strømme 
ind over det østlige Afrika. Fugten fra oceanet mødte så at sige 
en mur, og derfor faldt mængden af nedbør i regnskoven. Også 
andre store forandringer i samme periode, ikke mindst dannel-
sen af Himalayabjergkæden i Asien, førte til globale klimafor-
andringer, der bidrog til, at vejret blev køligere og tørrere i det 
nye østafrikanske højland.

Den uundgåelige følge af disse klimaændringer var, at den 
oprindelige regnskov i Østafrika blev opløst i stadig mindre 
grønne øer, og dermed kom der også større og større huller i 
skovenes tag af trækroner, som skærmede for solens stråler og 
holdt på fugtigheden. I disse tørre huller under den brændende 
sol opstod en mere nøjsom vegetation. Urskovens frodige og 
frugtrige træer blev afløst af græsarter, buske og enkeltstående 
træer, der tilpassede sig de tørrere forhold. Planterne udviklede 
en sejere og hårdere struktur; træerne satte ikke længere store 
frugter; og for at beskytte sig mod planteædere dannede både 
buske og træer forsvarssystemer af torne og giftstoffer. 

Sådan er vegetationen på savannen, det landskab, jeg selv 
oplevede i Uganda. Jeg nød at være der, men i modsætning til 
menneskeaberne skulle jeg jo heller ikke forsøge at skaffe føden 
derude. Savannen var en stor udfordring for de menneskeaber, 
der var havnet på den østlige side af den store rift. Deres forfædre 
havde tilpasset sig livet i regnskoven, og de foretrak klart at spise 
en moden frugt i træernes skygge frem for at flå og tygge i en tør 
og halvgiftig gren direkte under tropesolen. 

Velkommen til livet på savannen!

Stor kæbe, lille hjerne
Menneskeaberne gav sig for fem-ti millioner år siden til at afprø-
ve forskellige strategier for at overleve på savannen. Der var 
naturligvis ikke tale om et aktivt valg af strategi, som den enkel-
te abe traf for sit eget liv, men en evolutionær udvikling, hvor 
menneskeaberne gennem nogle millioner år forfulgte forskellige 
hovedspor for deres udvikling. Evolutionen byder på kontant 
afregning: Er en art på vej ud ad et spor, der ikke er holdbart, 
uddør den. For eksempel forsøgte nogle af vores fjerne forfædre, 
de såkaldte robuste australopitheciner, også kendt som sydaber-
ne, sig for cirka to millioner år siden med en strategi, som vi 
kunne kalde ”stor-kæbe-lille-hjerne-strategien”. 

For at kunne få næring ud af de seje planter på savannen 
udviklede sydaben enorme kæber, der kunne tygge sig igennem 
alt fra kviste til hårde grene, hvilket gav sydaben den store fordel, 
at den kunne klare sig med de planter, der var at finde på savan-
nen. Men sådan et tyggeapparat har også en pris. En velvoksen 
kæbe med de tilhørende sener og muskler kræver meget plads i 
kraniet, og for at kunne holde til de kraftfulde tyggebevægelser 
skal kraniet samtidig være en særdeles robust konstruktion. 
Derfor havde sydaberne kun plads til en ret lille, meget hård 
hjernekasse. Det kan man se, når man i dag studerer fossilerne 
af deres knogler. Sydabens lille hjernekasse satte snævre grænser 
for, hvor stor en hjerne den kunne blive født med, og kraniets 
hårde og ufleksible struktur forhindrede, at sydabens hjerne 
kunne vokse sig større gennem opvæksten. Så selv om sydaberne 
var nogle muskuløse typer, der formentlig ret ubesværet kunne 
skaffe sig føden på savannen, klarede de sig ikke i konkurrencen 
med de slægtninge, der forfulgte andre spor. Sydaben uddøde 
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landskabet førte igen til, at temperaturen faldt, og at den fugtige 
luft fra Det Indiske Ocean ikke længere frit kunne strømme 
ind over det østlige Afrika. Fugten fra oceanet mødte så at sige 
en mur, og derfor faldt mængden af nedbør i regnskoven. Også 
andre store forandringer i samme periode, ikke mindst dannel-
sen af Himalayabjergkæden i Asien, førte til globale klimafor-
andringer, der bidrog til, at vejret blev køligere og tørrere i det 
nye østafrikanske højland.

Den uundgåelige følge af disse klimaændringer var, at den 
oprindelige regnskov i Østafrika blev opløst i stadig mindre 
grønne øer, og dermed kom der også større og større huller i 
skovenes tag af trækroner, som skærmede for solens stråler og 
holdt på fugtigheden. I disse tørre huller under den brændende 
sol opstod en mere nøjsom vegetation. Urskovens frodige og 
frugtrige træer blev afløst af græsarter, buske og enkeltstående 
træer, der tilpassede sig de tørrere forhold. Planterne udviklede 
en sejere og hårdere struktur; træerne satte ikke længere store 
frugter; og for at beskytte sig mod planteædere dannede både 
buske og træer forsvarssystemer af torne og giftstoffer. 

Sådan er vegetationen på savannen, det landskab, jeg selv 
oplevede i Uganda. Jeg nød at være der, men i modsætning til 
menneskeaberne skulle jeg jo heller ikke forsøge at skaffe føden 
derude. Savannen var en stor udfordring for de menneskeaber, 
der var havnet på den østlige side af den store rift. Deres forfædre 
havde tilpasset sig livet i regnskoven, og de foretrak klart at spise 
en moden frugt i træernes skygge frem for at flå og tygge i en tør 
og halvgiftig gren direkte under tropesolen. 

Velkommen til livet på savannen!

Stor kæbe, lille hjerne
Menneskeaberne gav sig for fem-ti millioner år siden til at afprø-
ve forskellige strategier for at overleve på savannen. Der var 
naturligvis ikke tale om et aktivt valg af strategi, som den enkel-
te abe traf for sit eget liv, men en evolutionær udvikling, hvor 
menneskeaberne gennem nogle millioner år forfulgte forskellige 
hovedspor for deres udvikling. Evolutionen byder på kontant 
afregning: Er en art på vej ud ad et spor, der ikke er holdbart, 
uddør den. For eksempel forsøgte nogle af vores fjerne forfædre, 
de såkaldte robuste australopitheciner, også kendt som sydaber-
ne, sig for cirka to millioner år siden med en strategi, som vi 
kunne kalde ”stor-kæbe-lille-hjerne-strategien”. 

For at kunne få næring ud af de seje planter på savannen 
udviklede sydaben enorme kæber, der kunne tygge sig igennem 
alt fra kviste til hårde grene, hvilket gav sydaben den store fordel, 
at den kunne klare sig med de planter, der var at finde på savan-
nen. Men sådan et tyggeapparat har også en pris. En velvoksen 
kæbe med de tilhørende sener og muskler kræver meget plads i 
kraniet, og for at kunne holde til de kraftfulde tyggebevægelser 
skal kraniet samtidig være en særdeles robust konstruktion. 
Derfor havde sydaberne kun plads til en ret lille, meget hård 
hjernekasse. Det kan man se, når man i dag studerer fossilerne 
af deres knogler. Sydabens lille hjernekasse satte snævre grænser 
for, hvor stor en hjerne den kunne blive født med, og kraniets 
hårde og ufleksible struktur forhindrede, at sydabens hjerne 
kunne vokse sig større gennem opvæksten. Så selv om sydaberne 
var nogle muskuløse typer, der formentlig ret ubesværet kunne 
skaffe sig føden på savannen, klarede de sig ikke i konkurrencen 
med de slægtninge, der forfulgte andre spor. Sydaben uddøde 
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i løbet af cirka én million år, hvilket ikke er noget at prale af i 
evolutionens målestok. 

Men sydaberne var ikke helt galt på den. De var en del af 
den linje i evolutionen, man kalder for menneskelinjen. Og alle 
aberne i menneskelinjen havde ét fællestræk, som skulle vise 
sig at blive den opskrift, der i sidste ende førte til verdensher-
redømmet:

De gik på to ben.

Foden
Allerede inden de store forandringer i det østafrikanske landskab 
havde de tidlige menneskeaber i regnskoven lært at rejse sig på 
bagbenene, så de kunne bevæge sig ud på træernes tyndeste 
grene med fødderne, mens de med hænderne holdt fast i grenene 
ovenover. Ude på savannen viste det sig at være en stor fordel at 
kunne stå på bagbenene. Øjnene kom højere op, så de kunne se 
hen over den lave bevoksning og opdage løver og andre trusler, 
inden det var for sent. Menneskeaberne oplevede også, at de var 
bedre beskyttet mod solen, når de stod op. Så ramte solstrålerne 
først og fremmest issen, mens resten af kroppen kunne få lidt 
skygge. Selve konceptet med at stå på to ben på savannen funge-
rede rigtig godt. Men der var et problem: Menneskeabernes 
fødder var ikke skabt til at gå. 

