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Patrik Lindenfors
”Det kulturella djuret: om 
 människans evolution och 
 tänkandets utveckling”
Ordfront, 284 sidor

En sargad underkäke med 
två tänder, hittad av en 
munk i en  helig tibetansk 
kalkgrotta på tretusen me

ters höjd, har visats tillhöra ett gäng
ligt spökfolk som nyligen skuffat sig 
in i människans förhistoria. (Nature, 
1 maj 2019.) Denisova människan, 
som folket kallas efter den sibiriska 
grotta där den först upptäcktes, 
är endast känd via några benflisor, 
samt i biologiska fotavtryck i sam
tida befolkningar. Detta trots att 
hon tros ha levt mellan 200 000 
och 40 000 år sedan, på en yta som 
sträcker sig ända till Nya Guinea.

Framtiden är oviss, lyder en känd 
truism. Tack vare den genetiska 
forskningsrevolution som skriver 
om vår förhistoria, gäller det även 
det förflutna. När vi nu dessutom 
kan klippa och klistra i våra gen
recept är det åter dags att ställa frå
gornas moder: Vilka är vi?

”Det kulturella djuret”, föreslår 
den meriterade evolutionsforska
ren Patrik Lindenfors i titeln på sin 
nya bok. Där fossilförklarar han de
batten om arv eller miljö och visar 
hur faktorerna snarare samspelar, 
för både individer och civilisatio
ner.

En person med  läshuvud, låt säga 
förhöjd koncentrationsförmåga 
och nyfikenhet, lär omge sig med 
böcker. Goda gener och en främjan

de närmiljö bildar då en positiv spi
ral, som gör att ungarna ännu tro
ligare blir plugghästar. Lindenfors 
unnar dock helikopterföräldrarna 
lite autopilot ibland. Uppfostran, 
skriver han, spelar nämligen min
dre roll för hur vi blir än kromoso
mer och skolgårdar.

Ett nyckelord för att begripa 
samliret mellan arv och miljö på 
gruppnivå är ”heritabilitet”, som 
mäter hur mycket variation i fysis
ka attribut och beteenden som kan 
förklaras genetiskt. Om punken 
exempelvis tog över världen och 
alla färgade håret grönt och rosa, 
så skulle heritabiliteten för hårfärg 
närma sig noll, det vill säga endast 
förklaras av miljöfaktorer. Omvänt 
gäller att om sociala ingenjörer filar 
bort alla kulturella hinder, så får 
generna fritt spelrum. Om alla barn 
fick nog med näring skulle alltså 
kroppslängden bestämmas helt av 
kromosomerna. Ett samhälle utan 
klassmässiga eller andra hinder för 
självutveckling, är alltså ett samhäl
le där generna spelar maximal roll.

Allt detta låter  självklart när man 
läser det, då Patrik Lindenfors (sä
kert av både ärftliga och miljömäs
siga skäl) är en fena på att lära ut. 
Boken kommer också lägligt med 
tanke på att genernas betydelse har 
sprungit om vår förståelse för dem.

Ta studien av Armin Falk och 
Johannes Hermle som visar att 
i rika och jämlika länder blir män 
och kvinnor mer olika, som Jordan 
Peterson presenterade i ”Skavlan” 
(26/10 2018) och försatte Sverige 
i panik. Det är inte konstigt alls: ge 

människor ur två grupper samma 
möjligheter, och deras skillnader – 
hur små de än är, och oavsett om de 
beror på arv eller miljö – får större 
betydelse.

Rädslan för genetiken  är dock be
griplig.

Som Siddharta Mukherjee skri
ver i ”Genen” (Albert Bonniers, 
2018) gjorde dess starka förkla
ringskraft den till en av modernite
tens farligaste idéer, och en oveten
skaplig avart av genetiken användes 
rentav som en ursäkt för rasideolo
gisk politik.

Då fanns inte ens dagens kraft
fulla tekniker, som den analys av 
mitokondrisk dna som visat att 
alla människor härstammar från 
samma kvinna i östra Afrika, och 
att jordbruket spreds från Ana
tolien till Europa via våldsamma 
erövringar snarare än via fredligt 
efterapande.

Lindenfors visar att arvsanlagens 
ivrigaste försvarare ofta är de som 
minst har begripit dem. Den som vill 
ge vår medfödda potential maximalt 
genomslag, borde rimligen kämpa 
för rättvisa möjligheter, medan byg
gandet av murar och klassreservat 
får motsatt effekt. ”Det finns knap
past ett mer övertygande argument 
för jämlikhet”, som Mukherjee ut
trycker det. (Mot vilket man kan 
invända att ett samhälle där arvslot
teriet ger större utdelning inte nöd
vändigtvis är mer rättvist.)

Men poängen om  att ökad kunskap 
om genetik lär oss också om dess 
gränser är intressant, och återkom

mer också i Lindenfors huvudar
gument. Det släktträd som penslas 
fram med fossilborstarna visar 
nämligen att skillnaderna mot an
dra primater är små. Han når sin 
tes på en omväg: det som skiljer ut 
oss verkar inte vara generna, så det 
måste vara kulturen.

Rätt tolkad framstår genetiken 
alltså inte som så farlig. Samtidigt 
är han – för att använda ett ord evo
lutionsforskare gillar – selektiv när 
han argumenterar emot rasistiska 
tolkningar av skillnader i IQ mellan 
länder, som sällan väger in kulturel
la faktorer som skolgång. För i dag 
finns svårare etiska utmaningar än 
så, som inte går att tolka sig ur.

