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Arven et

DIGITAL VINNER
MEDIER Altibox er kåret til årets

digitale medievirksomhet i
Digital Awards, som arrangeres
av New Media Network.
Juryen fremhever at Altibox’
fibersatsing og innholdstilbud
erobrer en stadig sterkere posisjon i markedet – ikke minst
gjennom en dristig og meget
omfattende fotballsatsing.
Altibox er et nasjonalt
samarbeid av leverandører som
tilbyr interaktivt tv, internett og
telefoni i én og samme fiberkabel.
VG Nett og NRK Beta var de
nærmeste konkurrentene til
prisen. DN

Debattene om «natur» versus
«kultur» har kjørt seg fast fordi det
humanistiske perspektivet mangler.

LEDENDE SENIORRÅDGIVER. Hans Geelmuyden. Foto: Johannes
Worsøe Berg

Rådgivere nå til dags
PR-RÅDGIVER Hans Geelmuyden

sier til Kampanje at tidene
har endret seg kraftig siden
Geelmuyden.Kiese startet opp
for 20 år siden.
– Den gang var det stort sett
STOPPER SPILL. Anniken
Huitfeldt.

BORT MED BINGO
SPILL Alle bingoautomater blir

forbudt fra 1. april neste år, har
kulturminister Anniken Huitfeldt bestemt.
– At bingoautomatene blir
borte er nok et viktig skritt mot
et mer forsvarlig og kontrollert
spillemarked, sier Huitfeldt i en
pressemelding.
– Den største utfordringen
som står igjen nå er å verne
norske spillere mot ulovlige
pengespill på internett.
Bingoautomatene spilte inn
over to milliarder kroner i 2008.

utrangerte politikere og
alkoholiserte pressefolk som
søkte seg til bransjen, sier
Geelmuyden.
Eller «seniorrådgivere», som
de kalles i dag.

Reprise
DRILLO har tatt over fotballands-

laget, Nils Arne Eggen vurderer
å ta over Rosenborg, Sissel
Kyrkjebø ligger øverst på
VG-listen med en juleplate, en
medieforsker tviler på Fredrik
Skavlans konsept, det er krig i
Afghanistan og mannen som
fører den får Nobels fredspris.
Og likevel klager folk over at
det aldri skjer noe nytt og
spennende.
UNG OG LOVENDE. Drillo.
Foto: Scanpix

DN

SITATET

38 VIL BLI DIREKTØR
MUSIKK 38 personer har søkt

stillingen som direktør for
samtidsmusikkfestivalen
Ultima, skriver Ballade.no.
Bare én av søkerne er norsk,
konstituert direktør Lars Petter
Hagen. De øvrige kommer fra ti
forskjellige land. 11.200
personer besøkte årets festival
som er over festivalens egen
mål om 10.000.

VG-kommentator Frithjof Jacobsen
forsøker å illustrere hvor dypt
Tiger Woods har falt

Foto: AP/Scanpix

ENESTE NORSKE SØKER. Lars
Petter Hagen.

En idrettens Jonas
Gahr Støre. Uangripelig og populær.
Nå er han
skandalisert

KUNSTTYVER TAPTE

KULTUR
TORIL MOI

D

en 22. november var det
150 år siden Charles
Darwins storverk
«Artenes opprinnelse» kom ut.
Den 25. november ble den
kanadiske filosofen Ian Hacking
tildelt Holbergprisen i Håkonshallen. Som medlem av
Holbergkomiteen fløy jeg til
Bergen for å overvære prisutdelingen.
Tilfellet ville at jeg reiste like
etter at jeg hadde deltatt på en
Darwin-konferanse ved mitt
eget universitet. Dermed hadde
jeg Darwin i hodet mens jeg
hørte på Hacking. Kombinasjonen gjorde at jeg plutselig
skjønte hvorfor jeg synes at så
mye av debatten omkring arven
etter Darwin har vært forutsigbar inntil det kjedsommelige.
Darwinåret har ansporet folk
til å ta en ny runde med spørsmålet om forholdet mellom
natur og kultur i mennesket. Er
mennesket en blank tavle ved
fødselen, eller kommer vi til
verden fullt ut forhåndsprogrammerte til å bli som vi
blir? Er kjønn en «sosial
konstruksjon» eller en «biologisk essens»? Og hvor forskjellige er vi egentlig? Tenker
kvinner i rundinger og menn i
firkanter, som et norsk reklamebyrå en gang foreslo? Debatten
er ikke akkurat ny, og det virker
som om den har kjørt seg fullstendig fast.
Under tittelen «Hvem er redd
Charles Darwin?» rapporterte
Universitetsavisa ved NTNU i
mars at evolusjonspsykologen
Leif E.O. Kennair var blitt kalt
en «biofascist» av kjønnsforskeren Jørgen Lorentzen ved
Universitetet i Oslo. Kennair