Hvis du betragter et røntgenbillede af en menneskeabes fod, 
for eksempel foden på en nulevende chimpanse, vil du se, at 
den består af nærmest nøjagtig de samme komponenter som 
din og min. 26 knogler i hver fod. Det er en fjerdedel af alle de 
knogler, vi har i kroppen. Samtidig indeholder hver fod 33 led 
og mere end 100 muskler, sener og ledbånd, der holder sammen 
på det hele. Komponent for komponent ville du kunne genkende 

chimpansens fod i din egen, men i abens fod er komponenterne 
placeret anderledes, og de har andre proportioner. 

Du kan tydeligt se, hvor meget disse forskelle betyder, hvis 
du betragter en chimpanses forskellige gangarter. Når den skal 
skynde sig hen over jorden, foretrækker den at gå på alle fire 
ben i den karakteristiske knogang, hvor den bruger knoerne på 
forbenene til at støtte og stabilisere bevægelserne i de kraftige 
bagben. Knoerne er gode til formålet, fordi de udgør de hårde-
ste og dermed mest stabile punkter på hånden. Og når chimpan-
sen går oprejst på bagbenene, vil du se, at den har en lidt vral-
tende, hjulbenet gang. Det skyldes blandt andet, at den støtter 
på et andet hårdt og ganske stabilt område, nemlig ydersiderne af 
fødderne. Når chimpansen ikke ret godt kan bruge hele fodsålen 
til at gå på, skyldes det, at menneskeabers fødder er optimeret til 
at klatre i træer, ikke til at gå på jorden. Snarere end to hænder 
og to fødder har aberne fire hænder, der hver for sig kan lukke 
sig om en gren og holde fast.  

Du vil tydeligt kunne forstå menneskeabernes besvær med 
at gå på to ben på savannen, hvis du prøver at lade dine hænder 
”gå” hen over en bordplade. Hænderne klasker fladt ned mod 
bordpladen, ligesom en platfod, og når du skal løfte hånden mod 
næste skridt, kan du ikke gøre det i en glidende bevægelse. Du er 
nødt til at spænde senerne i håndryggen og overlade hele løftet 
til de små muskler i fingrene. Din stærkeste finger, tomlen, er 
ikke til megen hjælp i bevægelsen. Den er nærmest i vejen, som 
den sidder der og stritter ud til siden. Det nemmeste er at vende 
hånden om på kanten, så du kan bruge håndkantens stivhed som 
en løftestang til at vralte dig fremad på. Ligesom chimpansen, 
der går på ydersiderne af fødderne. Det er farbart, men ikke 
specielt effektivt.
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i løbet af cirka én million år, hvilket ikke er noget at prale af i 
evolutionens målestok. 

Men sydaberne var ikke helt galt på den. De var en del af 
den linje i evolutionen, man kalder for menneskelinjen. Og alle 
aberne i menneskelinjen havde ét fællestræk, som skulle vise 
sig at blive den opskrift, der i sidste ende førte til verdensher-
redømmet:

De gik på to ben.

Foden
Allerede inden de store forandringer i det østafrikanske landskab 
havde de tidlige menneskeaber i regnskoven lært at rejse sig på 
bagbenene, så de kunne bevæge sig ud på træernes tyndeste 
grene med fødderne, mens de med hænderne holdt fast i grenene 
ovenover. Ude på savannen viste det sig at være en stor fordel at 
kunne stå på bagbenene. Øjnene kom højere op, så de kunne se 
hen over den lave bevoksning og opdage løver og andre trusler, 
inden det var for sent. Menneskeaberne oplevede også, at de var 
bedre beskyttet mod solen, når de stod op. Så ramte solstrålerne 
først og fremmest issen, mens resten af kroppen kunne få lidt 
skygge. Selve konceptet med at stå på to ben på savannen funge-
rede rigtig godt. Men der var et problem: Menneskeabernes 
fødder var ikke skabt til at gå. 

Hvis du betragter et røntgenbillede af en menneskeabes fod, 
for eksempel foden på en nulevende chimpanse, vil du se, at 
den består af nærmest nøjagtig de samme komponenter som 
din og min. 26 knogler i hver fod. Det er en fjerdedel af alle de 
knogler, vi har i kroppen. Samtidig indeholder hver fod 33 led 
og mere end 100 muskler, sener og ledbånd, der holder sammen 
på det hele. Komponent for komponent ville du kunne genkende 

chimpansens fod i din egen, men i abens fod er komponenterne 
placeret anderledes, og de har andre proportioner. 

Du kan tydeligt se, hvor meget disse forskelle betyder, hvis 
du betragter en chimpanses forskellige gangarter. Når den skal 
skynde sig hen over jorden, foretrækker den at gå på alle fire 
ben i den karakteristiske knogang, hvor den bruger knoerne på 
forbenene til at støtte og stabilisere bevægelserne i de kraftige 
bagben. Knoerne er gode til formålet, fordi de udgør de hårde-
ste og dermed mest stabile punkter på hånden. Og når chimpan-
sen går oprejst på bagbenene, vil du se, at den har en lidt vral-
tende, hjulbenet gang. Det skyldes blandt andet, at den støtter 
på et andet hårdt og ganske stabilt område, nemlig ydersiderne af 
fødderne. Når chimpansen ikke ret godt kan bruge hele fodsålen 
til at gå på, skyldes det, at menneskeabers fødder er optimeret til 
at klatre i træer, ikke til at gå på jorden. Snarere end to hænder 
og to fødder har aberne fire hænder, der hver for sig kan lukke 
sig om en gren og holde fast.  

Du vil tydeligt kunne forstå menneskeabernes besvær med 
at gå på to ben på savannen, hvis du prøver at lade dine hænder 
”gå” hen over en bordplade. Hænderne klasker fladt ned mod 
bordpladen, ligesom en platfod, og når du skal løfte hånden mod 
næste skridt, kan du ikke gøre det i en glidende bevægelse. Du er 
nødt til at spænde senerne i håndryggen og overlade hele løftet 
til de små muskler i fingrene. Din stærkeste finger, tomlen, er 
ikke til megen hjælp i bevægelsen. Den er nærmest i vejen, som 
den sidder der og stritter ud til siden. Det nemmeste er at vende 
hånden om på kanten, så du kan bruge håndkantens stivhed som 
en løftestang til at vralte dig fremad på. Ligesom chimpansen, 
der går på ydersiderne af fødderne. Det er farbart, men ikke 
specielt effektivt.
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Evolutionen løste problemet over nogle millioner år: Tommel-
fingeren blev rettet fremad til en storetå, placeret i geled med 
de fire andre tæer, og de inderste led af det, der før var fingre, 
blev låst sammen af hud, sener og ledbånd i mellemfoden. Hele 
denne konstruktion i fodens fremadvendte retning blev spændt 
sammen i en bue, som du kan se meget tydeligt på indersiden af 
din fod (medmindre du har tendens til platfod). Denne svang-
bue er en både stiv og fleksibel vægtstang. Du kan sammenligne 
den med en fjeder: Den kan give efter, men knækker ikke under 
belastning, og når den bliver presset ned, ophober den energi, 
som kan blive frigjort i et svirp i den næste bevægelse fremad.

Også hælen udviklede sig til en del af gangmaskinen. Ved 
almindelig gang bliver foden belastet med tre-fire gange krops-
vægten, og den skal kunne klare spidsbelastninger i spring og 
løb. Derfor vil du, næste gang du sammenligner skelettet af en 
menneskefod med en abefod, kunne se, at vores hælknogle er 
meget højere i proportionen end abens. Udviklingen af hælen 
og anklen og de omliggende bløddele er nøglen til, at foden er 
i stand til at klare den tobenede gangs vedvarende belastning.

Stødabsorberingen og vægtstangen var to afgørende elemen-
ter i udviklingen af den tobenede gangmaskine. Men også et 
tredje element var nødvendigt: stabilitet. Når man bevæger sig 
på to ben i et varieret terræn, skal foden kunne holde balancen 
og bevare spændstigheden, uanset hvilken del af trædefladen der 
rammer jorden først, snart indersiden, snart ydersiden, midtpå, 
fortil og bagtil. Foden må ikke kollapse. Stabiliteten bliver skabt 
af den bue, der rejser sig tværs over hele forfoden. Du kan tyde-
ligt se buen, når du betragter din fod oppefra eller kigger på din 
skos runding. Denne bue har samme stabiliserende effekt, som 
du benytter dig af, når du spiser et stykke pizza. Hvis du bare 

griber fat i pizzastykket, klapper det sammen, inden du når at 
tage en bid. Men hvis du tager fat i hjørnerne af stykket og laver 
en runding, fungerer det. Den tværgående bue på tværs af foden 
har en tilsvarende funktion: Den sikrer, at foden er en tilpas stiv 
og stabil konstruktion i stort set alle terræner. 

For cirka to millioner år siden var fødderne og en lang række 
andre funktioner i kroppen og hjernen tilstrækkelig udviklet 
til effektiv gang på to ben, og det satte menneskeaben i stand 
til at erobre savannen. For den tobenede gang bød på et væld 

Tegningerne viser, hvordan de 26 fodknogler er placeret forskelligt og har forskellige dimensioner 
hos chimpansen og mennesket. Chimpansens fod er primært udviklet til et liv i træerne, hvor det er 
afgørende at kunne gribe og holde fast om grene. Menneskets fod er primært udviklet til tobenet 
gang, hvor afgørende funktioner er affjedring og stabilitet. På de to tegninger til venstre ser man 
tydeligt, hvordan chimpansens fodknogler tilbyder stor bevægelighed, mens de tilsvarende knogler 
hos mennesket er spændt op i en bue. Og på de to tegninger til højre ses, hvordan chimpansens 
storetå snarere kan beskrives som en tommelfinger, der i kraft af sin placering i en selvstændig 
vinkel er velegnet til at holde om ting, imens menneskets storetå er placeret i geled med de fire 
øvrige tæer. Tætte slægtninge, store forskelle.