Se bara på  hur genforskningen an
vänds av rättsväsendet. I Kina kart
läggs det förtrycka uigurernas arvs
massa för att i kombination med 
teknologier som ansiktsigenkän
ning skapa historiens mest avan
cerade kontrollsamhälle. Medan 
genbankerna som frivilligt laddats 
upp på sajter som den Google
finansierade 23andme används av 
myndigheter i USA för att lösa brott.

Den växande möjligheten att avla 
fram biologiskt perfekta barn ring
er dessutom av Aldous Huxleys var
ning i ”Du sköna nya värld” (1932) 
för ett genbaserat klassamhälle.

Förhoppningsvis kommer sam
talet om ägandet av biodata snart 
igång, och då hoppas jag att Patrik 
Lindenfors är med och petar spira
len i rätt riktning.

Leonidas Aretakis 
kultur@dn.se

Sakprosa.

Arv och miljö.  Pedagogiskt och  kunnigt om varför skolgårdar 
och kromosomer spelar större roll än uppfostran

Jan Eklund: Det blir ingen riktig sommar 
utan de grekiska strändernas svall 

I
ngen sommar utan grekis
ka hav och vida  horisonter. 
Jag längtar mest efter 
strändernas svall och 
vågornas skum. Att bli ge
nomsköljd och flyta runt, 

inte vara surrad vid masten.   
Hur många vågor bryts mot 

stranden på en dag? 10 000, 
skriver Jane Magnusson i sin 
roliga skenbiografi om simstjärnan 
 Esther Williams. Och vågskum 
 påstås täcka fyra procent av 
jordens yta. Men det är som sagt 
ingen bok dränkt i fakta. Skenet 
kan bedra vid kustens dis.   

Jag läser Theodor Kallifatides rika 

lilla bok ”Ännu ett liv”. Han kan inte 
längre skriva på svenska och beger 
sig söderut för att pröva med ung
domens grekiska. Plötsligt ström
mar sötman i munnen, som om han 
ätit honung. Vilken befrielse! 

Jag längtar också  efter omedelbar
het, lättnad, vila. Kanske skulle allt 
vara mycket lättare om man talade 
flytande grekiska.

Det vackraste och grönaste vatt
net jag sett i sommar? Vid stranden 
nedanför den lilla byn Pyrgos 
Dirou på södra Peloponnesos. Det 
var nästan 40 grader varmt då, 
stilla i viken. 

Här ligger de berömda grottorna 
i Diros, ett kanalsystem i berget 
som skänker svalka. Inte olikt ett 
underjordiskt Venedig. 

Vi körs runt av roddare i små 
båtar och det droppar vatten från 
de fuktiga stenväggarna. 

Ibland får man böja sig ner 
i båten för att inte få en stalagmit 
i skallen. De ser ut som vassa 
istappar. Men lysbojorna guppar 
snällt på rad i de underjordiska 
kanalerna. 

På kvällen läser  jag om världs
nyheten i tidskriften Nature. 
Den grekiska forskaren Katerina 

HarvatiPapatheodorou har lyckats 
datera ett uråldrigt kranium som 
hittades i Apidima några stenkast 
längre ner vid kusten. Det påstås 
vara 210 000 år gammalt, den 
äldsta kvarlevan av Homo sapiens 
som daterats i Europa. 

Inte bara kulturen och demo
kratin föddes alltså i Grekland; 
Europas historia inleddes på den 
här halvön som heter Mani. Inte 
så konstigt att allt börjar kännas så 
självklart – livet i sin ursprungliga, 
enklaste och renaste form.  

Jan Eklund
jan.eklund@dn.se

Allt började på Peloponnesos.  
 Foto: Jan Wiridén/TT 
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Lindenfors visar 
att arvsanlagens 
 ivrigaste försvarare 
ofta är de som minst 
har begripit dem.

Kommentar.

Patrik Lindenfors. Foto: Sara Moritz

Alhambra lämnar ett 
tomrum efter sig 

Nyligen kom beskedet att Inter
nationella biblioteket i Stockholm 
definitivt stängs, eller, som kultur
borgarrådet Jonas Naddebo (C) 
kallar det: får en ”nystart”. 

En annan, nästan lika sorglig nyhet 
är att förlaget Alhambra ska lägga 
ner. Enligt en intervju på kulturjour

nalisten Sören Sommelius blogg ver
kar anledningarna vara pengabrist 
och att förläggaren Hesham Bahari 
tröttnat efter 32 år. 

Det kan man naturligtvis förstå. 
Icke desto mindre är det ledsamt. 
Alhambras utgivning av översatt 
arabisk litteratur saknar motstycke 
i Sverige. I en bokskörd som annars 
kan kännas märkligt provinsiell, har 
deras genomarbetade och intres

santa böcker varit en ljuspunkt.
Jag kommer sakna Alhambra, och 

tänker med kärlek på deras utgåvor 
av författare som Rumi, Machado 
de Assis och Naguib Mahfouz. Och 
kanske framför allt på Abu lFaraj 
alIsfahanis ”Främlingarnas bok”, en 
samling arabisk graffiti från 900ta
let som jag utan Alhambra aldrig 
hade upptäckt. Tack, Hesham Bahari!
Rebecka Kärde




