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Moa Matthis, Obs 
 
”Det känns gott att bära hans bok bland ryggsäckens insamlade skatter.” 
”En bok med en rytm som också är ett budskap.” 
 
 
Lars Linder, DN 
 
”Ett fängslande essäistiskt reportage om människans ursprung. Till hennes bästa 
genetiska arvedelar, förstår man, hör nyfikenheten, uthålligheten och förmågan att 
berätta. Lasse Berg vansläktas sannerligen inte.” 
 
”En lång och spännande resa genom den senaste forskningens svar på forskningens 
svar på mänsklighetens äldsta frågor. 
 
Marianne Ekenbjörn, Sundsvalls tidning 
 
”Fördomsfri och överraskande.” 
”Oavbrutet fängslande.” 
”Lasse Berg väcker en längtan och ett hopp.” 
 
Fredrik Sjöberg, Svenska Dagbladet 
 
”Jag kan inte annat än beundra Lasse Berg.” 
”En enastående stark optimist.” 
”En storslagen bok.” 
 
Göran Bergengren, Östgöta-Correspondenten 
 
”Först när tavlan är klar ser man skönheten. Det vackra som är vackert av att 
detaljerna är det de är, av att tanken är satt på plats, men att det ändå finns en 
hemlighet. Precis så är det med Lasse Bergs berättande, det ödmjuka sökandet efter 
pusselbitar, kompositionen som växer till, frågorna som aldrig upphör att lysa. Och på 
den vägen undrar jag om inte ’Gryning över Kalahari’ är det bästa han skrivit.” 
 
 
Ola Wihlke, Eskilstuna-Kuriren, Norrköpings Tidningar 
 
”Det är en av bokens stora förtjänster att den avlivar myter och öppet redovisar vad vi 
vet och vad vi inte vet.” 
 
”Ett exempel på mycket god populärvetenskap.” 
 
 



Ingemar Unge, Vi 
 
"en oavlåtligt fascinerande bok" "Det går inte att här referera allt i denna innehållsrika 
bok. Läs själva, den rymmer mycket att förvånas över." 
 
 
NN, Computer Sweden 
 
”Sådana här böcker älskar jag.” 
 
Lars Laurén, TCO-tidningen 
 
”Lasse Bergs Gryning över Kalahari är en bragd. Är det riktigt som någon sagt at god 
litteratur lär oss något om hur det är att vara människa så är denna bok mycket god.” 
 
 
Naturmorgon, SR P1, Lasse Willén: 
 

”Detta är en av de mest spännande och fantasieggande böcker jag har läst på mycket 
länge, kanske någonsin…  
Människan är inte alls av naturen ond, utan vi är av naturen goda och det tycker jag är 
Good news. Samarbete och vänskap är väldigt viktigt för vår utveckling och det här 
finns nedärvt i våra gener… Årets bästa bok tycker jag!” 
 
 
Vetenskapsradion, SR P1, Jan-Olov Johansson: 
 

”En mycket mycket bra sammanfattning av all forskning på det här området, en 
imponerande sammanfattning…. Empati, medkänsla är definitivt en del av vårt s.k. 
djuriska arv.  

Det kanske inte är så att jultomten kommer från Afrika, men att 
givmildheten har sitt ursprung där.” 
 
Marianne Ekenbjörn, Barometern 
 
”… en fördomsfri och överraskande resa genom mänsklighetens utveckling.” ”… 
oavbrutet fängslande…” ”med humor och stor vetenskaplig underbyggnad” 
 
Gabriella Håkansson väljer årets bästa bok, Dagens  
Nyheter: 
 

"En gastkramande spännande bok som omöjligen går att lägga  
ifrån sig." 
 

Ingalill Mosander väljer de allra bästa julböckerna,  
Aftonbladet: 
 

"Människan har en stark medfödd aversion mot översitteri. Det är en av många 
högintressanta ppgifter i denna spännande bok om hur människan blev människa." 
 



Jan Sandström, Arvika Nyheter 
 
”Det som gör den här boken till synnerligen trevlig läsning är förutom att man lär sig 
mycket, också författarens avspända och ödmjuka förhållningssätt till ämnet. Därtill 
är boken också väl illustrerad. En liten pärla.” 
 
Göran Greider, Dala-Demokraten 
 
”Jag nästan gråter av glädje när jag läser den.” 
 
”Lasse Bergs bok, vars innehåll och rymder jag här bara kan ge en liten aning om, är i 
själva verket den ultimata julklappsboken. Läs den, sakta eller slukande, och du faller 
genom alla dina bekymmer.” 
 
 

Katrin Westerlund, Tidningen Ångermanland 
 
”Det är mycket spännande och en stor läsupplevelse.” 
 

Kerstin Sinha, Hudiksvalls Tidning 
 
”Välbalanserad och lättillgänglig.” 
 

Henning Mankell, Bokklubben Clios medlemstidning  
 
”Lasse Berg är sannerligen en Homo Narrans. En berättande människa. Det här är en 
av de mest fascinerande böcker jag läst om människans utveckling. Jag kan bara 
hoppas att den når många. Den är ett läsäventyr. Ett Augustpris vore onekligen väl på 
sin plats för detta storverk.” 
 

Tove Lifvendahl, Malmömagasinet 
 
”Den boken blev min bästa julklapp, och jag har njutningsfyllt läst den i försiktig takt, 
för att den inte ska ta slut så snart. Det är en gastkramande thriller med invävda och 
återkommande svåra gåtor – samtidigt är det också ett deckardrama med de mest 
intagande och fascinerande varelser man kan tänka sig… Lasse Berg är en underbar 
berättare, och han gör sin historik över människosläktet personlig och passionerad.” 
 