Chimpansefod set fra siden

Menneskefod set fra siden

Chimpansefod set fra oven

Menneskefod set fra oven

CHIMPANSEFODEN OG MENNESKEFODEN
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Evolutionen løste problemet over nogle millioner år: Tommel-
fingeren blev rettet fremad til en storetå, placeret i geled med 
de fire andre tæer, og de inderste led af det, der før var fingre, 
blev låst sammen af hud, sener og ledbånd i mellemfoden. Hele 
denne konstruktion i fodens fremadvendte retning blev spændt 
sammen i en bue, som du kan se meget tydeligt på indersiden af 
din fod (medmindre du har tendens til platfod). Denne svang-
bue er en både stiv og fleksibel vægtstang. Du kan sammenligne 
den med en fjeder: Den kan give efter, men knækker ikke under 
belastning, og når den bliver presset ned, ophober den energi, 
som kan blive frigjort i et svirp i den næste bevægelse fremad.

Også hælen udviklede sig til en del af gangmaskinen. Ved 
almindelig gang bliver foden belastet med tre-fire gange krops-
vægten, og den skal kunne klare spidsbelastninger i spring og 
løb. Derfor vil du, næste gang du sammenligner skelettet af en 
menneskefod med en abefod, kunne se, at vores hælknogle er 
meget højere i proportionen end abens. Udviklingen af hælen 
og anklen og de omliggende bløddele er nøglen til, at foden er 
i stand til at klare den tobenede gangs vedvarende belastning.

Stødabsorberingen og vægtstangen var to afgørende elemen-
ter i udviklingen af den tobenede gangmaskine. Men også et 
tredje element var nødvendigt: stabilitet. Når man bevæger sig 
på to ben i et varieret terræn, skal foden kunne holde balancen 
og bevare spændstigheden, uanset hvilken del af trædefladen der 
rammer jorden først, snart indersiden, snart ydersiden, midtpå, 
fortil og bagtil. Foden må ikke kollapse. Stabiliteten bliver skabt 
af den bue, der rejser sig tværs over hele forfoden. Du kan tyde-
ligt se buen, når du betragter din fod oppefra eller kigger på din 
skos runding. Denne bue har samme stabiliserende effekt, som 
du benytter dig af, når du spiser et stykke pizza. Hvis du bare 

griber fat i pizzastykket, klapper det sammen, inden du når at 
tage en bid. Men hvis du tager fat i hjørnerne af stykket og laver 
en runding, fungerer det. Den tværgående bue på tværs af foden 
har en tilsvarende funktion: Den sikrer, at foden er en tilpas stiv 
og stabil konstruktion i stort set alle terræner. 

For cirka to millioner år siden var fødderne og en lang række 
andre funktioner i kroppen og hjernen tilstrækkelig udviklet 
til effektiv gang på to ben, og det satte menneskeaben i stand 
til at erobre savannen. For den tobenede gang bød på et væld 

Tegningerne viser, hvordan de 26 fodknogler er placeret forskelligt og har forskellige dimensioner 
hos chimpansen og mennesket. Chimpansens fod er primært udviklet til et liv i træerne, hvor det er 
afgørende at kunne gribe og holde fast om grene. Menneskets fod er primært udviklet til tobenet 
gang, hvor afgørende funktioner er affjedring og stabilitet. På de to tegninger til venstre ser man 
tydeligt, hvordan chimpansens fodknogler tilbyder stor bevægelighed, mens de tilsvarende knogler 
hos mennesket er spændt op i en bue. Og på de to tegninger til højre ses, hvordan chimpansens 
storetå snarere kan beskrives som en tommelfinger, der i kraft af sin placering i en selvstændig 
vinkel er velegnet til at holde om ting, imens menneskets storetå er placeret i geled med de fire 
øvrige tæer. Tætte slægtninge, store forskelle.

Chimpansefod set fra siden

Menneskefod set fra siden

Chimpansefod set fra oven

Menneskefod set fra oven

CHIMPANSEFODEN OG MENNESKEFODEN
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af fordele: For det første er det rent energiøkonomisk en smart 
måde at bevæge sig på. Man kan bevæge sig fremad ved hjælp af 
de store muskelgrupper, der er placeret fra ballerne og nedefter, 
mens resten af kroppen kan spare på energien. Energiforbruget 
bliver holdt yderligere nede i kraft af den fjedrende konstruk-
tion, som især skyldes fodens svangbue, der ophober energien 
fra skridtets landingsfase og frigør den igen i afsættet. Ingen af 
savannens andre pattedyr var udstyret med et bevægeapparat, 
der havde en lignende energiøkonomi. Vores forfædre kunne så 
at sige køre længere på literen end alle de andre.

Den nøgne hud 
Samtidig med at foden gennemgik disse forandringer i perioden 
for cirka ti millioner til to millioner år siden, udviklede menne-
skeaben sig på flere andre punkter. Den transformerede sig til 
det stadie, der i udviklingslæren kaldes abemennesker, og siden 
til homoer – de tidlige mennesker med navne som homo habilis 
(”det dygtige menneske”) og homo ergaster (”det arbejdsom-
me menneske”). Selv om mange dele af homoernes organisme 
udviklede sig sideløbende, var det udviklingen af foden, der 
gjorde det hele muligt. For den opretstående gang betød, at 
adskillige af abens kendetegn blev overflødige. Lad os begynde 
med den tætte pels på kroppen. 

Når man bevæger sig oprejst på savannen, og solen først og 
fremmest rammer det øverste af hovedskallen, er det en fordel 
at have en tæt hårpragt som beskyttelse netop på det sted. Men 
den relativt tætte pels på resten af kroppen, som kendetegner de 
fleste aber, er ikke optimal under solen på savannen. Her er det 
en fordel at kunne afkøle kroppen, særligt når man bevæger sig 
meget. Og det var, hvad de tidlige mennesker gjorde på deres 

veludviklede fødder. Homoerne gik i timevis hver dag i jagten på 
føde, såvel planter som dyr. Jo mindre pels de havde på kroppen, 
jo længere kunne de bevæge sig, uden at kroppen blev over-
ophedet. Og jo længere de kunne bevæge sig, jo lettere kunne 
de skaffe sig føden og overleve. Så evolutionen favoriserede de 
homoer, der kunne klare sig med mindst hår på kroppen. Det 
er den fremherskende forklaring på, at vores forfædre udviklede 
sig til nøgne aber. 

Kombinationen af en suveræn bevægelsesøkonomi og en 
fortrinlig afkøling gjorde homoerne til savannens mest udhol-
dende pattedyr. De havde ingen hurtig spurt, men til gengæld 
kunne de blive ved og ved med at gå. Når en homo gav sig til 
at jage en antilope, var det en ulige konkurrence på den første 
strækning. Antilopen løb væk så let som ingenting. Men hvis 
homoen fortsætter med at forfølge antilopen i nogle timer, 
eller om fornødent et par dage, ville antilopen til sidst segne. 
Udmattet, svedig og overophedet. Sådan er styrkeforholdet 
den dag i dag. Der er stort set ingen pattedyr, der kan klare sig 
mod mennesket på langdistancen. Det skulle lige være dyr som 
hesten. I Wales bliver der hvert år afholdt et løb på 22 miles – lige 
knap en maraton – hvor løbere konkurrerer mod heste med en 
rytter på ryggen. Og som regel er det en hest, der vinder løbet. 
Men enkelte af årene har vinderen faktisk været en af løberne. 
Og samtidig hører det med, at uden en rytter på ryggen ville 
hesten ikke kunne vælge den korteste rute, og derfor ville hesten 
næppe have en chance for at vinde på egen hånd. Dette noget 
specielle væddeløb i Wales illustrerer, at nutidsmennesker i god 
form har et væsentligt træk til fælles med de tidlige mennesker på 
savannen: De er så godt som uovervindelige på langdistancen.
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af fordele: For det første er det rent energiøkonomisk en smart 
måde at bevæge sig på. Man kan bevæge sig fremad ved hjælp af 
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det stadie, der i udviklingslæren kaldes abemennesker, og siden 
til homoer – de tidlige mennesker med navne som homo habilis 
(”det dygtige menneske”) og homo ergaster (”det arbejdsom-
me menneske”). Selv om mange dele af homoernes organisme 
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veludviklede fødder. Homoerne gik i timevis hver dag i jagten på 
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kunne de blive ved og ved med at gå. Når en homo gav sig til 
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den dag i dag. Der er stort set ingen pattedyr, der kan klare sig 
mod mennesket på langdistancen. Det skulle lige være dyr som 
hesten. I Wales bliver der hvert år afholdt et løb på 22 miles – lige 
knap en maraton – hvor løbere konkurrerer mod heste med en 
rytter på ryggen. Og som regel er det en hest, der vinder løbet. 
Men enkelte af årene har vinderen faktisk været en af løberne. 
Og samtidig hører det med, at uden en rytter på ryggen ville 
hesten ikke kunne vælge den korteste rute, og derfor ville hesten 
næppe have en chance for at vinde på egen hånd. Dette noget 
specielle væddeløb i Wales illustrerer, at nutidsmennesker i god 
form har et væsentligt træk til fælles med de tidlige mennesker på 
savannen: De er så godt som uovervindelige på langdistancen.
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De frie hænder og den heldige mutation
Men hvordan kunne homoerne holde varmen om natten uden 
pelsen? Det problem har evolutionen formentlig løst, sideløben-
de med at vores forfædre smed hårene på kroppen. For når et 
firbenet pattedyr rejser sig på bagbenene og lidt efter lidt bliver 
bipedalt, altså så godt som udelukkende bevæger sig på to ben, 
bliver de to forben til arme, og hænderne bliver frigjort til at 
specialisere sig i nye retninger. Allerede menneskeaberne, der 
jo primært bevægede sig på fire ben (og stadig gør det), kunne 
bruge hænderne til andet end bevægelse. Det vil du for eksem-
pel kunne se, hvis du tager en tur i zoologisk have og betragter 
chimpanserne. De kan holde deres føde mellem hænderne, de 
kan samle ting op og bære dem med sig, de kan rense pels på 
hinanden med fingrene, og hvis du ikke opfører dig ordentligt, 
kan de kaste en sten efter dig.

