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Alle norske skole-
barn kjenner nav-
net Darwin. Men 
hvor mye vet vi 
egentlig om hans 
teorier? Darwins 
tur med Beagle er 
velkjent, likeledes 
analogien mellom 
apene og mennes-
kene – men hvor 
mange kan egent-

lig uttale seg fyllestgjørende om hva evolu-
sjonsteorien egentlig består i? Altfor ofte 
blir den servert overforenklet på et fat – 
enten av teoriens bitreste fiender, som krea-
sjonistene, eller av (nesten like ille) nær-
mest misjonerende forkjempere. Fanatisme 
ligger ikke til forskningsjournalist og bio-
log Erik Tunstad, og han serverer da heller 
ikke evolusjonsteorien ferdigtygd for oss. 
Han har laget et solid arbeid om teoriens 
idéhistorie fra dens spede begynnelse frem 
til dagens forskning. I sluttkapitlet redegjør 
han for hvordan den er blitt misbrukt til 
å rettferdiggjøre alt fra rasehygiene til 
ekstremkapitalisme. Hans diskusjon av 
striden mellom naturvitere og kreasjonister 
i USA er tankevekkende og gir oss et inn-
blikk i en politisk og religiøs kultur som 
heldigvis fremdeles er fremmed for oss.

Tunstad har satt seg godt inn i sekundær-
litteraturen, og har god greie på de til dels 
kompliserte biologiske teoriene som har 
fulgt i kjølvannet av Darwins publikasjon 
om artenes opprinnelse. For vitenskapshis-
torikere er kappløpet mellom Alfred Russel 
Wallace (1823–1913) og Darwin velkjent, 
men antakelig ikke for flesteparten av Tun-
stads lesere. Darwin satt fremdeles etter 
flere tiårs arbeid og skrev på sitt storverk 
om artenes opprinnelse. En dag fant han så 
i posten sin egen teori, fiks ferdig i kort-
form, skrevet av en ung og fattig insekt-
samler, Alfred Russel Wallace. Tunstads 
fremstilling av forholdet mellom disse to 
som et dramatisk kappløp med en forsonlig 
slutt gir nerve til fortellingen, men er ikke 
nødvendigvis så opplysende.

Det interessante med evolusjonsteorien 
er dens paradokser: På den ene side tilbyr 
den et sammenhengende og logisk koherent 
syn på naturen, fra livet i dets enkleste form 
til det avanserte mennesket, på den annen 
side er denne utviklingen slett ikke rett-
linjet, men består av tilfeldige tilpasnings-
prosesser som gjennom seleksjon driver 
utviklingen fremover.

Jeg tror nesten ikke det er mulig for oss 
å sette oss inn i hvilken effekt evolusjons-
teorien hadde på midten av 1800-tallet. 
Midt i det puritanske århundret var det en 
skandale å sidestille menneskene med 
apene. Fremstillingen av Darwin som ape 
ble da også et yndet objekt for karikaturteg-
nerne. Ikke bare i biologiens historie, men 
i hele vår kulturs historie ble utgivelsen av 
Artenes opprinnelse et vannskille. Den 
gjorde noe grunnleggende med hva det ville 
si å være menneske. Disse aspektene er 
underlig fraværende hos Tunstad. Han dis-
kuterer riktignok motstanden evolusjons-
teorien møtte og fremdeles møter fra reli-
giøst hold, men dette blir fremstilt som en 
teoretisk diskusjon. Hva betydde det så at 
hele grunnlagsfortellingen om menneskets 
opphav måtte skrives på nytt? Det får vi 
vite lite om.

Jeg er imponert over hva Tunstad har fått 
til med et så komplisert materiale. Likevel 
undrer det meg at han har valgt å skrive 
med vår tids etablerte sannheter som måle-
stokk, spenningen bygges opp under hvor 
nær aktørene kom vår tids oppfatning av 
saksforholdet. Vitenskapshistorien har for 
lengst forlatt dette grepet fordi det gjør 
vold på det historiske materialet – og jeg 
tror Darwins teori ville ha stått seg langt 
bedre hvis han hadde forsøkt å finne ut 
hvorfor de tenkte på den måten de gjorde 
i stedet for å finne ut på hvilke punkter de 
tok feil.

Til slutt: Tunstad har fått mye godord for 
sin lettflytende prosa. Jeg synes den er sje-
nerende og ubehagelig. Det må være forla-
gets oppgave å ta ut språklige blødmer, 
utbrukte metaforer og muntlige upresisheter 
som «et rush av innsikt og inspirasjon», 
«Herfra glir historien rolig videre», «Hele 
smæla» eller «nå får vi nok en gang bruk 
for våre cellulære samarbeidspartnere – 
eller var det slaver? – mitokondriene og 
kloroplastene». Liknende eksempler finnes 
på hver eneste side, og det passer dårlig når 
det er 400 av dem og rikelig med fotnoter. 
Til tross for dette – for den som liker viten-
skapshistorie i gammel, evaluerende stil, er 

Tunstads bok absolutt å anbefale nå 
i Darwin-året.
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Menneskets gen-
materiale stammer 
fra en helt annen 
tid enn den vi lever 
i nå. Spørsmålet 
som reises av for-
fatteren er om våre 
gener er tilpasset 
vårt moderne kost-
hold og om mistil-
pasning kan være 
årsak til flere av 

vår tids store sykdommer.
Mye tyder på at steinalderfolkets kost-

hold var variert, men fordi det på vesentlige 
punkter skiller seg fra dagens kosthold, 
argumenterer mange forskere for at fore-
komsten av flere kroniske sykdommer 
i moderne samfunn, som fedme, høyt blod-
trykk, hjerte- og karsykdommer og dia-
betes, er en konsekvens av at vår art utviklet 
gener for å spise som jegere og sankere og 
ikke for å spise slik vi gjøre nå. Man mener 
at jegere og sankere foretrakk animalsk mat 
fremfor vegetabilsk mat, og at de foretrakk 
de feteste delene av dyr de hadde jaktet 
og drept. Menneskets store hjerne, som 
evoluerte for et par millioner år siden, er 
avhengig av et høyt inntak av fett, spesielt 
den ekstra lange omega-3-fettsyren dokosa-
heksaensyre (DHA), som kanskje var lettest 
tilgjengelig i strandsonen.

Denne lettleste, populærvitenskapelige 
boken gir mye stoff til ettertanke for både 
leg og lærd. Undertegnede er i denne for-
stand noe midt imellom. Som spesialist 
i fordøyelsessykdommer vil jeg kommen-
tere følgende: Insulinom er en liten, van-
ligvis godartet svulst i bukspyttkjertelen 
som produserer insulin. Jeg er en av få 
klinikere som har sett slike pasienter og 