hadde nemlig advart mot å ta
fødselspermisjonen fra mor for
å gi den til far, fordi det kunne
«forstyrre den biologiske
tilknytningen til mor» og
dermed på lengre sikt føre til
«samfunnsmessige og psykologiske endringer.» Den britiske
feministen Lynne Segal svarte
med å sette «likhetstegn
mellom utviklingspsykologi og
biologisme,» som er blitt
«brukt mot kvinners likestilling
i over 100 år.»
Men i dag mener de fleste
biologer at gener (og hjerneceller) og erfaring påvirker
hverandre gjensidig. Må vi
egentlig velge mellom natur og
kultur, mellom evolusjonspsykologi og kjønnsforskning?
For det andre: Når spørsmålet
stilles slik, blir det meningsløst
abstrakt: en evinnelig repetisjon av det samme refrenget,
som aldri fører til interessante
nye innsikter.
Det var her jeg fikk min lyse
idé i Bergen: Disse debattene er

Individet er ikke
nødvendigvis
representativt for
noen statistisk norm
blitt forutsigbare fordi de tar for
gitt at det er forholdet mellom
naturvitenskap og samfunnsvitenskap som står på spill. Det
som mangler her er et humanistisk perspektiv. Det finner vi hos
Ian Hacking. En av hans mest
kjente bøker er «The Social
Construction of What?» («Den
sosiale konstruksjonen av hva?»)
fra 1999. Her analyserer Hacking
språkbruken omkring «sosial
konstruksjon» og viser hvordan
både naturvitere og samfunnsvitere bruker begrepet som et
kodeord: «De som bruker det
positivt, viser at de oppfatter seg
selv som ganske radikale. De
som kritiserer uttrykket sønder
og sammen, erklærer at de er
rasjonelle, fornuftige, og respektable.»
For Hacking er det ikke snakk
om å forkaste eller godta
begrepet «sosial konstruksjon»

KUNST Lagmannsretten tok

ikke til følge anken fra tre av
kunsttyvene som stjal maleriet
«La de små barn komme til
meg» fra Larvik kirke tidligere i
år, melder NRK Vestfold.
Både hovedmannen fra
Larvik og to av hans medhjelpere må fortsatt sone tre år i
fengsel. En fjerde domfelt fikk
straffen redusert med tre
måneder.
«La de små barn komme til
meg», som ble stjålet natt til
søndag 8. mars, antas å være
verdt 20 millioner kroner.

FOR 50 ÅR SIDEN

UNG OG LOVENDE. Byrådsleder Stian Berger Røsland. Foto: Thomas T.
Kleiven

Trøtte typer
BYRÅDET I OSLO vil legge ned

et tilbud for skoletrøtt ungdom,
men har kun vage planer om
hva som kommer i stedet,
skriver Fri Fagbevegelse.

Det er jo vanskelig å
legge langsiktige planer
når man mest av alt lurer på
hvem som blir med på sjino
i kveld.

Amerikanske romforskere foretok
fredag en vellykket utskytning av
en apekatt i et romkammer med
en rakett av typen «Little Joe».
20 minutter etter utskytningen
dalte romkammeret, som veier
1 tonn og beskrives som en «kapsel» av samme type som menneskelige romfarere skal bruke,

ned ved Wallopsøyene. Den 3,2
kilo tunge apen Sam satte i natt
med god appetitt til livs et herremåltid bestående av en halv
appelsin, et halvt eple og en kopp
vann etter å ha kommet velberget
ned igjen fra sin rakettferd 60 km
ut i verdensrommet.
5. desember 1959
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Navn: Knut
Røed
Alder: 48
Stilling: Økonomiprofessor,
Frischsenteret

PÅ NATTBORDET
– Ja, si det, du. Nå er jeg
hjemme, så jeg kan jo se etter.
(Går i trappene. «Hvem er det?»
spør noen i bakgrunnen.
«Dagens Næringsliv!»)
– Nei, dette var nesten for galt.
Her ligger «Dragen» av Tom
Kristensen, finanskrim altså.
– Den pavlovske reaksjonen her i
huset er alltid at han startet sin
karriere med å ta livet av en DNjournalist.

– Ja, det stemmer jo det! «En
kule», var det ikke den? Og så
ligger det en bunke med The
Economist her.
– Et prosjekt som venter på å bli
gjennomført er en gjennomgåelse av billedtekstene og ingressene i The Economist for å måle
hvor ofte de har skjulte Shakespeare-sitater. Prosentandelen
er høy, men hvor høy?

– Ja, det stemmer nok det. De er
i det hele tatt gode på eksterne
referanser.
– Leser du mye finansrelatert
krimlitteratur?