I takt med at homoerne fik frie hænder, fordi de ikke længere 
behøvede dem til at bevæge sig med, kunne de udvikle dem til 
præcisionsinstrumenter, der kunne håndtere stadig mere avan-
cerede redskaber. Først har de brugt, hvad de kunne finde: sten, 
grene, knogler osv. Siden har de lært sig at flække stenene, så 
de kunne bruges som simple knive. Og med disse knive har de 
kunnet flå de dyr, som de havde fanget ved at løbe dem trætte. 
Og skindet fra dyrene har de kunnet varme sig ved om natten. 
På den måde har de frie hænder været en del af forudsætningen 
for, at homoerne kunne tillade sig at smide pelsen. Den ene 
udvikling har understøttet den anden.

Hændernes udvikling gjorde det også muligt for homoerne at 
lade deres hjerner vokse sig større. Husker du sydaberne fra star-
ten af kapitlet? Den art, der forsøgte sig med ”stor-kæbe-lille- 
hjerne-strategien” og uddøde på det evolutionære vildspor, den 

havde valgt. Sydaben klarede sig ikke nær så godt som de slægt-
ninge, der forfulgte den modsatte strategi: lille kæbe, stor hjerne. 
Det hænger sådan her sammen: Homoerne kunne bruge deres 
frie hænder og deres simple redskaber til at forarbejde føden 
med. Med en sten kunne de knuse hårde og seje planter, så de 
blev lettere at tygge. Og med deres simple knive kunne de partere 
de dyr, som deres udholdenhed og kløgt satte dem i stand til at 
fange. Homoerne kunne forarbejde stort set alle former for føde, 
og derfor blev de altædende. Uanset hvor de befandt sig, kunne 
de overleve på den føde, der var for hånden. 

Samtidig betød deres evne til at forarbejde føden, at de ikke 
havde brug for den kraftige kæbekonstruktion, som de andre 
arter i menneskelinjen var afhængige af. Homoerne havde ikke 
behov for at knække nødder mellem tænderne eller tygge sig 
gennem hårde kviste. Det klarede de med værktøj. Og dermed 
fik homoernes hjerner mulighed for vokse sig større. Jo mindre 
plads kæben optager i kraniet, jo mere hjerne er der plads til. 
Og jo mindre kæberne behøver at flå og knuse føden, jo mindre 
behøver kraniet at være en hård og lukket kasse, der kan under-
støtte de kraftfulde bevægelser. Homoerne fik på den måde 
mulighed for at udvikle hjernekasser, der ikke alene var større, 
men også blødere og mere fleksible, så hjernen kunne vokse og 
udvikle sig under ungernes opvækst. Evolutionen belønnede de 
homoer, der udviklede større hjerner. For med den større hjerne 
kunne de udtænke mere og mere avancerede overlevelsesstrate-
gier. Man kan næsten se for sig, hvordan mere enfoldige slægt-
ninge som sydaberne langsomt, men sikkert, blev udkonkurreret 
af de kløgtige homoer med de underlige, små kæber.

Evolutionen sker i langsomme bevægelser, der er usynlige 
fra generation til generation. Men med jævne mellemrum bliver 
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De frie hænder og den heldige mutation
Men hvordan kunne homoerne holde varmen om natten uden 
pelsen? Det problem har evolutionen formentlig løst, sideløben-
de med at vores forfædre smed hårene på kroppen. For når et 
firbenet pattedyr rejser sig på bagbenene og lidt efter lidt bliver 
bipedalt, altså så godt som udelukkende bevæger sig på to ben, 
bliver de to forben til arme, og hænderne bliver frigjort til at 
specialisere sig i nye retninger. Allerede menneskeaberne, der 
jo primært bevægede sig på fire ben (og stadig gør det), kunne 
bruge hænderne til andet end bevægelse. Det vil du for eksem-
pel kunne se, hvis du tager en tur i zoologisk have og betragter 
chimpanserne. De kan holde deres føde mellem hænderne, de 
kan samle ting op og bære dem med sig, de kan rense pels på 
hinanden med fingrene, og hvis du ikke opfører dig ordentligt, 
kan de kaste en sten efter dig.

I takt med at homoerne fik frie hænder, fordi de ikke længere 
behøvede dem til at bevæge sig med, kunne de udvikle dem til 
præcisionsinstrumenter, der kunne håndtere stadig mere avan-
cerede redskaber. Først har de brugt, hvad de kunne finde: sten, 
grene, knogler osv. Siden har de lært sig at flække stenene, så 
de kunne bruges som simple knive. Og med disse knive har de 
kunnet flå de dyr, som de havde fanget ved at løbe dem trætte. 
Og skindet fra dyrene har de kunnet varme sig ved om natten. 
På den måde har de frie hænder været en del af forudsætningen 
for, at homoerne kunne tillade sig at smide pelsen. Den ene 
udvikling har understøttet den anden.

Hændernes udvikling gjorde det også muligt for homoerne at 
lade deres hjerner vokse sig større. Husker du sydaberne fra star-
ten af kapitlet? Den art, der forsøgte sig med ”stor-kæbe-lille- 
hjerne-strategien” og uddøde på det evolutionære vildspor, den 

havde valgt. Sydaben klarede sig ikke nær så godt som de slægt-
ninge, der forfulgte den modsatte strategi: lille kæbe, stor hjerne. 
Det hænger sådan her sammen: Homoerne kunne bruge deres 
frie hænder og deres simple redskaber til at forarbejde føden 
med. Med en sten kunne de knuse hårde og seje planter, så de 
blev lettere at tygge. Og med deres simple knive kunne de partere 
de dyr, som deres udholdenhed og kløgt satte dem i stand til at 
fange. Homoerne kunne forarbejde stort set alle former for føde, 
og derfor blev de altædende. Uanset hvor de befandt sig, kunne 
de overleve på den føde, der var for hånden. 

Samtidig betød deres evne til at forarbejde føden, at de ikke 
havde brug for den kraftige kæbekonstruktion, som de andre 
arter i menneskelinjen var afhængige af. Homoerne havde ikke 
behov for at knække nødder mellem tænderne eller tygge sig 
gennem hårde kviste. Det klarede de med værktøj. Og dermed 
fik homoernes hjerner mulighed for vokse sig større. Jo mindre 
plads kæben optager i kraniet, jo mere hjerne er der plads til. 
Og jo mindre kæberne behøver at flå og knuse føden, jo mindre 
behøver kraniet at være en hård og lukket kasse, der kan under-
støtte de kraftfulde bevægelser. Homoerne fik på den måde 
mulighed for at udvikle hjernekasser, der ikke alene var større, 
men også blødere og mere fleksible, så hjernen kunne vokse og 
udvikle sig under ungernes opvækst. Evolutionen belønnede de 
homoer, der udviklede større hjerner. For med den større hjerne 
kunne de udtænke mere og mere avancerede overlevelsesstrate-
gier. Man kan næsten se for sig, hvordan mere enfoldige slægt-
ninge som sydaberne langsomt, men sikkert, blev udkonkurreret 
af de kløgtige homoer med de underlige, små kæber.

