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Videnskab.dk #7 - Hvor dumme var neandertalere egentlig? – Videnskab.dk Hent PDF Når du har hørt denne
podcast, vil du aldrig mere bruge 'neandertaler' som skældsord. I lang tid har forskerne vidst, at vores

nærmeste uddøde slægtning, neandertaleren, havde en hjerne, der var større end vores. Det har man haft svært
ved at forlige med billedet af dorske hulemennesker, så forskerne har længe fastholdt, at det nok ikke har haft
nogen større betydning. Forskerne har også stemplet neandertalerne som primitive udgaver af os selv, baseret
på et fossil af en syg neandertaler, der have en meget krumbøjet ryg. `Med evolutionsteorien fandt man ud af,
at vi mennesker bare var et dyr, ligesom alle andre. Så vi havde brug for et modbillede, der kunne styrke

vores egen selvtillid og få os til at tro, at vi var specielle. Det er den rolle, neandertalerne har haft,´ fortæller
Peter C. Kjærgaard i podcasten. Hør meget mere om vores fejlagtige syn på neandertalerne i denne podcast.

I denne serie af podcasts går Videnskab.dk i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden med
debatter, reportager og en masse interviews med forskere.

Medvirkende:

- Peter C. Kjærgaard, professor i evolutionshistorie og direktør på Statens Naturhistoriske Museum

- Henrik Høgh-Olesen, professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet

- Jonas Salomonsen, nyhedsredaktør på Videnskab.dk
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