NYE PERSPEKTIVER.
Professor Ian Hacking, vinner
av årets Holbergpris, foreleser
under Holberg-symposiet i
Bergen forrige uke. Foto: Scanpix
�

en gang for alle. Isteden oppfordrer han oss til å analysere
hvert tilfelle for seg, og å
begynne med å spørre om
poenget med å snakke om
«sosial konstruksjon». Det er
forskjell på nytten av begrepet i
de to boktitlene «Sosial
konstruksjon av sosialpolitikk»
og «Sosial konstruksjon av
naturvitenskapelige fakta».
Begrepet blir dessuten ofte
veldig uklart. Dersom en
kjønnsforsker hevder at
«kvinnen er en sosial konstruksjon», hva er det egentlig som
er konstruert? Hvor forskjellige
er påstander om kjønn som
sosial konstruksjon fra
påstander om at «hysteri» eller
«anoreksi» er sosiale konstruksjoner? Hvilke menneskekategorier er samfunnsmessig
skapt, og hvilke er det ikke?
Så lenge debatten om arven
etter Darwin kjører seg fast i en
overforenklet motsetning
mellom natur og kultur, overser
vi avgjørende spørsmål om
hvilke føringer som ligger i
språket vi bruker, og hvilke
verdier vi bygger på. Dette er
spørsmål som humanister
faktisk er spesialister på.

I «Kvinnenes undertrykkelse» fra 1869 påpeker filosofen John Stuart Mill nokså
syrlig at det faktisk ikke er noen
vits i å forby kvinner adgang til
utdannelse og yrker de ikke har
naturlige anlegg for. Selv om
det skulle vise seg at et flertall
av kvinner ikke har lyst til å bli
ingeniører (som evolusjonspsykologen Steven Pinker
hevder), betyr ikke det at vi
dermed bør legge kjelker i veien
for de kvinnene som faktisk er
interessert i ingeniørfag. Om vi
mener at frihet og rettferdighet
er vesentlig verdier, bør vi
faktisk gjøre hva vi kan for at
de kvinnene som har evner til
det, får muligheter til å utvikle
en interesse for ingeniørkunsten.
Humanister forsker som

oftest på det spesifikke og det
individuelle: det enkelte kunstverket, enkeltmennesket, den
spesielle situasjonen. Utviklingsbiologer og ekstreme
konstruksjonister opererer
derimot med generelle
påstander om det typiske og det
representative. Men individet er
ikke nødvendigvis representativt for noen statistisk norm. De
som tror noe slikt, tenker
nøyaktig som rasister og
sexister alltid har tenkt. Det er
akkurat like diskriminerende å
la være å gi en kvinne mulighet
til å gjøre karriere i forretningslivet fordi en regner med at
hormonene hennes til syvende
og sist vil få henne til å foretrekke å være hjemme med
barna, som det er å tro at en
norsk-somalisk mann nødven-

digvis må være uegnet til den
samme karrieren fordi en
mener at han mangler de rette
kulturelle verdiene for det.
Problemet som oppstår når vi
står ansikt til ansikt med et
annet menneske, er hvordan vi
skal handle, ut fra hvilke
verdier vi skal gjøre det, og hva
våre handlinger faktisk betyr.
Derfor trenger kjønnsdebatten
etter Darwin humanistiske
perspektiver.
Toril Moi er litteraturprofessor
ved Duke University.

KULTUR OG MEDIER

TORIL
MOI

– Nei, nå kommer jeg i farten
ikke på noen andre engang. Men
det blir en del krim. Jeg har kost
meg i det siste med disse til
Stieg Larsson. Og Liza Marklund
liker jeg godt, og Harlan Coben.
Og så er det en amerikansk
dame ... uff, jeg er ikke så god på
navn altså. Skal vi se i bokhyllen
her.... Jo, Lisa Gardner!
– Fortell om hvordan lesingen
startet.

– Det gikk i disse «Fem»-bøkene
og i Hardyguttene. Men det er
nok Astrid Lindgren som satte
de dypeste sporene etter seg.
«Brødrene Løvehjerte», for
eksempel.
– Du, den boken er helt uutholdelig for storebrødre. Man kan
aldri leve opp til de idealene.

– Nei, det kan nok stemme. Med
egne barn har jeg fått en ny
runde med Lindgren, men vi har
funnet noen nyere forfattere
som appellerer både til voksne
og barn.
– Noen ungdomsraptus?

SUNE
NORDGREN

Professor i litteratur ved Duke Kurator og prosjektleder
University i Durham, USA

JOSTEIN
GRIPSRUD

Professor i medievitenskap
ved Universitetet i Bergen

ØYVOR
DALAN VIK

Filmanmelder i
Dagens Næringsliv

ERLING
DOKK HOLM

Arbeider ved Markedshøyskolen og Arkitektur- og
designhøyskolen i Oslo
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– Jeg hadde en liten Bjørneboeperiode. «Haiene» og «Jonas».
Det var nok den perioden jeg
leste mest, men så er det denne
berømmelige tidsklemmen, da.
– Du som er økonomiprofessor.
Fortell Nattbordet hvordan vi har
klart å få mindre tid nå som
maskiner og kinamannen gjør
det meste for oss.

– Vi trenger strengt tatt ikke få
mindre tid, nei. Det har vel litt å
gjøre med hvilke verdier man
legger vekt på.
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