Evolutionen sker i langsomme bevægelser, der er usynlige 
fra generation til generation. Men med jævne mellemrum bliver 
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der hældt en portion superbenzin på motoren. Det sker i form 
af mutationer i arvemassen. Mutationer fører i nogle tilfælde 
ind i evolutionære blindgyder, i andre tilfælde kan de accelerere 
udviklingen. Og det var, præcis hvad der skete, mens homoerne 
udviklede sig som oprejste væsener. En af homoerne må på et 
tidspunkt være blevet ramt af en mutation i genet MYH16. En 
mutation, som dette individ har givet videre til sine efterkomme-
re. Genet MYH16 indeholder koden til muskelproteinet myosin, 
som er afgørende for, at kæbemusklerne kan udvikle sig. Under-
søgelser af fossiler med moderne DNA-teknologi har afsløret, 
at homoerne som de eneste af arterne i menneskelinjen bar den 
mutation, der svækkede MYH16-genet, og dermed kunne deres 
kæbemuskler ikke vokse sig store. Mutationen ville have været 
den sikre undergang for de ramte individer, hvis ikke de allerede 
havde lært sig at forarbejde føden på andre måder end gennem et 
kraftigt tyggeapparat. I stedet blev mutationen et kæmpe spring 
fremad for de tidlige mennesker. Kraniet kunne ændre form i 
retning af det, du og jeg går rundt med. En relativt lille kæbe, en 
høj pande og nok så væsentligt: en hjerneskal, der ikke er vokset 
sammen, når vi bliver født. På den måde fik menneskehjernen 
tid og plads at vokse sig til en vægt på næsten halvandet kilo. 
Langt større end hos de af vores fjerne slægtninge, der gik på 
fire ben og var udstyret med enorme kæber.

En del nutidsmennesker mærker i øvrigt på smertefuld vis, 
at kraniet endnu ikke er helt færdigt med at tilpasse sig mutati-
onen: De fleste af os er fra fødslen udstyret med fire overflødige 
tænder. De er placeret bagest i hver side af underkæben og over-
kæben, og der er ikke rigtig plads til dem. Pladsmanglen kan 
føre til store smerter, og i værste fald skal der en operation til 

at løse problemet. Hvis du har fået fjernet dine visdomstænder, 
ved du, hvad jeg taler om. 

Frontallappen og de teknologiske landvindinger 
Den store gevinst ved mutationen og de deraf følgende små 
kæber var som sagt, at vores forfædre kunne udvikle hidtil uhørt 
store hjerner. Særligt den forreste del af hjernen, frontallappen 
(eller pandelappen), som er placeret lige inde bag pandebenet, 
fik plads til at vokse, og det er netop her, vi finder nøglen til 
menneskets succes. Den forreste del af frontallappen kaldes 
for den præfrontale cortex. Den har også tilnavnet ”direktøren 
for det hele”. Og ikke uden grund. For herfra styres en række 
avancerede funktioner: evnen til at lægge planer og se ind i 
fremtiden. Uden denne evne ville vi for eksempel ikke have en 
klar bevidsthed om, at vi en dag skal dø. Den præfrontale cortex 
kan også beregne konsekvenserne af vores egne handlinger og af 
det, der sker omkring os. Denne evne betyder blandt andet, at 
vi ikke altid går direkte efter at tilfredsstille vores behov. Nogle 
gange ser vi i stedet tiden an, sår et frø, bygger noget op og 
lader måske ligefrem andre komme til før os selv. Denne evne 
til at se muligheder og analysere og kombinere dem udgør vores 
fornuft. Vi kan danne os forestillinger om rigtigt og forkert, og 
vi har evnen til at indgå i komplekse sociale sammenhænge og 
få nye idéer. 

Den ekstra plads bag pandebenet åbnede dørene til en hel 
verden af nye muligheder for de første mennesker. De kunne 
skabe nye rammer for deres liv. De kunne tænke nye tanker og 
gøre dem til virkelighed. Disse nye evner vendte op og ned på 
alt. Mennesket var blevet kreativt. Det havde fået skaberevner. 
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der hældt en portion superbenzin på motoren. Det sker i form 
af mutationer i arvemassen. Mutationer fører i nogle tilfælde 
ind i evolutionære blindgyder, i andre tilfælde kan de accelerere 
udviklingen. Og det var, præcis hvad der skete, mens homoerne 
udviklede sig som oprejste væsener. En af homoerne må på et 
tidspunkt være blevet ramt af en mutation i genet MYH16. En 
mutation, som dette individ har givet videre til sine efterkomme-
re. Genet MYH16 indeholder koden til muskelproteinet myosin, 
som er afgørende for, at kæbemusklerne kan udvikle sig. Under-
søgelser af fossiler med moderne DNA-teknologi har afsløret, 
at homoerne som de eneste af arterne i menneskelinjen bar den 
mutation, der svækkede MYH16-genet, og dermed kunne deres 
kæbemuskler ikke vokse sig store. Mutationen ville have været 
den sikre undergang for de ramte individer, hvis ikke de allerede 
havde lært sig at forarbejde føden på andre måder end gennem et 
kraftigt tyggeapparat. I stedet blev mutationen et kæmpe spring 
fremad for de tidlige mennesker. Kraniet kunne ændre form i 
retning af det, du og jeg går rundt med. En relativt lille kæbe, en 
høj pande og nok så væsentligt: en hjerneskal, der ikke er vokset 
sammen, når vi bliver født. På den måde fik menneskehjernen 
tid og plads at vokse sig til en vægt på næsten halvandet kilo. 
Langt større end hos de af vores fjerne slægtninge, der gik på 
fire ben og var udstyret med enorme kæber.

En del nutidsmennesker mærker i øvrigt på smertefuld vis, 
at kraniet endnu ikke er helt færdigt med at tilpasse sig mutati-
onen: De fleste af os er fra fødslen udstyret med fire overflødige 
tænder. De er placeret bagest i hver side af underkæben og over-
kæben, og der er ikke rigtig plads til dem. Pladsmanglen kan 
føre til store smerter, og i værste fald skal der en operation til 

at løse problemet. Hvis du har fået fjernet dine visdomstænder, 
ved du, hvad jeg taler om. 

Frontallappen og de teknologiske landvindinger 
Den store gevinst ved mutationen og de deraf følgende små 
kæber var som sagt, at vores forfædre kunne udvikle hidtil uhørt 
store hjerner. Særligt den forreste del af hjernen, frontallappen 
(eller pandelappen), som er placeret lige inde bag pandebenet, 
fik plads til at vokse, og det er netop her, vi finder nøglen til 
menneskets succes. Den forreste del af frontallappen kaldes 
for den præfrontale cortex. Den har også tilnavnet ”direktøren 
for det hele”. Og ikke uden grund. For herfra styres en række 
avancerede funktioner: evnen til at lægge planer og se ind i 
fremtiden. Uden denne evne ville vi for eksempel ikke have en 
klar bevidsthed om, at vi en dag skal dø. Den præfrontale cortex 
kan også beregne konsekvenserne af vores egne handlinger og af 
det, der sker omkring os. Denne evne betyder blandt andet, at 
vi ikke altid går direkte efter at tilfredsstille vores behov. Nogle 
gange ser vi i stedet tiden an, sår et frø, bygger noget op og 
lader måske ligefrem andre komme til før os selv. Denne evne 
til at se muligheder og analysere og kombinere dem udgør vores 
fornuft. Vi kan danne os forestillinger om rigtigt og forkert, og 
vi har evnen til at indgå i komplekse sociale sammenhænge og 
få nye idéer. 

Den ekstra plads bag pandebenet åbnede dørene til en hel 
verden af nye muligheder for de første mennesker. De kunne 
skabe nye rammer for deres liv. De kunne tænke nye tanker og 
gøre dem til virkelighed. Disse nye evner vendte op og ned på 
alt. Mennesket var blevet kreativt. Det havde fået skaberevner. 
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Lige siden har mennesket gjort store teknologiske, kogniti-
ve og geografiske landvindinger. Forskerne kan ikke sige med 
sikkerhed, hvad der kom først. Men det kan have været sproget. 
Abernes mangeartede lyde, der hver især har en konkret betyd-
ning, har gradvist kunnet udvikle sig til en mere nuanceret 
kommunikation, i takt med at frontallappen gjorde det muligt 
at tænke i abstrakte baner og lægge planer for fremtiden. Man 
kan forestille sig, hvordan de tidlige mennesker har ligget under 
stjernerne på nattehimlen og sammen filosoferet over, hvad der 
mon foregik på Månen, og hvor universet endte. Eller hvad de 
talte om, når de gik sammen på vej hjem fra jagt, når de havde 
nedlagt en antilope. De må have udvekslet tanker og bygget 
videre på hinandens idéer. Sproget har gjort det muligt at skabe 
det, der med et moderne ord kaldes for innovation. 

Og man kan forestille sig, at en af menneskets første store 
teknologiske landvindinger netop var et resultat af innovation. 
Mennesket havde gennem årtusinder betragtet skovbrande og 
spekuleret over, hvordan dette magtfulde fænomen mon var 
startet. De har også set lynnedslag, og nogle af dem har kunnet 
betragte floderne af brændende lava fra et vulkanudbrud og 
været fascineret af disse vilde udladninger af energi. De har 
kunnet iagttage, at naturbrande opstod under høje temperaturer 
i perioder med tørke. Andre har funderet over, hvordan man selv 
kunne skabe høje temperaturer. En har måske gnedet håndfla-
derne hurtigt mod hinanden, og det kan have fået personen ved 
siden af til at fundere over, hvordan man kunne opnå endnu 
kraftigere friktion end den, man skaber mellem to håndflader. 
Noget tid efter har en af dem måske eksperimenteret med at 
sætte en pind fast mellem håndfladerne og lade den rotere meget 
hurtigt, mens den ene ende af pinden har været i kontakt med 

et knastørt stykke træ. Så er der måske opstået gløder. En tredje 
person kan være ilet til med en håndfuld tørre blade og holdt et 
af bladene ned mod gløderne. Og pludselig var der ild. 

