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T
o år er gått siden 
den store Hjerne-
vask-debatten 
om forholdet 
mellom genenes 
og miljøets 
betydning for vår 

atferd. I bunnen lå nyere 
forskning innen biologi og 
psykologi. Diskusjonene gikk 
høyt i skolegårder, kantiner 
og universiteter om genetikk 
og evolusjon. Alle hadde syns-
punkter basert på egne 
erfaringer, og avisenes spalter 
sto vidåpne for både leserinn-
legg og lærde kronikker. 

Siden Charles Darwin 
lanserte sin evolusjonsteori i 
1859 har den vært diskutert 
heftig og med stadig skiften-
de innfallsvinkler. Uenighe-
ten har vært (og er) stor, ikke 
minst om konsekvensene av 
teorien.

Det er ikke rart, for det er 
neppe andre naturvitenska-
pelige emner som har like 
stor betydning for politikk, 
økonomi, moral, oppdragelse 
– og for religiøs livsanskuelse. 

I disse dager har en 
akademisk diskusjon mellom 
to av verdens mest anerkjente 
evolusjonsbiologer nådd 
avisspaltene internasjonalt. 
Edward O. Wilson og Richard 
Dawkins strides om hvorvidt 
seleksjon i naturen har sitt 
grunnlag i gener, individer 
eller grupper av individer. 
Som så ofte har disputten 
utgangspunkt i to populærvi-
tenskapelige bøker: Wilson ga 
i år ut boka «Den sosiale 
erobringen av jorda», der han 
utfordret det rådende synet 

som Dawkins i 1976 argumen-
terte overbevisende for i «Det 
egoistiske genet». (Biologi-
professor Dag O. Hessen har 
nylig redegjort grundig for 
denne diskusjonen i Morgen-

bladet og i Aftenposten 28. 
juli). 

Det finnes atskillige hylleme-
ter med fagbøker om evolu-
sjon. Derfor er det dristig av 
den norske biologen Markus 
Lindholm å gi ut enda en – 
attpåtil med tittelen «Evolu-
sjon». Kan han gi diskusjonen 
en ny innfallsvinkel eller 
tilføre noe nytt? Undertitte-
len «Naturens kulturhistorie» 
er et godt tegn. Tilsynelaten-
de en selv-
motsigelse, i 
og med at 
kultur 
vanligvis 
betraktes som 
menneskenes 
verden. Men 
Lindholm 
bruker et 
utvidet 
kulturbegrep, og vil vise at 
biologi og gener ikke bare 
kan skape kultur, men at 
kultur kan skape biologi og 
gener. Hans påstand er at 
organismene selv er med på å 
legge til rette for egen 
utvikling, blant annet 
gjennom sine fortolknings-
måter og avveininger. Ja, du 
leste riktig – selv primitive 
dyr gjør valg på grunnlag av 
tidligere erfaringer, og denne 
typen læring blir en faktor i 
seleksjonen. Læringsbaserte 
ferdigheter kan derfor bli 
innledningen til ny artsdan-
nelse, det Lindholm kaller 
kulturelle arter. 

Bokas første del presenterer et 
historisk bakteppe for 

hvordan evolusjonstanken 
vokste fram på 1800-tallet, 
fram til Darwins revolusjone-
rende teori om naturlig 
seleksjon. De best tilpassede 
oppnår å spre sine gener til 
kommende generasjoner. 
Teorien fikk raskt en enorm 
innvirkning på samfunnsde-
batten. Ved siden av den 
biologiske innføringen, får vi 
interessante eksempler på 
hvordan darwinismen først 
fikk oppslutning fra kultur-

personlighe-
ter i alle land 
(blant annet 
Shaw, Marx, 
Brandes, 
Asbjørnsen, 
Garborg, 
Kielland og 
ikke minst 
Bjørnson), 
men etter 

hvert mistet tilhengere fordi 
terrenget ikke stemte med 
deres ideologiske kart. 
Kjernespørsmålet var om 
tilegnede egenskaper kunne 
gå i arv – noe som ville passet 
godt innenfor en sosialistisk 
ideologi. Men det gjør de altså 
ikke. Eller?

Bokas primære hensikt er å 
belyse et spørsmål som ikke 
har fått så mye oppmerksom-
het i evolusjonsdebatten: Er 
evolusjonen kun en prosess 
der organismene sakte endrer 
seg som følge av utvelgelse av 
de best egnete genene? Eller 
er det også slik at organis-
mene selv er aktører i evolu-
sjonen? Kan de påvirke 
hvilket utfall naturlig selek-

sjon vil lede til? 
Ja, svarer Lindholm, og 

viser med en rekke eksem-
pler hvordan dette kan 
foregå. Eksemplene gir et 
innblikk i moderne biologisk 
forskning, og mange av dem 
er både spennende og 
lærerike. Vi får blant annet 
innsikt i ny kunnskap om 
hvordan miljøet kan påvirke 
avkommet i flere generasjo-
ner gjennom såkalte epigene-
tiske signaler. Mors kosthold 
under svangerskapet påvir-
ker ikke bare fosteret, men 
også barnebarna og muligens 
også oldebarna.  

I den imponerende samlingen 
av eksempler, blir den røde 
tråden innimellom utydelig. 
Da er det en utfordring for 
leseren å plassere historiene 
om «alt det rare i naturen» 
inn i den sammenhengen 
forfatteren har tenkt seg. 
Lindholm skriver godt, men 
noen steder blir språket i 
overkant kronglete og 
akademisk: «Evne til naviga-
sjon reflekterer umiddelbart 
eksistensen av et virkelig 
subjekt, som bekrefter sin 
selvstendighet ved at det ikke 
lar seg bringe bort fra sitt 
langsiktige forehavende.» 

For den biologiinteresserte 
leser (og alle som underviser i 
faget) er boka en skattkiste. 
Den tar opp spørsmål som i 
liten grad har vært diskutert 
utenfor akademiske sirkler: 
Er menn i bunn og grunn en 
kromosomfeil? Finnes det 
andre typer biologisk arv enn 
dem vi kjenner i form av 
gener? Hvordan kan en katt 
finne veien hjem etter å ha 
blitt omplassert flere hundre 
mil fra hjemstedet? Det er 
også en fryd å lese Lindholms 
angrep på forskere som 
trekker vidtrekkende poli-
tiske slutninger av det de 
mener å vite om biologi 
(såkalt biologisme). 

Evolusjon blir vi aldri 
ferdige med å diskutere, men 
denne boka vil forhåpentlig-
vis bidra til å bringe diskusjo-
nen et steg videre. 
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Fra Grønland til Galapagos  
– norske ekspedisjonsfilmer
Internasjonal filmkonferanse  
6.—7. september i Nasjonalbiblioteket

De norske ekspedisjonsfilmene er 

tema for Nasjonalbibliotekets årlige, 

internasjonale filmkonferanse med 

foredrag og filmvisninger. Se fullt 

program på www.nb.no.

Henrik Ibsens gate 110 (Solli plass)

Konferansen foregår 

på engelsk og er åpen 

for alle. 

Påmelding til  

Maria.Lund@nb.no 

innen 3. september.