Vi aner ikke, om det er gået sådan til. Men det kan være sket 
på den måde. Og uanset hvordan det foregik, viser arkæologi-
ske fund, at mennesket for første gang skabte ild på egen hånd 
for mindst 500.000 år siden, og måske skete det allerede for to 
millioner år siden.

Evnen til at tænde ild fik afgørende betydning for menneskets 
udvikling, især af to grunde. Den ene er, at ilden forbedrede 
ernæringssituationen dramatisk. Når man tilbereder mad over 
ild, enten ved at koge eller stege den, vinder man adskillige 
fordele: Flere fødevarer bliver tilgængelige, selv hårde planter 
og deres rødder bliver spiselige. Opvarmningen frigør også flere 
kulhydrater, og fordøjelsen af både kulhydrater og proteiner bliv-
er gjort lettere. Samtidig bliver en del giftstoffer neutraliseret, 
og mange sygdomsfremkaldende mikroorganismer og parasitter 
bliver gjort uskadelige. Ilden var en revolution, alene på grund 
af disse ernæringsmæssige fordele. Udstyret med et bål kunne 
mennesket leve af stort set alt, hvad der var potentielt spiseligt. 
Oven i det gav ilden endnu en fantastisk fordel: Den kunne 
beskytte mod kulde, rovdyr og insekter. Udstyret med evnen til 
at spise så godt som alt og til at beskytte sig mod mange farer 
var de tidlige mennesker klar til at erobre verden.

Erobringen af verden
De første af de tidlige mennesker forlod det sydøstlige Afrika 
for cirka to millioner år siden. Og det foregik naturligvis til 
fods. Med en samlet betegnelse kalder palæontologerne (dvs. 
udviklingsforskerne) disse første udvandrere for homo erectus 
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Lige siden har mennesket gjort store teknologiske, kogniti-
ve og geografiske landvindinger. Forskerne kan ikke sige med 
sikkerhed, hvad der kom først. Men det kan have været sproget. 
Abernes mangeartede lyde, der hver især har en konkret betyd-
ning, har gradvist kunnet udvikle sig til en mere nuanceret 
kommunikation, i takt med at frontallappen gjorde det muligt 
at tænke i abstrakte baner og lægge planer for fremtiden. Man 
kan forestille sig, hvordan de tidlige mennesker har ligget under 
stjernerne på nattehimlen og sammen filosoferet over, hvad der 
mon foregik på Månen, og hvor universet endte. Eller hvad de 
talte om, når de gik sammen på vej hjem fra jagt, når de havde 
nedlagt en antilope. De må have udvekslet tanker og bygget 
videre på hinandens idéer. Sproget har gjort det muligt at skabe 
det, der med et moderne ord kaldes for innovation. 

Og man kan forestille sig, at en af menneskets første store 
teknologiske landvindinger netop var et resultat af innovation. 
Mennesket havde gennem årtusinder betragtet skovbrande og 
spekuleret over, hvordan dette magtfulde fænomen mon var 
startet. De har også set lynnedslag, og nogle af dem har kunnet 
betragte floderne af brændende lava fra et vulkanudbrud og 
været fascineret af disse vilde udladninger af energi. De har 
kunnet iagttage, at naturbrande opstod under høje temperaturer 
i perioder med tørke. Andre har funderet over, hvordan man selv 
kunne skabe høje temperaturer. En har måske gnedet håndfla-
derne hurtigt mod hinanden, og det kan have fået personen ved 
siden af til at fundere over, hvordan man kunne opnå endnu 
kraftigere friktion end den, man skaber mellem to håndflader. 
Noget tid efter har en af dem måske eksperimenteret med at 
sætte en pind fast mellem håndfladerne og lade den rotere meget 
hurtigt, mens den ene ende af pinden har været i kontakt med 

et knastørt stykke træ. Så er der måske opstået gløder. En tredje 
person kan være ilet til med en håndfuld tørre blade og holdt et 
af bladene ned mod gløderne. Og pludselig var der ild. 

Vi aner ikke, om det er gået sådan til. Men det kan være sket 
på den måde. Og uanset hvordan det foregik, viser arkæologi-
ske fund, at mennesket for første gang skabte ild på egen hånd 
for mindst 500.000 år siden, og måske skete det allerede for to 
millioner år siden.

Evnen til at tænde ild fik afgørende betydning for menneskets 
udvikling, især af to grunde. Den ene er, at ilden forbedrede 
ernæringssituationen dramatisk. Når man tilbereder mad over 
ild, enten ved at koge eller stege den, vinder man adskillige 
fordele: Flere fødevarer bliver tilgængelige, selv hårde planter 
og deres rødder bliver spiselige. Opvarmningen frigør også flere 
kulhydrater, og fordøjelsen af både kulhydrater og proteiner bliv-
er gjort lettere. Samtidig bliver en del giftstoffer neutraliseret, 
og mange sygdomsfremkaldende mikroorganismer og parasitter 
bliver gjort uskadelige. Ilden var en revolution, alene på grund 
af disse ernæringsmæssige fordele. Udstyret med et bål kunne 
mennesket leve af stort set alt, hvad der var potentielt spiseligt. 
Oven i det gav ilden endnu en fantastisk fordel: Den kunne 
beskytte mod kulde, rovdyr og insekter. Udstyret med evnen til 
at spise så godt som alt og til at beskytte sig mod mange farer 
var de tidlige mennesker klar til at erobre verden.

Erobringen af verden
De første af de tidlige mennesker forlod det sydøstlige Afrika 
for cirka to millioner år siden. Og det foregik naturligvis til 
fods. Med en samlet betegnelse kalder palæontologerne (dvs. 
udviklingsforskerne) disse første udvandrere for homo erectus 
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– ”det oprejste menneske”. Der er mange huller i vores viden om 
homo erectus, for vi ved for eksempel ikke, hvor udviklet deres 
sprog, kultur og kognitive evner var. Fra arkæologiske fund ved 
vi dog, at de relativt hurtigt bredte sig over store dele af kloden, 
og at de sandsynligvis har medbragt evnen til at lave ild. Nogle 
af de mest velbevarede fund af homo erectus er gjort i Kina og 
på Java, og de har fået navne som Pekingmennesket og Java-
manden. På deres fossiler kan man se, at de har mindet en del 
om dig og mig, men at de har haft mindre hjerner og væsentlig 
mere robuste knogler. Homo erectus har været nogle kraftkarle, 
der har kunnet klare sig under barske forhold, og de seneste af 
dem har levet indtil for cirka 50.000 år siden.

Imens fortsatte de tidlige menneskers udvikling i Afrika, og 
en ny gren, homo heidelbergensis, begyndte at brede sig ud i 
verden. De første fossiler af disse mennesker blev gjort ved den 
tyske by Heidelberg – deraf navnet, og man kan se, at de har haft 
større hjerner end homo erectus. De mest berømte efterkom-
mere af homo heidelbergensis er neandertalerne, som også blev 
fundet for første gang i Tyskland. Neandertalerne havde større 
kranier og dermed formentlig også større hjerner end dig og mig. 
Fysisk har de også været langt stærkere end nutidsmennesket, 
og denne kombination af fysisk styrke og stor mental kapacitet 
må være forklaringen på, at neandertalerne kunne klare sig 
gennem flere istider og brede sig over det meste af Europa og 
Mellemøsten. Der er spor af dem langt ind i det centrale Asien.

Alligevel overlevede neandertalerne ikke. Så vidt vi ved, døde 
den allersidste neandertaler på Gibraltarklippen for cirka 28.000 
år siden. Hvad der har gjort, at dette ensomme individ blev det 
sidste af sin art, kan vi ikke sige med sikkerhed. Måske var det 
en pandemi, der gjorde det af med neandertalerne. Eller også 

var det konkurrencen fra endnu en gren af homoslægten, der var 
begyndt at vandre ud i verden fra det sydøstlige Afrika: homo 
sapiens. Navnet betyder ”det tænkende menneske”. Man skal 
huske, at det jo er os selv – altså medlemmer af arten homo sapi-
ens – der har givet os det fine navn, der mere end antyder, at vi er 
bedre til at tænke end alle andre menneskearter. Vi ved faktisk 
ikke med sikkerhed, om det er korrekt, at homo sapiens-hjernen 
er den skarpeste af dem alle, eller om det er et udtryk for vores 
arts hang til selvforherligelse. Men der er ingen tvivl om, at det 
netop må være stærke evner til tænkning, der har gjort, at homo 
sapiens kom til at dominere verden. 

Homo sapiens dukkede op i det sydøstlige Afrika for 200.000-
300.000 år siden. Den nye art var hverken lige så stærk eller 
robust som homo erectus, og sapienshjernen var som sagt næppe 
større end den, neandertalerne var udstyret med. Alligevel 
fortrængte homo sapiens sine artsfæller overalt, hvor de dukke-
de op. Forklaringen på homo sapiens’ succes ligger formentlig i 
frontallappen. Vi har ikke mulighed for at sammenligne frontal-
lappen fra en homo sapiens med for eksempel en neandertalers 
frontallap, for hjernemasse er et materiale, der forsvinder hurtigt 
og derfor ikke kan blive bevaret for eftertiden som fossiler, sådan 
som knogler kan. Men man kan konstatere, at ingen anden 
gren af menneskelinjen har haft tilnærmelsesvist så meget fart 
på den teknologiske og kulturelle udvikling som homo sapiens. 
Udviklingen har kun kunnet ske i kraft af egenskaber, som 
opstår i en veludviklet frontallap: kreativitet, tilpasningsevne, 
organisationstalent og social intelligens. 

Uanset hvilke forhold vores forfædre mødte, da de bevæge-
de sig ud i verden – om det har været koldt eller varmt, om der 
har været rigeligt med føde eller næsten intet at spise – har de 
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– ”det oprejste menneske”. Der er mange huller i vores viden om 
homo erectus, for vi ved for eksempel ikke, hvor udviklet deres 
sprog, kultur og kognitive evner var. Fra arkæologiske fund ved 
vi dog, at de relativt hurtigt bredte sig over store dele af kloden, 
og at de sandsynligvis har medbragt evnen til at lave ild. Nogle 
af de mest velbevarede fund af homo erectus er gjort i Kina og 
på Java, og de har fået navne som Pekingmennesket og Java-
manden. På deres fossiler kan man se, at de har mindet en del 
om dig og mig, men at de har haft mindre hjerner og væsentlig 
mere robuste knogler. Homo erectus har været nogle kraftkarle, 
der har kunnet klare sig under barske forhold, og de seneste af 
dem har levet indtil for cirka 50.000 år siden.

Imens fortsatte de tidlige menneskers udvikling i Afrika, og 
en ny gren, homo heidelbergensis, begyndte at brede sig ud i 
verden. De første fossiler af disse mennesker blev gjort ved den 
tyske by Heidelberg – deraf navnet, og man kan se, at de har haft 
større hjerner end homo erectus. De mest berømte efterkom-
mere af homo heidelbergensis er neandertalerne, som også blev 
fundet for første gang i Tyskland. Neandertalerne havde større 
kranier og dermed formentlig også større hjerner end dig og mig. 
Fysisk har de også været langt stærkere end nutidsmennesket, 
og denne kombination af fysisk styrke og stor mental kapacitet 
må være forklaringen på, at neandertalerne kunne klare sig 
gennem flere istider og brede sig over det meste af Europa og 
Mellemøsten. Der er spor af dem langt ind i det centrale Asien.

Alligevel overlevede neandertalerne ikke. Så vidt vi ved, døde 
den allersidste neandertaler på Gibraltarklippen for cirka 28.000 
år siden. Hvad der har gjort, at dette ensomme individ blev det 
sidste af sin art, kan vi ikke sige med sikkerhed. Måske var det 
en pandemi, der gjorde det af med neandertalerne. Eller også 

var det konkurrencen fra endnu en gren af homoslægten, der var 
begyndt at vandre ud i verden fra det sydøstlige Afrika: homo 
sapiens. Navnet betyder ”det tænkende menneske”. Man skal 
huske, at det jo er os selv – altså medlemmer af arten homo sapi-
ens – der har givet os det fine navn, der mere end antyder, at vi er 
bedre til at tænke end alle andre menneskearter. Vi ved faktisk 
ikke med sikkerhed, om det er korrekt, at homo sapiens-hjernen 
er den skarpeste af dem alle, eller om det er et udtryk for vores 
arts hang til selvforherligelse. Men der er ingen tvivl om, at det 
netop må være stærke evner til tænkning, der har gjort, at homo 
sapiens kom til at dominere verden. 

Homo sapiens dukkede op i det sydøstlige Afrika for 200.000-
300.000 år siden. Den nye art var hverken lige så stærk eller 
robust som homo erectus, og sapienshjernen var som sagt næppe 
større end den, neandertalerne var udstyret med. Alligevel 
fortrængte homo sapiens sine artsfæller overalt, hvor de dukke-
de op. Forklaringen på homo sapiens’ succes ligger formentlig i 
frontallappen. Vi har ikke mulighed for at sammenligne frontal-
lappen fra en homo sapiens med for eksempel en neandertalers 
frontallap, for hjernemasse er et materiale, der forsvinder hurtigt 
og derfor ikke kan blive bevaret for eftertiden som fossiler, sådan 
som knogler kan. Men man kan konstatere, at ingen anden 
gren af menneskelinjen har haft tilnærmelsesvist så meget fart 
på den teknologiske og kulturelle udvikling som homo sapiens. 
Udviklingen har kun kunnet ske i kraft af egenskaber, som 
opstår i en veludviklet frontallap: kreativitet, tilpasningsevne, 
organisationstalent og social intelligens. 

Uanset hvilke forhold vores forfædre mødte, da de bevæge-
de sig ud i verden – om det har været koldt eller varmt, om der 
har været rigeligt med føde eller næsten intet at spise – har de 
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kunnet udvikle måder at overleve på. Grupper af homo sapi-
ens vandrede fra Afrika til Mellemøsten for cirka 100.000 år 
siden, hvorefter de fortsatte til Asien og dernæst, for 40.000-
50.000 år siden, til Europa og Australien. Turen til Australien 
har i øvrigt krævet kendskab til sejlads, da Australien heller ikke 
dengang var landfast med Asien. For cirka 25.000 år siden bred-
te homo sapiens sig til Sibirien og derfra videre gennem Alaska 
til Nord- og Sydamerika. Så sent som for cirka 1.500 år siden 
satte mennesket for første gang sine fødder i New Zealand, og 
dermed var homo sapiens nået frem til stort set alle beboelige 
pletter på jorden. 

Erobringen af verden er i de fleste perioder sket i et gennem-
snitligt tempo på cirka 500 meter om året, altså en halv kilo-
meter. Det lyder ikke af meget, men på 1.000 år bliver det til 
500 kilometer, og i løbet af nogle få årtusinder er man jorden 
rundt. Så hurtigt har ingen art bredt sig før. Det er i bogstavelig 
forstand godt gået.

Undervejs har mennesket udviklet nye teknologier: Snoren, 
som man kunne sætte materialer sammen med. Med snore 
kunne man fremstille tøj og bæreseler, bygge simple huse og 
broer, lave smykker, og på et tidspunkt fandt man ud af, at 
snoren også kunne bruges til at spænde en bue med, som man 
kunne lægge en pil på. Dermed havde mennesket et våben, hvis 
lige verden endnu ikke havde set. Man kunne dræbe på afstand. 
Mennesket kunne stå i nogenlunde sikkerhed og nedlægge selv 
de største dyr. Opfindelsen af buen gjorde homo sapiens til 
succesrige jæger-samlere med en solid placering øverst i føde-
kæden. 

Den næste revolution kom for 10.000-12.000 år siden, da 
man udviklede agerbruget, der kunne brødføde store befolk-
ninger, som derefter fortrængte jæger-samler-folkene. Endnu 
en landvinding kom med skriftsproget, der gjorde det muligt at 
akkumulere ubegrænsede mængder af viden, og sammen med 
matematikken banede skriftsproget vejen for udviklingen af byer 
og komplekse samfund. Opfindelsen af hjulet førte til maskiner 
og køretøjer. Naturvidenskaben satte turbo på udviklingen. 
Så kom rumraketten og internettet. Og den næste revolution 
vil komme fra bioteknologien. Den vil i de kommende årtier 
udfordre opfattelsen af, hvad det vil sige at være menneske, 
fordi vi i detaljer vil kunne designe et menneskes egenskaber. 
Dermed står vi lige nu på kanten af det punkt, hvor vi kan sætte 
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Tallene på kortet angiver, hvornår homo sapiens for første gang ankom til klodens forskellige egne, 
fra de første individer af arten dukkede op i det østlige Afrika for cirka 200.000-300.000 år siden, 
til homo sapiens satte sine fødder i New Zealand og på Madagaskar for cirka 1.500 år siden. Kortet 
viser også den geografiske udbredelse af homo erectus og homo neanderthalensis (neandertalerne), 
inden disse grene af menneskeslægten uddøde.

MENNESKETS VANDRINGER UD AF AFRIKA
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kunnet udvikle måder at overleve på. Grupper af homo sapi-
ens vandrede fra Afrika til Mellemøsten for cirka 100.000 år 
siden, hvorefter de fortsatte til Asien og dernæst, for 40.000-
50.000 år siden, til Europa og Australien. Turen til Australien 
har i øvrigt krævet kendskab til sejlads, da Australien heller ikke 
dengang var landfast med Asien. For cirka 25.000 år siden bred-
te homo sapiens sig til Sibirien og derfra videre gennem Alaska 
til Nord- og Sydamerika. Så sent som for cirka 1.500 år siden 
satte mennesket for første gang sine fødder i New Zealand, og 
dermed var homo sapiens nået frem til stort set alle beboelige 
pletter på jorden. 

Erobringen af verden er i de fleste perioder sket i et gennem-
snitligt tempo på cirka 500 meter om året, altså en halv kilo-
meter. Det lyder ikke af meget, men på 1.000 år bliver det til 
500 kilometer, og i løbet af nogle få årtusinder er man jorden 
rundt. Så hurtigt har ingen art bredt sig før. Det er i bogstavelig 
forstand godt gået.

Undervejs har mennesket udviklet nye teknologier: Snoren, 
som man kunne sætte materialer sammen med. Med snore 
kunne man fremstille tøj og bæreseler, bygge simple huse og 
broer, lave smykker, og på et tidspunkt fandt man ud af, at 
snoren også kunne bruges til at spænde en bue med, som man 
kunne lægge en pil på. Dermed havde mennesket et våben, hvis 
lige verden endnu ikke havde set. Man kunne dræbe på afstand. 
Mennesket kunne stå i nogenlunde sikkerhed og nedlægge selv 
de største dyr. Opfindelsen af buen gjorde homo sapiens til 
succesrige jæger-samlere med en solid placering øverst i føde-
kæden. 

Den næste revolution kom for 10.000-12.000 år siden, da 
man udviklede agerbruget, der kunne brødføde store befolk-
ninger, som derefter fortrængte jæger-samler-folkene. Endnu 
en landvinding kom med skriftsproget, der gjorde det muligt at 
akkumulere ubegrænsede mængder af viden, og sammen med 
matematikken banede skriftsproget vejen for udviklingen af byer 
og komplekse samfund. Opfindelsen af hjulet førte til maskiner 
og køretøjer. Naturvidenskaben satte turbo på udviklingen. 
Så kom rumraketten og internettet. Og den næste revolution 
vil komme fra bioteknologien. Den vil i de kommende årtier 
udfordre opfattelsen af, hvad det vil sige at være menneske, 
fordi vi i detaljer vil kunne designe et menneskes egenskaber. 
Dermed står vi lige nu på kanten af det punkt, hvor vi kan sætte 
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Tallene på kortet angiver, hvornår homo sapiens for første gang ankom til klodens forskellige egne, 
fra de første individer af arten dukkede op i det østlige Afrika for cirka 200.000-300.000 år siden, 
til homo sapiens satte sine fødder i New Zealand og på Madagaskar for cirka 1.500 år siden. Kortet 
viser også den geografiske udbredelse af homo erectus og homo neanderthalensis (neandertalerne), 
inden disse grene af menneskeslægten uddøde.

MENNESKETS VANDRINGER UD AF AFRIKA
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evolutionen ud af kraft og give udviklingen helt nye retninger. 
Vi er for alvor ved at blive vores egne skabere.

Skræmmende? Måske. Men så vidt er vi kommet. 

Nødvendigheden af at gå
Hele denne udvikling fra abe i urskoven til menneske med 
skaberkræfter har haft én forudsætning: at aben rejste sig 
og lærte at leve på to ben. Uden evnen til at gå på fødderne 
havde hænderne ikke fået mulighed for at udvikle sig frit. Uden 
hændernes evne til at håndtere redskaber, der kunne forarbejde 
føden, havde hjernen ikke kunnet vokse. Og uden menneske-
hjernen havde verden ikke set ud, som den gør i dag – på godt og 
ondt. Der går en lige udviklingslinje fra fødderne til hænderne 
til hjernen. Vores tobenethed har skabt os. 

Lad os forestille os, at vi kunne rejse 10.000 år tilbage i tiden 
og hente en jæger-samler-familie med til nutiden. Så kunne vi 
klæde dem på efter vor tids mode og tage dem med ned på gåga-
den. Hvis vi ser bort fra, at gæsterne fra fortiden nok ville være 
temmelig chokerede over den verden, de så, ville de ikke skille 
sig ud fra mængden. Samme udseende, samme anatomi, samme 
hjerne, samme instinkter, samme evne til at tænke abstrakt og 
samme organer, stofskifte og kredsløb. Der er ingen biologisk 
forskel på os og dem. Hele jæger-samler-familiens organisme 
er optimeret til et gående liv på to ben. Og det samme er din 
og min organisme. Vi har behov for at gå. Og vi har det typisk 
godt, når vi går. Gangen er en uadskillelig del af vores identitet 
og eksistens. Derfor har jeg tilladt mig at begynde denne bog 
om at gå med at tage dig med til forhistorisk tid og tilbage igen. 
Meget har ændret sig siden dengang. Men ikke vores behov for 
at gå. Og jeg er overbevist om, at nutidens mange muligheder, 

inklusive de truende perspektiver foran os, gør det nødvendigt, 
at vi bevarer den jordforbindelse, som kommer automatisk, når 
man sætter sig i bevægelse på sine ben.

Men inden vi retter blikket mod nutiden, så lad os se nærme-
re på det liv, som jæger-samlerne levede. Det liv, mennesket 
rent biologisk er udviklet til. Hvordan var det? Hvis man som 
du og jeg er vant til den moderne verdens bekvemmeligheder, 
kan det synes, at det må have været utrolig hårdt at leve uden 
den sikkerhed og tryghed, som vi har. Og hvis man spurgte 
jæger-samlerne, om de ville bytte deres tilværelse med vores, 
tænker vi måske, at de straks ville sige ”ja tak!” og lægge deres 
barske hverdag i vildnisset bag sig. 

Men holder den forestilling? Hvad tænkte de selv om deres 
liv? Var det dårligere end vores? Og hvis de fik muligheden for at 
bytte med os, ville de mon snarere have svaret “aldrig i livet!”? 
Vi har ikke en tidsmaskine, så vi kan rejse tilbage og stille dem 
den slags spørgsmål. Men til gengæld kan vi møde en mand, 
der har levet blandt nogle af de sidste jæger-samlere på jorden. 
Han ved en del om, hvordan det var at leve et fuldtidsliv som 
fodgænger. Ham skal vi møde i næste kapitel.
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evolutionen ud af kraft og give udviklingen helt nye retninger. 
Vi er for alvor ved at blive vores egne skabere.

Skræmmende? Måske. Men så vidt er vi kommet. 

Nødvendigheden af at gå
Hele denne udvikling fra abe i urskoven til menneske med 
skaberkræfter har haft én forudsætning: at aben rejste sig 
og lærte at leve på to ben. Uden evnen til at gå på fødderne 
havde hænderne ikke fået mulighed for at udvikle sig frit. Uden 
hændernes evne til at håndtere redskaber, der kunne forarbejde 
føden, havde hjernen ikke kunnet vokse. Og uden menneske-
hjernen havde verden ikke set ud, som den gør i dag – på godt og 
ondt. Der går en lige udviklingslinje fra fødderne til hænderne 
til hjernen. Vores tobenethed har skabt os. 

Lad os forestille os, at vi kunne rejse 10.000 år tilbage i tiden 
og hente en jæger-samler-familie med til nutiden. Så kunne vi 
klæde dem på efter vor tids mode og tage dem med ned på gåga-
den. Hvis vi ser bort fra, at gæsterne fra fortiden nok ville være 
temmelig chokerede over den verden, de så, ville de ikke skille 
sig ud fra mængden. Samme udseende, samme anatomi, samme 
hjerne, samme instinkter, samme evne til at tænke abstrakt og 
samme organer, stofskifte og kredsløb. Der er ingen biologisk 
forskel på os og dem. Hele jæger-samler-familiens organisme 
er optimeret til et gående liv på to ben. Og det samme er din 
og min organisme. Vi har behov for at gå. Og vi har det typisk 
godt, når vi går. Gangen er en uadskillelig del af vores identitet 
og eksistens. Derfor har jeg tilladt mig at begynde denne bog 
om at gå med at tage dig med til forhistorisk tid og tilbage igen. 
Meget har ændret sig siden dengang. Men ikke vores behov for 
at gå. Og jeg er overbevist om, at nutidens mange muligheder, 

inklusive de truende perspektiver foran os, gør det nødvendigt, 
at vi bevarer den jordforbindelse, som kommer automatisk, når 
man sætter sig i bevægelse på sine ben.

Men inden vi retter blikket mod nutiden, så lad os se nærme-
re på det liv, som jæger-samlerne levede. Det liv, mennesket 
rent biologisk er udviklet til. Hvordan var det? Hvis man som 
du og jeg er vant til den moderne verdens bekvemmeligheder, 
kan det synes, at det må have været utrolig hårdt at leve uden 
den sikkerhed og tryghed, som vi har. Og hvis man spurgte 
jæger-samlerne, om de ville bytte deres tilværelse med vores, 
tænker vi måske, at de straks ville sige ”ja tak!” og lægge deres 
barske hverdag i vildnisset bag sig. 

Men holder den forestilling? Hvad tænkte de selv om deres 
liv? Var det dårligere end vores? Og hvis de fik muligheden for at 
bytte med os, ville de mon snarere have svaret “aldrig i livet!”? 
Vi har ikke en tidsmaskine, så vi kan rejse tilbage og stille dem 
den slags spørgsmål. Men til gengæld kan vi møde en mand, 
der har levet blandt nogle af de sidste jæger-samlere på jorden. 
Han ved en del om, hvordan det var at leve et fuldtidsliv som 
fodgænger. Ham skal vi møde i næste kapitel.
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